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جمعه عناد س��عدون وزیر دفاع جمهوری عراق در 
س��فری رس��می در تهران با مقامات ارشد نظامی، 
امنیتی جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد. در باب 
این س��فر در کنار تاکیدات و تالش دو کشور برای 
توسعه همه جانبه روابط دو همسایه در عرصه های 
اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی، این سفر از منظری 
کالن تر نیز قابل توجه اس��ت ک��ه می تواند زمینه 
س��از ش��کل گیری مع��ادالت جدی��د امنیتی در 
منطقه گردد. نگاهی بر تحوالت غرب آس��یا نشان 
می دهد که معادالت ای��ن منطقه به جای رویکرد 
اقتص��ادی و سیاس��ی ب��ه دلیل برخی چالش��های 
درون��ی و دخالت ه��ای خارج��ی به ح��وزه امنیت 
کشیده شده است. آنچه طی سالهای اخیر در کنار 
بحران های ناشی از وجود رژیم صهیونیستی زمینه 
س��از بحران و ناامنی های منطقه شده است، خطر 
گروه های تروریستی است. تروریسمی که زمانی با 
نام القاعده و در س��الهای اخیر با نام داعش امنیت 
منطقه را به چالش کش��یده اس��ت ک��ه به اذعان 
هی��الری کلینتون وزی��ر خارجه اس��بق آمریکا و 
ترامپ رئیس جمهور این کشور، ساخته و پرداخته 
دس��تگاه های امنیت��ی و اطالعاتی ای��االت متحده 
هس��تند. آنچه در فرآیند امنیتی منطقه مش��اهده 
می ش��ود آن اس��ت که جمهوری اسالمی ایران که 
خود قربانی اصلی تروریس��م بوده و 17 هزار ایرانی 
به دس��ت گروهک تروریس��تی منافقین به خاک و 
خون کش��یده ش��ده اند، همواره تالش داش��ته تا 
کش��ورهای منطقه را در مبارزه با تروریس��م یاری 
نماید. حضور مستش��اری ایران در عراق و سوریه و 
حمایت از گروه ه��ای مقاومت مردمی در مبارزه با 
تروریسم تکفیری و تروریسم دولتی صهیونیستی، 
از ابع��اد ای��ن اقدامات بوده اس��ت. جهانیان اذعان 
دارن��د که اگر اقدامات جمهوری اس��المی و جبهه 
مقاومت نب��ود اکنون داع��ش کل منطقه و جهان 
را فرا گرفته بود. جمهوری اس��المی امنیت و ثبات 
منطقه را امنیت خود دانسته و در مبارزه ای پیش 
دستانه به حمایت از مبارزان با تروریسم در منطقه 
پرداخته اس��ت. نکته قابل توج��ه در حوزه امنیت 
منطقه آنک��ه، صداقت رفتاری ای��ران در مبارزه با 
تروریس��م موجب گرای��ش کش��ورهای منطقه به 
همگرای��ی امنیتی و نظامی با جمهوری اس��المی 
ش��ده اس��ت که طی هفته های اخیر وارد فازهای 
جدی��د گردیده اس��ت. در نقطه مقابل از یک س��و 
آمریکا که ادعای تش��کیل ائتالف ضد داعش را سر 
داده بودند تنها اقدامی در این عرصه نداش��ته بلکه 
به حمایت از گروه های تروریستی پرداخته که ترور 
س��ردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس به عنوان 
پیش��گامان مبارزه با ترویس��م خود سندی بر این 
تروریسم دولتی اس��ت. در همین حال عربستان و 
امارات نیز که ادعای حمایت از جهان اسالم را سر 
می دهند با کش��تار مردم یمن و رویکرد به سازش 
با تروریس��م صهیونیستی عمال راه خود را از جهان 
اسالم جدا کرده و بحران ساز بودن خویش به جای 

حالل بحران بودن را نشان داده اند.
در همی��ن حال آمریکا پس از 19 س��ال حضور در 
افغانس��تان و 17 سال در عراق همچنان از تسلیح 
ارتش های کشورهای مذکور خودداری کرده که بر 
ش��دت بحران های امنیتی آنها افزده است. در این 
ش��رایط و در حالی ک��ه از 27 مهرماه تحریم های 
تسلیحاتی ایران براساس قطعنامه 2231 برداشته 
ش��ده است، جمهوری اسالمی ایران می تواند نقش 
تامین کننده تسلیحات کشورهای منطقه و تقویت 
توان دفاعی آنها در برابر تروریس��م را داشته باشد. 
مس��اله ای که توافق نظامی ایران و س��وریه و نیز 
درخواس��ت افغانس��تان و عراق که در سفر عبدا... 
عبدا... مس��ئول صلح افغانس��تان و نی��ز وزیر دفاع 
عراق به تهران مطرح ش��ده، بیانگر رویکرد منطقه 
به برخ��ورداری از این توان اس��ت. براین اس��اس 
می ت��وان گفت که تعامالت امنیتی منطقه وارد فاز 
جدیدی شده است که دامنه آن از مبارزه صرف با 
تروریسم به تسلیح یکپارچه منطقه به کمک توان 
تسلیحاتی ایران گسترش یافته است رویکردی که 
می توان��د ضمن برقراری امنیت پای��دار در منطقه 
می تواند اخراج آمریکا به عنوان عامل اصلی بحران 

منطقه را به همراه داشته باشد.

