
گفت وگوی تلفنی ظریف و چاووش اوغلو
وزیر خارج��ه ترکیه در گفت وگوی تلفنی با ظریف 
ش��هادت سردار س��لیمانی را به دولت و ملت ایران 

تسلیت گفت.
محمدجواد ظریف و مولود چاووش اوغلو در تماسی 
تلفنی آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی پس 
از ترور شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را 

بررسی کردند.
چ��اووش اوغلو وزی��ر امور خارجه ترکیه ش��هادت 
س��ردار س��لیمانی را به دولت و ملت ایران تسلیت 
گفت. وزرای خارجه چین و تاجیکس��تان نیز پیش 
از این در گفت وگوهای تلفنی جداگانه با ظریف به 
رایزنی پرداختند. در این گفتگوها درباره مناسبات 
دوجانبه، تحوالت منطق��ه ای و بین المللی به ویژه 
تحوالت پس از ترور ش��هید س��ردار س��پهبد حاج 
قاس��م س��لیمانی بحث و تبادل نظر ش��د.عبداهلل 
رئی��س اجرایی دولت افغانس��تان نیز در تماس��ی 
تلفنی شهادت س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی را به 
وزی��ر امور خارجه و دولت و مل��ت ایران و خانواده 

ایشان تسلیت گفت.  فارس 

 اطالع اسرائیل از طرح ترور سلیمانی را 
نه تأیید می کنیم و نه تکذیب

نماین��ده ویژه آمری��کا در امور ایران بامداد ش��نبه 
اطالع داشتن رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی 
از طرح ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را 

نه تایید و نه تکذیب کرد.
برایان هوک در ادامه این مصاحبه گفت که آمریکا 
ابو مهدی المهندس جانشین رئیس سازمان الحشد 
الشعبی عراق را در لیست تروریستی خود قرار داده 
بود و وی پیش��تر دستور حمله به سفارت آمریکا را 

صادر کرده و مقابله با ما را انتخاب کرده بود.
برایان هوک اضافه کرد که س��ردار سلیمانی منافع 
آمری��کا را هدف قرار داده و اقدامی که انجام ش��د 
گامی پیش��گیرانه برای توق��ف هرگونه حمله بوده 

است.  مهر 

اخبار

انتقام سلیمانی هم سیاسی باشد، هم نظامی
یک سیاستمدار فلسطینی با بیان اینکه »فلسطین 
فرزندان خود را فراموش نمی کند«، س��ردار قاس��م 
سلیمانی را فرزند فلسطین خواند و گفت، پاسخ به 

ترور، باید هم سیاسی باشد هم نظامی.
لیلی خالد با بیان اینکه زمان آن رس��یده که همه 
گروه ه��ای مقاوم��ت در کنار هم بجنگند و پاس��خ 
جنایت و ترور س��ردار قاسم س��لیمانی را بدهند و 
ترام��پ این را کامال حس کند از پارلمان عراق نیز 
خواس��ت تا در جلس��ه ای فوق الع��اده فقط موضوع 
اخ��راج آمریکایی ه��ا از ع��راق را بررس��ی و آن را 

تصویب کند.
خالد ک��ه از اردن ب��ا المیادی��ن گفت وگو می کرد 
توضیح داد: پاسخ به این ترور باید در آن واحد هم 
سیاسی باش��د هم نظامی. از اعضای پارلمان عراق 
می خواهم که همه ب��رای پایان دادن به ارتباط با 
جنایت��کار آمریکایی که در منطقه فس��اد می کند، 

توافق کنند. 
ای��ن سیاس��تمدار فلس��طینی خط��اب به س��ردار 
س��لیمانی گفت: به ایش��ان می گویم ک��ه تو فرزند 
فلسطین هستید و فلس��طین محال است فرزندان 
خ��ود را فرام��وش کند. برای همی��ن در غزه برای 
ایشان مراس��م ترحیم برگزار کرده اند و این داللت 
بر محبت متقابل و وفاداری به ش��هدا اس��ت. امروز 
زمان آن رس��یده ک��ه کل اعض��ای مقاومت و کل 
مح��ور مقاوم��ت در کنار ه��م برای پاس��خ به این 
جنایت تالش کنند.  خالد افزود: اینکه ترامپ آمده 
و اع��الم می کند که فردی را ترور کرده اند معنایش 
این است که او رئیس دولت نیست، رئیس یک تیم 
خرابکار اس��ت که افراد را تحت پیگرد قرار میدهد 

