
توئیت دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره 
درباره پرتاب ماهواره نور

دفت��ر حفاظت مناف��ع ایران در قاهره با اش��اره به 
پرتاب موفق ماه��واره نور عنوان کرد: این موفقیت 
نتیج��ه ایمان به خداون��د، اعتماد ب��ه نفس و کار 
جهادی است که علیرغم تحریم های آمریکا به ثمر 
رس��ید. ماهواره نور به عنوان اولین ماهواره نظامی 
جمهوری اس��امی ایران با موفقیت به فضا پرتاب 
ش��د. این موفقیت نتیجه ایمان به خداوند، اعتماد 
به نفس و کار جهادی است که علیرغم تحریم های 

آمریکا به ثمر رسید. اهلل اکبر و وهلل الحمد.
ماه��واره نور به عنوان نخس��تین ماه��واره نظامی 
جمهوری اس��امی ایران  دیروز از ماهواره بر قاصد 
از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقاب 
اسامی با موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری 

زمین قرار گرفت.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

آل خلیفه از شهروندانی که به ایران سفر 
کرده اند انتقام می گیرد

جانش��ین دبی��رکل جنبش عمل اس��امی بحرین 
تاکید کرد که دولت بحرین با طوالنی کردن مدت 
بازگشت زائران بحرینی به جای مانده در جمهوری 

اسامی ایران در حال انتقام گیری از آنان است.
شیخ عبد اهلل صالح به موضوع زندانیان سیاسی در 
این کشور پرداخت و گفت: متاسفانه در زندان های 
بحرین شاهد س��هل انگاری های فراوانی در زمینه 
رسیدگی های پزشکی، تامین دارو و امکانات اولیه 
پزشکی و بهداش��تی هستیم. زندانیان از دسترسی 
نداش��تن به س��اده ترین حقوق خ��ود در زندان ها 
شکایت دارند و نیروهای امنیتی در داخل زندان ها 
ب��ه طور عامدانه به زندانیان تعرض می کنند، البته 
نمی دانیم که این اقدامات با دس��تور مقامات باالتر 

صورت می گیرد و یا رفتارهای شخصی است.
وی ادامه داد: معارضان دولت و خانواده های زندانیان 
ب��ه دلیل خطراتی ک��ه زندانی��ان را تهدید می کند 
کمپین بزرگی با عنوان "زندانیان را آزاد کنید" به راه 
انداختند. این کمپین مدت زیادی ادامه داشت و رژیم 
حاکم تا حدودی به آن پاسخ مثبت نشان داد و تعداد 
از زندانیان با تبدیل احکامشان به مجازات جایگزین 
از زندان آزاد ش��دند اما همچنان چه��ار هزار نفر در 
زندان به سر می برند و بازداشت ها نیز همچنان ادامه 
دارند. این مبارز بحرینی در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: ما نگران تمام زندانیان هستیم و از نظر انسانی 
مس��ئولیت آنها بر عهده ما است، دولت نیز شرعا در 
برابر سامتی این افراد مسئول است. آزادی زندانیان 
از واجبات دینی و شرعی خود می دانیم و نمی توانیم 

منتظر بمانیم تا سامت آنان به خطر افتند.
عالم بحرینی با اشاره به زائران بحرینی که در مشهد 
مقدس به س��ر می برند اظهار داش��ت: یکی دیگر از 
پرونده هایی که شاهد ناکامی آل خلیفه در آن بودیم 
مس��ئله زائران بحرینی به ج��ای مانده در جمهوری 
اس��امی ایران است. به نظر می رسد که رژیم حاکم 
قص��د دارد با به تاخیر انداختن بازگش��ت این زائران 
به کشورش��ان از آنان به دلیل سفر به ایران و زیارت 
مراق��د مقدس اهل بیت )ع( انتق��ام بگیرد. به دلیل 
کوتاهی دولت بحرین و تاخیر در بازگرداندن زائران به 

