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روی موج کوتاه

مراسم بی نظیر تشییع پیکر سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی در تهران با بازتاب 
گسترده رسانه های جهان مواجه شد. 
در گزارش تمام آنهــا حیرت از حضور 
میلیونی و باشــکوه مردم مشهود بود 
و با اســتناد به چنین حضوری، تاکید 
می کردند که انتقام ایــران »حتمی« 
است. نماز اشکبار مقام معظم رهبری 
بر پیکر سردار سلیمانی و دیگر همراهان 
شــهیدش، ســخنرانی دختر سردار 
سلیمانی، حضور اسماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاسی جنبش حماس و اظهارات 
وی در این مراســم از دیگر موضوعات 
مورد توجه و تاکید گزارش رسانه های 
جهان از مراسم تشــییع پیکر سردار 

سلیمانی بود. 
در طول 25 سال فعالیتم تاکنون 

چنین چیزی ندیده ام
 خبرنگار نیویورک تایمز که در توئیتر 
خود بــه گزارش لحظه بــه لحظه این 
مراسم مشغول بود، نوشت: من همیشه 
راهپیمایی های چند هزار نفره در ایران را 
شاهد بوده  و آنها را پوشش خبری داده ام. 
زمانی که جمعیت زیادی حضور دارند 
اما هیچ گاه این گونه نبوده است. اکنون 
میلیونی آمده اند. آنها همه به میل خود 

آمده اند.
این خبرنگار با انتشار ویدئوهایی از 
حضور مردم ادامه داد: مراســم تشییع 

ژنرال سلیمانی در حالی در تهران برگزار 
شده است که دریایی بیکران از مردم از 
ساعت شش صبح به محل آمده اند. در 
طول 25 سال فعالیت در ایران تاکنون 

چنین چیزی ندیده ام.
خبرنــگار المانیتور نیــز حیران از 
همین حضور میلیونی، در توئیتر خود 
نوشــت: من تاکنون چنین چیزی در 
ایران ندیده ام. حتی مراسم های مذهبی 
این گونه )مــردم( را جمع نمی کند که 

قاسم سلیمانی کرده است.
گسترده ترین تجمع بعد از رحلت 

آیت اهلل خمینی
بخش عربی شــبکه آر تی با انتشار 
تصاویر زیادی از مراسم تشییع سردار 
سلیمانی در تهران نوشت: پس از تشییع 
امام خمینی )ره( تهران تا به امروز شاهد 
چنین مراسم تشییع گسترده ای نبوده 

است.
این شبکه روسی همچنین نوشت که 
مردم ایران با در دست داشتن پرچم های 
قرمز و شعار »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ 
بر آمریکا« دانشگاه تهران را احاطه کرده 
بودند و صفوف آنها تا چند کیلومتری 

دانشگاه می رسید.
»ژرژ مالبرنــو« خبرنــگار روزنامه 
الفیگارو نیز مراسم وداع با سردار سپهبد 
ســلیمانی را با تشــییع امام خمینی 
مقایســه کرد. وی در حســاب توئیتر 

خود نوشــت: تجمعاتی که از دیروز در 
ایران به مناســبت بزرگداشت سردار 
سلیمانی برگزار می شــود به احتمال 
زیاد گسترده ترین تجمع بعد از رحلت 

آیت اهلل خمینی در سال ۱۹۸۸ است.
 دستور ترامپ 

نتیجه عکس می دهد
به گزارش ایســنا، خبرنگار شبکه 
ام اس ان بی ســی با انتشــار تصویری 
هوایی از حضور پر شور مردم تهران در 
مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی و همراهانش نوشت: دستور 
ترامپ برای ترور ژنرال ســلیمانی دارد 
نتیجه عکس می دهد. اجازه دهید که 

