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  مخبر : اینکه در یک سال در یک منطقه هم 
خشکسالی و هم سیل رخ داده، جای تأمل دارد

  محرابیان: بارش های کنارک
برابر با چند سال بوده است

تشییع پیکرهای پاک ۲50 شهید گمنام دفاع مقدس در سراسر کشور همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س(

 خبر حذف استقالل، پرسپولیس و گل گهر از آسیا
به فوتبال ما ابالغ شد

 سردار قاآنی: زمینه انتقام خون شهید سلیمانی
 از آمریکا را از درون خانه شان فراهم می کنیم 

تیترهای امروز
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 امدادرسانی به سیل زدگان استان های جنوبی
و تالش برای جبران خسارت ها ادامه دارد

صفحه   ۲

نگاه

آینده نگران کننده فرانسوی ها
حنی�ف غف�اری*: با ورود 
ب��ه س��ال 2022، ب��ازار 
انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه نزد سیاستمداران 
این کش��ور گرم تر ش��ده 
است. نظرسنجی مؤسسه 
افکارسنجی »ایفاپ« نشان می دهد »اریک زمور«، 
تحلیلگر ملی گرای افراطی فرانسه در صورت نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از مارین 
لوپن رهبر جبهه ملی این کش��ور پیشی خواهد 
گرفت و به همراه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی 
فرانسه به دور دوم و نهایی انتخابات راه خواهد یافت. 
مارین لوپن، رهبر حزب اتحاد ملی، در انتخابات سال 
20۱۷ موفق شد به دور دوم انتخابات راه پیدا کند 
اما در نهایت از امانوئل مکرون شکست خورد. با این 
حال حزب متبوع او، سال 20۱۸ بیشترین آرا را در 
انتخابات شهرداری ها به دست آورد. به نظر می رسد 
در صورت راهیابی زمور یا لوپن به دور دوم انتخابات، 
آرای دیگر نامزد جریان ملی گرای افراطی به سبد 

رقیب مکرون واریز  شود. 
اما آنچه در این میان قابل تأمل است، به ترکیب 
آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
در نظرسنجی ها بازمی گردد. در این نظرسنجی ها، 
اریک زمور در صورت نامزدی در انتخابات با کسب 
۱۷ درص��د آرا به دور دوم راه پیدا خواهد کرد، در 
حالی که مارین لوپن تنها ۱۶ درصد آرا را از آن خود 
می کند. زاویه برتراند، نماینده احتمالی راست های 
میانه هم ب��ا ۱۳ درصد آرا در ج��ای چهارم قرار 
می گیرد. نظرسنجی ها نشان می دهد امانوئل مکرون 
با کسب دست کم 2۵ درصد آرا به عنوان نفر اول به 
دور دوم و نهایی انتخابات ریاست  جمهوری می رود. 
اگر این نظرسنجی را مبنای قضاوت خود درباره 
نتیجه رقابت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 
دور نخس��ت قرار دهیم، مکرون تنها با کسب 2۵ 
درصد آرا و زمور تنها با ۱۷ درصد آرا به عنوان 2 
نامزد نهایی انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. 
در این معادله، بار دیگر »آرای سلبی« به معیار رقابت 
نامزدها تبدیل می شود و »آرای ایجابی« نقشی در 
تعیین تکلیف کرسی ریاست جمهوری در فرانسه 
نخواهد داش��ت. احتماال برخ��ی رای دهندگان از 
ترس حضور »اریک زمور« که به »ترامپ فرانسه« 
مش��هور بوده و در نژادپرستی و اخراج مهاجران و 
اسالم ستیزی  گوی سبقت را از دیگران ربوده است، 
ترجیح می دهند آرای خود را به سود رئیس جمهور 
خام، ناتوان و خاطی فعلی کشورشان یعنی امانوئل 
مکرون بریزند. در مقابل، برخی مخالفان مکرون 
که شدیدا از سیاست های اقتصادی سختگیرانه و 
نامتوازن وی علیه بازنشستگان، پرستاران و کارگران 
ناراضی هستند نیز ترجیح می دهند فرد دیگری به 
جای وی در کاخ الیزه حضور پیدا کند؛ حتی اگر 

