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در پی شهادت سپهبد قاســم سلیمانی علی 
ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 
و سخنگوی دولت یادداشتی با عنوان »برای قاسم 

سلیمانی« نوشت.
متن یادداشت به شرح زیر است:

بامداد جمعه دستگاه ترور دولتی ایاالت متحده 
امریکا فرمان شهادت حاج قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی عراق و 
چندین فرمانده محور مقاومت را صادر کرد. اقدامی 
مغایر تمام موازین و حقوق بین الملل که آشکارا یک 
دولت را صادرکننده و مجری فرمانی تروریســتی 

معرفی می کند.
اقدام تروریستی دولت امریکا اما حمله به یک 
نماد بود؛ نشــانه گرفتن یک هدف که فراتر از ترور 
فرماندهان نظامی، مقابله با یک ســرمایه ملی و 
چهره منطقه ای بود؛ رویارویی آشکار با جریان ضد 
ترور و امنیت ساز در جهان اسالم که ورای مرزهای 
جغرافیایی و حتی مذهبی حول یک مفهوم واال گرد 
آمده اند و محور مقاومت را شکل داده اند؛ مقاومت 
علیه بنیادگرایی، ترور و تجاوز. اسم قاسم سلیمانی 
سال هاست که به یک مفهوم پرمعنی و غنی تبدیل 
شده اســت. بی تردید حاج قاسم سرمایه نمادین 
و امیدبخشی برای کشورهایی بود که در ناامنی و 
ناآرامی می سوختند. به همین نسبت او سرمایه ای 
نمادین بــرای همه ایرانیان بود و ســنجش های 
مختلف نشــان می داد از محبوبیت باالیی در بین 
مردم ایران برخوردار اســت. ســلیمانی در میان 
گروه های اجتماعی و بخشی از ایرانیان داخل و حتی 
خارج از کشور که با ارزش های رسمی زاویه دارند، 
یک نماد ملی دوست داشتنی محسوب می شود که 
به دلیل ویژگی های شخصیتی و سابقه مبارزاتی اش 

تبدیل به چهره ای کاریزماتیک شده است.
بسیجیانی که به جبهه ها می رفتند از شرق تا 
جنوب و غرب اسم سلیمانی جوان را می شنیدند؛ 
سردار همیشه رزمنده ای که سمبل فداکاری ایرانی 
بود و از جبهه و جهاد برای خود هیچ توشــه ای جز 
رضایت خدا نیندوخت و برای عزت و عظمت و امنیت 

ایران هیچ گاه در لوای سردار سابق پی مقام و مکنت 
نرفت. جان در کف گرفت و علیه عناصر امنیت زدایی 
که ایران و منطقه را تهدید می کرد ایستاد. مالک او 
امام و رهبری بود و مردم؛ یگانه هدفش تأمین منافع 
ملی بود و حفظ غرور ایرانی و این اقتدار خود هدفی 

بود که امریکایی ها نشانه گرفتند.
توئیت رئیس جمهور آمریکا نشان می دهد که 
او پایگاه اجتماعی و ملی سردار سلیمانی را هدف 
گرفته و حمالت تبلیغاتی شان را پس از شهادت او 
نیز ادامه دادند که از واکنش عاطفی و همبستگی 
ملی ایرانیان هراسناک شده اند. حمله شبانه و بزدالنه 
امریکایی ها در هدف گرفتن سردار سلیمانی، ارزش 
عملیاتی چندانی ندارد. برخالف تبلیغات آنها شهید 
سلیمانی به راحتی و آزادانه در عراق تردد می کرد. 
برخالف مقامات امریکایی که دزدانه وارد کشوری 

می شوند که اشغالش کردند.
آمریکا پس از حضور عرب افغان ها در افغانستان 
سیاستی را اتخاذ کرد که در عمل حمایت و استفاده 
ابزاری از نحله های بعدی عرب افغان ها مثل القاعده 
و داعش را ادامه دهد. آنها در ماجرای ۱۱ سپتامبر 
هم نخواســتند بپذیرند که این عملیــات زاییده 