یادآوری کنم او چقدر خطرناک است.
آسوشیتدپرس: دختر سلیمانی 

آمریکا را تهدید کرد
سخنرانی دختر ســردار سلیمانی 
و اظهارات وی نیز بســیار مورد توجه 
رســانه های خارجــی قــرار گرفت. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد 
که مقام معظم رهبری ایران روز دوشنبه 
با صدای بلند در میان صدای صدها هزار 
نفر از عزاداران بر پیکر قاسم سلیمانی 
ژنرال ارشــد ایرانی که در حمله هوایی 
آمریکا به فرودگاه بغــداد جان خود را 
از دســت داد، نماز خواندند. این اقدام 
آمریکا موجب افزایش شدید تنش ها 

میان تهران و واشنگتن شده است.

آسوشیتدپرس با انتشار بخش هایی 
از سخنرانی دختر شهید سلیمانی در 
این مراسم نوشت که او به  طور مستقیم 
تهدید به حمله به پایگاه نظامی آمریکا در 

خاورمیانه کرد.
مقامات جمهوری اسالمی، ازجمله 
جانشین ژنرال سلیمانی تهدید کرده اند 

که انتقام این حمله را خواهند گرفت.
پایگاه خبری عربی 2۱ نیز پس از 
اشاره به گریه مقام معظم رهبری در 
حین نماز بر پیکر سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی، به اظهارات اسماعیل هنیه 
که اقدام آمریکا را »جنایتی وحشی« 
خوانده بود و سخنرانی دختر سردار 
سلیمانی پرداخت. این پایگاه خبری 
نوشــت: دختر سردار ســلیمانی در 
ســخنان خود گفت که آمریکا و هم 

پیمانش اسرائیل در نتیجه به شهادت 
رســاندن پدرم روزگارشان تیره و تار 

خواهد شد.
المیادین: انتقام حتمی است

خبرنگار شــبکه المیادین که برای 
پوشش مراسم تشییع سردار سلیمانی 
در تهران حضور یافته بود، این مراسم 
را تاریخی یاد کرد. المیادین نیز مانند 
بسیاری دیگر از رسانه ها نوشت: به جز 
در مراسم تشــییع امام خمینی)ره( تا 
به امروز شاهد حضور این چنینی مردم 

برای مراسم تشییع در تهران نبودیم.
این شبکه لبنانی نوشت: پرچم های 
قرمزی که در این مراسم برافراشته شد، 
نشــان می دهد که انتقام خون شهدا 

حتمی است.
در این گزارش همچنین آمده است: 
سخنرانی اسماعیل هنیه در این مراسم 
نشان می دهد که محور مقاومت قوی 
خواهد ماند و قوی تر نیز خواهد شــد. 
سخنرانی هنیه و دختر شهید سلیمانی 

در این مراسم معانی زیادی دارد.
 اذعان رویترز و بی بی سی به 

حضور میلیونی مردم
خبرگــزاری رویترز در ایــن باره 
گزارش داد که آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم ایران امروز )دوشنبه( در مراسم 
خاکسپاری قاسم ســلیمانی فرمانده 
ســپاه قدس ایران که در حمله هوایی 
روز جمعه آمریکا به شــهادت رسید، 

نماز خواند.
رویترز همچنین به تصاویر منتشر 
شــده از تلویزیون ایران اشاره و تاکید 
کرده اســت که این تصاویــر از حضور 
میلیونی مردم در این مراســم حکایت 
دارد.  شبکه خبری بی بی سی نیز ضمن 
پوشش مراسم گزارش داد: خیل عظیم 
مردم ایران برای برگزاری مراسم تشییع 
فرمانده ارشد نظامی خود، خیابان های 

تهران را انباشته از جمعیت کردند.
این شبکه در ادامه با اشاره به اینکه 
رهبری ایران حین خواندن نماز گریه 
کرده اند، افزود که مردم ایران حضوری 

میلیونی در این مراسم داشته اند.
در ادامه گزارش بی بی سی آمده است 
که ایران قول انتقام جدی برای شهادت 
سپهبد سلیمانی داده و روز یک شنبه گام 
نهایی خود در راستای کاهش تعهداتش 
در توافق هسته ای ســال 20۱5 را نیز 

اعالم کرد.