فاز جدید تامین 
امنیت منطقه 

خ���ب���ر

قالیباف: 

گرانی ها به جورجیا، میشیگان و 
آریزونا ارتباطی ندارد
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قاسم  غفوری

انتشار تصاویری از تالش بی وقفه محققان ایرانی برای 
ساخت واکسن کرونا، برای اولین بار

انتشار چند عکس از تالش خستگی ناپذیر 
محققان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا، 
دریکی از سایت های دارویی ایزوله، بازتاب 

گسترده ای در فضای مجازی داشت.
در توضیح این تصاویر که برای نخستین بار 
توس��ط یک فعال فضای مجازی منتش��ر 
شده، نوشته ش��ده است:" تالش بی وقفه 
ش��بانه روزی و مجاهدان��ه محققان تولید 
واکسن کرونا، این تصاویر امروز )یکشنبه( 
س��اعت 4صبح در یکی ازسایتهای تولید 
واکس��ن س��تاد اجرایی گرفته شده است". گفتنی است به تازگی س��ازمان بهداشت جهانی، 8 
پلتفرم از پلتفرم های تولید واکس��ن کرونا در ایران را رسما در لیست جهانی واکسن های نامزد 

کرونا در WHO ثبت و اعالم کرده است.

فرمانده سپاه:

 قطعا انتقام خون سردار سلیمانی را خواهیم گرفت

سرلشکرسالمی در دیدار وزیر دفاع عراق با اشاره به اینکه ما قطعا انتقام خون سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی را از قاتالن او خواهیم گرفت گفت: تعیین کننده ترین نقش را در سرنگونی 

داعش سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس ایفا کردند.
 سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه دیروز در دیدار جمعه عناد سعدون وزیر 
دفاع عراق که در ستاد فرماندهی کل سپاه صورت گرفت اظهارداشت: ما قطعا انتقام خون سردار 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از قاتالن او و در میدان خواهیم گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این انتقام به پیگیری روند حقوقی شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شهید ابومهدی المهندس ربطی ندارد ادامه داد: البته مطمئن هستیم که فرزندان عراق بزرگ 
هم انتقام خون س��ردار رشید خود ش��هید ابومهدی المهندس را خواهند گرفت.سرلشکرسالمی 
اف��زود: بدون تردید در جهان اس��الم قاطعان��ه ترین و تعیین کننده ترین نقش را در س��قوط و 
س��رنگونی داعش و طرح های صهیونیستی و امریکایی در منطقه، سردار حاج قاسم سلیمانی به 
همراه ابومهدی المهندس ایفا کردند. فرمانده کل س��پاه گفت: شهید سلیمانی شکست داعش را 
از عراق آغاز کرد و عراق ابتدای طلوع خورش��ید س��لیمانی به عنوان فرمانده جریان مقاومت بود.
سرلش��کر سالمی افزود: طلوع اصلی او با ش��هادتش همراه شد و امریکایی ها نمی توانستند این 
درخش��ش را ببینند بنابراین تالش کردند تا او را از بین ببرند. وی در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه عراق به علت آنکه زیارتگاه ائمه اطهار)ع( در آن واقع اس��ت در قلوب ما جا دارد و 
آرزوی ما برای عراق، این است که کشوری آزاد، مستقل، یکپارچه، عظیم، امن و مقتدر باشد ادامه 
داد: از دالیل مهمی که باعث شد ما بزرگترین، قوی ترین، شجاع ترین و با تدبیرترین فرماندهان 
رشید خود را برای کمک به عراق، در شرایط سخت فوران داعش به این کشور اعزام کردیم، تحقق 
همین آرزو در عراق است.فرمانده کل سپاه خطاب به وزیر دفاع عراق گفت: حتما شما بهتر از ما با 
حماسه های بزرگی که سردار شهید سلیمانی در سرزمین عراق و سایر بالد اسالمی آفرید؛ آشنا 
هستید.  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به ضرورت خروج یا اخراج امریکایی 
ها از این کش��ور ادامه داد: اخراج امریکایی ها از عراق باید طبق مصوبه های پارلمان این کش��ور 
صورت گیرد و این خواست عمومی مردم عراق است.وی درباره ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی 
ش��هادت سردار بزرگ سپاه اسالم شهید حاج قاس��م سلیمانی و نیز سردار بزرگ عراق ابومهدی 
المهندس افزود: حفظ یکپارچگی، وحدت و تمامیت ارضی عراق و همکاری مش��ترک دو کش��ور 
برای امنیت مرزها از سیاست های ماست. همچنین در این دیدار وزیر دفاع عراق گفت : ایران در 
زمان  حساس حمله داعش به عراق کمک های حیاتی کرد.وی گفت: در گفتگو با مقامات ایرانی 

به ما قول داده شد درباره امنیت مرزها و نیز امنیت عراق به ما مساعدت شود.  سپاه نیوز
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تاخت و تاز کرونا ادامه دارد  

خشت کج 
دولت در 

سنگ بنای 
بازار مسکن

سیاست روز سیاست های دولت در 
حوزه ملک را بررسی می کند؛
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