
ادای احترام به سردار شهید در هلند
در پی شهادت س��ردار سلیمانی و همرزمانش جمع 
زیادی از اتباع کشورهای مختلف ساکن هلند ضمن 
حضور مقابل ساختمان سفارت ایران در الهه، بر ادامه 

راه شهدا تأکید کردند
در پی شهادت سردار بزرگ اسالم سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همرزمانشان، 
یکشنبه شب جمع زیادی از اتباع کشورهای مختلف 
س��اکن هلند ب��ا گردهمای��ی خودج��وش در مقابل 
ساختمان سفارت جمهوری اسالمی در الهه، به شهدا 
ادای احت��رام کرده و بر ادام��ه راه آنها تأکید کردند.

 فارس

 مکزی�ک خواس�تار کاهش تن�ش  میان 
ایران و آمریکا شد

وزارت خارج��ه مکزیک در توییت��ی، نگرانی خود را 
پیرامون رویدادهای اخیر در ع��راق و ایران ابراز کرد 
و خواستار کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا شد. به 
نوشته خبرگزاری »رویترز«، وزارت خارجه مکزیک در 
توییتر خود نوشت: »مطابق با قانون اساسی سیاست 
خارج��ی،  )مکزیک( از ارزش مذاکره و گفت وگو برای 

حل و فصل اختالفات بین المللی حمایت می کند«.
در پی اقدام تروریس��تی بام��داد جمعه )۱۳ دی ماه( 
واشنگتن در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی 
به همراه هفت نفر دیگر، موجی از انتقادات بین المللی 
به راه افتاد و پارلمان عراق نیز خواستار خروج نظامیان 

آمریکایی و خارجی از عراق شدند. تسنیم

پاسخ تُند کنگره آمریکا به اظهارات 
ترامپ

کنگره آمریکا در واکنش به تهدیدهای جدید ترامپ 
علیه ایران تاکید کرد که هر گونه مجوز جنگی باید از 

سوی کنگره صادر شود.
کمیته روابط خارجی مجل��س نماینذگان آمریکا در 
واکنش به اظهارات دونالد ترامپ نوشت: »رسانه های 
خبری این را یادآوری می کنند که مجوزهای جنگی از 
نظر قانونی زیر نظر کنگره است. و شما باید مجوزهای 
جن��گ را از کنگ��ره دریافت کنی چرا که ش��ما یک 

دیکتاتور نیستی.
ترامپ ساعاتی پیش از این در توییتر نوشته بود: این 
موضع گیری های رسانه ای باید به عنوان ابالغیه ای به 
کنگره ایاالت متحده محسوب شود که اگر ایران به هر 
هدف یا شخص آمریکایی حمله کند، ایاالت متحده 
به س��رعت و با قدرت حمله متقابل می کند، ش��اید 

حمله ای در ابعاد نامتناسب. مهر 

توئیت سفیر چین در پی تهدید ترامپ 
چانگ هوا س��فیر چین در ته��ران در پی رجزخوانی 
اخیر ترامپ با انتشار تصاویری از اماکن فرهنگی ایران 
عن��وان کرد میراث فرهنگی جه��ان، متعلق به همه 

بشریت است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری 
عن��وان کرد: در صورتی که ای��ران به هر آمریکایی یا 
منافع آمریکا حمله کند، آمریکا ۵۲ سایت در داخل 
ایران )به نمایندگی از ۵۲ آمریکایی که ایران سال ها 
پی��ش به گروگان گرفته ب��ود( حمله خواهد کرد که 
برخی از آنها بس��یار س��طح عالی و مهم برای ایران و 
فرهنگ ایران  اس��ت و این اهداف و خود ایران بسیار 
سریع و خیلی سخت مورد هدف قرار خواهند گرفت. 

