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شهید پس از شهادتش نیز رحمت و برکت 
را اف��زون می کند به گون��ه ای که خیرات 

بسیاری را باعث می شود.
ش��هادت و تحمل غم نبود س��ردار سپهبد 
قاس��م س��لیمانی که یک اس��طوره واقعی 
اس��ت، گرچه س��نگین و طاقت فرسااست 
ام��ا از س��ویی او به آرزوی قلب��ی و دیرینه 
خود رس��ید و از س��وی دیگر خونی تازه بر 
پیکر جبهه مقاومت، مردم مسلمان منطقه 
و ای��ران اس��امی تزریق کرد و ج��ان تازه 
بخشید. شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی 
المهندس و دیگر همرزمان شهید، واقعه ای 
ب��ود که بای��د در چنان روزی و به دس��ت 
رژیم تروریس��م آمریکا می افتاد تا با وجود 
محاس��باتی که ترامپ برای خود کرده بود، 
وقایع خاف جهت انتظار آمریکا پیش برود. 
آمریکایی ها تاش بسیاری کردند تا بتوانند 
دیدگاه مردم عراق را نس��بت به ایران تغییر 
دهند و علیه جمهوری اس��امی بشورانند، 
اما روز شنبه تش��ییع پیکر سردار سلیمانی 
و ابو مهدی و دیگر ش��هدای بزرگوار حمله 
تروریس��تی آمریکا، آنقدر با شکوه و بزرگ 

بود که آمریکایی ها را شگفت زده کرد.
با ش��هادت شهدای جمعه خونین در بغداد، 
نه تنه��ا زنگ اخراج آمریکای��ی ها از عراق 
نواخته ش��ده بلک��ه ناقوس ناب��ودی ایاالت 

متحده به صدا در آمده است.
اکنون موج بزرگی از مخالفت های گسترده 
مردمی در منطق��ه و حتی فرا منطقه علیه 
آمریکا ش��کل گرفته و حتی م��ردم آمریکا 
نیز وارد این میدان ش��ده و اقدام ترامپ را 

محکوم می کنند.
چه انتقامی باالت��ر از اخراج آمریکا از عراق 
و منطق��ه خلیج فارس و غرب آس��یا وجود 
دارد که آرزوی بزرگ س��ردار سلیمانی پس 

از نابودی رژیم صهیونیستی بود.
آمریکا اگر ه��م بخواهد نمیتواند در منطقه 
حضور داش��ته باش��د چرا که م��وج بزرگی 
از مخالف��ت های مردمی ب��ا حضور نظامی 
و دخال��ت های ای��ن رژیم در می��ان افکار 
عمومی ش��کل گرفته و رفت��ه رفته افزایش 
می یابد. کارشناس��ان و تحلیلگران منطقه 
نیز اعتقاد دارند که شهادت سردار سلیمانی 
و ابو مهدی المهندس اخراج آمریکایی ها را 
تس��ریع می کند.  مردم عراق برای تشییع 
پیکر شهدای ترور روز جمعه خونین بغداد، 
س��نگ تمام گذاش��تند و این در حالی بود 
که آنها ش��عار مرگ بر آمریکا س��ر دادند و 
خواهان خروج آمریکایی ها از عراق شدند.

سفارت آمریکا از ترس اشغال از سوی مردم 
ع��راق، تخلیه ش��ده و کارکن��ان آمریکایی 
بخش نفتی عراق نیز محل کار خود را ترک 

کرده و از عراق خارج شده اند.
عراق پس از سرنگونی صدام با حمله نظامی 
آمریکا در اشغال این رژیم قرار دارد و اکنون 
زمان قطعی اخراج نیروه��ای آمریکایی فرا 

رسیده است.
همه مش��کات مردم عراق به خاطر حضور 
و دخال��ت های آمریکایی ها در این کش��ور 
اس��ت، آرامش زمانی به عراق باز می گردد 
که مردم این کشور دست آمریکا را از عراق 
قطع کنند. انتقام ما به تقاص خون س��ردار 
دل ایران��ی ها و همه آزادی خواهان جهان، 
بجای خود، ب��ی تردید انتقام گرفته خواهد 
ش��د، اما یگ انتقام بزرگتر در پیش اس��ت 
ک��ه به زودی رقم خواهد خورد و آن خروج 
خف��ت بار نیروه��ای آمریکای��ی از عراق به 
واسطه خون ش��هدای جمعه خونین بغداد 
اس��ت. اخراج آمریکا از عراق پایان تحوالت 
نخواهد بود بلک��ه تحوالت بزرگ دیگری را 
در پی خواهد داش��ت ک��ه آغاز افول قطعی 