نه دولت ها را... .
دیروز مردم غزه با برپایی مراسمی در میدان »سرباز 
گمنام« غزه، یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی را 
گرامی  داشتند و برای او مجلس فاتحه خوانی برگزار 

کردند.
بام��داد جمعه س��یزدهم دی م��اه )س��وم ژانویه( 
نظامی��ان تروریس��ت آمریکایی با اس��تفاده از یک 
فروند پهپاد نقطه زن، س��ردار سلیمانی و ابو مهدی 
المهندس معاون س��ازمان الحش��د الش��عبی را به 

شهادت رساندند. 
در پ��ی این خب��ر، وزارت دفاع آمری��کا )پنتاگون( 
مس��ئولیت ت��رور ش��هید س��لیمانی و ابومه��دی 
المهن��دس را بر عهده گرف��ت و در بیانیه ای اذعان 
ک��رد که این ترور به دس��تور رئیس جمهور آمریکا 

صورت گرفته است.  ایرنا

از نگاه دیگران 

ادعای دروغ معاون ترامپ برای توجیه ترور سردار سلیمانی
یک رسانه  آمریکایی در گزارشی نوشت که معاون رئیس جمهور آمریکا برای 
توجیه ترور سردار سپهبد »قاسم سلیمانی«، به دروغ، حمالت 11 سپتامبر را 
به نیروی قدس سپاه پاسداران نسبت داد. مایک پنس ادعا کرده که )نیروی 
قدس( به س��فر مخفیانه 1۰ تن از 1۲ تروریس��ت هایی به افغانستان کمک 

کرده که حمالت تروریستی 11 سپتامبر در ایاالت متحده را انجام داده بودند. 
این در حالی اس��ت که همین گزارش س��پس اذعان کرده که این ادعای پنس، در 
تناقض کامل با یافته های رس��می کمیسیون 11 سپتامبر است. امریکن ایندیپندنت 
در ادامه نوش��ت: پنس همچنین، اطالعات نادرستی از تعداد تروریست هایی ارائه کرد 
که در بدترین حمله تروریس��تی در تاریخ آمریکا دخیل بودند. طبق این گزارش، 1۹ 

هواپیماربا و نه 1۲ نفر در حمله 11 سپتامبر مشارکت داشته اند.  ایسنا 

واکنش سناتور آمریکایی به هرگونه پاسخ ایران 
س��ناتور جمهوری خواه آمریکا ضمن اعالم اینکه در فلوریدا در جریان حمله به 
س��ردار سلیمانی قرار گرفته بود، در خصوص هرگونه پاسخ انتقام جویانه ایران 
به ترور این فرمانده نیروی قدس هشدار داد. لیندسی گراهام در این خصوص 
گفت: زمانیکه در فلوریدا بودم، در جریان عملیات احتمالی قرار گرفتم. تحسین 

می کنم که به چرخه بازگشتیم. واقعاً رئیس جمهور ترامپ را تحسین می کنم که 
به جهان اجازه داد تا بداند که شما نمی توانید بدون مصونیت یک آمریکایی را بکشید. 
ما برای مردم خود ایستادگی می کنیم و این قطعاً یک پیام ضروری است. این سناتور 
جمهوری خواه در توجیه اقدام تروریس��تی واش��نگتن علیه فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران گفت: اطالعات نشان می دهد که سلیمانی در حال سازماندهی هرج و مرج در 

عراق است که به قیمت ضرر زدن به ما و کل منطقه بود.  باشگاه خبرنگاران 

اقدام تروریستی آمریکا نمونه بارز »وحشیگری« است
رئیس شورای مشورتی سازمان اسالمی مالزی اقدام تروریستی آمریکا و شهادت 
س��ردار س��لیمانی و ابومهدی را نمونه بارز وحش��یگری خواند و گفت: آمریکا 
پتانسیل جنگ منطقه ای گسترده را به وجود آورده و مسئول عواقب آن است. 
محمدعزمی عبدالحمید اعالم کرد:  ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا در یک 

