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سياست 2

بازتاب کم  سابقه تشییع میلیونی سردار سلیمانی  در رسانه های خارجی؛

جهان؛ حیران از   وداع تهران

علی ربیعی در یادداشــتی با عنوان »انسجام 
داخلی، قدرت خارجی« نوشت: سردار سلیمانی 
نماد داعش زدایی و پاک کردن چهره  تکفیری ها از 

منطقه با اتکا به نیروهای محلی بود.
متن یادداشت علی ربیعی که در اختیار ایلنا 

قرار گرفت، به شرح زیر است:
معتقدم انتخاب سردار سپهبد قاسم سلیمانی 
برای ترور خائنانه  توسط نیروهای آمریکایی در 
خاک عراق  از چند جهت برای دولت این کشــور 
حیاتی بوده است، آنان از یک جهت می خواستند 
عالمتی به ایــران بدهند و ایجاد تــرس و واهمه 
کنند تا ایران تن به ســازش دهد و از جهتی دیگر 
می خواســتند  اســتراتژی حضور  آمریکا را در 
منطقه نفت خیز خلیج فارس با فلسفه ایجاد ترس 
از حضور نیروهای تکفیری قوت بخشند و آن را  با 
به  وجود آوردن  امنیت متکی بر آمریکا مشــروع 

نشان دهند.
 سردار سلیمانی نماد داعش زدایی و پاک کردن 
چهره  تکفیری ها  از منطقه با اتــکاء به نیروهای 
محلی بود که همن امر  فلسفه وجودی آمریکا را در 
منطقه زیر سوال برد، رخ دادها حکایت از آن داشت 
که دولت های مســتقل در منطقه درحال شکل 
گیری بودند، بنابراین ترور سلیمانی توسط آمریکا 

برای این بود که خود را ناجی نشان دهد.
از ایــن رو انتخاب ایــن زمان بــرای ترور به 
نیازمندی آمریکا برای حل مسائل داخلی آن ها 
نیز بازمی گردد؛ زیرا آمریکایی ها معموالً هر وقت 
خواستند مسائل داخلی شان را حل کنند عده ای 
را در دنیا به خاک و خون کشــیدند،  ترور سردار 
سلیمانی هم از این قاعده مستنثی  نیست و ترامپ 
برای خریدن مشروعیت در داخل آمریکا دست 

به این کار زد.
حضور مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی 
به خصوص در اهواز که معنــادار و غیرقابل پیش 
بینی بود، هنگامی که ۲ میلیون نفر در عرض یک 
مدت کوتاه در یک شــهر جمع می شوند عالوه بر 
آثار داخلی حتما آثار گسترده خارجی هم دارد. 

عالمت داخلی این اســت که  حضور مردم لطف 
خداوند و به برکت خون شــهید سلیمانی است 
و معتقدم خون شــهید سردار ســلیمانی مانند 
خون شهید بهشتی که در برهه ای عامل وحدت 
شــد، عمل کرد و باید امروز این خون باعث خود 

باوری ما شد.
اما آثار خارجی این حضور باید گفت، اطرافیان 
ترامپ به او تحلیل غلط داده بودند که ایران نظام 
سیاسی اش ضعیف شده است؛ اما باید بگویم اگر 
رئیس جمهور آمریکا جمعیت میلیونی تشــییع 
سردار سلیمانی را ببیند تحلیل هایش بهم خواهد 
خورد. تصمیم گیران آمریکا فکر می کردند با ترور 
یک نظامی و بلوای داخلی فاتحــه ایران خوانده 
خواهد شــد اما بودن مردم در صحنه تحلیل ها را 
عوض کرد و در همین مدت کم ترامپ موضع اش 

را تغییر داد و گفت ما دنبال تغییر رژیم نیستیم.
اعتقادم بر این اســت که اگر پاســخ ترامپ را 
ندهیم جری تر می شــود هر بار می خواهد با زدن 
ما به طریقی باج بگیرد،بنابراین ســاده اندیشی 
است اگر امروز فکر کنیم که ما پاسخ آمریکایی ها را 
ندهیم با یک تعقل عمل کنند؛ زیرا ترامپ با عقل و 
منطق بازی نمی کند پس باید اقدامی انجام دهیم 
که بازدارندگی ایجاد کند که نظام این کار را انجام 

خواهد داد.
و در آخر روی سخنم با مردم آمریکاست؛ آنان 
باید بدانند این رئیس جمهور که برای مســائل 
داخلی علیه کشورها می کند قطعا منافع ملی آنان 
را در نظر نگرفته و در نهایت این جامعه آمریکا است 

که متضرر خواهد شد.