کشورشان تاکنون 7 نفر از آنان فوت کرده اند.
او همچنی��ن توضیح داد: زمانی که فش��ارها برای 
بازگرداندن این افراد به بحرین شدت گرفت دولت 
برنام��ه ای را برای بازگردان��دن آنان اعام کرد که 
م��دت زمان آن ۲ ماه و نیم اس��ت و ت��ا پایان ماه 
مب��ارک رمضان ادامه خواهد داش��ت. برنامه اعام 
شده تناسبی با امکانات کشور ندارد و به طور قطع 
امکانات موجود در کش��ور بسیار بیشتر است، برای 
مقایس��ه باید گفت که دول��ت کویت طی یک روز 
بیشر از 3 هزار و ۴00 نفر را به کشورش بازگردانده 
اس��ت و برنامه ری��زی کرده که بی��ش از ۴0 هزار 
ش��هروند خود را ک��ه در کش��ورهای مختلف باقی 

مانده اند طی 8 روز به کشورشان بازگرداند.
وی در پای��ان گفت: بازگردان��دن زائران بحرینی به 
جای مانده در مش��هد به تصمیم دولت بحرین نیاز 
دارد و بازگردان��دن 1۴00 مس��افر تنها به چند روز 
زمان نیاز دارد. متاسفانه به نظر می رسد از این افراد 
به دالیل مذهبی و سیاسی انتقام گرفته می شود به 
طوری که رفتار دولت با مسافران بازگشته از ایران و 
عراق در مقابل مسافران بازگشته از سایر کشورهای 
جهان متفاوت اس��ت. برای نمونه به شهروندانی که 
از کشورهای مختلف به کش��ور بازمی گردند اجازه 
داده می شود تا پس از انجام تست کرونا در فرودگاه 
به خانه هایش��ان بازگردند اما مسافرانی که از ایران 

بازمی گردند قرنطینه می شوند.  تسنیم

از نگاه دیگران 

س��فیر اس��بق ایران در اردن گفت: اوضاع منطقه و شیوع کرونا توانایی 
ایجاد دیپلماسی پزشکی ذیل دیپلماسی کرونا را دارد.

نصرت اهلل تاجیک درب��اره نقش کرونا در همکاری های منطقه ای اظهار 
داش��ت: ش��رایط حال حاضر جهان و به طور ویژه منطقه خاورمیانه به 
گونه ای است که ش��رایط برخی همکاری ها در زمینه مقابله با کرونا را 

فراهم کرده است.
وی ادامه داد: تاکنون هیچ پدیده ای نبوده اس��ت که مانند کرونا ضعف 
دنیا را در مقابله با اتفاقات به بشریت نشان داده باشد. حداقل در چند 

سده اخیر منهای جنگ ها، ما با چنین پدیده ای روبرو نبوده ایم.
کارش��ناس مسائل منطقه گفت: حجم مش��کاتی که امروز بشریت به 
دلیل کرونا با آن روبروست، زمینه خوبی را برای همکاری میان بشریت 
فراه��م می کند، هرچند به دلیل حجم بحران بس��یاری از کش��ورها به 
دنبال سیاس��ت های ملی گرایش پیدا کرده اند و به اصطاح هر کس��ی 

بار خودش را ببندد.
تاجیک افزود: یکی از دالیل این موضوع که برخی کش��ورها به س��مت 
سیاست های ملی گرایش پیدا کرده اند، از بین رفتن نقش سازمان ها و 
نهادهای بین المللی است که اگر از قبل تقویت می شدند، می توانستند 
حجم بحران موجود را کاهش دهند. مجموعه شرایط موجود سبب شد 
تا ضع��ف نهادهای بین المللی و به خصوص نهادهای تخصصی در این 

زمینه مشخص شود.
وی عنوان کرد: همچنین برخوردهایی که در چهار سال اخیر آمریکا و 
به خصوص ش��خص دونالد ترامپ با اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی و 
اعام شعار اول آمریکا با نظام بین الملل داشته، نقش سازمان های بین 
الملل��ی و نهادهای چندجانبه گرا را که ثمره جنگ جهانی دوم بوده را 
از بین ببرد و موجب ش��ود در حال حاضر ایده همکاری های مش��ترک 