حمله هوایی، به جهان نش��ان می دهد که آمریکا یک کش��ور سرکش از بدترین 
نوع آن است. این، از وحشیگری آمریکا است که خود را مجاز به کشتار می داند. چنین 
سیاست غیر متمدنانه و وحشیگرانه، ورای قانون است که در سیاست امنیتی آن کشور 
گنجانده شده و آن را به کشوری تبدیل کرده که به خود اجازه می دهد تا هر فردی را 
که می خواهد، س��الخی کند. در این بیانیه آمده است: آمریکا مدت های مدیدی است 

که قتل های غیرقانونی با مصونیت انجام می دهد.  صداوسیما 

رهبر حزب کارگر انگلیس خواس��تار برگزاری نشس��ت 
فوری شورای خصوصی بریتانیا درباره اقدام واشنگتن در 

ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی شد.
جرمی کوربین طی درخواس��تی از نخست وزیر انگلیس، 
خواستار مطرح شدن هفت سؤال درباره ترور حاج قاسم 
سلیمانی در جلسه فوری شورای خصوصی بریتانیا شد.

س��ؤاالت مطرح شده کوربین ش��امل موارد زیر می شود: 
آی��ا دولت انگلیس قبل از تصمی��م رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای آغاز این حمل��ه، در جریان ق��رار گرفته بود؟ اگر 
دولت انگلیس قبل از حمله آمریکا، در جریان قرار گرفته 
بود، چه توصیه هایی به دولت آمریکا در خصوص رویکرد 
ی��ا نگرانی دول��ت انگلیس درباره این اقدام پیش��نهادی 
ارائ��ه داده ب��ود؟ در پی حمله آمریکا، چ��ه ارتباطاتی با 
دول��ت آمریکا صورت گرفته اس��ت و ب��ه طور خاص آیا 
نخس��ت وزیر انگلیس مس��تقیما با رئیس جمهور آمریکا 
درب��اره این حمل��ه و پیامدهای احتمال��ی آن گفت وگو 

کرده است؟
آیا دولت انگلی��س در ارتباطات خود با آمریکا، مخالفت 
خ��ود را ب��ا این اق��دام اب��راز کرده اس��ت و خواس��تار 

خویش��تنداری آمریکا و تنش زدایی میان آمریکا و ایران 
ش��ده اس��ت؟دولت انگلیس چه ارتباطاتی ب��ا دبیرکل 
س��ازمان ملل درباره پیامدهای ای��ن حمله برای صلح و 
امنیت داش��ته است؟با توجه به خطر فعلی پاسخ نظامی 
ایران به حمل��ه آمریکا، دولت انگلیس چ��ه اقداماتی را 
ب��رای تضمین ایمنی ش��هروندان انگلی��س در منطقه و 
فرات��ر از آن صورت داده اس��ت و چ��ه اقداماتی را برای 
محافظت از کش��تیرانی انگلی��س و مکان های راهبردی 
انگلیس اتخاذ کرده اس��ت؟چه ارزیابی هایی در خصوص 
افزایش احتمالی خطر حمله تروریستی در خود انگلیس 
در نتیجه این ترور )قاسم سلیمانی( صورت گرفته است 
و دولت انگلیس چه تدابیری را برای رسیدگی به هرگونه 

افزایش خطرات اتخاذ کرده است؟
کوربی��ن در نامه خ��ود خطاب به نخس��ت وزیر انگلیس 
نوش��ت: با توجه به ماهیت جدی این موضوع که کشور 
م��ا و جهان در ح��ال حاضر در پی حمل��ه آمریکا با آن 
روبرو شده است، خواستار پاسخ فوری به این درخواست 
)برگزاری نشست( هستم و آمادگی حضور در هر جلسه 

توجیهی که برنامه ریزی شود را دارم.  فارس 

درخواست کوربین برای نشست درباره ترور سردار سلیمانی 
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی به جزئیاتی درباره 
نشس��ت ترامپ با تیم امنیت ملی خود در فلوریدا درباره 
ترور س��ردار سلیمانی پرداخت و نوشت، این تصمیم روز 

