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سياست

حبس ابد برای ۴ عامل ترور سردار سلیمان� | جزئیات حکم
یک دادگاه در عراق، چهار عامل جنایت فرودگاه ب�داد و ترور سردار سلیمان� و ابومهدی المهندس را به حبس ابد محک�م کرد.

به گزارش  همشهری آنالین، دادگاه کیفری «الکرخ»، امروز (یکشنبه، ۷ آگ�ست) ، چهار نفر از عامالن جنایت فرودگاه ب�داد و ترور فرماندهان پیروزی بر
داعش را به حبس ابد محک�م کرد.

 ش�رای عال� قضایی عراق ط� بیانیه ای که نسخه ای از آن در وبگاه این نهاد منتشر شد، اعالم کرد که دادگاه کیفری الکرخ، حکم حبس ابد را برای چهار تن از
عامالن جنایت فرودگاه ب�داد را صادر کرده است. این حکم طبق بند یک، ماده چهار از قان�ن شماره ۱۳ مبارزه با تروریسم مص�ب سال ۲۰۰۵، صادر شده

است. 

وبگاه  الس�مریه و شف� نیوز عراق نیز با بازنشر این بیانیه، ن�شتند که هن�ز جزئیات بیشتری در خص�ص ه�یت افرادی که به حبس ابد محک�م شده اند منتشر
نشده است.

نظامیان تروریست آمریکایی سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ در اقدام� تروریست�، سردار «قاسم سلیمان�» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالم� ایران و
«ابومهدی المهندس» نائب  رئیس سازمان الحشد الشعبی را به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه ب�داد به شهادت رساندند.

با روشن شدن اب�اد مختلف این جنایت تروریست� که آمران اصل� آن «دونالد ترامپ» رئیس جمه�ر سابق آمریکا، «مایک پامپئ�» وزیر خارجه او و پنتاگ�ن
بودند، نقش رژیم صهیونیست� و شماری از مزدوران شرکت های امنیت� خارج� در عراق و حت� عناصر خائن در سازمان اطالعات این کش�ر نیز افشا شد.

مایک پامپئ� وزیر خارجه سابق آمریکا اخیرا در مصاحبه با شبکه سع�دی العربیه در خص�ص ترور سپهبد قاسم سلیمان� فرمانده شهید نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالم� و ابومهدی المهندس نائب رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق اشاره کرد که عناصری در سازمان اطالعات عراق در این عملیات

نقش داشته اند.

اظهارات پامپئ� واکنش افراد و گروه های بسیاری را در عراق به دنبال داشت به نح�ی که گروه مقاومت «کتائب حزب هللا عراق» در بیانیه ای اعالم کرد: «هر روز
حقایق جدیدی از جنایت بزرگ� که کش�ر شر- آمریکا- علیه فرماندهان نصر، شهیدان حاج قاسم سلیمان� و ابومهدی المهندس در فرودگاه ب�داد مرتکب شد،
فاش و حلقه های خیانت و ت�طئه عناصر کُرد و شخصیت های وابسته به دستگاه امنیت� عراق که در فرودگاه برای منافع آمریکا خدمت م� کنند و چه بسا در

جنایت هایی علیه ملت عراق دست داشته اند، افشا م� ش�د».
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