شکل نگیرد.
تحلیلگر مس��ائل خاورمیانه اضافه کرد: بحران کرونا می تواند به نحوی 
زمینه ایجاد دیپلماس��ی پزشکی یا دیپلماس��ی کرونایی را فراهم کند 
که فرعی بر دیپلماس��ی عمومی اس��ت. البته این موض��وع احتیاج به 
زمینه س��ازی قبلی دارد. هرچند بسیاری از کشورها در شرایط موجود 
چه در س��طح جهان و چه در س��طح منطقه احتیاج به کمک داشته و 
باید این کمک ها نیز انجام ش��ود؛ ولی این نکته را نیز باید مدنظر قرار 
داد که ب��ه دلیل حجم بزرگ ضایعه در کش��ورمان، تمامی تاش های 
مسئوالن در کشورمان بر این موضوع قرار گرفته تا مشکات داخلی را 
حل کرده و س��امتی عمومی را حف��ظ کنند. تاجیک تاکید کرد: توان 
پزش��کی، پزشکان قابل، تیم پرستاری و برخی تجهیزات سخت افزاری 
اگ��ر واقعاً تأثیر گذار باش��ند و قابلیت ارائه به دنیا و منطقه را داش��ته 
باش��ند، ش��رط الزم برای همکاری منطقه ای هستند؛ ولی شرط کافی 

نیستند، چرا که زمینه این همکاری ها از قبل فراهم نشده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگر می خواهی��م در چنین ش��رایطی همکاری 
پزشکی میان ایران و یک کشور دیگر در جهان یا منطقه صورت پذیرد، 

باید پیش از این همکاری صورت می گرفت. این همکاری می توانس��ت 
در زمین��ه چاپ مقاله، همکاری علمی در برخی پروژه های مش��ترک و 

بازدیدها از توانمندی ها و امکانات بیمارستانی و درمانی شکل بگیرد.
سفیر اسبق ایران در اردن اظهار داشت: از همین رو وقتی که می خواهیم 
در ش��رایط بحرانی مانند حال حاضر، یک همکاری صورت پذیرد، باید 
پی��ش از آن زمینه هم��کاری را فراهم می کردیم و یک گفتمان و اراده 

سیاسی نیز از قبل شکل می گرفت تا همکاری را شکوفا کند.
تاجیک ادامه داد: ظرفیت های جمهوری اس��امی در زمینه های علمی، 
اقتصادی و بسیاری از زمینه ها به حدی فراوان است که می تواند بستر 
خوب��ی برای همکاری با کش��ورهای منطقه و به خصوص کش��ورهای 
حاش��یه جنوبی خلی��ج فارس ایجاد کند که متأس��فانه به دلیل فراهم 
نش��دن گفتمان آن و همچنین نبود اراده سیاس��ی و همچنین ظنین 
بودن کش��ورهای منطقه نس��بت ب��ه اقدامات یکدیگ��ر، این همکاری 
تاکنون ش��کل نگرفته اس��ت. وی گفت: بعد از برج��ام به خصوص به 
قدرت رس��یدن دونالد ترامپ در آمریکا س��طح روابط سیاسی ایران با 
کش��ورهای حاش��یه جنوب خلیج فارس به نحوی منجمد شده است و 
به صورت کمی و کیفی نزول پیدا کرده اس��ت. از همین رو است که با 
توجه به ظرفیت های باالی ایران که می توانند دیپلماسی پزشکی را در 
ش��رایط کرونا در منطقه به پیش برند، در شرایط الزم این موضوع رخ 
نداده است. از همین رو است که بیشتر توان کشور برای فائق آمدن بر 

مشکات و مقابله با فشارهای تحریمی آمریکا مصروف می شود.
کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: البته ما ضعف همکاری میان بخشی 
نیز در کش��ور داریم. به طور مثال اگر بخواهیم دیپلماس��ی پزشکی را 
فع��ال کنیم، این موضوع به طور مس��تقل از جان��ب وزارت خارجه یا 
وزارت بهداشت نمی تواند باشد؛ در صورتی که با همکاری میان بخشی 
و ایج��اد زمینه های الزم می ت��وان این ظرفیت ها را ب��ه حالت بالفعل 