آمریکا تهدید بیشتری نمی خواهد. ایسنا 

واکنش تروئیکای اروپا به پنجمین گام 
برجامی ایران

دو روز پیش جمهوری اس��المی ایران  مرحله نهایی 
کاهش تعهدات خویش در چارچوب توافق هسته ای 
س��ال ۲0۱۵ خود را اعالم کرد. قدم جدید تهران به 
منزله آن اس��ت که این کشور دیگر محدودیت های 
تعیین شده در برجام در زمینه تعداد سانتریفیوژهای 
غنی سازی اورانیوم را رعایت نخواهد کرد. حاال سران 
سه کشور اروپایی طرف توافق با ایران در برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برج��ام( در بیانیه ای ب��ه گام پنجم 
ایران برای کاستن از تعهدات هسته ای واکنش نشان 
دادند. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس در ای��ن بیانیه تأکید کرده ان��د: »ما از ایران 
می خواهیم از تمامی اقداماتی که در راس��تای توافق 

هسته ای نیستند عقب نشینی کند.
توافق هس��ته ای برجام که در سال ۲0۱۵، با مذاکره 
میان ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت به عالوه 
آلمان حاصل ش��د قرار بود در ازای کاهش تحریم ها 
علیه ایران به ایجاد محدودیت در بخش هایی از برنامه 
هسته ای این کشور منجر ش��ود، اما دولت آمریکا به 
ریاس��ت دونالد ترامپ، اردیبهشت ماه سال ۱۳97 آن 

را نقض کرده و از آن خارج شد.

اخبار

هشدار ترکیه درباره تبعات ترور سردار سلیمانی 
در ادام��ه هش��دارهای مقام های ترکی��ه درباره اقدام آمریکا در به ش��هادت 
رس��اندن فرمانده فقید نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
ف��رودگاه بغداد، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کش��ور درباره تبعات 
این ترور هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری درباره تشدید 

تنش ها در منطقه غرب آس��یا به دنبال اقدام آمریکا در ترور س��ردار س��پهبد 
قاس��م سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شدت 
ابراز نگرانی کرد. مولود چاووش اوغلو اعالم کرد، کش��تن قاس��م س��لیمانی )توسط 
آمریکا( تهدید بزرگ برای صلح در منطقه ایجاد کرده اس��ت. به گفته وزیر خارجه 
ترکیه، آنکارا در تالش برای همکاری با دیگر کش��ورها به منظور کاستن از تنش ها 

بین ایاالت متحده آمریکا و ایران است.   باشگاه خبرنگاران

تهدید مجدد ترامپ برای حمله به اماکن فرهنگی ایران
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع گروهی از خبرنگاران در اظهاراتی 
گستاخانه بار دیگر گفته است که واشنگتن این حق را دارد تا به اماکن و میراث 
فرهنگی ایران حمله کند. ترامپ انتقادات مطرح ش��ده از س��وی سازمان های 
حقوق بش��ری را رد کرده اس��ت که معتقدند چنین اقدامی بر اس��اس قوانین 

بین المللی یک جنایت جنگی خواهد بود. وی در ادامه در جمع خبرنگاران مثل 
همیشه ادعاهای گستاخانه ای علیه ایران داشته و گفته است ایران به ما و مردم ما آسیب 
می زند و آیا ما اجازه نداریم اماکن فرهنگی آنها را هدف قرار دهیم؟ این اظهارات ترامپ 
پس از توئیت های روز شنبه وی است که تهدید کرده بود اگر ایران به تالفی ترور سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی، شهروندان یا اهداف نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار دهد، 
آمریکا به اماکن فرهنگی ایران در سطح بسیار زیاد و مهم حمله خواهد کرد.  فارس

ترامپ عاقبت و نتیجه ماجراجویی اش را در منطقه خواهد دید
معاون سیاسی وزیر خارجه تصریح کرد: ملت ایران ثابت کرده به زبان تهدید 
و زور هرگز پاس��خ نمی دهد و ترامپ عاقبت و نتیجه این ماجراجویی را در 
منطقه خواهد دید. س��ید عباس عراقچی درباره گستاخی های اخیر ترامپ 
علی��ه ملت ایران و پیگیری های دیپلماتیک جمهوری اس��المی عنوان کرد: 