خانواده سربازان آمریکایی در 
انتظار مرگ فرزندانشان باشند

شبکه الجزیره انگلیسی گزارش 
داد که ســیل جمعیت مردم ایران 
برای تشییع پیکر قاسم سلیمانی در 
شرایطی که درخواست ها برای انتقام 
خون او افزایش یافته به خیابان های 

تهران آمدند.
این شبکه در ادامه به حضور زنان 
و مردان با لباس های مشکی در هوای 
بسیار سرد پایتخت اشاره و همچنین 
بخش هایی از صحبت هــای دختر 
سپهبد قاسم شهید سلیمانی در این 

مراسم را منتشر کرده است.
این رسانه نوشــت: خانواده های 
سربازان آمریکایی در خاورمیانه باید 
روزهای خود را در انتظار شــنیدن 

خبر مرگ فرزندانشان سپری کنند.
الجزیــره در بخش دیگــری از 
گزارش مبسوط خود از مراسم تشییع 
پیکر شهید قاسم سلیمانی در تهران 
به حضور دیگر مقامات ایران در کنار 
رهبری هنگام برپایی نماز اشاره کرد 
و از حسن روحانی، رئیس مجلس و 

فرمانده سپاه پاسداران نام برد.
الجزیــره در ادامه گــزارش داد: 
در این مراســم تعــدادی از مقامات 
متحــدان منطقه ای ایران، شــامل 
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 

جنبش حماس حضور داشتند.
این گزارش با اشــاره بــه وعده 
مقامــات جمهوری اســالمی برای 
انتقام خون شــهید سلیمانی افزوده 
اســت: اگرچه مشــخص نیست که 
ایران کی و چگونه پاسخ خواهد داد 
اما هرگونه پاسخی ممکن است پس 
از پایان ســه روز عــزاداری در ایران 

انجام گیرد.

بازتاب کم  سابقه تشییع میلیونی سردار در رسانه های خارجی؛

جهان؛ حیران از وداع تهران

خبر

پس از تهدید دو روز پیش ترامپ مبنی بر حمله 
به 52 نقطه در ایران که به گفته او برخی از آنها دارای 
ارزش باالی فرهنگی هستند، بسیاری گمان کردند 
که او نتوانسته منظور خود را به درستی بیان کند 
و منظور او دقیقا اماکن فرهنگی نبوده است و سوء 

تفاهمی پیش آمده است. 
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز 
گذشته مجددا بر حمله به »اماکن فرهنگی مهم« 
ایران در صورت انتقام  تهران پس از به شــهادت 

رساندن سپهبد قاسم سلیمانی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از نیویورک تایمز، او 
که به شــدت به خاطر توییت روز گذشته اش از 
سوی رسانه ها و افکار عمومی دنیا زیر فشار است، 
با تکرار ادعاهای خود علیه ایران گفت: »آنها مجاز 
به کشتن مردم ما هستند. آنها مجاز هستند که 
مردم ما را شکنجه کرده و مورد آزار و اذیت قرار 
دهند. آنها مجاز به اســتفاده از بمب های کنار 
جاده ای و منفجر کردن مردم ما هســتند اما ما 

اجازه نداریم مراکز فرهنگی آنها را لمس کنیم؟ 
نه اینطور نمی شود!«

پاسخ سفیر چین در ایران به ترامپ
به دنبال تکرار این تهدید، واکنش ها به آن نیز 
افزایش یافته است. روز گذشــته »چانگ هوا«، 
سفیر تام االختیار جمهوری خلق چین در ایران در 
صفحه توئیتری خود، تصاویری از ورودی مسجد 
امام )ره( در میدان اصفهان، باغ فین در کاشان، خانه 
طباطبایی ها در کاشان و عمارت عالی قاپو در میدان 