سیاست های اطالعاتی خود آنها بود.
بدون تردید آمریکا هیچ گاه قصد نداشت داعش 
به طور کامل از منطقه پاکسازی شود و به آن به عنوان 
یک اهرم فشار و بازی در منطقه نیاز داشت. قاسم 
سلیمانی نماد عقب نشینی داعش در منطقه بود. این 
عملیات پیوند امریکا و داعش را نشان داد. انتقامی بود 
که باید از نیروی بازدارنده داعش در منطقه گرفته 
می شد و اجرای آن محصول همکاری سه نیروی 

ثبات زدای منطقه )داعش، سیا و موساد( بود.

روحانی تاکید کرد: آمریکایی ها نفهمیدند که 
چه خطای بزرگی را مرتکب شدند؛ آنها آثار این اقدام 
جنایتکارانه را نه فقط امروز بلکه در طول سال های 

آینده هم خواهند دید. 
به گزارش ایلنا، حســن روحانی صبح شنبه با 
حضور در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
در دیدار با اعضای خانواده شهید، شهادت آن سردار 
سرافراز و شجاع اســالم را به خانواده وی تبریک 
و تسلیت گفت. رئیس جمهور با اشــاره به اینکه 
امروز نه تنها ملت ایران، بلکه همه مردم مسلمان 
و آزادی خواه جهــان داغدار از دســت دادن این 
شهید بزرگوار هستند، اظهار داشت:با اینکه مردم 
ابعاد جهاد و فداکاری های او را می شناسند اما باید 
اقدامات و کارهای عظیم او برای همگان روشن شود.
روحانی با بیان اینکه سلیمانی سرداری بود که 
در این ۳۸ سال هیچ گاه از مرکب جهاد پیاده نشد و 
تالش و فداکاری او شبانه روزی بود، خاطرنشان کرد: 
خدمات این شهید بزرگوار در راستای تامین امنیت 
کشور و منطقه بویژه برای مردم عراق، سوریه، یمن، 
لبنان و افغانســتان فراموش نشدنی است. رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه یاد و نام این شهید بزرگوار 
از دل  ملت ایران بیــرون نمی رود و ماندگار خواهد 
شد، افزود: این جنایتی که آمریکا مرتکب شد در 
تاریخ بزرگترین جنایت های فراموش نشدنی آنان 
علیه ملت ایران باقی خواهــد ماند. روحانی تاکید 
کرد: آمریکایی ها نفهمیدند که چه خطای بزرگی 
را مرتکب شــدند؛ آنها آثار این اقدام جنایتکارانه 
را نه فقط امروز بلکه در طول ســال های آینده هم 
خواهند دید. رئیس جمهور ادامــه داد: بی تردید 
آمریکا امروز به مراتب در میان مردم ایران و عراق 
منفورتر شده اســت. روحانی با بیان اینکه جایگاه 
و مقام سردار سلیمانی چیزی جز شهادت آن هم 
به دست بزرگترین تروریســت تاریخ نبود، گفت: 
همه نیروهای آمریکایی با آماده باش کامل دست 
به دســت هم دادند تا این ســرمایه بزرگ را از ما و 

ملت های مسلمان بگیرند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه خداوند این فقدان 
را جبران خواهد کرد، افزود: جوانان عزیز ایران پیرو و 

عاشق راه سردار سلیمانی بوده و انشاهلل دهها سردار 
سلیمانی در این کشور ساخته می شوند.

