
آمریکا با ترور بزدالنه سردار سلیمانی 
اشتباهی سخت مرتکب شد

وزارت امور خارجه در آستانه سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه آمریکا 
با ترور بزدالنه س��ردار س��لیمانی اشتباهی سخت 
مرتکب ش��د، اعالم کرد: رأی نماین��دگان پارلمان 
عراق به اخ��راج نیروهای آمریکایی، آغاز پایان این 

حضور شرارتبار در منطقه ماست.
در این توئیت آمده اس��ت: منطقه ما به اندازه کافی 
از مداخالت رژیم قانونشکن ایاالت متحده رنج برده 
اس��ت.این وزارتخانه از هش��تگ هرگز نمیبخشیم، 
هرگز فراموش نمیکنیم استفاده کرده است.  بامداد 
روز جمعه س��یزدهم دی ماه ۱۳۹۸  )س��وم ژانویه 
۲۰۲۰( س��اعاتی پس از انتش��ار اخباری مبنی بر 
اصابت موش��ک به دو خ��ودرو در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، حشد الشعبی عراق از شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون رئیس سازمان 
الحشد الش��عبی عراق در حمله هوایی آمریکا خبر 
داد و س��اعتی بعد سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 

این خبر را تأیید کرد. فارس 

درخواست استان بصره برای افتتاح 
گذرگاه مرزی با ایران

نماینده اس��تان بص��ره در دیدار با رئیس س��ازمان 
گذرگاههای م��رزی عراق خواس��تار افتتاح گذرگاه 
مرزی جدید با ایران ش��د. مظفر اسماعیل، نماینده 
اس��تان بصره در پارلمان این کشور در دیدار با عمر 
الوائلی، رئیس س��ازمان گذرگاهه��ای مرزی عراق، 
درخواست کرد که گذرگاه مرزی »ثغر« در شهرستان 
قرنه با ایران افتتاح شود. الوائلی در این دیدار تأکید 
کرد که به پیگیری خواسته های مردم بصره اهتمام 
ویژه دارد و گفته است که این درخواست را از طریق 
قانون��ی پیگیری خواهد کرد. اس��ماعیل نیز در این 
دیدار خاطرنشان کرد که افتتاح این گذرگاه موجب 
بهبود وضعیت استان بصره و بهبود معیشت ساکنان 

شهرستان قرنه می شود. صداوسیما 

اخبار گزارش
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هدی  دهقان  بذرافشان

مردم ایران در دوران دفاع مقدس آبدیده شدهاند و اکنون 
نیز جوانان کش��ور نس��بت به تهدیدات آمری��کا نه تنها بی 
تفاوت و بی توجه هستند بلکه ترسی به دل راه نمیدهند.

بی توجهی مردم ایران به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه 
از آن بابت اس��ت که نسبت به قدرت باالی نیروهای مسلح 
خ��ود اعتم��اد و اطمینان دارند و میدانن��د که کوچکترین 
تعرضی با ش��دت هر چه بیش��تر از س��وی نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران پاسخ داده خواهد شد.
کارشناس مس��ائل سیاس��ت خارجی بر این باور است که 
شکس��ت دائمی دولت ترامپ در منطقه و عدم دس��تاورد 
قابل توجه در منطقه غرب آسیا در ماههای اخیر ترامپ را 

وادار نمود که اقدامات کوچک کم تاثیری انجام دهد.
درحال��ی دونالد ترامپ رییس جمه��ور کنونی آمریکا چند 
روز دیگر مهمان کاخ س��فید اس��ت اما درهمین چند روز 
باقی مانده ش��اهد تحرکات مش��کوک و بی سابقه از سوی 
نظامی��ان آمریکایی همزمان  در اربیل در اقلیم کردس��تان 
عراق و اعزام دو زیر دریایی اس��رائیلی و آمریکایی به خلیج 