آمریکا را رقم خواهد زد.
قطعاً پیروزی مردم عراق در اخراج آمریکایی 
ها از خاک خود، باعث خواهد ش��د تا مردم 
دیگر کشورهای منطقه که آمریکایی ها در 
آن نیرو دارن��د نیز علیه ایاالت متحده قیام 
کنند و خواهان اخ��راج نیروهای آمریکایی 

در خاک خود شوند.
شهادت سردار سلیمانی به دست آمریکایی 
ه��ا یک جریان ض��د آمریکایی ت��ازه را در 
منطقه ایجاد کرده است که با گسترش موج 
ضد آمریکایی، ش��اهد شکست های بزرگ 
ایاالت متحده، صهیونیست ها و سعودی ها 

خواهیم بود.

غرب آسیا در انتظار 
تغییرات گسترده 

ادامه صفحه 2

فرمانده سپاه در مراسم  تشییع پیکر سپهبد شهید  قاسم سلیمانی در کرمان: 

واعظی: 
 برنامه ریزی های بسیار خوبی برای انتقام 
از آمریکا انجام شده است
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سرمقاله

سیاوش کاویانی

پوتین به دمشق رفت
دولت روس��یه اعام کرد رئیس جمهور این کش��ور در س��فر به دمش��ق، با رئیس جمهور سوریه دیدار و 
گفت وگو کرده است. »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه دیروز در سفر به دمشق، پایتخت سوریه، 
با »بش��ار اسد« رئیس جمهور این کش��ور دیدار و گفت وگو کرده است.»دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
ریاست جمهوری روسیه گفت پوتین در این دیدار به اسد گفته است که اقدامات گسترده ای برای احیای 
حاکمیت در سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور انجام گرفته است.بر اساس این گزارش، پوتین در 
چند پایگاه نظامی ارتش روس��یه و سوریه نیز حضور یافته و در خیابان های دمشق نیز گشت زنی کرده 
اس��ت.دفتر ریاست جمهوری سوریه هم اعام کرد اسد و پوتین در جریان بازدید از یک مرکزی نظامی 
روس��یه در دمشق، گزارش��ی از وضعیت کنونی نبرد دریافت کرده اند.به گفته پسکوف، پوتین قرار است 
بعد از این س��فر، برای رایزنی در مورد اوضاع س��وریه و لیبی، در اس��تانبول با »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. سفر پوتین به ترکیه با هدف شرکت در مراسم افتتاح خط لوله گاز »ترک 

استریم« انجام می گیرد.

 اعتصابات و تظاهرات گسترده در فرانسه بیشترین تاثیر را بر روی شبکه ریلی 
این کشور گذاشته اس��ت.  بنابر گزارش ها، شمار بسیاری از ساکنان پایتخت 
فرانسه به ویژه در سال جدید میادی همچنان سرگردان هستند.  به گزارش 
آسوش��یتدپرس، در حال حاضر تنها دو س��وم از خدمات ریلی فعال هستند. 
اعتصاب کارگران در فرانس��ه خدمات قطار های بین المللی را تحت تاثیر قرار 
داده و آنان را با اختال مواجه کرده اس��ت. مذاکرات میان اتحادیه ها و دولت 
فرانسه به منظور پایان دادن اعتصابات که در فرانسه طی ۳۰ سال اخیر رکورد 
زده اس��ت روز سه ش��نبه از سر گرفته شد. دولت فرانس��ه در تاش است تا 
مخالفت اتحادیه ها با طرح نظام بازنشستگی را کنترل کند؛ طرح بازنشستگی 

مکرون، سن بازنشس��تگی کارگران را به ۶۴ سال می رساند. این در حالی که 
دولت فرانس��ه همچنان بر این موضوع تاکید دارد که نظام بازنشستگی جدید 
برای تمامی کارگران فرانس��وی منصفانه تر و از لحاظ اقتصادی پایدار خواهد 
بود. در همین حال اعتصاب و تظاهرات کارگران فرانسوی امروز سه شنبه، ۱۷ 