درآورده و از قبل آن هم کسب اعتبار و هم کسب درآمد کرد.
تاجیک عنوان کرد: طرح ایجاد این نوع دیپلماسی در رسانه ها و مطالبه 
گری س��بب می شود که مس��ئولین در کشورهای منطقه و به خصوص 
در ایران به این موضوع فکر کنند و به این س��و حرکت کنند. امروز ما 
با بحران کرونا مواجه هستیم و در آینده با بحران های دیگری از قبیل 
مسائل مربوط به منابع آبی، ریزگردها و مسائل محیط زیستی و اقلیمی 
روبرو خواهیم بود. از همین رو باید به این نتیجه برس��یم که مشکات 
منطق��ه را باید با خرد جمعی، اعتماد متقابل، همکاری متقابل، گفتگو 

کردن و دغدغه یکدیگر را شنیدن حل و فصل کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ کش��وری همس��ایگان خ��ود را انتخاب نمی کند 
و م��ا باید در کنار هم و با هم زندگی کنی��م، تصریح کرد: حتی اگر از 
این موضوع خوش��مان نیاید ولی این یک واقعیت است. در حال حاضر 
باید به دنبال این باش��یم ک��ه یک قالب کل��ی از مخاطراتی که مردم 
این منطقه با آن مواجه هس��تند را ترسیم کرده و زمینه های همکاری 

کشورهای منطقه را با هم ایجاد کنیم. مهر

 بازتاب پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور ایران 
در رسانه های جهان

پرتاب موفق نخس��تین ماهواره نظامی ایران که دیروز توس��ط س��پاه پاس��داران انقاب 
اسامی ایران انجام شد بازتاب پررنگی در رسانه های منطقه و بین الملل داشت.

در همین راس��تا پایگاه خبری شبکه روسیا الیوم نوشت: سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ایران اولین ماهواره نظامی این کشور را با نام ماهواره نور 1 از ماهواره بر 3مرحله ای قاصد 
از کوی��ر مرکزی ایران به ش��کل موفقیت آمیز پرتاب کرده و ای��ن ماهواره در مدار ۴۲۵ 
کیلومتری از سطح زمین قرار گفت. این رویداد یک پیروزی و دستاورد بزرگ در زمینه 

توسعه موشکی ایرانی به شمار می آید.
فرانس ۲۴ نیز گزارش داد که ایران امروز از پرتاب موفقیت آمیز اولین ماهواره نظامی خود 
خب��ر داده و این ماهواره کاما در مدار قرار گرفت. پایگاه خبری النش��ره لبنان نیز اعام 
کرد که جمهوری اس��امی ایران دو ماه پ��س از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر طی ماه های 
گذش��ته که البته بعد نظامی نداش��ت امروز اولین ماهواره نظامی خود را پرتاب کرد که 
کاما در مدار قرار گرفت. روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نیز در بخش اخبار مهم خود 
به موضوع پرتاب ماهواره نظامی ایران پرداخته و نوش��ت: وبسایت سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی ایران صبح ام��روز از پرتاب موفقیت آمیز اولین ماهواره نظامی این کش��ور طی 
دو مرحله خبرداد که در مدار ۴۲۵ کیلومتری از س��طح زمین قرار گرفت. پایگاه خبری 
المصری الیوم نیز گزارش داد که س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی ایران توانست اولین 

ماهواره نظامی این کشور طی دو مرحله به شکل موفقیت آمیز پرتاب کند.
در همین راس��تا پایگاه خبری العهد لبنان هم پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی »نور« 
ای��ران را تیتر اصل��ی اخبار خود کرد. روزنامه الش��رق هم در این زمین��ه گزارش داد که 
مقامات ایرانی از پرتاب موفق اولین ماهواره نظامی این کشور به نام »نور1« خبر دادند که 
دستاورد بزرگی در زمینه توسعه موشکی ایران به شمار می آید. پایگاه خبری فلسطین الیوم 
ه��م به موضوع پرتاب اولین ماهواره نظامی جمهوری اس��امی ایران پرداخت و نوش��ت: 
سپاه پاس��داران انقاب اسامی ایران صبح امروز نخستین ماهواره نظامی این کشور را از 
ماهواره بر 3 مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران به شکل موفقیت آمیز پرتاب کرد و کاما 
در مدار قرار گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات سپاه نوشت: سپاه پاسداران انقاب 