فارس هستیم.
نکته قابل تأمل اینکه این تحرکات نظامی دقیقا در آستانه 

سالگرد شهادت سردار سلیمانی اتفاق افتاده است!
در توضی��ح تح��رکات نظامی آمریکا در ع��راق، یک منبع 
امنیتی عراقی بیان کرده است؛ نظامیان آمریکایی تحرکات 
ش��دید و بی س��ابقهای را در پایگاه نظامی الحریر در اربیل 
به اجرا درآوردهاند و عالوه بر جابجایی مش��کوک، در حال 

تحکیم این پایگاه هستند.
منبع امنیتی عراقی همچنین اعالم کرد: کنسولگری آمریکا 
در ناحیه عینکاوه در شهر اربیل هم در حال اقداماتی برای 
تحکیم و مصون نگه داش��تن این کنس��ولگری است و در 
جاده منتهی به کنسولگری هم پستهای بازرسی و امنیتی 

ایجاد شده است.
ای��ن منبع عراقی در ادامه افزود: از چند روز قبل نظامیانی 
از ش��مال س��وریه به این پایگاه وارد ش��ده اند و نیروها در 
آن تقویت ش��ده ان��د و نظامیان آمریکایی ش��بانه روز در 
حال رصد اوضاع هس��تند و پهپادهای آمریکایی در آسمان 
منطق��ه در حال پرواز هس��تند و لحظهای فرود نمی آیند. 
پیش از این اعالم شده بود که سفارت آمریکا کارکنان خود 
را به اربیل منتقل کرده است که سفارت واشنگتن در بغداد 

آن را رد کرده بود.
در همی��ن زمینه دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه در 
آستانه سالروز شهادت سردار سلیمانی را نمایشی پدافندی 
و ناش��ی از ترس به دلیل ش��رارتهای گذش��ته خواند. علی 
شمخانی در حساب کاربریاش در توئیتر از افزایش تحرکات 
نظامی آمریکا در منطقه س��خن گفت و آن را یک نمایش 
دانس��ت. او نوشت: افزایش تحرک ارتش آمریکا در منطقه، 
نمایش��ی پدافندی و ناش��ی از ترس، به دلیل ش��رارتهای 
گذش��ته اس��ت. ایناقدامات، آنتروپی ناامن��ی را باال برده و 
موجب س��وء تفاهمهای زیانبار میش��ود. امنیت در منطقه 

تنها با خروج عواملخارجی ضد ثبات محقق میشود.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 

خارجی درخصوص تحرکات نظامی اخیر آمریکا در منطقه، 
گف��ت: شکس��ت دائمی دول��ت ترامپ در منطق��ه و عدم 
دستاورد قابل توجه در منطقه غرب آسیا در ماههای اخیر 
ترام��پ را وادار نمود که اقدامات کوچک کم تاثیری انجام 
دهد؛ مانند اجبار برخی از کش��ورهای نقطهای و ناچیز در 
روابط بین الملل به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
و یا طرح معامله قرن و یا واگذاری بخش��هایی از سرزمین 
فلس��طین مانند بلندیهای جوالن به رژیم صهیونیس��تی و 
اقدام��ات تبلیغی دیگری که به جز هیاهو و دس��تاوردهای 

موهوم هیچ آوردهای برای دولت وی به ارمغان نداشت. 
وی اف��زود: از ای��ن رو وی در روزهای پایان��ی دولت خود 
مجبور ش��د به اقدامات دیگری از جمله عملیات روانی در 
قال��ب حضور ناو نظامی آمریکا و ی��ا زیر دریایی به منطقه 
خلیج فارس را بزرگ نمایی نموده و به منظور قدرت نمایی 
کاذب در منطقه غرب آسیا و حمایت از حامیان منطقهای 

خود روی آورد. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: به نظر می رس��د رفتار 
نامعق��ول ترامپ پایانی نداش��ته و عالقه مند اس��ت دولت 
دموکرات آینده آمریکا را دچار چالش هایی کرده که زمان 

خروج از آنها مشخص نیست. 
صدرالحس��ینی معتقد اس��ت؛ در این رابط��ه ملت ایران با 
آرامش هرچه تمام تر و مثال زدنی در حال زندگی روزمره 
خود بوده و با توجه به آمادگیهای همه جانبه در حوزههای 
دفاعی، اجتماع��ی، امنیتی و اقتصادی هیچ گونه دغدغه و 
نگرانی از حرکتهای مش��کوک دول��ت ترامپ در منطقه به 
خ��ود راه نداده و با صالبت همیش��گی در حال انجام امور 

