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جمهوری اسللامی ایران با چه هدفی وارد 
بحران سوریه شد؟

این پرسشللی اسللت که شاید بسللیاری از 
کارشناسللان مسائل سیاسللی و البته افکار 
عمومی در ذهن خود داشللته باشللند و هر 
کللدام نیز پاسللخی برای آن یافته باشللند.

پاسللخی که بللدون در نظر داشللتن عمق 
بحللران و تحوالتی کلله در منطقه و جهان 
وجود دارد نمی تواند یک نظر کارشناسللی 

حساب شده را بروز دهد.
بایللد در نظللر داشللت کلله سللوریه عمق 
اسللتراتژیک جمهوری اسللامی ایللران در 
منطقه است و این عمق استراتژیک با وجود 
دولتی ایجاد شللده که رئیللس جمهور آن، 

بشار اسد است.
مردم سوریه نیز از روابط عمیق و استراتژیک 
با جمهوری اسللامی ایللران رضایت کامل 
دارنللد هر چنللد در میان برخللی جریان ها 
و گروه هایللی در این کشللور مخالفت هایی 
دیده می شللود اما ایللن جریان ها از حمایت 
رژیم هایی برخوردارند که خواهان سرنگونی 

دولت قانونی بشار اسد هستند.
جریان های مخالف دولت سللوریه در اقلیت 
قرار دارند به همین خاطر است که با وجود 
حمایت های گسترده ای که از سوی آمریکا، 
اروپا، ترکیه، سعودی ها و رژیم صهیونیستی 
می شوند، نتوانسللتند به اهداف خود دست 
یابند. ورود جمهوری اسامی ایران از همان 
آغاز بحران در سللوریه شللاید بللرای برخی 
ایللن تصور را ایجاد کرد کلله برای مبارزه با 
تروریسللت های تکفیری وهابی بوده است، 
که البته این یکی از اهداف مهمی است که 

ایران در سوریه دنبال می کند.
تروریسللت های تکفیللری وهابللی نلله تنها 
خطری جدی برای سللوریه محسللوب شده 
و می شللوند، بلکه بللرای کل منطقه، جهان 
و جمهللوری اسللامی ایران خطللر آفرین 
هستند. فلسفه تشکیل گروه های تروریستی 
تکفیللری وهابی در منطقه و گسللترش آن 
مقابله با جمهوری اسللامی ایللران و تفکر 

مقاومت در منطقه بود.
نفللوذ ایدئولوژیللک ایللران در منطقه و در 
میان مردم مسلمان، دشمنان را به وحشت 
انداخته است و برای جلوگیری از گسترش 
نفوذ جمهوری اسللامی دسللت به تأسیس 
گروه های تروریسللتی زدند تا بتوانند سدی 

مقابل نفوذ ایران ایجاد کنند.
این که تروریسللت های تحت حمایت جبهه 
غربللی عبری عربللی در کشللورهایی چون 

اهمیت سوریه برای ایران
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سیاست روز عملکرد بازارهای اقتصادی در مهار نقدینگی را بررسی میکند؛

کدخدایی: 
گزارش اولیه بودجه ۹۹ 
این هفته ارائه می شود
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سرمقاله

سیاوش کاویانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: صهیونیست ها ضد ثبات و 
امنیت منطقه ما هستند و امیدوار هستیم روزی فرا برسد که 

در منطقه ای که زیست داریم، اثری از صهیونیست ها نباشد.
دریابان علی شللمخانی دبیر شللورای عالی امنیت ملی پیش 
از ظهر روز )یک شللنبه( در نشسللت خبری مشترک با  »فالح 
فیاض« مشللاور امنیت ملی نخسللت وزیر عراق، گفت: بعد از 
سال ۲۰۰۳ که خط خونی تحمیلی مابین مردم عراق و ایران 
توسللط صدام حسین و برخی کشللورهای منطقه به مرزهای 
ما و عراق تحمیل شللد، الحمداهلل تا به امروز میزان همخونی، 

مشارکت، همفکری و مساعدت بین دو ملت ایران وعراق ابعاد 
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و امروز بهداشتی 
و درمانی پیدا کرده اسللت. وی افزود: جمهوری اسامی ایران 
همواره برای مردم عراق ثبات، امنیت، رفاه، آسایش و آرامش 
خواسللتار بوده و در همین راه کمک هللای فراوانی در مقاطع 
مختلف به این کشللور کرده و مرم عللراق از این موضوع آگاه 
هسللتند. دبیر شللورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: من از 
همتای خللودم که از مردان نیک عراق به حسللاب می آید از 
حسللن استقبال و میزبانی مناسب او تشکر می کنم. شمخانی 

با بیان اینکه ما بحث های خوبی با او در مورد مسائل مختلف 
امنیتی، داخلی و  منطقه ای داشللتیم، اظهار داشت: در مورد 
آینده نزدیک و دور نیز گفتگو کردیم، به ویژه نقشی که عراق 
در مسائل منطقه ای و جهان می تواند ایفا کند که متاسفانه به 

دلیل مشکات داخلی به آن پرداخته نشده، صحبت شد.
وی در همین راسللتا ابراز امیدواری کرد، مردم عراق به نقشی 
که در منطقه، جهان عرب و جهان اسام شایسته آن هستند، 
بازگردنللد. دبیر شللورای عالی امنیت ملللی تاکید کرد: من از 
اقدام به جا و شایسللته دولت، مجلللس و ملت عراق با حضور 

میلیونی خود در بیان خواسللته هایشان برای خروج نیروهای 
فرامنطقه ای و بیگانه از سرزمین های اسامی تشکر می کنم.

شللمخانی گفت: من ایللن موضوع را به صللورت حضوری به 
همتللای عراقی خود اظهار داشللتم و الزم دیدم که در صحنه 

تلویزیون از مردم عراق نیز تشکر کنم.  
وی خاطرنشان کرد: در این دیدار تاکید شد که صهیونیست ها 
ضد ثبللات و امنیللت منطقه ما هسللتند و امیدوار هسللتیم 
روزی فرا برسللد که در منطقه ای که زیسللت داریم، اثری از 

صهیونیست ها نباشد.
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یک سوزن به خود 
یک جوالدوز به دولت

نگاهی به عملکرد دولت ، مسئولین و مردم در مقابله با کرونا 
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شمخانی در بغداد:

صهیونیست ها ضد ثبات و امنیت منطقه هستند