دوشنبه اتخاذ شد.
این روزنامه در گزارش��ی درباره چگونگی اتخاذ تصمیم 
برای ترور سردار شهید قاسم سلیمانی نوشت: وقتی تیم 
امنیت ملی دونالد ترامپ روز دوش��نبه به »مار ئه الگو« 
در »پالم بیچ« رفتند اصال انتظار نداش��تند که عملیات 

ترور ژنرال سلیمانی مورد تایید قرار بگیرد. 
براس��اس این گزارش، مایک پامپئو وزیر خارجه، مارک 
اسپر وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا روز دوشنبه گذشته به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا 
رفتند تا درباره حمله هوایی پنتاگون علیه مواضع الحشد 

الشعبی درعراق و سوریه به ترامپ گزارش دهند. 
یک مقام ارش��د آمریکایی که با این مباحث آشنا و آگاه 
اس��ت و نخواسته نامش فاش ش��ود گفت: یک مجموعه 
اس��الید توضیح��ی به ترامپ ارائه ش��د و ب��ه دنبال آن 
چندی��ن گام که آمریکا می تواند اتخ��اذ کند نیز مطرح 
شد، یکی از این گامها هدف قرار دادن سلیمانی، فرمانده 

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، بود.
وی در ادام��ه افزود، کامال غیرمنتظره، ترامپ این گزینه 
را انتخ��اب کرد و  اضافه کرد که این تصمیم به تحریک 

مشاوران جنگ طلب ترامپ اتخاذ شده است. 
ای��ن گ��زارش افزود: این ب��دان معنی بود ک��ه پنتاگون 
ناگه��ان با ی��ک وظیفه هولناک برای اجرای دس��تورات 
ترامپ روبرو ش��ده اس��ت. دقایقی بعد از پایان جلس��ه، 
اولین اش��اره ها درباره احتمال گامهای بیش��تر از سوی 
آمریکا مطرح ش��د. مارک اسپر در نشست خبری بعد از 
این جلس��ه به خبرنگاران گفت: »در رایزنیهای امروز ما 
با رئیس جمهور، ما درباره دیگر گزینه های در دس��ترس 
نیز صحبت کردیم. و تاکید کردیم که اقدامات بیشتر در 

دستور کار قرار دارد اگر نیاز باشد.«
روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه نوش��ت: از سلیمانی 
به عنوان یک هدف احتمالی به صورت عمومی اسم برده 
نش��د، اما در پشت صحنه، تالشهای ش��دیدی از سوی 
پنتاگون، سازمان س��یا و دیگران برای مکان یابی دقیق 
ژنرال سلیمانی و بسیج امکانات نظامی برای کشتن وی 

آغاز شده بود. تسنیم 

تصمیم ترور سردار سلیمانی در فلوریدا چگونه اتخاذ شد؟

گزارش

مراسم تش��ییع پیکر شهیدان سلیمانی و المهندس، دیروز 
با حضور خیل عظیمی از مردم عراق در بغداد برگزار شد و 
تش��ییع کنندگان با سر دادن شعار ضد آمریکایی، خواستار 
انتقام خون این شهدا و اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک 

کشورشان شدند.
مراس��م تش��ییع پیکر سردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران ابومهدی المهندس 
معاون سازمان الحشد الشعبی و سایر شهدای حمله بامداد 
جمع��ه آمریکا به ج��اده فرودگاه بغ��داد، از صبح امروز در 
عراق آغاز ش��د و  سازمان الحشد الشعبی عراق، دیروز طی 
بیانیه ای از آغاز این مراس��م، از فرودگاه المثنی به س��وی 

کاظمین در بغداد خبر داد.
این مراسم با حضور ده ها هزار نفر از مردم عراق و شماری 
از مقامات سیاس��ی و نظامی این کش��ور در کاظمین عراق 
آغاز ش��د و پس از آن تش��ییع کنندگان پیکر ش��هدا را به 
س��وی  منطق��ه »الجادریه« در پایتخت انتق��ال دادند و با 
شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بر ضرورت گرفتن 