روزمره خویش هستند. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: 
حرکتهای اخیر ترامپ بیشتر جنبه نمایشی برای کشورهای 
وابس��ته منطقه دارد تا ش��اید آنها بتوانند در انتقال دولت 
ترامپ به بایدن آرامش نس��بی داش��ته و قادر باش��ند گاو 

شیرده مناسبی برای آمریکا باقی بمانند.

تحلیلی بر تحرکات نظامی آمریکا در عراق و خلیج فارس

بی تفاوتی مردم ایران به تحرکات نظامی آمریکا

برای حفظ برجام در شورای امنیت تالش خواهیم کرد
جرالدین بایرن ناسون نماینده دائم ایرلند در سازمان ملل سال ۲۰۲۱ را 
سالی مهم برای توافق هستهای ایران خواند و گفت با توجه به عضویت 
این کش��ور در شواری امنیت سازمان ملل تالش خواهد کرد این توافق 

را حفظ کند و ارتقا دهد.
ایرلند از اول ژانویه )۱۲ دی( در کنار نروژ کرسی خود در شورای امنیت 

را تحویل میگیرد و تا دو سال این کرسی را حفظ خواهد کرد.
این دیپلمات ارشد ایرلندی در ماه میالدی جاری به کمیته امور خارجه پارلمان 
ایرلند گفت این کش��ور قطعاً هر کاری بتواند در شورای امنیت برای حفظ توافق 
هس��تهای ایران انجام خواهد داد. نروژ و ایرلند در رایگیری در سازمان ملل برای 
مشخص شدن اعضای غیردائمی شورای امنیت در رقابتی تنگاتنگ با کانادا موفق 

شدند کرسی شورای امنیت سازمان ملل را تصاحب کنند. فارس 

ضرورت گفتوگو میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس 
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس انجام گفتوگو میان کشورهای عربی 
خلیج فارس و ایران را امری ضروری توصیف کرد. اس��ماعیل هنیه گفت 
که هر گونه صلح و آش��تی در منطقه در نهایت به سود مساله فلسطین 
خواهد بود. هنیه در پایان تاکید کرد که برای مقابله با چالش ها و خطرات 

موجود، انجام گفت وگوی راهبردی میان کشورهای خلیج)فارس( و ایران 
امری ضروری اس��ت.گفتنی است؛ برخی کش��ورهای منطقه همچون سران 

س��عودی از هیچ نیرنگ و فریب��کاری در قبال جمهوری اس��المی ایران کوتاهی 
نم��ی کنن��د و در این راه کش��ورهای نظیر بحرین و امارات نیز ب��ا آمریکا و رِژیم 
غاصب صهیونیستی همراه هستند، حتی برا حذف حذف جمهوری اسالمی ایران 
از معادالت منطقه می خواهند دست به هر اقدام ضد ایرانی دست بزنند اما هیچ 

کدام از نیرنگ هایشان موثر واقع نشده است. ایسنا 

ادامه تحقیقات درباره ترور شهیدان سلیمانی و المهندس
کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعالم کرد که روند تحقیقات 
درباره ترور فرماندهان پیروزی شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهن��دس ادامه دارد مهدی تقی افزود: کمیس��یون امنیت و پارلمان 
ع��راق طی روزهای آتی موضع خود را در داخل مجلس درباره حضور 

نظامی��ان آمریکایی که ناقض حاکمیت عراق هس��تند، اعالم می کند. 
رون��د تحقیق��ات درباره عملیات در فرودگاه بغداد ک��ه به ترور فرماندهان 

پیروزی س��ردار س��لیمانی و  ابومهدی المهندس منجر شد، همچنان ادامه دارد. 
وی بیان کرد: ش��اهد اهمال آش��کار از س��وی دولت الکاظمی در زمینه حضور 
نظامیان آمریکا در عراق هس��تیم.این در حالی اس��ت که ش��ورای عالی قضایی 
عراق اعالم کرد که روند تحقیقات درباره ترور حاج قاس��م س��لیمانی و ابومهدی 