اسامی ایران از قرار گرفتن نخستین ماهواره نظامی این کشور در مدار زمین خبر داد.
ش��بکه راشاتودی روسیه در پیام توئیتری نوشت: رس��انه های دولتی ایران اعام کردند 

سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران اولین ماهواره نظامی را در مدارقرار داد.
پایگاه اینترنتی نش��ریه صهیونیس��تی جروزالم پس��ت در خبری فوری نوشت: تلویزیون 
دولتی ایران گزارش داد س��پاه پاس��داران انقاب اسامی ایران نخستین ماهواره نظامی 
خود را در مدار زمین قرار داد. ش��بکه تلویزیونی الجزیره بافاصله پس از پرتاب ماهواره 
نظامی »نور«، این خبر را در ش��بکه خود پوشش داد و موفقیت آمیز بودن و قرار گرفتن 

آن در مداری به ارتفاع ۴۲۵ کیلومتری از سطح زمین را اعام کرد.
خبرگزاری ش��ینهوآی چین به پوش��ش خبر »قرار گرفتن موفقیت آمیز ماهواره نظامی 
نور در مدار زمین از س��وی سپاه پاس��داران« پرداخت. شبکه یورونیوز هم »قرار گرفتن 
ماهواره نور در مدار زمین از س��وی س��پاه پاس��داران« را در فهرست عناوین مهم اخبار 
خود قرار داد. پایگاه »آی ۲۴ نیوز« در خبری فوری به موفقیت س��پاه پاسداران انقاب 

اسامی ایران در قرار دادن ماهواره نظامی نور در مدار زمین پرداخت.
نش��ریه صهیونیستی دبکا فایل ضمن پوشش خبر »قرار گرفتن نخستین ماهواره نظامی 
ایران در مدار زمین، موفقیت آمیز بودن آن را »ادعایی« خواند و نوش��ت: سپاه پاسداران 

انقاب اسامی ایران مدعی است پرتاب ماهوار نظامی موفقیت آمیز بوده است.

گزارش

حال و هوای کرونایی دنیا، باعث ش��ده برخی از مظالمی که 
در گوش��ه ای از این کره خاکی اتفاق می افتد به فراموشی 
سپرده شود؛ این منصفانه نیست که همه دنیا خود را بسیج 
کرده است تا با ویروس کرونا مقابله کند، اما بیش از ۵ سال 
است به مرگ مردم بی گناه و مظلوم یمن بی تفاوت است.

پی��ش بینی هایی از تبعات و اث��رات بیماری ویروس کرونا 
در دنیا صورت گرفته است که احتمال تغییرات در روحیه، 
رفتارهای فردی و اجتماعی، خلق و خوی جمعی، واکنش 
به اطراف و همنوعان و بس��یاری تغییرات ظاهری و باطنی 

را می دهد.
اکن��ون بیش از3 ماه اس��ت که دنیا درگی��ر ویروس کرونا 
اس��ت و اکثر کش��ورها با دولت ها و مردم خود گرفتار این 

مسئله هستند.
قدر مس��لم طبیعی اس��ت که دولت های دنیا برای مقابله 
ب��ا این ویروس و حفاظت از ج��ان مردم خود تاش کنند، 
ح��ال در این میان برخی با توجه زیاد و قدرت وارد ش��ده 
ان��د، برخی دیگ��ر با بی توجهی و ضعی��ف عمل کرده اند، 
برخی هم هس��تند که تمایل و اعتقادی ب��ه مبارزه با این 

ویروس ندارند.
در این میان برخی از گرفتاری های بشریت را که به واسطه 
دخالت، لجاجت و خودبرتر بینی برخی از رژیمها در گوشه 

ای از جهان اتفاق افتاده فراموش کرد و نادیده گرفت.
مردم مظلوم یمن بیش از ۵ سال است با جنگی ناخواسته 
و تحمیلی روبرو هس��تند، مردمی فقیر اما با فرهنگ غنی 