این فرد اریک زمور باشد. 
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ثمانه اکوان:  »شورشیان خنجر 
بر گلوی آمریکا گذاشته اند«... 
»برای نخستین بار در طول تاریخ ما، یک رئیس جمهور 
تنه��ا انتخابات را نباخت، بلکه تالش کرد مانع انتقال 
مسالمت آمیز قدرت به وس��یله خشونت شورشیانی 
شود که به ساختمان کنگره رسیده بودند«... »اما آنها 
باختند. آنها شکست خوردند و در این روز که این حادثه 
را به یاد می آوریم، باید اطمینان حاصل کنیم چنین 
حمله ای هرگز و هرگز دوباره اتفاق نمی افتد«... »نفس 
شکست خورده و مغلوب او برایش مهم تر از دموکراسی 
ما و قانون اساس��ی مان بود. او نمی تواند بپذیرد باخته 
 است«. این  جمالت بخش هایی از صحبت های بایدن 
در سالگرد حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره 
است. او که بشدت تالش می کرد خود را عصبانی و در 
عین  حال مدافع دموکراسی در آمریکا نشان دهد، بارها 
مسؤولیت حمله به ساختمان کنگره را متوجه ترامپ 
دانست و با این  حال تالش کرد حتی یک  بار هم نام 
او را به زبان نیاورده و از ترامپ به  عنوان رئیس جمهور 

سابق یاد کند.
ترامپ نیز در بیانیه ای که بالفاصله پس از سخنرانی 
بایدن منتش��ر ش��د، صحبت های بایدن را »نمایش 
سیاس��ی« خواند و گفت: این تئاتر سیاسی فقط یک 

حواس پرتی از این واقعیت است که بایدن به طور کامل 
شکست خورده است. ترامپ گفت بایدن »امروز از نام 

من برای تجزیه بیشتر آمریکا استفاده کرد«.
ترام��پ در این بیانیه بار دیگر بر ادعاهایش مبنی 
بر تقلب در انتخابات 2020 تاکید کرد و به این نکته 
اشاره کرد که چرا کمیته منتخب مجلس نمایندگان که 
درباره حمالت ۶ ژانویه تحقیق می کند »درباره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری تقلبی 2020 بحث نمی کند؟« او 
دوباره گفت »دروغ بزرگ« خود انتخابات اس��ت و نه 

ادعای او مبنی بر تقلب در نتیجه. 
کنگره آمریکا از روز ششم ژانویه سال 202۱ تاکنون 
که دقیقا یک  سال از ماجرای حمله به ساختمان کنگره 
می گذرد، تالش کرده  است با تشکیل کمیته رسیدگی 
به وقایع ۶ ژانویه و دسترس��ی به اسناد محرمانه کاخ 
 س��فید در روزهای منتهی به این حمله، ادله ای برای 
به دادگاه کش��اندن ترامپ به دلیل تشویق معترضان 
به حمله به س��اختمان کنگره پیدا کند تا بلکه بتواند 
از ای��ن طری��ق او را دادگاهی کرده، محکومش کند و 
شرایطی را فراهم آورد که اطمینان پیدا کند در انتخابات 
س��ال 2024 دیگر اسم و اثری از ترامپ نخواهد بود. 
دموکرات های مجلس نماین��دگان در آخرین تالش 
خود در این باره، رو به دیوان  عالی این کش��ور آورده 

و از قضات دیوان  عالی خواس��تند حکم دسترسی به 
اس��ناد محرمانه کاخ  س��فید در روزهای منتهی به ۶ 
ژانوی��ه را در اختیار آنان قرار دهد. دیوان  عالی آمریکا 
اما به صورتی توسط دونالد ترامپ چیده  شده است که 
اکثریت قضات را جمهوری خواهان تشکیل می دهند و 
بدین  ترتیب به نظر نمی رسد حکمی در این  باره صادر 
شود. ترامپ نیز که طی چند هفته گذشته تالش داشته 
چهره  معقول تری از خود به نمایش بگذارد، در حرکتی 
به  ظاهر دلسوزانه اعالم کرده بود با کمیته تحقیقات 
کنگره هم��کاری خواهد کرد و نیازی به حکم دیوان 

 عالی آمریکا در این  باره نیست. 
تا چند روز قبل از سالگرد ۶ ژانویه انتظار می رفت 
شرایط به س��مت آرامش در این روز حرکت کند. در 
همی��ن باره، دونالد ترامپ نیز اعالم کرد در س��الگرد 
این حادثه سخنرانی نخواهد کرد و بدین  ترتیب قصد 
داش��ت فضا برای عبور آمریکا از این حادثه را فراهم 
کند. دموکرات ها اما می دانستند اقدامات کمیته ویژه 
مجلس نمایندگان به  جایی ختم نمی شود و به  همین 
دلیل بر اساس الگوی همیشگی رفتار خود در فضای 
سیاسی آمریکا، تالش کردند بازی باخته را به سمت 
درگیری و چالش رس��انه ای پیش ببرند. از همین  رو 
بایدن و کامال هریس، هر دو در س��خنرانی های تند و 