المهندس به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. تسنیم 
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یک س��ال از ش��هادت سردار س��لیمانی میگذرد و در این 
گزارش به اقدامات وزارت خارجه در پیگیری ترور س��ردار 

دلها پرداختیم.
تقریبا یک س��ال از شبی میگذرد که در انتهای آن، خبری 
بر روی سایتها منتشر شد که احتماال حاج قاسم ترور شده 
است؛ بامداد جمعه سیزدهم دی سال گذشته بود که سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی این خبر را تأیید کرد.
در پی این خبر، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( مس��ئولیت 
ترور ش��هید س��لیمانی و ابومهدی المهن��دس را بر عهده 
گرف��ت و در بیانیهای اذعان کرد که این ترور به دس��تور 
رئی��س جمهور آمریکا صورت گرفته اس��ت، دونالد ترامپ  
رئی��س جمهور آمریکا ه��م پس از این اقدام تروریس��تی 
مدعی شد که سردار س��لیمانی در حال برنامهریزی برای 
حمالت علیه دیپلماتها و نظامیان آمریکایی بود و خودش 

دستور ترور سردار سلیمانی را صادر کرده است.
پس از ترور سردار سلیمانی چندین کارگروه برای پیگیری 
این جنای��ت آمریکا در عرصههای حقوق بینالملل و حقوق 
بشر شکل گرفت تا با استفاده از ظرفیتهای مختلف موجود 
در ای��ن حوزه همچون وزارت ام��ور خارجه، معاونت حقوق 
بینالمللی ریاس��ت جمهوری و ستاد حقوق بشر مباحث در 
عرصه بینالمللی پیگیری شود. در کنار نهادهای فوق مرکز، 
امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوهقضائیه نیز با 
تشکیل تیمهای حقوقی مختلف در راستای پیگیری حقوقی 

ترور سردار سلیمانی اقدامات الزم را انجام داده است.
س��عیدخطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در 
نشس��ت خبری خود درباره با اقدام��ات وزارت خارجه در 
خصوص ترور سردار شهید سلیمانی، گفت که افراطیگری 
شکس��ت نمیخورد مگر با رش��ادتها و خونه��ای پاکی که 
ریخته ش��د. همانطور که سردار سلیمانی فرمودند ما ملت 
شهادت هس��تیم، لذا این ش��هادت را خدمت ملت بزرگ 
ایران مجدد تبریک و تس��لیت ع��رض میکنم. دولت عراق 
میزبان س��ردار سلیمانی در آن سفر بودند و البته پیامی از 
عربستان دریافت ش��ده بود، خیلی دیپلماتیک نبود که از 

طریق شورای عالی خلیج فارس پاسخ دادیم.
س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که پیامهای 
گفته ش��ده را به صورت مکتوب گفتیم. وزارت امور خارجه 
از لحظات اولیه بعد از این اتفاق تمام قد وارد میدان ش��د و 
این موضوع را اولویت اول خود گذاشتیم و دقایقی بعد از آن 
حمله جلسهای در صبحگاه بعد از نماز صبح داشتیم و افراد 
در وزارت خارجه مسئولیتهای مستقیم دریافت کردند. یکی 

از اقدامات رجوع به مراکز بین المللی مسئول مرتبط به این 
موضوع بود. بیش از پنج نامه به عنوان سند رسمی ثبت شد. 

از فضای رسمی و مالقاتهای دیپلماتیک استفاده کردیم.