نقش جهان اصفهان را در کنار یکدیگر منتشر کرد 
و نوشت: »میراث فرهنگی جهانی متعلق به تمام 
بشریت است.« حدود ۱2 ساعت پس از انتشار این 
توییت توسط  چانگ هوا؛ بیش از ۱۶0 نفر آن را در 

فضای مجازی در توییتر بازنشر دادند.
واکنش یکی از 52 نفر

از دیگر واکنش های خبرساز، گفتگوی جان 
لیمبرت با یک رسانه آمریکایی  است. او یکی از 52 
دیپلمات آمریکایی است که در سال ۱۳5۷ و در پی 
قطع روابط واشنگتن با تهران، ایران را ترک کردند. 
ترامپ گفته اســت که در صورت انتقام ایران، به 
تالفی گروگان گرفته شدن آن 52 نفر، 52 نقطه 

در تهران را هدف قرار خواهد داد. 
لیمبرت به شــبکه ام اس ان بی سی گفت: 

من شخصا نمی خواهم بخشی از تصمیم های 
ترامپ برای کشــتن مردم یــا منفجر کردن 
اماکن فرهنگی باشــم. وی در جمله ای طعنه 
آمیز خطاب به ترامپ تصریح کرد: آقای ترامپ 
اگر االن حرف های من را می شــنوید، به شما 
می گویم که اصال حاضر نیســتم خودتان را به 

خاطر من به زحمت بیاندازید!

از سوی ترامپ صورت گرفت؛

تکرار تهدید حمله به »اماکن فرهنگی مهم« ایران 
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واکنش کره شمالی به ترور سردار سلیمانی؛
خاورمیانه ممکن است 

»گورستان« سربازان آمریکا شود
به گزارش ایرنا، تارنمای »میاری«، وب سایت 
تبلیغاتی دولت کره شمالی نوشته است کارشناسان 
نظامی انتظار دارند که خاورمیانه برای ایاالت متحده 
تبدیل به گورستان شود. این وب سایت می گوید: 
تحلیل کارشناسان نظامی جهانی نشان می دهد 
ایاالت متحده در خاورمیانه گرفتار جنگی می شود 
که به هالکــت خود منجر می گــردد. خبرگزاری 
یونهاپ کره جنوبی که این گزارش را منتشر کرده، 
نوشته است: ناظران می گویند پیونگ یانگ باید از 
نزدیک مراقب باشد که آخرین تحوالت خاورمیانه 
چه تأثیری روی ادامه روند مذاکرات هسته ای این 

کشور با ایاالت متحده می تواند داشته باشد.
    

یک مقام آمریکایی ادعا کرد؛
 »آماده باش باال«ی 
نیروی موشکی ایران

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی 
گزارش داد این کشــور مدعی شده قوای موشکی 
ایران در وضعیت آماده باش بــاال قرار گرفته اند. به 
گزارش ایسنا، این مقام آمریکایی به رویترز گفت: 
هنوز مشخص نیست که آیا افزایش سطح آماده باش 
این موشک ها ماهیت دفاعی دارند یا تهاجمی. اما ما از 

نزدیک وضعیت را تحت نظر قرار می دهیم.
    

ناتو نشست فوری برگزار کرد
به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام سازمان ناتو 
اعالم کرد که سفرای ناتو، روز دوشنبه، در بروکسل 
نشستی فوری خواهند داشــت تا درباره وضعیت 
خاورمیانه در پی حمله هوایی یک پهپاد آمریکایی به 
سردار قاسم سلیمانی مذاکره کنند. ینس استولنبرگ، 
ســفرای ناتو به طور منظم نشســت هایی تشکیل 
می دهند، اما نشست روز دوشنبه پس از آنکه اتحادیه 
روز شنبه تصمیم گرفت ماموریت آموزشی اش در 
عراق را به دلیل خطرات امنیتی در پی ترور ســردار 

سلیمانی به تعویق بیاندازد، ترتیب داده شد.
    