انتقام خون این شهدا، تاکید کردند.
ش��رکت کنندگان در این مراس��م باش��کوه، ضمن تجدید 
پیم��ان با ش��هدای بامداد جمعه در جاده ف��رودگاه بغداد، 
تاکی��د کردند ک��ه از پارلمان عراق انتظ��ار دارند که قانون 

اخراج اشغالگران آمریکایی را هرچه سریعتر تصویب کند.
پیکرهای ش��هدا پس از برگزاری مراس��م باشکوه تشییع و 
وداع در بغ��داد به کربال انتقال یافتند و قرار اس��ت پس از 
تشییع باش��کوه در این شهر به نجف اشرف انتقال یابند تا 
مشابه این مراسم نیز در این شهر مقدس نیز برگزار شود.

 گفته می ش��ود ش��مار زیادی از مردم عراق از ش��هرهای 
اط��راف نجف و کرب��ال برای وداع با ش��هدای جنایت اخیر 

آمریکا در بغداد، خود را به این دو شهر رسانده اند.
مراس��م تشییع پیکرهای این ش��هدا در کاظمین بغداد، از 
اغلب ش��بکه های تلویزیونی جهان به صورت مس��تقیم در 
حال پوشش اس��ت و ش��بکه های الجزیره مباشر، الجزیره 
العرب��ی، رویترز، االتج��اه، العراقیه و المس��یره این حضور 
باشکوه مردم عراق را پوش��ش می دهند. به گزارش برخی 
رسانه ها شمار حاضران در این مراسم ده ها هزار نفر است.

رسانه های عراقی نیز با انتشار تصاویر و اخبار از بخش های 
مختلف این مراس��م، در حال گزارش اعالم وفاداری مردم 
ع��راق ب��ه فرماندهان مقاوم��ت و قدردانی آنها از الحش��د 

الشعبی و ایران هستند.
پای��گاه خبری ش��بکه المیادی��ن نیز با پوش��ش اخبار این 
مراس��م ب��ه نقل از تش��ییع کنندگان پیکر ش��هدای حمله 
آمریکا به جاده فرودگاه بغداد، نوش��ت که مردم عراق برای 
حضور زیر پرچم جهاد علیه آمریکا و مقابله با مزدوران آن 

اعالم آمادگی کردند.
حاضران در این مراسم،  ضمن در دست داشتن پالکاردهای 
ضد آمریکایی در کنار تصاویر ش��هید حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس و س��ر دادن ش��عار علیه جنایتکاران 
آمریکایی، اعالم کردند:  پاکی خون شهدایی که برای دفاع 
از کل عراق ریخته ش��ده، تالش های ما را در مقاومتی که 
کل منطقه را ش��امل خواهد شد، یکپارچه می سازد. پس از 
تدفین پیکر این ش��هدا، ما با پارلمان نیز سخن داریم. فردا 
آخرین فرصت آن است. طیف های مختلف سیاسی و دینی 
ع��راق، تاکید دارند که اولویت نخس��ت  در عراق، مقابله با 

آمریکا و بازوهای آشکار آن در کشور است.
شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کردند که آمریکایی ها 

چیزی به ما ندادند بلکه دلیل اصلی طائفه گری و تروریسم 
در کشور ما هستند. آمریکا  و همپیمانان آن، دشمن اصلی 

ما در منطقه هستند. 
عش��ائر عراقی نیز با حضور در این مراس��م اعالم کردند که 
تحت فرمان مرجعیت هس��تند و از پارلم��ان عراق انتظار 

دارند که اخراج آمریکایی ها را تصویب کند.
بنا بر این گزارش، ده ها هزار نفر از مردم عراق، امروز با سر 
دادن ش��عار علیه آمریکا و اسرائیل تاکید کردند که انتقام 

خون این شهدا را خواهند گرفت.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که هزاران نفر از مردم عراق، 
خود را برای مراسم تشییع پیکر فرماندهان شهید به بغداد 
رس��انده اند و با ش��عار مرگ بر آمریکا این شهدا را تشییع 
می کنن��د. خبرگزاری رس��می عراق )واع(، نی��ز از حضور 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر پیش��برد امور در عراق در 