تهدید مردم ایران امر تازه ای نیست، از بعد از انقالب در طول 40 سال گذشته 
در س��ایه این تهدیدات آمریکا زندگی کرده و اتفاقا رش��د کردیم و هر روز قوی تر 
شدیم. وی با بیان اینکه این یک تجربه شکست خورده است که ترامپ دوباره به آن 
دس��ت می زند، اظهار داشت: روسای جمهور قبلی آمریکا همه این را امتحان کردند 
و در این شکست خوردند که از طریق فشار، تهدید و تحریم ایران را وادار کنند که 

به خواسته های آنها تن دهد. تسنیم

گزارش

مراس��م تشییع پیکر سردار شهید قاس��م سلیمانی در تهران 
از همان س��اعات اولیه قبل از ش��روع مراس��م در رسانه های 
جهان بازتاب داش��ت. مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم 
سلیمانی در تهران از همان ساعات اولیه قبل از شروع مراسم 
در رسانه های جهان بازتاب داشت. حضور میلیونی مردم تهران 
در این مراس��م، دش��منان جمهوری اسالمی ایران را همچون 

همیشه مات و مبهوت کرده است.
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس، فرمانده الحشد الشعبی و 
تعدادی دیگر از مبارزان الحشد الشعبی طی حمله ناجوانمردانه 
بامداد جمعه نیرو های متجاوز و تروریست آمریکایی به فرودگاه 

بغداد به شهادت رسیدند.
کشورهای مختلف و مقامات بسیاری از گوشه و کنار جهان، این 

جنایت ضد بشری آمریکا را محکوم کرده اند.
ایران و گروه های مقاومت هشدار داده اند پاسخ سختی به این 

اقدام وحشیانه آمریکا خواهند داد.
خبرنگار نیویورک تایمز در پیامی توئیتری نوشت: مراسم تشییع 
سردار سلیمانی در تهران آغاز شد. میلیون ها نفر در خیابان ها 
هس��تند. دریای بی پایان مردم از ساعت ۶ صبح به خیابان ها 
آمده اند. در ۲۵ سال گذشته هرگز چنین مراسمی دیده نشده 

است بی سابقه بوده است.
م��اری لوئیس کلی، خبرنگار و مجری رادیو NPR آمریکا در 
حس��اب توییتری خود نوش��ت: ترافیک صبحگاهی در مسیر 
تشییع پیکر سردار سلیمانی. بسیاری از خیابان ها بسته شده 
و در هرجایی در مرکز تهران که شما بروید، پالکارد هایی مانند 
این را مشاهده می کنید که آیت اهلل خامنه ای با سردار سلیمانی 
دیده می ش��وند. پیام توئیتری ولی نصر رئیس سابق دانشکده 
مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز در توصیف 
مراس��م تشییع سردار س��لیمانی: به ابعاد جمعیت در تشییع 
جنازه )سردار( سلیمانی نگاه کنید. این )مسئله( در خاورمیانه 
نقطه عطفی است. جروزالم پست با بازتاب سخنان دختر سردار 
سلیمانی در مراسم تشییع پیکر مطهر پدرش در دانشگاه تهران 
نوشت: دختر فرمانده کشته شده )شهید( نیروی قدس، قاسم 
س��لیمانی به آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت: فکر نکنید 

همه چیز با شهادت پدرم تمام شده است.
بخش انگلیسی ش��بکه العربیه با بازتاب سخنان دختر سردار 
س��لیمانی نوشت: دختر فرمانده )ش��هید( قاسم سلیمانی به 
جمعیت عظیم حاضر در مراسم تشییعی که در تهران برگزار 
ش��ده، گفت آمریکا و هم پیمان آن، اسرائیل بخاطر )شهادت( 
پدرش، با »روزی تاریک« مواجه هستند. وی همچنین افزود: 
خانواده های سربازان آمریکایی در منطقه باید در انتظار مرگ 