تقسیم وظایف ظریف برای روشن شدن ابعاد ترور 
سردار سلیمانی برای جهانیان

محس��ن بهاروند معاون ام��ور حقوقی و بی��ن المللی وزیر 
امور خارجه به مناس��بت اولین س��الگرد شهید حاج قاسم 
سلیمانی درباره فعالیتهای یکسال اخیر وزارت امور خارجه 
پس از شهادت س��ردار سلیمانی، اخیرا در قالب یادداشتی 
گفت: فردای ش��بی که ترور سردار سلیمانی تایید شد، در 
دفتر وزیر حاضر ش��دم مدیران ارش��د وزارت امور خارجه 
ب��ا لباس عزا و چهرههایی غمناک گ��رد آمده بودند. آقای 
ظریف تقس��یم وظایف کردند و هم��ه را موظف کردند که 
هر ک��دام در بخش خود تالش کنند ت��ا ابعاد این جنایت 
برای جهانیان روشن شود، اکنون در یک سالگی آن جنایت 
تروریستی به حاج قاسم و مردمی که در ایران و عراق حاج 
قاسم و ابومهدی المهندس و همراهان وفادار، آنها را چنین 
باش��کوه تا خانه ابدی خود مشایعت کردند تا آنجا که اصل 

محرمانگی اجازه میدهد گزارش میکنم.
معاون امور حقوقی و بی��ن المللی وزیر امور خارجه گفت: 
هدف دستگاه دیپلماسی این بود که خون شهید حاج قاسم 
و یاران��ش پایمال نش��ود و در میان س��یل اخباری که هر 
ثانیه منتشر میشود و هیچ واقعهای بیش از چند دقیقه در 
مقابل آن توان مقاومت ندارد، به فراموش��ی سپرده نشود، 
دستگاه عظیم تبلیغات مس��تکبرین و غولهای رسانهای از 
ما پیشی نگرفته و جای قربانی و جنایتکار و ظالم و مظلوم 
با هم عوض نش��ود، همچنین ماهیت تروریستی بودن این 
جرم بر جهانیان آشکار شود، خدمات و جانفشانیهای قاسم 
سلیمانی و یاران او در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در 

منطقه غرب آسیا بر جهانیان آشکار شود.
بهاروند در ادامه گفت که هدف ما برداش��ته ش��دن نقاب 
از چهره خش��ونت گرا، تروریس��ت و افراطی دولت آمریکا 
بود تا جنایت دولت آمریکا توس��ط دولتها و ملتهای آزاده 
جهان محکوم ش��ود، عالوه بر این مسئولیت دولت آمریکا 
در ارت��کاب به ترورهای هدفمند و پهپادی تبیین ش��ود و 
مس��ئولیت کیفری آمرین، معاونان و مباشران این جنایت 
روش��ن و درخواس��ت برای س��پردن جنایتکاران به دست 

عدالت سازماندهی و دائم شود.
او همچنی��ن در ادامه تاکید کرد که برای دس��تیابی به این 

اهداف دهها نشست مشترک با نهادهای قضایی و غیر قضایی 
داخلی کشور برگزار شد تا فعالیتهای خارجی دیپلماسی در 
هماهنگی با مرتبطین داخلی و در امتداد آن به پیش رانده 
شود. وزارت امور خارجه پس از تقسیم وظایف داخلی و در 
راستای ایفای نقش ذاتی خود، از همان روز اول ارتکاب این 

جنایت اقدامات خود را شروع کرد.
بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
در ادام��ه گفت که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران ۱۲ ب��ار موضع علنی گرفته و در 
سطح بین المللی منتشر نموده اند و در صدها مورد بخش 
مهمی از مذاکرات، دیدارها و گفتوگوهای تلفنی ایش��ان با 
همتایان خود و روس��ای سازمانهای بین المللی به موضوع 
ترور ش��هید حاج قاسم اختصاص یافته است؛ عالوه بر این 
۵ فقره یادداش��ت سیاس��ی و حقوقی نزد ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد و دبیر کل آن سازمان ثبت و به عنوان 

سند سازمان ملل منتشر شده است.