این مراسم خبر داد. 
بر اساس این گزارش، ش��یخ همام حمودی رئیس مجلس 
اعالی اس��المی عراق و ش��ماری از رهب��ران و فرماندهان 
سیاسی و نظامی عراق از جمله نوری المالکی رئیس ائتالف 
دولة القانون، سید عمار الحکیم رئیس جریان حکمت ملی، 
حسن الکعبی نائب رئیس پارلمان و هادی العامری فرمانده 
س��ازمان بدر و رهبر فراکس��یون الفتح و  نامزد جانش��ین 

شهید المهندس نیز در این مراسم حضور دارند.
پایگاه خبری المعلومه نیز نوشت که تشییع پیکر شهیدان 
حاج قاسم و ابومهدی المهندس به تظاهرات ضد آمریکایی 
و ضد اسرائیلی تبدیل شده و هزاران نفر از حاضران در این 
مراسم در کاظمین و منطقه الجادریه، شعار مرگ بر آمریکا 
و نه نه به آمریکا سر دادند و خواستار قصاص فوری و قاطع 

جنایتکاران شدند.
در ش��بکه های اجتماعی تصاوی��ری از وداع هادی العامری 
فرمانده س��ازمان بدر و رهبر فراکس��یون الفتح با ش��هید 
المهندس منتشر می شود که وی خطاب به شهید می گوید: 
مطمئن باش که بهای خ��ون تو خروج نیروهای آمریکایی 

برای همیشه از عراق است.
همزمان با برگزاری مراس��م تش��ییع پیکر ش��هیدان قاسم 
س��لیمانی و ابومهدی المهندس ، منابع رسانه ای با انتشار 
تصاویری از بازگشت بالگردهای آمریکایی به آسمان بغداد 

و پرواز آنها بر فراز چند منطقه این شهر، خبر دادند.
به نوش��ته پایگاه خبری الس��ومریه عراق، بک مقام امنیتی 
گفت که همزمان با مراسم تشییع امروز پیکر شهدای حمله 
آمری��کا به جاده فرودگاه بغ��داد،  بالگردهای آمریکایی هم 
اکنون در حال پرواز بر فراز منطقه امنیتی س��بز و مناطق 
الک��راده و ال��دوره و پلهای الطابقین و الجادریه هس��تند و 

تصاویر آنها نیز موجود است.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به حضور ده ها هزار نفر از 
مردم عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی 
اخیر آمریکا اشاره کرده و نوشته است که شرکت کنندگان 
در این مراسم انتقام از عامالن این حمله را خواستار شدند. 
این روزنامه ده ها هزار ش��رکت کننده در مراس��م دیروز را 
جنگجویان طرفدار ایران خطاب کرده و نوش��ته اس��ت که 
آن ها با در دس��ت داش��تن پرچم عراق »خطاب به ایاالت 

متحده شعار "انتقام در راه است" سر دادند.
نیویورک تایم��ز مراس��م عظیم دیروز در بغ��داد را از زمان 
س��قوط صدام تقریبا بی سابقه توصیف کرده و نوشته است 
که حاضران در مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی 
و شهید ابومهدی المهندس، شعار می دادند که خون آن ها 

هدر نخواهد رفت و انتقام در راه است.
این روزنامه در انتها به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران اش��اره ک��رده که حمل��ه آمریکا را اش��تباهی بزرگ 
توصیف و عنوان کرده اس��ت که آمریکایی ها تا س��ال ها با 

آثار این اقدام خود روبرو خواهند بود.
خبرگزاری رویترز با بازتاب این حادثه نوش��ت هزاران نفر 
در بغداد گرد هم آمدند تا برای س��ردار س��لیمانی و دیگر 

شهدای حمله هوایی آمریکا به سوگواری بپردازند.
این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود نوشته: سوگواران 

و پیش از مراس��م تش��ییع، در خیابان ه��ای بغداد گرد هم 
آمدن��د و پرچم عراق و الحش��د الش��عبی را در جوی حزن 

آلود به اهتزاز درآوردند.
همچنین پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره انگلیسی با بازتاب 
مراسم تشییع پیکر س��ردار سلیمانی نوشت: هزاران نفر از 
سوگواران به مراسم تش��ییع پیکر ]سردار[سلیمانی ملحق 
ش��دند. این ش��بکه همچنین اعالم کرد جمعیت فراوانی با 
پوش��یدن لباس س��یاه و باالبردن پرچم های گروه الحشد 
الش��عبی در نزدیک حرم مقدس کاظمین در بغداد، احترام 