فرزندانشان، روزهایشان را سپری کنند.
خبرگزاری فرانسه نوشت: آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران بر پیکر ژنرال )سردار قاسم( سلیمانی نماز خواند. 
صبح امروز دوش��نبه مرکز تهران برای ادای احترام به س��ردار 
قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که بامداد جمعه در حمله آمریکا به عراق شهید شد، 
مملو از جمعیت بود. به گفته گزارشگر خبرگزاری فرانسه، مردم 
که تصاویری از چهره قهرمانشان را در دست داشتند، پیش از 
س��اعت هشت صبح )ساعت 4 و ۳0 دقیقه به وقت گرینویچ( 
در اطراف دانش��گاه تهران جمع ش��دند. فوج جمعیت که زیر 
آفتاب و در هوای بس��یار سرد در اطراف دانشگاه تهران حضور 
دارند یا کیلومتر ها در خیابان های انقالب و آزادی راه می روند 
و پرچم های قرمز )رنگ خون شهدا( یا پرچم ایران و همچنین 

پرچم های لبنان و عراق را تکان می دهند.
در خیابان های تهران شعار های »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر 
اس��رائیل« طنین انداز است و صدای پیش زمینه مرثیه عزا با 

صدا های مردانه از بلندگو ها پخش می شود.
مردی پیش��انی بند »انتقام س��خت بر پیشانی بس��ته بود و 
پالکارد هایی نیز با مضمون دعوت به انتقام ش��هادت س��ردار 

سلیمانی، همچنین به زبان انگلیسی، در دست مردم بود.
شبکه رادیویی »فرانس انفو« تصاویر مراسم تشییع پیکر سردار 
س��لیمانی در تهران را به صورت مس��تقیم پوش��ش داد و در 

صفحه خود در توئیتر با انتش��ار تصویری نوشت: مرکز تهران 
برای بزرگداشت سردار سلیمانی مملو از جمعیت است.

شبکه تلویزیونی فرانسوی ت اف یک TF۱ و نشریه فرانسوی 
لوپوئ��ن در صفحات خود در توئیتر حضور گس��ترده مردم در 
تهران در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی را پوشش دادند. 
ت اف یک در صفحه خود در توئیتر نوشت: در اوج تنش بین 
ایران و آمریکا، مرکز تهران برای ادای احترام به سردار سلیمانی 
مملو از جمعیت اس��ت. لوپوئن نیز در پیامی توئیتری نوشت: 

جمعیت گسترده برای تجلیل از سردار سلیمانی در تهران.
رسانه های پاکس��تان اعم از ش��بکه های خبری، مطبوعات و 
پایگاه های خبری الکترونیکی وداع میلیونی ملت ایران با پیکر 
سردار قاسم سلیمانی و هم رزمانش را به طور گسترده بازتاب 
دادند. بسیاری از رسانه های معتبر پاکستان و روزنامه های این 
کشور مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در شهر های 
مختلف ایران را در صفحه نخست خود به صورت تصویری به 
نمایش گذاشتند. خبرگزاری سچ تایمز نیز نوشت: میلیون ها 
نفر در مراسم تشییع فرمانده نیروی قدس ایران شرکت کرده و 
فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. شبکه خبری 9۲ نیوز پاکستان 
با بیان اینکه میلیون ها نفر در مراسم تشییع سردار  سلیمانی 
در ش��هر های مختلف ایران و عراق شرکت کردند، افزود: پیکر 
س��ردار سلیمانی قرار است امروز در زادگاهش در شهر کرمان 

به خاک سپرده شود.
ش��بکه های خب��ری پاکس��تان نی��ز در 
بولتن های خبری خود تصاویری از تشییع 
س��ردار دل ها سپهبد قاس��م سلیمانی را 

منتشر کردند.
یادآور می شود مردم پاکستان نیز همزمان 
با تشییع سردار قاسم سلیمانی در ایران 
با حضور گس��ترده در شهر های مختلف 
این کش��ور از جمله شهر های اسالم آباد، 
راولپندی، اله��ور و کراچی یاد و خاطره 

این شهدید مقاومت را گرامی داشتند.
روزنامه لوسوار تصاویر مراسم تشییع پیکر 
سردار سلیمانی و هم رزمانش را در تهران 
منتشر کرد. این روزنامه بلژیکی در توئیتی 
نوشت: سیل جمعیت در مرکز تهران برای 