پایان راه رئیس جمهور بزدل و جنایتکار آمریکا
معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه با تاکید 
بر اینکه موضوع ترور ش��هید حاج قاسم هنوز از اولویتهای 
وزارت امور خارجه اس��ت، گفت ک��ه اقدامات زیادی مانده 
است که باید انجام شود. فعالیتهای بسیاری هنوز به نتیجه 
نرسیده است. زمان مهم نیست. هر چقدر هم زمان بگذرد 
ما از خواسته خود برای سپردن آمرین، معاونان و مباشرن 
این جنایت به دس��ت عدالت نخواهیم گذشت. اکنون همه 
جهان آمری��ن این جنای��ت را میشناس��ند. ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا خود بارها اعتراف کرده است که او و اعضای 
تیم امنیت ملی دولت آمریکا در جلس��های با شرکت وزیر 
امور خارجه، رئیس س��تاد مش��ترک، رئیس سازمان سیا و 
مش��اور امنیت ملی تصمیم به ارت��کاب این جنایت گرفته 
اند. اندک زمانی مانده اس��ت که آنه��ا از برج عاجی که در 
آن نشسته اند بیرون انداخته شوند و دیگر نمیتوانند برای 
فرار از مجازات به مباحث حقوقی مثل مصونیت متوس��ل 
شوند. حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاست خارجی 
گفت که یک س��ال از شهادت دردناک سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی میگذرد، وزارت خارجه و قوه قضائیه اقدامات الزم 
را ب��رای طرح موضوع در محافل بی��ن المللی انجام دادند، 
اما متاس��فانه جامعه جهان��ی به گونهای اس��ت که روابط 
بین المللی تحت تاثیر فض��ای هژمونی آمریکا و قدرتهای 

استعماری قرار گرفته است.  باشگاه خبرنگاران 

۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ تاریخ ش��هادت س��ردار قاسم سلیمانی 
است. شهید سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و از برجسته ترین مقام های رسمی نظامی 
ایران بود که به همراه ابو مهدی المهندس همرزم وفادارش 

به دست آمریکایی ها در خاک عراق به شهادت رسید.
در سال ۲۰۱۹میالدی، در ویژه نامه ای که هر سال نشریه 
آمریکایی فارین پالیس��ی برای معرفی صد اندیشمند برتر 
دنیا منتشر میکند، قاس��م سلیمانی در فهرست ده متفکر 

برتر حوزه دفاعی-امنیتی قرار گرفته است.
س��لیمانی گرچه از بزرگترین سرداران و ژنرال های نظامی 
ای��ران بود، اما بیش��تر مردم منطقه و جه��ان او را از زمان 
حمل��ه داعش به ع��راق در خرداد ماه س��ال ۱۳۹۳ و نیز 
نقش او در مب��ارزه علیه داعش و دیگر گروههای تکفیری 
در س��وریه ش��ناخته ان��د. از این زمان بود که نام س��ردار 
س��لیمانی کمکم به ص��در اخبار آمد و چه��ره او در جلد 
مجالت خارجی و داخلی عیان ش��د. همان روزها، روزنامه 
س��اندیتایمز انگلیس، واالس��تریت ژورنال و نیویورکتایمز 
مدعی شدند، ایران فرماندهی ارتش ازهم فروپاشیده عراق 
را بر عهده گرفته تا با داعش بجنگد و قاس��م سلیمانی هم 

مقابله با داعش را در دفاع از بغداد بر عهده دارد.
آگاه��ان نظامی و امنیتی و سیاس��ی قطعا م��ی دانند که 
شهید سلیمانی بزرگترین ژنرال نقش آفرین در مبارزه علیه 
داعش در عراق و س��وریه بود و او کسی بود که با شجاعت 
و فرماندهی بی نظیر خود، کمر داعش در عراق و سوریه را 
شکس��ت و با کمک نیروه��ای مردمی و ارتش های عراق و 
سوریه، به خالفت داعش در جغرافیای عراق و سوریه پایان 
داد. بی شک س��ردار سلیمانی منجی قطعی اربیل عراق از 
خطر سقوط توس��ط داعش بود. هنگامیکه مسعود بارزانی 
ش��ب هنگام از سردار سلیمانی درخواس��ت کمک کرد، او 
صبح هنگام به همراه مستش��اران و برخ��ی نیروهای خود 
در کنار پیش��مرگههای کرد علیه داع��ش در اطراف اربیل 
در عمق معرکه قرار داشت. این در حالی بود که آمریکائیها 
چند روز بعد به درخواست کمک اربیل آن هم صرفا با پرواز 