آتشین خود به جمهوری خواهان بویژه ترامپ تاختند و 
او را مسؤول اصلی حوادث ۶ ژانویه عنوان کردند. برخی 
بر این عقیده اند بایدن تنها در یک صورت می توانست 
شخص ترامپ را به  صورت ویژه مورد خطاب قرار داده 
و او را مسؤول حوادث یک  سال گذشته بداند؛ آن هم 
در شرایطی که کمیته ویژه مجلس نمایندگان به نتیجه 
و سند قطعی در این باره رسیده باشد. کمیته بررسی 
حوادث ۶ س��پتامبر البته تاکن��ون در این باره خبری 
اعالم نکرده و به  نظر می رسد کاخ  سفید بدون توجه 
به یافته های کمیته ویژه کنگره، فضا را در سالگرد حادثه 
۶ ژانویه تند کرده  است. این مساله می تواند با مقابله  
به  مثل جمهوری خواهان در روز 20 ژانویه یعنی یک 
 سالگی دولت بایدن همراه شود و آنها برنامه دارند بایدن 
را بشدت به دلیل ضعف در عملکردش مورد بازخواست 
ق��رار دهند. صحبت های تهاجمی بایدن علیه ترامپ 
که خبرگزاری »س��ی ان ان« آن را یکی از پرشورترین 
نطق ه��ای ریاس��ت جمهوری بایدن در ط��ول دوران 
ریاس��ت جمهوری اش خواند، مطمئنا فضای سیاسی 
آمری��کا را به درگیری و چالش بیش��تر بین 2 حزب 
جمهوری خواه و دموکرات می کشاند. این در شرایطی 
است که یکی از اقداماتی که برای دولت بایدن تعریف 
شده بود تا از همان روز اول ریاست جمهوری اش انجام 

ده��د، تالش برای ایجاد اتحاد بین مردم و کم کردن 
ش��کاف و فاصل��ه اجتماعی و سیاس��ی بین 2 حزب 
جمهوری خواه و دموکرات بود. بایدن اما در طول یک  
سال گذشته نه  تنها به فکر ایجاد اجماع در جامعه آمریکا 
نبوده، بلکه با نطق ها و سخنرانی های خود و حمله به 
دونالد ترامپ و حامیانش نشان داده  است اتفاقا حیات 
2 حزب دموکرات و جمهوری خواه در ایجاد ش��کاف 
سیاسی و اجتماعی بیشتر در جامعه آمریکاست. شاید 
به  همین دلیل باشد که برخی تحلیلگران آمریکایی بر 
این عقیده اند فضای سیاسی آمریکا به سمت  و سویی 
رفته  است که جامعه آمریکایی دیگر »قابلیت حکمرانی« 
ندارد. این مساله البته خطرناک ترین پدیده ای می تواند 
باش��د که یک کشور در طول تاریخ خود با آن مواجه 
 ش��ود. البته اگر در نظر بگیریم س��ال جاری میالدی 
آمریکایی ه��ا باید یک  بار دیگر پای صندوق های رای 
رفته و نمایندگان خود در کنگره را تعیین کنند و در 
عین  حال احتمال حضور ترامپ یا تفکر ترامپیسم در 
انتخابات سال 2024 نیز وجود دارد، آنگاه می توان به 
این نتیجه رس��ید جامعه آمریکایی بیش  از هر زمان 
دیگری با خطر فروپاشی از درون مواجه است؛ اتفاقی 
که مطبوعات آمریکای��ی و صاحب نظران با کلیدواژه 

»جنگ داخلی« سراغ آن رفته اند.