اردشیر زاهدی:
سلیمانی افسری شرافتمند و 

نابغه نظامی بود 
اردشــیر زاهدی، وزیر خارجه رژیم پهلوی در 
گفتگویی با بی بی سی، گفت: من تاکنون اظهارنظری 
در مورد وقایع اخیر نکرده بــودم، اما االن می گویم 
که قاسم سلیمانی شخصیتی بزرگ در معیارهای 
جهانی و ســربازی دالور برای وطن ما بود. قاســم 
ســلیمانی فرماندهی شناخته شــده در ســطح 
ژنرال دوگل و مونتگمری و افســری شرافتمند و 
میهن پرست بود. او مهمان رسمی دولت عراق بود 
و ترور او قطعا جنایت است. ترامپ دیوانه شده و اگر 
مدرکی علیه سلیمانی دارد، چرا منتشر نمی کند؟ 

بزرگ ترین تروریست دنیا خوِد آمریکا است. 
    

پیام عربستان به آمریکا:
لطفا ما را از درد جنگی دیگر 

دور کنید
رئیس دفتر واشنگتن پست در بیروت در توئیتر 
خود نوشت: »عربستان ســعودی به نمایندگی از 
کشــورهای خلیج ]فارس[ هیأتی را به واشنگتن 
می فرستد تا محدودیت ایران را تسریع کند. پیام 
این خواهد بود: »لطفاً مــا را از درد جنگ دیگر دور 

کنید.« )مراقب آنچه به دنبالش هستید، باشید(«
    

پاکستان در کنار آمریکا نیست
به گــزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ســخنگوی 
ارتش پاکستان گفت: پاکستان اجازه نخواهد داد 
که از خاک این کشور علیه هیچ کسی استفاده شود. 
تبلیغات مطرح شده مبنی بر اینکه پاکستان در کنار 
آمریکا برای مقابله با ایران ایســتاده است، درست 
نیست. ما برای ایجاد صلح در کشورمان تالش زیادی 
کرده ایم و بنابراین کاری انجام نخواهیم داد که صلح 
در منطقه را به هم بریزد. وی تاکید کرد: عمران خان 
و رئیس ارتش در این مــورد موضع کاماًل واضحی 

اتخاذ کرده اند.
    

واکنش به تیتر دروغ تایمز
حمید بعیدی نژاد ســفیر ایران در انگلیس در 
واکنش به تیتر نشــریه تایمز در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: »من به عنوان سفیر کشورم 
و مقام مسئول در انگلیس می گویم که تیتر نشریه 
تایمز دروغی شــرم آور و تحریک آمیز اســت و از 
مقامات انگلیس می خواهم تا نسبت به جلوگیری 
از انتشار چنین تبلیغات دروغین و مخربی در مقطع 
حساس کنونی اقدام کنند.« نشریه تایمز در شماره 
دیروز)دوشــنبه( خود در تیتر یک نوشت: »ایران 

هشدار داده که نظامیان بریتانیا را خواهد کشت.«

المیادین: بجز در مراسم 
تشییع امام خمینی)ره( تا 
به امروز شاهد حضور این 
چنینی مردم برای مراسم 
تشییع در تهران نبودیم. 
پرچم های قرمزی که در 

این مراسم برافراشته شد، 
نشان می دهد که انتقام 
خون شهدا حتمی است

خبرنگار نیویورک تایمز: 
مراسم تشییع ژنرال 
سلیمانی در حالی در 

تهران برگزار شده است که 
دریایی بیکران از مردم از 

ساعت شش صبح به محل 
آمده اند. در طول 25 سال 

فعالیت در ایران تاکنون 
چنین چیزی ندیده ام

دولت پس از جلسه یکشنبه شب درباره توافق هسته ای، 
گام پنجم و نهایــی کاهش تعهدات ایــران در برجام را اعالم 
کرد که بر اساس آن، ایران، دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه 
عملیاتی شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان 
مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. در بیانیه دولت 
جمهوری اســالمی ایران در این باره آمده است که »ِمن بعد 
برنامه هسته ای ایران صرفا بر اساس 
نیازهــای فنی 
خود پیش 
هــد  ا خو
رفت.« در عین 
حال ایــن بیانیه 