جنگندههای خود پاسخ مثبت داده بودند.
حیدر العبادی، نخستوزیر وقت عراق، طی سخنرانی خود در 
نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد، ضمن تقدیر از ایران، شخصاً 
از قاس��م سلیمانی به عنوان یکی از اصلیترین متحدان عراق 
در مبارزه با داعش نام برد. مس��عود بارزانی رئیس وقت اقلیم 
کردستان عراق نیز بعد از شکست داعش، گفت قاسم سلیمانی 
اولین کس��ی بود که بعد از حمله داع��ش به عراق به کمک 

نیروهای پیش��مرگه کرد ش��تافت. روزنامه انگلیسی گاردین 
در مورد س��ردار قاسم سلیمانی نوشته بود: حتی کسانی که 
سلیمانی را دوست ندارند، او را فردی باهوش میدانند. بسیاری 
از مقامات آمریکا که این چندساله را صرف متوقف کردن کار 
افراد وفادار به سلیمانی کردهاند، میگویند مایل هستند او را 

ببینند و معتقدند مبهوت کارهای او شدهاند.
ژنرال استنلی مککریستال نیز همان موقع در فارین پالیسی 
نوش��ت: این روزها او )سلیمانی( بیش از هر کسی در مرکز 
توجهات اس��ت. او چه توس��ط متحدانش و چه دشمنانش 
مورد احترام است.مسلما سلیمانی امروز بازیگری قدرتمند 
و بدون محدودیت در خاورمیانه اس��ت. حمایت او از بشار 
اس��د، رئیس��جمهور س��وریه، باعث ش��د تا داعش و سایر 

گروههای شورشی شکست سختی متحمل شوند".
اما ژنرال س��لیمانی فقط مرد جنگ نب��ود. او بی تردید از 
معدود نظامیان در کل جهان بود که صلح را بیش از جنگ 
میپس��ندید. همین ویژگی س��لیمانی باعث شده بود که او 
به اعتراف مقامات آمریکائی، محرم اس��رار تعداد زیادی از 
رهبران منطقه ای و حتی محبوب شخصی نظیر والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور مقتدر روس��یه باش��د. س��لیمانی از 
مهمترین ش��خصیت ها در ایفای نقش میانجی برای حل 
اختالف میان بسیاری از گروههای سیاسی و یا مذهبی در 
تعداد قابل توجهی از کش��ورهای منطقه بوده است. زلمای 
خلیلزاد، س��فیر سابق آمریکا در افغانستان در مورد سردار 
س��لیمانی گفته اس��ت: »همانقدر که مقام��ات آمریکایی 
سلیمانی را به جنگافروزی متهم میکنند، او در ایجاد صلح 

نیز برای رسیدن به اهدافش فعال بوده است.
این ژنرال بزرگ ایرانی، که نگاهی نافذ و اثرگذار، ابهتی کم 
نظیر و ش��خصیتی بسیار کاریزماتیک داشت، وجوه انسانی 
عجیب دیگری هم دارد. انسانی به شدت متواضع بود بگونه 
ای که یک عضو برجسته سرویس جاسوسی آمریکا، تواضع 
سلیمانی را غیرمعمول توصیف میکند. در همین ارتباط به 
نقل از یکی از نمایندگان س��ابق مجلس عراق آمده اس��ت 
که: او فردی است که آرام سخن میگوید و منطقی و بسیار 
مؤدب اس��ت. وقتی با او حرف میزنید، بسیار ساده برخورد 
میکند. تا زمانی که پش��توانه او را نشناسید، نمیدانید چه 

قدرتی دارد، هیچکس نمیتواند با او بجنگد.
س��لیمانی عواط��ف و احساس��ات انس��انی منحصر بفردی 
در خصوص همراهان و س��ربازان ش��هیدش داشت. حتی 
المقدور در مراسم عزای آنان شرکت کرده و با خانوادههای 

آنها دیدار میکرد.  ایرنا 
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