یادداشت

علیربیعی

 حضور مردم در صحنه، 
تحلیل ها را عوض کرد

وزیر امور خارجه کشــورمان بــا اعالم مراتب 
ناخرسندی ایران از موضع اخیر آلمان و انگلستان، 
درک نکردن واقعیات منطقه را اشــتباه راهبردی 

اروپا خواند.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، »هایکو ماس« 
و »دومینیک راب« وزیران امــور خارجه آلمان و 
انگلستان عصر دیروز در تماس های تلفنی جداگانه 
با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای 

و بین المللی و برجام گفت وگو و تبادل نظر کردند.
در این تماس ها آنها بر ضــرورت جلوگیری از 

افزایش تنش در منطقه تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشــورمان هم در این گفت 
وگوها ضمن اعالم مراتب ناخرسندی ایران از موضع 
اخیر آنها، درک نکردن واقعیات منطقه را اشــتباه 

راهبردی اروپا خواند و با انتقاد شدید از آمریکا، دولت 
آن کشور را مسئول هرگونه تنش و ناامنی در منطقه 
بویژه پس از ترور سردار حاج قاسم سلیمانی خواند.

ظریف با انتقاد از بی عملی اروپایی ها در انجام 
تعهدات خود در برجام گام هــای جبرانی ایران را 
حق کشورمان در چارچوب برجام دانست و تنها راه 
توقف این وضعیت را انجام تعهدات توسط اروپایی 

برشمرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ما حتی اگر هزاران نفر از 
ژنرال های آمریکا را به خون خواهی شهید قاسم سلیمانی بکشیم 
باز هم نتوانسته ایم این ضایعه بزرگ را در شرایط برابر قرار بدهیم. 
حسینعلی امیریدر گفت و گو با ایسنا، با بیان این که ضایعه شهادت 
سردار سلیمانی یک ضایعه بسیار سنگین و بزرگی است، افزود: 
ایشان در زمان حیاتشان شخصیت بسیار بزرگ و با عظمتی بودند 
و تشییع  پیکر شهید سلیمانی با حضور اقشــار مردم برگزار شد. 
در شهرهای مختلف عراق و کشور عزیزمان ایران همه آمدند چرا که او یک شخصیت با عظمت و فرای مرزها 
بود. هر قشر و با هر سلیقه و با هر پوشش و دیدگاهی در مراسم حضور داشت. وی گفت: در مقیاس بین المللی 
شهادت شهید سلیمانی بمب خبری بود و دنیا را تحت تاثیر قرار داد. به جهت ویژگی شخصیتی ایشان نیز جمع 
ازداد بود انسانی شجاع دلیر، و بسیار متواضع بود. حیا ویژگی بارز این شخصیت بود. خداوند خودش این ضایعه 
بزرگ را جبران کند. این شخصیت حتی با شــهادتش عامل وحدت در جامعه شد. هر فردی با هر نوع نگاه و 
عقیده ی سیاسی و مذهب شیعه  و سنی و حتی غیر مسلمانان برای سردار احترام قائل بودند. جامعیت، اخالص، 
خداترسی، خداباوری از جمله ویژگی های اخالقی این شهید است. کم نظیرترین مراسم تشییع در دنیا برای 
این شهر بزرگوار برگزار شد. ما حتی اگر هزاران نفر از ژنرال های آمریکا را به خون خواهی شهید قاسم سلیمانی 

بکشیم باز هم نتوانسته ایم این ضایعه بزرگ را در شرایط برابر قرار بدهیم.