تاکید می کند که همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
کما فی السابق ادامه خواهد یافت و در صورت رفع تحریم ها و 
منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسالمی ایران آماده 

بازگشت به تعهدات برجامی خود می باشد.
بیانیه تروئیکای اروپایی

به دنبال اعالم گام پنجم ایران، سه کشور اروپایی موسوم 
به E۳ در بیانیه مشترکی با طرح ادعای واهی »انجام اقدامات 
خشونت آمیز توســط ایران« خواســتار پرهیز از آنها شده و 
خواستند »رعایت مفاد گنجانده شده در توافق هسته ای سال 
20۱5 با قدرت های جهانی را از سر بگیرد.« به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، در این بیانیه ســه کشور فرانسه، 
انگلیس و آلمان همچنین اعالم کردند که بر اهمیت کاستن از 

تنش ها در عراق و ایران و عزم خود برای مبارزه با داعش تاکید 
می کنند. در این بیانیه آمده است: »ما بر تعهد خودمان در ادامه 
مبارزه با گروه داعش که یک اولویت اســت تاکید می کنیم. 
این ضروری است که ما ائتالف مربوط به آن را حفظ کنیم. از 
مقام های عراق می خواهیم به روند تامین پشتیبانی الزم از این 

ائتالف ادامه دهند.«
برجام در مسیر پایان قرار گرفته است

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان نیز دیروز گفت: ایران 
از توافق هسته ای عقب نشینی کرده است. این اوضاع را بسیار 
دشوارتر می کند. هیچ کس نمی خواهد که ایران به سالح های 
هسته ای دست یابد. ما با فرانسه و انگلیس در خصوص چگونگی 
واکنش به این اوضاع همکاری می کنیم. وی افزود: ما قطعاً بار 
دیگر با ایران گفت وگو می کنیم. آنچه که اعالم شده است )گام 
پنجم برجامی ایران( با توافق سازگار نیست. )اوضاع( ساده تر 
نشده اســت و این احتماالً اولین گام به سوی پایان این توافق 
است که ضرر بزرگتری محسوب می شود و هم اکنون بسیار 

بسیار مسئوالنه این مسئله را بررسی می کنیم.
موضع گیری روسیه 

به گزارش فارس، میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین نیز با اشاره به گام نهایی 
کاهش تعهدات ایران در برجام در انتقاد از مواضع واشــنگتن 
گفت: ایاالت متحده تمام تالش خود را بــرای خروج ایران از 
برجام انجام داد و سرانجام به این هدف خود رسید. تهران اکنون 
با هیچ محدودیتی در زمینه هسته ای مواجه نیست )البته به جز 
محدودیت های ان پی تی(. آیا این دقیقا همان چیزی است که 
واشنگتن به دنبال حصول آن بوده است؟ وزارت خارجه روسیه 
نیز در بیانیه ای عنوان کرد که به عقیده مسکو، گام پنجم ایران 
تهدیدآمیز نیست و در صورت رفع چالش های به وجود آمده 
ناشــی از تحریم های آمریکا، ایران می تواند اجرای برجام را از 
سر بگیرد. به گزارش رویترز، مسکو همچنین تاکید کرده که 
همچنان به طور کامل به توافق هسته ای و اهداف آن متعهد 

است و برای کار روی آن آمادگی دارد.

ایران همه محدودیت های عملیاتی برجام را کنار گذاشت؛

پس لرزه های گام پنجم

   عکس: سحر سیفی