روحانی با بیان اینکه جای خالی سردار سلیمانی 
به راحتی پر نمی شود چراکه او نه تنها یک فرمانده 
جنگی و طراح عملیات های بــزرگ بود بلکه یک 
سیاستمدار و استراتژیست بی نظیر و با استعدادی 
بود. رئیس جمهور ادامه داد: شهید سلیمانی همواره 
برای ملت های مظلوم و امنیت کشورهای منطقه 
تالش کرد و امروز همه مسلمانان و آزادگان جهان 
داغدار او هستند. روحانی با اشاره به حضور شجاعانه 
سردار سلیمانی در مبارزه با تروریست های داعش و 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( گفت: جایگاه و اقدامات 
او برای تاریخ ما فراموش نشــدنی اســت و سردار 

سلیمانی جاودانه تاریخ ایران خواهد بود.
رئیس جمهور حق ملت ایران در خونخواهی و 
انتقام خون سردار سلیمانی را حقی به جا و حتمی 
دانست و اظهار داشت: انتقام خون شهید سلیمانی 
آن روزی ســتانده می شــود که ببینیم بــا ادامه 
مجاهدت ها دست خبیث آمریکا برای همیشه از 
منطقه کوتاه شده است. روحانی با بیان اینکه باید 
تالش کنیم تا شرمنده خون شهیدان نباشیم، تاکید 
کرد: ملت ایران با بزرگواری و حضور پر شور خود در 
مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
ارادت خود به راه شــهیدان را به نمایش خواهند 
گذاشت. رئیس جمهور افزود: دشمنان ملت ایران از 
اقدامات و برنامه ریزی های سردار سلیمانی در مسیر 
توسعه ثبات و امنیت منطقه بسیار عصبانی بودند 
چرا که با درایت او برنامه ریزی و توطئه دشــمنان 
خیلی زود برمال میشد و به همین دلیل او را مظلومانه 

و با خباثت به شهادت رساندند.

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
شهیدان سردار قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
مهندس دو شخصیت رســمی ایران و عراق 
بودند که رژیم آمریکا در فرودگاه بین المللی 
بغداد دست به ترور آنها زد آیا این جز تروریسم 

دولتی است؟ 
علی الریجانی دیروز در دیدار »محمد بن 
عبدالرحمن آل  ثانی« وزیر خارجه کشور قطر 
با اشاره به ضایعه ترور و شهادت سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: سردار شهید 
قاسم سلیمانی فردی عادی نبود، بلکه ایشان 
و ابومهدی مهندس، دو شــخصیت رســمی 
دو کشــور بودند که رژیم آمریکا در فرودگاه 
بین المللی بغداد دست به ترور آنها زد. آیا این 

جز تروریسم دولتی است؟
الریجانی در این دیدار  تشــییع  ســردار 
شهید قاسم ســلیمانی توســط مردم عراق 
را با شــکوه و با عظمت توصیف کرد و یادآور 
شد: ایران سرداران رشید و  برجسته ای دارد 
که جای خالی سردار  شهید ســلیمانی را پر 
خواهند کرد و راه و کار او را ادامه خواهند داد؛ 

همچنان که در گذشته نیز ترور شخصیت های 
بزرگ انقالب اسالمی نتوانست مانع از حرکت 

ملت ایران شود.
روابط سازنده کشــورهای منطقه آینده 

وضعیت منطقه را بهبود می بخشد
در ادامه »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« 
وزیر خارجه قطر تاکید کــرد: به ایران آمده ام 
تا نشان دهم ما در هر شــرایطی در کنار شما 
هستیم و امیدواریم مشکالت منطقه هر چه 

سریعتر بر طرف شود.
وی گفت: امیدواریم که روابط سازنده بین 
قطر، ایران و ســایر کشورهای همسایه  آینده 

وضعیت منطقه را بهبود بخشد.