جن��گ تحمیل��ی ۱0 س��اله بر 
س��وریه به آخرین خان خود در 
ادلب رس��یده اما می ت��وان به یقین گف��ت جنگ برای 
پایتخت نش��ینان به سر رسیده اس��ت. زندگی شهری با 
تمام جوش و خروشش، به کوی و برزن های هزاران ساله 
دمشق بازگشته است. از تجاوزات هوایی گاه و بی گاه دشمن 
صهیونیستی که بگذریم، مهم ترین نشانه باقیمانده از جنگ 
خانمانسوز تکفیری در داخل شهر، سیطره های متعدد یا 
همان راه بندهای امنیتی است که در مداخل شهر و محله ها 
به چشم می خورد، اگر نه خاموشی شبانه و بی برقی های 
روزانه، تورم شدید قیمت ها و مضیقه انواع سوخت، بیشتر 
نتیجه تحریم های آمریکایی است تا اثرات وضعی جنگ. 
خالصه! یاران دمشقی، ۸00 سال پس از گذار شیخ اجل، 
سعدی شیرازی از گذرهای دنج این شهر، دوباره در حال 
گذار از سال های سخت فراموشی عشق هستند؛ دورانی که 
طبق آن روایت دهشتناک مرحوم ولید معلم، وزیر خارجه 
پیشین س��وریه در جمع گرگ های غربی شورای امنیت 
سازمان ملل، فتنه تفرقه در شامات کار را به جایی رسانده 
بود که مردان س��وری جگرگوشه های ش��ان را در آغوش 
می گرفتند و ضامن نارنجک را می کشیدند تا با انفجاری 
خونبار به منوی پیشنهادی آمریکا، اروپا، ترکیه، سعودی 
و اسرائیل برای مردم شام »نه« بگویند، منویی که توسط 
کفتارهای تکفیری ارائه می شد: تجاوز، شکنجه و مثله کردن 
بدن. همان روزها مردی آمد و راه س��ومی را به جای این 
دوراهی شوم، پیش پای سوری ها گذاشت: ائتالف بزرگ 

مقاومت ورای همه اختالفات مذهبی، قومی و قبیله ای. پس 
عجیب نیست که ملت سوریه، تجدید حیات و اتحاد خود را 
وامدار آن مرد میدان و هزاران یار جان بر کف و شهیدش 
بداند. روزی که حاج  قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس با 
همراهی شگفت آور دختر قهرمانش زینب، برای نخستین بار 
به آسمان دمشق رسید، ۷0 درصد خاک سوریه را ویروس 
داعش بلعیده بود و دمشق محاصره ای نفسگیر را تجربه 
می کرد به طوری که ارتفاعات حومه شرقی شهر سقوط 
کرده بود، خمپاره های تکفیری در محله »سیده زینب« در 
حومه جنوب غرب، از فواصل کمتر از یک کیلومتر به سوی 
حرم مطهر بانوی استقامت شلیک می شد و جاده مواصالتی 
با فرودگاه در همان حوالی زیر آتش مسلحان بود. حتی 
اگر هواپیمای حامل سردار ایرانی و دخترش هم از گزند 
موشک های زمین به هوای اهدایی محور غربی- عربی به 
سازمان رزم تکفیری ها یا همان »ارتش آزاد برای جنایت« 
در امان می ماند و به زمین می نشست، روی زمین تا خود 
دمشق امنیتی در کار نبود. ورود حاج قاسم به پایتخت زیر 
آتش سوریه اما آغاز تغییر روند نبرد شام از هزیمت به سوی 

پیروزی در کمتر از ۳ سال بود. 
9 س��ال بعد از آن فرود حماس��ی، هفته گذش��ته در 
مراسمی باشکوه در قلب دمشق، فرازی دیگر از شخصیت 
قهرمان نبرد با تروریس��م برای انبوه حاضران در س��الن 
اجتماعات بنای عظیم مکتبه االسد )کتابخانه ملی سوریه( 
آشکار شد. پیش از آنکه مشاور سرشناس رئیس جمهور 
سوریه، پیام بشار را به مناسبت بزرگداشت دومین سالگرد 

شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس قرائت 
کند، نمایش��ی گرافیکی روی پرده اجرا شد که داستان 
خاکس��اری و تواضع بی مانند همان فرمانده قاهر و فاتح 
نبرد اراده ها در خاورمیانه را بازگو می کرد. داستان یادداشت 
صمیمانه حاج قاسم خطاب به خانواده ای متواری شده که 
صاحب خانه محل کمین او و همراهانش در یک ش��ب 
سخت عملیات ضد تروریست ها در گوشه ای از خاک سوریه 
بودند. یادداشتی حاکی از عذرخواهی از صاحب خانه، مرقوم 
بر حاشیه یک جلد قرآن کریم که بعدها خواندنش اشک بر 
چشمان اعضای آن خانواده جاری کرد و پنجشنبه گذشته، 
در همایش کتابخانه ملی نیز حلقه های اشک را بر چشمان 
حاضرانی نشاند که مقامات ارشد دولت و ارتش سوریه نیز 
در میان شان بودند. مرد میدان ما که سرگذشتش چنین 
خاضعانه از مردم اشک می گیرد، همان مسافری است که 
قطرات اشک شوقش در شب وداع از ورای کلماتی که در 
واپسین منزلگاه سفر روی تکه  کاغذی هجی کرد پیداست. 
شبی که او دمشق را به عنوان آخرین منزل خود پیش از 
رهسپار شدن به سوی مشهدش در بغداد در بامداد سرخ 
۱۳ دی ماه 9۸ ترک کرد، آن شهادت مکتوب به شهادت را 
در کنار بسترش در آشیانه امن خود جا گذاشت: پروردگارا 

