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جمهوری اسللامی ایران دیروز گامی دیگر در 
ثبت دسللتاوردهای جهانی جوانان ایران زمین 
برداشت چنانکه ماهواره نور به عنوان نخستین 
ماهواره نظامی جمهوری اسامی ایران دیروز از 
ماهللواره بر قاصد از کویر مرکزی ایران توسللط 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با موفقیت پرتاب 
و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت. این 
ماهواره بر سلله مرحله ای و ترکیبی از سللوخت 
جامد و مایع اسللت. این دستاورد بزرگ علمی، 
فنی و اطاعاتی و نظامی توسط جوانان ایرانی 
در سللپاه در حالللی رقم خورد که یک سللوال 
مهم مطرح اسللت و آن اینکلله این ماهواره چه 
دستاوردهایی به همراه دارد و آیا ضرورتی وجود 
دارد  که ایران بخواهد در فضا سللرمایه گذاری 
داشللته باشللد؟ با توجه به ماهیت نظامی این 
ماهواره بیش از هر چیز دستاوردهای اطاعاتی 
و نظامی و امنیتی آن برجسته است و می توان 
آن را حلقلله ای دیگر از زنجیللره امنیت پایدار 
ایران دانست که پس از توان موشکی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. در کنار این مسئله چند 
نکته مهللم را در باب ماهواره نللور و ماهواره بر 
قاصد قابل توجه است. نخست آنکه این ماهواره 
و ماهواره بر بار دیگر توان علمی و فنی جمهوری 
اسللامی را به رخ جهانیان کشللید و نشان داد 
کلله جوانان ایران زمین در هر شللرایطی حتی 
در سللخت ترین شرایط تحریم دست از تاش 
برای امنیت کشور و پیشرفت های علمی و فنی 
دست بر نخواهند داشت. دوم آنکه این دستاورد 
بزرگ و البته در کنللار آن عملکرد موفق ایران 
در حوزه بهداشللت و سللامت و مقابله با کرونا 
ابعاد جدیدی از ارتقا جایگاه منطقه ای جمهوری 
اسللامی را به همراه دارد. در شرایطی که اکثر 
کشورهای منطقه وابسته و غیر مستقل هستند 
ایران توانسللته چنین دسللتاوردهای عظیمی 
را محقق سللازد و نام خللود را به عنوان یکی از 
حاضللران در فضا و نیز مبارزان بللا کرونا ثبت 
نماید. این دستاوردها می تواند افزایش بازیگری 
ایران در معادالت منطقه ای را به همراه داشللته 
باشد. سوم آنکه دسللتاورد ماهواره ای در حوزه 
اقتصادی و از جمله در باب تحریم ها نیز دارای 
اهمیت بسیاری است. از یک سو این دستاوردها 
سندی دیگر بر توان باالی داخلی در رفع نیازها 
و موانع پیشللرفت کشور اسللت که می تواند در 
تمللام زمینه هللا تکرار شللود. این امر سللندی 
آشللکار بر وجود ظرفیت های عظیم داخلی در 
سللال جهش تولید است که با همت و همدلی 
سراسری و مسئولیت پذیری مسئوالن می تواند 
به تحقق اهداف اقتصادی کشور منجر شود. از 
سللوی دیگر این دستاوردها نشللانه ای دیگر بر 
شکست سیاست تحریم آمریکاست که می تواند 
زمینه ساز تقویت اعتماد جهانی به ظرفیت های 
عظیم ایران گردد که در مراودات جهانی ایران 
و گسللترش ناکامی سیاسللت تحریمی آمریکا 

تاثیرات بسیاری می تواند داشته باشد. 
چهارم آنکه یک نکته بسیار مهم را باید در نظر 
داشللت که در دنیای امروز حضور در فضا امری 
ضللروری و الزم اسللت. بر اسللاس گزارش های 
نهادهای بین المللی کشوری در آینده می تواند 
حرفی برای گفتن داشللته باشللد که در عرصه 
دانللش فضایی نقش آفرین باشللد. اهمیت این 
موضوع زمانی آشللکارتر می شللود که آمریکا و 
برخی کشللورهای اروپایللی همچون انگلیس و 
فرانسه به دنبال تشکیل ارتش فضایی هستند 
و می خواهند انحصار حضور در فضا را در دست 
گیرند. این مسئله قطعا تهدیدات امنیتی و حتی 
اقتصادی بسللیاری برای کشللورهای جهان از 
جمله جمهوری اسامی به همراه خواهد داشت. 
ماهواره نور را می توان اقدامی پیش دستانه برای 
مقابله با تهدیدات آینده آمریکا دانست. در اصل 
چنانکه تللوان اقتصادی، سیاسللی، فرهنگی و 
نظامی برای امنیت کشللور و مقابله با تهدیدات 
ضروری است، حضور در فضا یکی از مولفه های 
مهم امنیت و حتی بازیگری در معادالت جهانی 
آینده خواهد بود و ماهواره نور سللرآغازی مهم 
برای تحقق این مهم از سوی جمهوری اسامی 
است.  به هر تقدیر می توان گفت که قرار گرفتن 
ماهواره نظامی نور در مدار زمین با توان ایرانی، 
سندی دیگر بر اراده فرزندان ایران برای رسیدن 
به مدارج باالی علمی و فنی جهانی و البته آینده 
نگری آنان برای مقابله با تهدیدات آینده است 
چنانکه با توجه به تحللرکات نظامی آمریکا در 
فضا، حضور امروز ایللران در فضا ضرورتی برای 

امنیت آینده کشور است. 