مراســم تشــییع پیکر سردار ســلیمانی 
و شــهدای حمله تروریســتی اخیر آمریکا 
 در عراق با حضور پر شــور مردم این کشــور 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
عراق )واع(، مراسم تشییع پیکر فرمانده دالور 
و شجاع ســپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی به 
همراه حــاج ابومهدی المهندس و شــهدای 
همراه ایشان در شــهر های کاظمین، نجف، 

کربال و بغداد برگزار شد. 
بنابراین گزارش،  شخصیت  ها و چهره  های 

سیاسی و نظامی عراق از جمله رئیس ائتالف 
فتح، دبیر کل ســازمان حشدالشعبی و دبیر 
کل گردان  های سیدالشهدا در مراسم تشییع 
پیکر شهدای حمله تروریستی آمریکا حضور 

یافتند.
شخصیت  ها و چهره  های سیاسی و نظامی 
عراق چون »هادی العامــری« رئیس ائتالف 
فتح و دبیر کل سازمان حشدالشعبی و »ابو والء 
الوالئی« دبیرکل گردان  های سیدالشهدا در 
مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی 

آمریکا شرکت کردند.

خبرخبریادداشت

خبر

روحانی در منزل سردار شهید: 

آمریکاآثارایناقدامجنایتکارانه
راخواهددید

ربیعی: 

عملیاتترورپیوندآمریکاوداعشرا
نشانداد

در دیدار وزیر امور خارجه قطر:

الریجانی:بهشهادترساندنشخصیتهای
رسمینامیجزتروریسمدولتیندارد

صبح دیروز صورت گرفت؛
تشییعپیکرسردارانآسمانیدرعراق

 چگونه ترامپ تصمیم 
به یک جنایت پرهزینه گرفت؛

 جعبه سیاه 
ور یک تر

سياست 2

همزمان که ایران در شــوک و سوگوار از دســت دادن سردار ملی 
اســت، ناظران و سیاســتمداران در آمریکا و دیگر نقاط جهان نیز از 
تصمیم تروریستی دونالد ترامپ حیرت کرده اند. مقام های آمریکایی 
می گویند »در دو دهه گذشته چندین مورد وجود داشته که آمریکا از 
امکان کشتن قاسم سلیمانی برخوردار بوده  اما جرج بوش و باراک اوباما 
هر بار به دلیل هزینه باالی این اقــدام، با آن مخالفت کرده اند. حتی به 
خود دونالد ترامپ نیز پیش از این چنین پیشــنهادی شده بوده، اما او 
موافقت نکرده است.« با چنین ســابقه ای اینکه رئیس جمهور آمریکا 
چگونه تصمیم به این ترور گرفته است، به یکی از سواالت اصلی در سه 
روز اخیر تبدیل شده است؛ به ویژه آنکه این ترور با تمام ترورهای قبلی 
که آمریکا انجام داده، متفاوت است. در تمام ترورهایی که دولت آمریکا 
آن را مرتکب شده، هیچگاه سابقه نداشته که این کشور طی یک بیانیه 
رسمی مســئولیت آن را بپذیرد. این بار اما عالوه بر اینکه وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( رسما اعالم کرد که مسئول این عملیات تروریستی 
است، شخص دونالد ترامپ نیز شامگاه جمعه در یک سخنرانی گفت 
که خودش دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرده است. او با طرح 
این ادعا که سردار ســلیمانی در حال برنامه ریزی برای حمالت علیه 
دیپلمات ها و نظامیان آمریکایی بود، تاکید کرد که وظیفه مقدس وی 

دفاع از آمریکا بوده است. 
گزینه ترور و مشاوران تندرو

طی دو روز گذشته بسیاری از ناظران در تحلیل این تصمیم ترامپ، 
بر این نکته تاکید کردند که او این تصمیم را تحت تاثیر گزارش مشاوران 

تندرو و متحدان مرتجع و ضدایرانی خود در منطقه گرفته است...

بازارهای جهانی به خبر شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان دادند

سیگنال های منفی به یک عملیات تروریستی
چرتکه 3

همين صفحه 

صبح دیروز صورت گرفت؛

تشییع پیکر سرداران آسمانی در عراق