خبر

خبر

ظریفدرگفتوگویتلفنیباوزیرانامورخارجهآلمانوانگلستان:

اشتباه راهبردی اروپا درک نکردن 
واقعیات منطقه است

معاونپارلمانیرئیسجمهور:
 انتقام باید متناسب با تدبیرهای رهبری باشد

نخست وزیر موقت عراق دیروز تأکید کرد که 
آمریکا بر اساس تصمیم دولت عراق در این کشور 
حضور دارد و خروج نیروهای آمریکائی نیز تصمیم 

عراق است.
به گزارش ایلنا به نقل از ســومریه نیوز،  »عادل 
عبدالمهدی«، نخست وزیر مستعفی عراق  دیروز- 
دوشنبه- در مراسم استقبال از »چانگ تاو«، سفیر 
چین در بغداد تأکید کرد که حضور آمریکا در عراق 
به تصمیم دولت عراق بــوده و خروج نیروهای این 

کشور نیز به تصمیم دولت عراق است.
عبدالمهدی تأکید کرد که دولت هرگز اجازه 
نخواهد داد عراق به صحنه تســویه حساب  های 

بین المللی تبدیل شود.
وی با ابراز تشکر از رهبری چین و مواضع مثبت 
این کشور در قبال عراق در شورای امنیت سازمان 
ملل و دفاع از حقوق بغــداد در محافل بین المللی 
تأکید کرد که آمریکا با عراق در جنگ علیه داعش 
سهیم بود  و ما نمی  خواهیم یک طرف درگیری در 
هر جنگی باشیم و هرگز نخواهیم پذیرفت که عراق 

صحنه تسویه حساب  های بین المللی شود.
نخست وزیر موقت عراق تأکید کرد: »آمریکا با 
تصمیم عراق در این کشور حضور داشته و خروج 
نیروهایش نیز بــه تصمیم دولت اســت. به نفع 
آمریکاست که دولت عراق قوی باشد اما عکس آن 

درست نیست.«
وی گفت: »چین شــریک قوی و مهمی برای 
عراق است و توافق با چین موضوع مورد توجه افکار 
عمومی در عراق است و مردم اهمیت این موضوع را به 
طور واضح درک می  کنند و ما نیز برای عملی شدن 
آن تالش خواهیم کرد و امیدواریم که چین نیز در 

مسائل بین المللی مرتبط با عراق از ما حمایت کند.
سفیر چین در بغداد مراتب تسلیت نخست وزیر 
چین را به نخست وزیر عراق در پی حمله تروریستی  

آمریکا اعالم و بر حمایت پکن از بغداد تأکید کرد.
آغازسازوکاراخراج
نیروهایآمریکاازعراق

در همین راستا،  فرماندهی کل نیروهای مسلح 

عراق از آغاز ســازوکار الزم برای اخراج نیروهای 
خارجی از جملــه نظامیان آمریکا از این کشــور 

خبر داد.
عبدالکریم خلف، ســخنگوی فرماندهی کل 
نیروهای مسلح عراق دیروز )دوشنبه( در کنفرانس 
مطبوعاتی اعالم کرد: دولت عراق ساز و کاری را برای 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشــور آغاز کرده 
است، طوری که فعالیت نیروهای ائتالف بین المللی 
به مشاوره، تجهیز و آموزش محدود شده و نیروهای 

مسلح آن از عراق خارج خواهند شد.
وی افزود: دولت عراق فعالیت زمینی و هوایی 
ائتالف بین المللی را محدود کــرده و به آنها اجازه 

فعالیت نمی دهد.
خلــف ادامــه داد: آمریکایی ها بــدون اطالع 
فرماندهی کل نیروهای مســلح عــراق عملیاتی 
انفرادی انجــام دادنــد و حمالت اخیــر آمریکا 
»حماقتی« بود که نمی توان در مقابل آن سکوت 

کرد.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق 
همچنین تصریح کرد، قاسم سلیمانی، سردار نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران میهمانی 
بود که نمی توان او را هدف قرار داد چراکه حضور او 

)در عراق( مربوط به خود این کشور است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشــاره به 
تهدید دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری آمریکا به 
تحریم کردن عراق گفت: تهدید شدن عراق از سوی 
ترامپ صحیح نیست و دولت عراق از نظر اقتصادی 
با آمریکا همکاری خواهد کرد. چند کشور با اعمال 

تحریم  بر عراق مخالفت کرده اند.

خبر

عبدالمهدی:

اجازه نمی  دهیم عراق صحنه تسویه 
حساب  های بین المللی شود
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