ادای احترام به سردار سلیمانی.
ش��بکه المیادین نیز گ��زارش داد: خون 

شهید سردار قاس��م سلیمانی، انقالب جدیدی در ایران به راه 
انداخته اس��ت که همه ایرانی ها درباره آن متحد هستند و از 
آمریکا نفرت دارند. خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در تهران 
گفت: از نخستین س��اعت صبح امروز، تجمع مردم در مسیر 
تشییع پیکر ش��هدا در خیابان های تهران، پایتخت ایران آغاز 
شد. بسیاری از خیابان های تهران به علت حضور گسترده مردم، 
بسته شده است و به همین علت، خیلی از این افراد، به صورت 
پیاده خود را به محل برگزاری مراس��م رسانده اند. موج حضور 
جمعیت به اندازه ای است که ما مجبور شدیم از چند کیلومتری 
این محل، از خودرو پیاده شویم. همه در اینجا ناراحت هستند و 
عکس هایی از شهید قاسم سلیمانی و آیت اهلل خامنه ای، رهبر 

ایران و نیز تصاویری از شهید حججی در دست دارند.
خبرنگار این ش��بکه افزود: شاهد شعار های مردم هستیم که 
تاکی��د می کنند برای گرفتن انتقام آماده هس��تند. ش��رکت 
کنندگان در این مراس��م بر لزوم گرفتن انتقام و دادن پاس��خ 
به این ت��رور، تاکید دارند. ب��ر روی پالکارد هایی که مردم در 
دست دارند تاکید شده است که ایران نباید در برابر این جنایت 
آمریکا س��کوت کند. مردم تهران از شهید سردار سلیمانی با 
نام سردار قلب ها یاد می کنند. ایرانی ها توافق نظر دارند که او 
دارای بیشترین محبوبیت در این کشور است. می توانم بگویم 
که خشم شدیدی سراسر ایران را فرا گرفته است. آمریکا با ترور 
شهید قاسم سلیمانی توانست انقالب جدیدی در داخل ایران 
ب��ه راه بیاندازد. با وجود بعض��ی اختالفات در داخل ایران بین 
جریان های سیاسی، اما اکنون همه درباره لزوم پاسخ دادن به 
این جنایت و نفرت از آمریکا، توافق نظر دارند. اکنون می توان 

گف��ت ۸۲ میلیون ایرانی، از آمریکا نف��رت دارند. این موضوع، 
دروغ ب��ودن س��خنان مقامات آمریکای��ی را ثابت می کند که 

ایرانی ها از ترور قاسم سلیمانی خوشحال هستند.
ش��بکه تلویزیونی راش��اتودی با قطع تمامی برنامه های خود،  
مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در تهران را به طور 

مستقیم پخش کرد.
روس��یا الیوم در پایگاه اینترنتی خود نوشت: وداع با سلیمانی 
در تهران بزرگ ترین مراس��م تش��ییع پس از تش��ییع )امام( 
خمینی )ره( اس��ت. فعال کویتی، تشییع میلیونی پیکر های 
سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را شبیه 
به همه پرسی مردمی در سراسر جهان درمورد انتخاب و روی 
آوردن به محور مقاومت در برابر محور آمریکایی صهیونیستی 
دانس��ت. عبدالوهاب جابر جمال ،در صفحه شخصی خود در 
پایگاه اجتماعی توییتر نوشت: آنچه مشاهده می کنیم از تشییع 
میلیونی پیکر های قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس و 
مجالس عزایی که در عراق، ایران، لبنان، غزه، یمن و بسیاری 
از کش��ور های جهان برپا شده و می شود شبیه به همه پرسی 
مردمی در سراس��ر جهان درمورد پیوس��تن به محور مقاومت 
برضد محور آمریکایی و صهیونیس��تی است. در بخش پایانی 
پیام این فعال کویتی آمده اس��ت این توییت با پاسخ گسترده 
مردمی در تایید و برتری محور مقاومت مواجه ش��ده اس��ت. 
ش��بکه فرانس ۲4 گزارش داد میلیون ها نفر از مردم ایران در 
مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 
در تهران ش��رکت کردند. مجری شبکه 
گفت: انبوه جمعیت ش��رکت کننده در 
مراس��م ادای احترام به سردار سلیمانی 
بسیار قابل توجه اس��ت. همان گونه که 
در تصاویر شاهد هستید، در حال حاضر 
نیز سراسر ایران شاهد برگزاری تظاهرات 