قاصد نور بر مدار زمین 
نخستین ماهواره نظامی ایران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت
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وزیر بهداشت: 
راز توفیق و پیشرفت ایران در عرصه نظام سالمت و 

مبارزه با کرونا را اعالم می کنم
سللعید نمکی گفت: راز توفیق و پیشللرفت ایران در عرصه نظام سللامت و مبارزه با کرونا را در جلسه 

امروز وزرای بهداشت سراسر جهان اعام می کنم.
سللعید نمکی در گفت وگو با شللبکه خبر، ضمن اشللاره به نشسللت مجازی با دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشللت و رئیس دفتر و وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه این سازمان اظهار کرد: روز پنجشنبه 
نیز یک نشست بزرگ تر با حضور کل وزرای بهداشت جهان با سازمان بهداشت جهانی خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: از هر منطقه ای از سازمان بهداشت که 6 منطقه در جهان است، یکی از وزرای کشورهای 
موفق به عنوان نماینده آن منطقه گزارش می دهد که این افتحار نصیب جمهوری اسللامی ایران نیز 
می شود که به عنوان نماینده منطقه اِمرو )EMRO( این گزارش را برای دیگر وزرای بهداشت منطقه 
مطرح کند. وزیر بهداشت گفت: در این جلسه راز توفیق و پیشرفت کشورمان در عرصه نظام سامت 

و مبارزه با بیماری کرونا مطرح کنم.

در جلسه سه جانبه وزرای خارجه کشورهای ضامن روند آستانه؛
ایران، روسیه وترکیه برتداوم رایزنی هاتا حل بحران 

سوریه تاکیدکردند
وزرای خارجه سه کشور ایران، روسیه 
و ترکیلله بر لللزوم تللداوم رایزنی ها و 
هماهنگللی در عالی ترین سللطح بین 
سه کشور ضامن روند آستانه به عنوان 
مهمترین و مؤثرترین روند حل وفصل 
بحران سوریه تاکید داشتند. جلسه سه 
جانبه وزرای امور خارجه کشللورهای 
ضامن روند آسللتانه )ایللران، ترکیه و 
روسیه( روز چهارشنبه سوم اردیبهشت 
ماه به صللورت »تله کنفرانس« برگزار 

شد.
در ایللن جلسلله که به منظللور رایزنی 
پیرامون آخرین تحوالت سللوریه و منطقه برگزار شللد، محمد جواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و سرگئی 
الورف آخرین تحوالت مربوطه از جمله آخرین وضعیت ادلب، کمیته قانون اساسللی، لزوم لغو تحریم های 
یکجانبه به ویژه با توجه به شیوع ویروس کرونا، وضعیت بشردوستانه و بازگشت آوارگان رایزنی و تبادل نظر 
کردند. وزرای امور خارجه سه کشور بر لزوم تداوم رایزنی ها و هماهنگی در عالی ترین سطح بین سه کشور 
ضامن روند آسللتانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین روند حل و فصل بحران سوریه تاکید داشتند. طرف ها 
همچنین بر احترام به اسللتقال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سللوریه و نیز حل و فصل سیاسی بحران 
سللوریه و جدا سازی تروریست ها از معارضین بر تداوم مبارزه با تروریسم توافق کردند. محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان که پیش از این به منظور بررسی آخرین تحوالت و رایزنی با رئیس جمهور و وزیر 
خارجه سوریه به این کشور سفر کرده بود، در این گفتگوی سه جانبه با اشاره به تحوالت اخیر در ادلب، بر 
لزوم گسترش حاکمیت دولت بر تمامیت ارضی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم تاکید کرد. وی با اشاره 
به رایزنی های اخیر خود با پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از تاش های ایشان در 
تسللهیل گفتگوهای سوری – سوری در چارچوب کمیته قانون اساسی حمایت کرد و حفظ استقال این 
کمیته و عدم دخالت خارجی در روند فعالیت های آن را ضروری خواند. ظریف با اشاره به فراگیری معضل 
کرونا، تحریم های یک جانبه را مانعی جدی برای مقابله با ایران ویروس دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی 
و سللازمان ملل متحد در رفع تحریم ها و کاهش آالم مردم سوریه و توجه ویژه به وضعیت آوارگان مستقر 
در اردوگاه های تحت اشللغال آمریکا اشللاره کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تسریع در بازگشت 
آوارگان سوری و اهتمام جامعه جهانی به ارائه کمک های بشردوستانه را گامی مهم در راستای تحقق این 
امر و بازگشت امید و ثبات به جامعه سوریه بر شمرد. وزیر امور خارجه همچنین به تجاوزات مستمر رژیم 
صهیونیسللتی به سوریه اشللاره و این تجاوزات را ناقض حاکمیت ملی سوریه و تهدید کننده صلح و ثبات 
منطقه و خاف قوانین بین المللی دانست. وزرای خارجه سه کشور بر لزوم استمرار مشورت های سه جانبه 
در تمامی سطوح و از جمله برگزاری ششمین اجاس سران روند آستانه در جمهوری اسامی ایران پس 

از عادی شدن شرایط مربوط به ویروس کرونا تاکید کردند.