که قدمت تمدن آنها به درازای تاریخ است.
امی��ر المؤمنین علی)ع(از پیامبر اکرم )ص( روایت می کند 
ک��ه فرمود: َمْن أََحبَّ أَْهلَ  الَْیَمنِ  َفَقْد أََحبَِّني َو َمْن أَبَْغَضُهْم 
َفَق��ْد أَبَْغَضِن��ي  یعنی هر که یمنی ها را دوس��ت بدارد مرا 
دوس��ت داشته و هر که با آنها کینه ورزی کند با من کینه 

ورزی کرده است.
امام باقر )ع( نیز فرموده اس��ت: خروج سفیانی و شخصّیت 
یمنی و س��ّید خراس��انی در یک س��ال، یک ماه و یک روز 

خواهد بود و درس��ت به س��ان دانه های تسبیح، یکی پس 
از دیگری خواهد آمد... در آس��تانه  ظهور امام مهدی علیه 
الّس��ام هیچ پرچم��ی هدایت یافته تر از پرچم ش��خصّیت 
»یمن��ی« نخواه��د بود. پرچم او، پرچم هدایت و درس��تی 
اس��ت. چ��را که او م��ردم را به ام��ام مهدی علیه الّس��ام 
دعوت می کند، هنگامی که این شخصّیت اصاحگر خروج 
می کند، فروختن س��اح را تحریم می نماید. هنگامی که او 
به پاخاس��ت با او به پاخیزید. چ��را که اگر پرچم هدایت و 
عدالتی را دیدید روی گردانی از آن برای مسلمان، شایسته 
و مشروع نیس��ت. از این رو، هرکس از پیوستن به جنبش 
مرد یمنی س��رباز زند، اه��ل آتش خواهد ب��ود چرا که او 
ب��ه حق فرامی خواند و به راه مس��تقیم و بی انحراف دعوت 

می کند.
احادیث و روایات بسیاری درباره نقش مردم یمن در آینده 
جهان اسام وجود دارد که اهمیت این خاک و سرزمین را 

با وجود مردمانی مسلمان و شیعه نشان میدهد.
حم��ات وحش��یانه و جنایتکاران��ه ای که رژیم س��عودی 
علیه مردم مظلوم این س��رزمین با حمایت آمریکایی ها و 
صهیونیس��ت ها انجام می دهند، از سردشمین با شیعیانی 

است که اعتقاد راسخ و صاق به ظهور منجی دارند.
به ط��ور قطع، دش��منان در زمینه عصر ظه��ور، مطالعات 
زی��ادی انجام داده ان��د با توجه به ای��ن پژوهش هایی که 
در زمینه اعتقادات مس��لمانان به ویژه شیعیان انجام داده 
اند، به باوری که ش��یعیان دارند، رسیده اند اما نمی توانند 
تبعیت کنند به همین خاطر اس��ت که س��عی دارند مسیر 
سرنوش��تی که برای دنیا و ب��ا ظهور مهدی موعود )عج( بر 

اساس وعده الهی مقدر شده، تغییر دهند و مقابله کنند.
آیا مقاومت مردم یمن با وجود همه س��ختی ها و دشواری 
هایی که علیه آنها اعمال ش��ده می تواند یک اتفاق مادی 

و دنیایی دانست؟
یک ملت تا چه اندازه می تواند در برابر هر گونه ش��قاوت و 
جنای��ت مقاومت کند و باز هم به این مقاومت ادامه دهد؟ 

ج��ز از راه اعتقاد قلبی و راس��خ به وعده الهی و یقین دارد 
که روزگار رهایی فرا خواهد رسید.

بی توجهی دنیا هم به کش��تار م��ردم مظلوم یمن معنا دار 
اس��ت، دنیا تا پیش از این نیز به جنایاتی که در این کشور 
در ح��ال وقوع اس��ت، بی تفاوت بود و اکن��ون که ویروس 

کرونا همه گیر شده، بی تفاوتر هم گشته است.
ای��ن بی تفاوتی اگر با روایتی که از امام باقر )ع( نقل ش��د 
تطابق داده ش��ود، با ش��رایط کنونی دنیا بی مانند نیست 
» اگ��ر پرچم هدای��ت و عدالتی را دیدی��د روی گردانی از 
آن برای مس��لمان، شایس��ته و مشروع نیس��ت. از این رو، 
هرکس از پیوس��تن به جنبش مرد یمنی س��رباز زند، اهل 
آت��ش خواهد ب��ود چرا که او به ح��ق فرامی خواند و به راه 