خود را به جان باختگان اعالم داشتند.
همچنین پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز آو اسرائیل با بازتاب 
این خبر نوش��ت: با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل، هزاران 

نفر به مراسم تشییع پیکر ]سردار[سلیمانی ملحق شدند.
این پایگاه صهیونیستی با اعالم اینکه شخصیت های برجسته 
و بلندپایه ای در مراسم س��وگواری و تشییع پیکر قربانیان 
حمله هوایی آمریکا در منطقه س��بز بغداد حضور داشتند، 
نوشت: این سردار ایرانی قرار است روز سه شنبه در زادگاه 
خود در کرمان به خاک سپرده شود. پایگاه اینترنتی شبکه 
ان.دی.تی.وی نیز با بازتاب این مراس��م نوشت هزاران نفر 
در عراق برای سوگواری سردار ایران که در بمباران هوایی 

آمریکا به شهادت رسید، جمع شده بودند.
این شبکه همچنین نوش��ته بود این مراسم اطراف منطقه 
کاظمی��ه- ی��ک منطقه زیارتی ش��یعیان- آغ��از و پس از 
آن س��وگواران ب��ه منطقه س��بز بغ��داد که مح��ل حضور 
س��اختمان های دولتی و دیپلماتیک اس��ت، رفتند؛ جایی 
که قرار بود مراسم تش��ییع دولتی با حضور شخصیت های 

برجسته برگزار شود.
پایگاه اینترنتی ش��بکه فرانس ۲۴ نیز با بازتاب این حادثه 
نوش��ت: هزاران نفر از سوگواران در بغداد به منظور شرکت 
در مراس��م تش��ییع پیکر فرمانده نظامی ایران سردارقاسم 
س��لیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر ش��هدای بمباران 

هوایی آمریکا در عراق گرد هم آمدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس و پایگاه روزنامه نیویورک تایمز 
نیز با بازتاب این رویداد، از حضور هزاران نفر در این مراسم 
خبر دادند. آسوشیتد پرس نوشت: هزاران عراقی در مراسم 
تشییع سردارس��لیمانی و ابومهدی المهندسشعار مرگ بر 
آمریکا س��ر دادن��د. نیویورک تایمز نیز نوش��ت: ده ها هزار 
عراقی در مراسم تشییع سردارسلیمانی و المهندس، فریاد 

انتقام خواهی سر دادند.
نکته جال��ب داخلی همزمان با برگزاری مراس��م تش��ییع 
پیکر ش��هیدان قاس��م س��لیمانی و ابومه��دی المهندس ، 
منابع رس��انه ای با انتش��ار تصاویری از بازگشت بالگردهای 
آمریکایی به آس��مان بغداد و پرواز آنها بر فراز چند منطقه 

این شهر، خبر دادند.
به نوش��ته پایگاه خبری الس��ومریه عراق، بک مقام امنیتی 
گفت که همزمان با مراس��م تش��ییع پیکر ش��هدای حمله 
بامداد جمع��ه آمریکا به جاده فرودگاه بغ��داد، بالگردهای 
آمریکایی هم اکنون در حال پ��رواز بر فراز منطقه امنیتی 
سبز و مناطق الکراده و الدوره و پلهای الطابقین و الجادریه 
هس��تند و تصاویر آنها نیز موجود اس��ت. پنجش��نبه پیش 
پ��س از  پای��ان تحص��ن تظاهرات کنن��دگان عراقی مقابل 
سفارت آمریکا در بغداد شبکه خبری المیادین اعالم کرد، 
بالگردهای نظامی آمریکایی به منظور حفاظت از سفارتخانه 
آمریکا در بغداد خوانده می شود، همچنان بر فراز ساختمان 

این سفارتخانه در منطقه سبز پرواز می کنند.
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شکوه یک تشییع در عراق در قاب رسانه های جهان 
پیکرهای شهید سلیمانی و شهید المهندس بر روی دوش هزاران عراقی تشییع شد