دی، منجر به اختال حرکت قطار ها و راهپیمایی در مترو پاریس شد.
در این تظاهرات کارگران پاالیش��گاه فرانس��ه هم به جمع تظاهرات کنندگان 
پیوس��تند. نماینده کارمندان صنعت پتروشیمی در اتحادیه CGT می گوید 

کارگران ۷ پاالیشگاه به جمع اعتصابات فرانسه ملحق شدند.
وی می گوید اعتصابات تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.  میزان

کارش��ناس مس��ائل خاورمیانه در روس��یه گفت: ایران با توجه ب��ه امکانات و 
تجهیزات نظامی خود، مجموعه ای از گزینه ها برای انتقام  گرفتن از ترور سردار 
"قاسم سلیمانی" را دارد و تمامی پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه می توانند 

هدف حمله ایران قرار بگیرند.
 "والدیمیر فیتین" رئیس مرکز خاورمیانه در مؤسسه تحقیقات راهبردی روسیه 
در گفت وگ��و با خبرگزاری »تاس« اعام کرد، جمهوری اس��امی ایران دارای 
امکانات و تجهیزات نظامی اس��ت که مجموعه ای از گزینه ها برای پاسخگویی 
به اقدام آمریکا در ترور س��ردار "قاس��م س��لیمانی" را به این کش��ور می دهد. 
"علی ش��مخانی" دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ایران اعام کرده است که این 
ش��ورا تاکنون ۱۳ گزینه ب��رای انتقام گیری از اقدام وحش��یانه آمریکا در ترور 
سردار "قاسم سلیمانی" ارائه کرده است. فیتین در این مصاحبه گفت: »اکنون 
می توان وقوع هر س��ناریویی را انتظار داش��ت، به همین دلیل هم آمریکایی ها 
اع��ام کرده اند ک��ه آمادگی رزمی در تمامی پایگاه های نظامی این کش��ور در 
منطقه افزایش یافته و اس��رائیل نیز در تاش است تا امنیت خود را در مقابل 
ه��ر اقدام احتمالی از جان��ب ایران تقویت کند. قطعاً ای��ران به نوعی اقدامات 
تافی جویانه دس��ت خواهد زد. ایرانی ها ممکن است نه تنها علیه آمریکایی ها، 
بلک��ه علیه متحدینش��ان در منطقه نیز حماتی را انج��ام دهند. درباره اینکه 

تنش کنونی بین ایران و آمریکا می تواند به یک جنگ در مقیاس بزرگ تبدیل 
ش��ود، حتی به رغم وقوع این ترور که حادثه ای بس��یار جدی تلقی می ش��ود، 
به نفع هیچ یک از دو کشور نیست که یک درگیری نظامی جدی را آغاز کنند.« 
ای��ن کارش��ناس این نکته را مورد توج��ه قرار داده که نیروه��ای نظامی ویژه 
ایران و سازمان های وابسته به آنها، از منابع کافی برای انجام حمات گسترده 
علیه اه��داف آمریکایی در کل منطقه خاورمیانه برخوردار هس��تند، به عنوان 
محتمل ترین اهداف برای انجام چنین حماتی می توان "پایگاه های بی ش��مار 
ارتش آمریکا مس��تقر در خاک کش��ورهای منطقه" را نام برد. این کارش��ناس 
مس��ائل خاورمیانه در عین حال، با ی��ادآوری اینکه روند کاهش رویارویی بین 
ایاالت متحده و ایران از آن جهت بس��یار پیچیده اس��ت که واش��نگتن برای 
گفت وگوی مس��تقیم با تهران و همچنین قبول هرگونه کمک واس��طه ای در 
این زمینه آماده نیست، ادامه داد: »مقامات مسکو مدتهاست که سعی دارند تا 
تن��ش موجود در روابط آمریکا و ایران را برطرف کنند، اما آمریکایی ها به هیچ 
وجه به سمت میانجیگری کشورهای ثالث در این رابطه نمی روند و معتقدند از 
آنجا که این کشور دارای سلطه جهانی است، به هیچ واسطه ای نیازی ندارند و 
همه کشورها باید مطابق با خواست و اهدافی که ایاالت متحده اعام می کند، 