مرا پاکیزه بپذیر!
 بشار اسد: دشمنان متوجه خطر شهید سلیمانی برای 

طرح های شان شدند
مشاور رس��انه ای رئیس جمهور سوریه پیام بشار اسد 
را به مناس��بت دومین سالگرد ش��هادت سردار سپهبد 

حاج قاسم س��لیمانی در مراسمی که به همین مناسبت 
در دمشق برگزار شده بود قرائت کرد. در متن پیام بشار 
اسد آمده است: در دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب 
ایران و ابومهدی المهندس، رفیق او در مبارزه با تروریسم 
و طغیانگری بین المللی، ما باید پس از فاتحه برای ارواح این 
2 شهید، تأملی بکنیم و بپرسیم چرا کشوری در حد و اندازه 
آمریکا و نیرو های نظامی ضربتی اش تصمیم می گیرند به 
شخصی حمله کنند که خودش را سرباز مبارزه با تروریسم 
می دانست؟ همان کسی که همه امکانات نظامی و نیرو های 
انسانی و تجهیزات را تحت فرمان خودش به خدمت گرفت 
تا نیرو های تروریس��ت و افراط گ��را و نیرو های خونریز را 
شکست بدهد. شهید سلیمانی، اصل و اساس راهبرد دشمن 
محور مقاومت را شناخته بود و با هر مأموریتی برای از بین 
بردن پایه های این راهبرد در هر جایی که باشد و با همه 
شیوه های ممکن تالش کرد. سپهبد سلیمانی برای تثبیت 
روحیه وحدت ملت های مقاومت از عراق گرفته تا سوریه تا 
لبنان و فلسطین و یمن تالش کرد. راهبرد دشمن همواره 
ما را هدف قرار داده است و همچنان هدف قرار می دهد و 
اجرای این راهبرد نیز به حکام و دنباله رو ها و سرسپردگان 
به دستورات غربی ها متکی است و این در حالی است که 
فرمانده - سلیمانی- برای اجرای راهبردش بر اساس زمان 
و مکان و بر اساس اقتضائات نبرد تالش کرد. یک وجدان 
بیدار و یک نَفس مش��تاق به تکمیل مأموریت و نیل به 

شهادت در راه خدا، او را راهنمایی می کرد. 

در ادامه پیام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه آمده است: 
احساس خطر دشمنان از شهید قاسم سلیمانی فقط به 
دلیل رفتار های او نبود، بلکه به این دلیل بود که او در دل 
ملت های مقاوم بذری کاشته بود که در آینده نزدیک به 
تعداد بی شماری از سلیمانی ها تبدیل می شود. در این پیام 
همچنین آمده: ارتباط ایران، عراق و سوریه در بخش های 
خطوط آهن و انرژی برق می تواند آغازی نیک در ارتباط 
نامحدود کشور های منطقه باشد و این به سود مردم این 
کشور ها و سبب شکوفایی این کشور ها خواهد بود، بویژه 
اینکه ما همواره مورد هدف و مطامع دشمنانیم. دشمن 
در پی سلطه بر مرز ها و جلوگیری از ارتباط میان مردمی 
است که زبان، فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مشترک، آنان 
را ب��ه هم ارتباط می دهد؛ موردی که می توان آن را دلیل 
وجود پایگاه آمریکایی در تنف دانست، پایگاهی که در آن 
تروریست ها پناه داده می شوند و آموزش می بینند تا با رها 
شدن در داخل س��وریه درصدد کشتن نظامیان و مردم 
برآیند. دشمنان حجم خطر ناشی از ارتباط میان سوریه و 
عراق را می دانند، اینگونه روابط برای ملت های ما حیاتی 
است و سهم زیادی در شکستن محاصره ظالمانه علیه 2 
ملت دارد. خبر طرح ایران برای ایجاد خط آهنی که این 
کشور را به عراق و سوریه پیوند می زند موجب شد یکی از 
روزنامه های آمریکایی بنویسد ایران در پی بازگشت دوباره 
به منطقه است، س��وال من این است: ایران چه زمانی از 
منطقه دور شده بود که االن بخواهد برگردد؟ ایران همواره 

در منطقه حضور داشت و دارد.

جامعه آمریکا »غیرقابل حکمرانی«  می شود؟

 نطق آتشین بایدن علیه ترامپ درباره حادثه 6 ژانویه

گزارش خبرنگار »وطن امروز«  از برگزاری دهه سلیمانی در سوریه
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