مستقیم و بی انحراف دعوت می کند. 
انقاب مردم یمن وارد پنجمین س��ال خود ش��ده است و 
در این ۵ س��ال گذش��ته، هیچیک از کش��ورهای مسلمان 
به ی��اری آنها نرفته و تنها یاری کنن��ده این مردم مظلوم، 
ایران اسامی و رهبر معظم انقاب اسامی بوده اند که در 
دیداری که سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن و هیئت همراه 
ب��ا رهبر معظم انقاب اس��امی به تاری��خ ۲۲/0۵/13۹8 
داشتند، رهبر انقاب اسامی با تمجید از ایمان، ایستادگی، 
هوشمندی و روحیه  جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز 
وحشیانه و گس��ترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی که به 
خدای متعال ایمان و به وعده  الهی اعتقاد داش��ته باش��د، 
قطع��اً پیروز خواهد ش��د و بر همین اس��اس بدون ش��ک 

پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.
ه��ر چن��د از افکار عموم��ی جهان توقعی نیس��ت، که اگر 
وج��دان بخش غیر مس��لمان و غیر ش��یعه جه��ان اندکی 
بیدار ش��ده بود، هیچگاه اجازه نمی داد که مردمی بیگناه 
در گوش��ه ای از ای��ن کره خاکی قتل عام ش��وند، از فقر و 
گرسنگی، به خاطر شقاوت سعودی به شهادت برسند و در 
این شرایط که ویروس کرونا همه گیر شده، هیچ سازمان، 
نهاد و کشوری هم به یاد آنها نیست تا به دادشان برسد. 

آمار رسمی که از سوی نهادهای بین المللی از جانباختگان 
جنگ س��عودی ها علیه یمن اعام می ش��ود، آماری غیر 
واقعی اس��ت، دروغی اس��ت بزرگ تا بر تلف��ات زیاد مردم 

مظلوم یمن سرپوش بگذارد و بی اهمیت جلوه دهند.
شمار شهدا و زخمی های یمن از آغاز حمله نظامی ائتاف 
س��عودی به این کشور در س��ال ۲01۵ تاکنون از مرز 60 

هزار نفر گذشته است.
از زم��ان آغ��از حمات ائتاف س��عودی در س��ال ۲01۵ 
)13۹۴( بی��ش از 60 ه��زار یمنی به ش��هادت رس��یده و 

زخمی شده  اند.
از زم��ان آغ��از جنگ یمن بیش از 700 ه��زار نفر از مردم 
این کش��ور بر اثر بیماری، قحطی و گرسنگی که از تبعات 
جنگ س��عودی ها علیه این کشور بوده است، جان خود را 

از دست داده اند.
بی��ش از 70 درصد مردم یمن تحت تاثیر پیامد های جنگ 

نابرابر ائتاف سعودی علیه یمن قرار دارند.
حدود 16 میلیون نف��ر از مردم یمن با تبعات جنگ مانند 

اپیدمی بیماری هایی چون وبا و دیفتری روبرو هستند. 
 همچنین عده زیادی از مردم با بیماری های ویروسی مانند 
آنفلوانزا دس��ت و پنجه نرم م��ی کنند و اکنون نیز ویروس 
کرونا به آنها افزود ش��ده است. گرسنگی و قحطی از دیگر 
پیامد های جنگ و جنایات آل سعود علیه مردم یمن است. 
ای��ن عوامل در مجموع ج��ان 700 هزار یمن��ی را از آغاز 

جنگ در سال ۲01۴ گرفته است.
س��وء تغذیه شدید هر سال جان بیش از 100 هزار کودک 
یمن��ی را می گیرد و بیش از ۲ میلی��ون کودک کمتر از ۵ 

سال از گرسنگی رنج می برند.
این منصفانه نیس��ت که همه دنیا خود را بسیج کرده است 
تا با ویروس کرونا مقابله کند، اما بیش از ۵ س��ال است به 
مرگ مردم بی گناه و مظلوم یمن بی تفاوت است. آیا دلیل 
ش��یوع جهانی کرونا را می توان به این بی توجهی ها و بی 