عمل کنند.«  تسنیم

 سردار وحیدی: 
ترامپ دیگر آرامش  نخواهد داشت

رئیس کمیس��یون دفاعی، امنیتی مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه   ترامپ دیگر آرامش  نخواهد 
داشت، گفت: انتقام ما بسیار سخت، دردناک، طوالنی مدت و نابودکننده خواهد بود. سردار احمد وحیدی در 
مراسم گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در شیراز با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر پاک 
شهید سلیمانی و حضور مردم شیراز برای این است که بگویند این انقاب ماندنی و پایدار است، اظهار داشت: 
مردم و جامعه با انقاب و اهل بیت عهدی جاودانه دارند. رئیس کمیس��یون دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: با شهادت سردار سلیمانی و آنچه پس از آن رخ داد، متوجه شدیم که این انقاب تحت 
توجهات و عنایت خدا و حضرت مهدی)عج( اس��ت. وی با اش��اره اقدامات شهید سلیمانی در حذف داعش و 
تقویت خط مقاومت در س��وریه و لبنان تصریح کرد: امروز ملت بزرگ عراق با قدرت در مقابل دش��من خود 
ایس��تاده  و این ثمره خون پاک ش��هید سلیمانی و یارانش است.  سردار وحیدی با اشاره به اعتراف رسانه های 
بیگانه بر حضور میلیونی مردم و نقش ش��هید س��لیمانی در میان مردم ایران افزود: امروز خون پاک ش��هید 
سلیمانی همه ناپاکی ها را از جامعه شست و خون او مبدا تاریخ می شود؛ تاریخ نویسان می نویسند که قبل از 
ش��هادت و پس از ش��هادت وی چه رخ داد. رئیس کمیسیون دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به اینکه دشمن تصور می کرد با شهادت سردار سلیمانی ملت ایران دچار دوگانگی و واهمه می شود، 
بیان کرد: امروز دش��منان عرصه را بر خود تنگ می بینند و مدام به دنبال این هس��تند تا مانع موضع گیری 
دیگر کش��ورها بر علیه خودشان ش��وند. وحیدی تصریح کرد: ما وارد دوران جدیدی شده ایم  و حضور مردم 
در مراس��مات این چند روز اخیر نش��ان داد که راه مقاومت، راه درست، راه نجات و رستگاری است. وی اظهار 
داشت: مردم نشان دادند که برای گام دوم انقاب آماده هستند و این حضور و این خون پاک چنین حضوری 

را به ارمغان آورد.  تسنیم

از سوی فرمانده کل سپاه انجام شد
قدردانی از تصویب طرح سه فوریتی مجلس در اقدام 

متقابل برابر جنایت تروریستی آمریکا
سرلش��کر س��امی در پیامی از اقدام نمایندگان مجلس در تصویب طرح س��ه فوریتی اصاح قانون اقدام 
متقابل برابر جنایت تروریس��تی آمریکا قدردانی کرد. پس از اقدام جنایتکارانه و تروریس��تی امریکا در به 
ش��هادت رس��اندن سردار سپهبد قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقاب اسامی و 
جمعی از رزمندگان جبهه مقاومت، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی با تصویب طرحی سه فوریتی، با 
اصاح قانون اقدام متقابل، عاوه بر نیروهای س��نتکام و موسس��ه ها و ش��رکت های آنها، تمامی نیروهای 
تحت پوش��ش پنتاگون را تروریس��ت اعام کرده و متعاقبا  پش��تیبانی اعتباری از  نیروی قدس س��پاه در 
تقویت جبهه مقاومت را به عمل آوردند. در پی این مصوبه ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در پیامی از اقدام  انقابی و به هنگام نمایندگان مجلس شورای اسامی 
به ویژه ریاس��ت مجلس دکتر علی الریجانی قدردانی و بر تداوم راه و مس��یر روشن جبهه مقاومت پس از 

شهادت سردار سلیمانی با عزمی راسخ تر از گذشته تاکید کرد. سپاه نیوز
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تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه       

@siasatrooz

فرانسه روی موج اعتصابات و اعتراضات
اعتصاب و تظاهرات گسترده در فرانسه در پی اصالح نظام بازنشستگی دولت امانوئل مکرون همچنان ادامه دارد

کارشناس روس: 
ایران امکانات نظامی کافی برای حمله به تمام پایگاه های آمریکا در منطقه را دارد

حرف آخر را اول می زنم

صفحه 2