رؤسللای جمهور ایران و ترکیه روابط دو کشللور برای تأمین منافع دو ملت و 
اسللتقرار ثبات و امنیت پایدار در منطقه را دوستانه، برادرانه و رو به گسترش 
دانسللته بر ضرورت تاش در راسللتای توسللعه، تقویت و تحکیم مناسبات و 

همکاری های دوجانبه گفتگو کردند.
حجت االسللام والمسلمین حسللن روحانی عصر چهارشنبه در تماس تلفنی 
بللا »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهللور ترکیه، با تبریک حلول ماه مبارک 
رمضللان به دولت و ملت مسلللمان ترکیه، گفت: رمضان، ماه برکت، رحمت و 
مغفرت اسللت و امیدوارم این ماه برای دو ملت مسلمان ایران و ترکیه و سایر 

مسلمانان جهان مایه خیر و برکت باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شللیوع ویروس کرونا، سختی و مشکات فراوانی 
برای دولت ها و ملت های جهان به وجود آورده اسللت، اظهار داشللت: ایران و 
ترکیه ثابت کردند که در روزهای سختی و مشکات کنار هم بوده اند و امروز 

نیز باید با گسترش همکاری ها یکدیگر را یاری کنیم.
روحانی با اشللاره به موفقیت ها و تجارب ارزنده ایران در مقابله با شیوع کرونا 
بر ضرورت تعامل مسللئوالن و انتقال تجربیات دو کشللور در این راستا تأکید 
کرد. رئیس جمهور تاش برای استمرار تبادالت تجاری فی مابین در مرزها با 
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و بر 
افزایش تعامل مسئوالن دو کشور در زمینه ارتقای سطح همکاری های تجاری 
و اقتصادی ایران و ترکیه، تأکید نمود. روحانی با اشللاره به اعمال فشللارهای 
شللدید و تحریم های ظالمانه از سللوی آمریکا علیه ملت ایران و کارشللکنی 
و مانع تراشللی در راسللتای پرداخت وام از سللوی صندوق بین المللی پول به 
ایران در این شللرایط سخت، گفت: امروز همه کشورها باید در برابر فشارهای 

ضدانسانی آمریکا مواضع روشن و قاطعی اتخاذ کنند.
رئیس جمهور رایزنی و گفتگوهای سللران ایران، ترکیه و روسیه برای اجرای 
توافقات در چارچوب روند آسللتانه را مهم دانسللت و گفللت: همه باید تاش 
کنیم مردم سللوریه و ملت های منطقه از ثبات برخوردار شللوند و امیدوارم با 
تاش های سلله کشور، شللاهد برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه به نفع 

همه کشورها و ملت ها باشیم.
روحانی همچنین از پیشللنهاد رئیس جمهور ترکیه مبنی بر برگزاری اجاس 
سللران سه کشور ایران، ترکیه و روسللیه در چارچوب روند آستانه و برگزاری 
اجاس شللورای عالی همکاری ایران و ترکیه از طریق ویدئوکنفرانس استقبال 
کرد. »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی، 
با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران اظهار امیدواری کرد 
خداوند ماه رمضان را که ماه رحمت، برکت و مغفرت اسللت، وسللیله ای برای 

سامت و سعادت، صلح و آرامش میان ملت ها قرار دهد.
اردوغللان مبارزه دولت و ملت ایران در برابر شللیوع کرونا با وجود مشللکات 
فراوان را بسللیار ارزشمند دانسللت و اضافه کرد: باید تاش کنیم تا مبادالت 
تجاری دو کشللور با رعایت اصول بهداشتی، استمرار داشته باشد و مسئوالن 

دو کشور می بایست در این زمینه تاش کنند.
 رئیس جمهور ترکیه با ابراز اینکه "همواره با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایللران مخالف بوده ایم و امیدواریم جامعه بین المللی در این شللرایط مقابله و 
مقاومت خوبی از خود نشللان دهد"، افزود: ایران و ترکیه به عنوان دو کشللور 
دوسللت و برادر این روزهای سللخت را نیللز با همللکاری و همراهی یکدیگر 

پشت سر می گذارند.
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روحانی در گفت وگوی تلفنی با اردوغان: 
همه کشورها باید در برابر فشارهای ضدانسانی آمریکا مواضع قاطعی اتخاذ کنند