تفاوتی ها مربوط دانست؟
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مقاومت مردم یمن نباید فراموش شود 
در این روزهای سخت کرونایی: 

اتهام زنی وزارت خارجه آمریکا به روسیه، چین و ایران
وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی، ایران، چین و روسیه را به پیشبرد 
کمپین گسترش اطاعات جعلی درباره منشأ »کووید-1۹« و نسبت دادن 
آن به آمریکا متهم کرد. این گزارش که در اختیار پایگاه تحلیلی »پالتیکو« 
قرار گرفته اس��ت، مدعی ش��ده است که در پی ش��یوع ویروس کرونا در 

جهان، س��ه کشور روس��یه، چین و ایران، با اس��تفاده از یک روایت مشابه، 
کارزار گس��ترش اطاعات اشتباه و جعلی علیه آمریکا به راه انداخته اند.  مرکز 

مشارکت جهانی وزارت خارجه آمریکا در این گزارش سه کشور فوق را متهم کرد که 
در کمپین ضدآمریکایی خود مدعی شده اند که ارتش آمریکا منشأ ویروس »کووید-

1۹« اس��ت و این ویروس در حقیقت س��اح بیولوژیکی ایاالت متحده آمریکا است 
که برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. این گزارش همچنین پکن، 
تهران و مسکو را متهم کرده که در حمات تبلیغاتی خود به آمریکا مدعی شده اند 

که این کشورها در مدیریت ویروس کرونا بهتر از آمریکا عمل کرده اند. فارس

ماهواره های نظامی امنیت خلیج فارس را تأمین می کنند
عض��و فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با اش��اره ب��ه پرتاب موفق 
ماهواره نور 1 از سوی سپاه، گفت: این ماهواره نخستین گام بود و برای 
تأمین امنیت کش��ور به خصوص خلیج فارس، ماهواره های بیشتری در 

راه خواهد بود.
سیدمحمدجواد ابطحی ضمن تبریک پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور1 از 

سوی سپاه پاسداران و قرار گرفتن آن در مدار زمین، گفت: رژیم استکباری 
به خصوص آمریکا و صهیونیس��ت ها بارها با پرتاب ماهواره های خود در فضای 
ایران به رصد مراکز و س��تادها کشورمان، پرداخته و دست به بعضی از تعرضات 

زده بودند که نمونه اخیر آن شهادت سردار سلیمانی بود.
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس شورای اسامی بر همین اساس تصریح 
کرد: از این رو جمهوری اس��امی باید به حوزه ماه��واره های نظامی ورود پیدا 

کرده و خود را تجهیز می کرد. خانه ملت 

دومین تراکنش مالی با ایران تحت »اینستکس« انجام می شود
وزیر خارجه آلم��ان ۲0 روز پس از اولین تراکنش مالی با ایران تحت 
س��امانه مالی اینس��تکس، در کنفرانس خبری وعده داد که به زودی 

دومین تراکنش مالی با ایران تحت اینستکس انجام خواهد شد.
هایکو ماس  افزود: اینس��تکس پس از اولین تراکنش، هنوز در مرحله 

رشد قرار دارد و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستیم و تراکنش جدید 
در سریعترین وقت ممکن صورت خواهد پذیرفت. وزیر امور خارجه آلمان 

گفت که دومین تراکنش اینس��تکس مربوط ب��ه صادرات کاالهای ضروری برای 
کنترل ش��یوع ویروس کرونا اس��ت. ماس اضافه کرد: هر تراکنش��ی باید با دقت 
تح��ت نظارت قرار بگیرد تا هرگونه س��وء اس��تفاده از آن ب��ه خصوص در زمینه 

حمایت مالی از تروریسم و پولشویی از بین برود.
س��از و کار مالی اینس��تکس در ژانویه س��ال ۲01۹ )دی ماه 13۹7( توسط سه 

کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان راه اندازی شد. تسنیم 

تاجیک:

دیپلماسی پزشکی باید بین کشورهای منطقه شکل بگیرد