تازه ای است.
به گزارش این ش��بکه تلویزیونی، در پی 
ترور این فرمان��ده ایرانی، بیم آن می رود 
که آتش در خاورمیانه ش��عله ورتر شود. 
مقامات ایران نیز فریاد انتقامجویی س��ر 
داده ان��د. م��ردم ایران روز یکش��نبه در 
سراسر این کش��ور تظاهرات برپا کردند. 
انبوه جمعیت در راهپیمایی مردم مشهد 
پس از ورود پیکر سردار سلیمانی به این 

شهر مقدس ایران بسیار قابل توجه بود.
روزنامه فرانسوی لوپاریزین مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی 
در تهران را با توئیت جمعی��ت انبوه در تهران برای تجلیل از 
سردار سلیمانی پوشش داد.خبرنگار روزنامه فرانسوی لوفیگارو: 

گسترده ترین تجمع در ایران بعد از رحلت امام خمینی )ره(
ژرژ ملبرونو خبرنگار روزنامه فرانس��وی لوفی��گارو در توئیتی 
نوشت: تجمعاتی که از دیروز در ایران به مناسبت بزرگداشت 
س��ردار سلیمانی برگزار می شود به احتمال زیاد گسترده ترین 

تجمع بعد از رحلت آیت اهلل خمینی در سال ۱9۸۸ است.
عبدالب��اری عطوان، س��ردبیر روزنامه اینترنت��ی رای الیوم در 
توئیتی نوشت: این تشییع میلیونی بی سابقه شهید سلیمانی و 
همراهانش، مردم ایران و متحدان این کشور را برای رویارویی 
گسترده در چند جبهه با حضور چند گروه آماده می کند. انتقام، 
نزدیک شده است. انتظار اعدام از اجرای آن دردناک تر است. در 

روز های آینده همه چیز مشخص خواهد شد.
پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی ضمن انتشار عکسی از مراسم 
تشییع پیکر س��ردار سلیمانی در صفحه نخست خود نوشت: 
دریای سوگواران در تهران؛ درخواست ها برای انتقام در پی ترور 

سلیمانی افزایش یافته است.
شبکه های مختلف تلویزیونی در س��طح بین المللی برگزاری 
مراس��م وداع با سردار شهید قاس��م سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی ایران را که بامداد روز 
جمعه در حمله هوایی تروریس��تی آمریکا در عراق به شهادت 

رسید، به صورت زنده پوشش دادند.
شبکه های تلویزیونی سی ان ان، بی بی سی، الجزیره، رویترز، 

فرانس ۲4 با پوش��ش زنده این مراس��م با شکوه اعالم کردند 
میلیون ها نفر از مردم س��وگوار تهران در این مراس��م حضور 
یافتند تا سردار شهید قاسم سلیمانی را طی مراسمی با شکوه 
بدرقه کنند. مجری شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت میلیون ها 
نفر در مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
و یارانش در تهران حضور یافته اند تا به این سردار ادای احترام 
کنند. او همچنین گفت مراسم خاکسپاری سردار سلیمانی هم 
قرار است روز س��ه شنبه در زادگاهش در کرمان برگزار شود. 
شبکه تلویزیونی سی ان ان تصاویر زنده ای را از تهران و تجمع 
گس��ترده مردم به منظور حضور در مراسم تشییع پیکر پاک 
سردار قاسم سلیمانی منتشر کرد. مجری برنامه سپس گفت 
به سبب شهادت سردار قاسم سلیمانی سه روز عزای عمومی 
در ایران اعالم شده است. بر اساس گزارش ها میلیون ها نفر در 
سراسر ایران در مراسم سوگواری برای سردار سلیمانی حضور 
دارند. حضور میلیونی مردم تهران در مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید حاج قاسم س��لیمانی بازتاب گسترده ای در رسانه های 

گروهی ایتالیا داشت.
تلویزیون ایتالیا نیز با پخش مس��تقیم بخش��ی از این مراسم 
باشکوه اعالم کرد اقیانوسی از مردم در تهران برای تشییع پیکر 

سردار سلیمانی شرکت کرده اند.
حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر سردار قاسم 
سلیمانی در رسانه های آلمان به ویژه اشپیگل بازتاب گسترده ای 
داشت.اشپیگل نوشت: دختر سردار سلیمانی، روز سیاه را برای 

آمریکایی ها اعالم کرد.
اش��پیگل آنالین نیز تصاویری از تش��ییع باش��کوه پیکر های 

سرداران مقاومت را در سایت خود منتشر کرد.
خبرگزاری ها، پایگاه ها و مطبوعات عربی، حضور میلیونی ملت 
ایران را در مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس، نایب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق و همرزمان 

آن ها بازتاب دادند.
خبرگزاری سانا با اشاره به مشارکت میلیونی مردم در شهر تهران 
و دیگر استان ها در این مراسم و حضور مقام معظم رهبری برای 
اقامه نماز بر پیکر های ش��هدا، افزود شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی، علیه آمریکا و جنایت وحشیانه آن شعار سردادند. از 
سوی دیگر، القدس العربی با انتشار تصویری از حضور گسترده 
مردم ای��ران در این مراس��م، افزود: آی��ت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم ایران نماز را بر پیکر سردار سلیمانی اقامه کردند. حسن 
روحانی، رئیس جمهور ای��ران، علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اس��المی، حسین سالمی، فرمانده س��پاه پاسداران و 
ابراهیم رئیس��ی، رئیس قوه قضائیه در کنار رهبر ایران حضور 
داشتند. شرکت کنندگان در این مراسم تصاویر فرمانده سپاه 
قدس و پرچم های قرمز به رنگ خون شهدا و پرچم های لبنان 
و عراق را در دست داشتند و موج جمعیت در اطراف دانشگاه 
تهران محل برگزاری نماز و در طول چندین کیلومتر در خیابان 
انقالب و آزادی دیده می شد. این پایگاه افزود: پالکارد هایی در 
دست شرکت کنندگان در این مراسم بود که به زبان انگلیسی 

روی آن ها نوشته شده بود: انتقام سخت
از سوی دیگر، خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار تصویری از اقامه 
نماز بر پیکر شهدا، نوشت: میدان انقالب و دانشگاه تهران عرصه 
حضور گس��ترده مردم در تشییع پیکر سلیمانی و همراهانش 
بود. خبرگزاری العهد لبنان هم با انتشار چندین تصویر از مردم 
شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر شهدا، بر حضور میلیونی 

مردم تهران در این مراسم تاکید کرد.
خبرگزاری آناتولی با انتشار تصویری از اقامه نماز بر پیکر شهید 
سردار س��لیمانی و همراهانش، به حضور گسترده مردم ایران 
در مراسم تشییع پیکر شهدا اشاره کرد. این خبرگزاری افزود: 
شرکت کنندگان در این مراسم شعار های »مرگ بر آمریکا« و 
»مرگ بر اسرائیل« س��ر دادند و خواستار گرفتن انتقام خون 

سردار سلیمانی شدند.
خبرگزاری عراق هم با انتش��ار تصوی��ری از اقامه نماز بر پیکر 
ش��هدا، افزود رهبر انقالب ایران بر پیکر س��ردار س��لیمانی و 

ابومهدی المهندس و همرزمانشان اقامه نماز کرد.
  باشگاه خبرنگاران
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بهت دشمنان...
بازتاب جهانی مراسم تشییع سردار سلیمانی در ایران

میلیون�ی  تش�ییع  ای�ن 
بی سابقه ش�هید سلیمانی 
و همراهانش، م�ردم ایران 
و متح�دان این کش�ور را 
ب�رای رویارویی گس�ترده 
در چن�د جبهه ب�ا حضور 
چند گروه آم�اده می کند. 
انتقام، نزدیک شده است. 
انتظار اع�دام از اجرای آن 

دردناک تر است.


