
2 گذرگاه مرزی با ایران بزودی 
بازگشایی می شود

رئیس اداره گذرگاه های مرزی عراق از بازگش��ایی 
قریب الوقوع دو گذرگاه مرزی با ایران خبر داد.

عمر الوائلی درباره گذرگاه های اقلیم کردس��تان نیز 
گف��ت که »گذرگاه ه��ای اقلیم کردس��تان در حوزه 
اختی��ارات اداره گذرگاه های م��رزی و دولت فدرال 
نیست بلکه تحت امر حکومت اقلیم کردستان است.

گذرگاه ه��ای مرزی عراق با ای��ران از حدود دو ماه 
پیش به دلیل مقابله با ش��یوع ویروس کرونا، بسته 

شده است.
پیشتر اداره گذرگاه های مرزی عراق اعالم کرده بود 
که مبادالت تجاری بین عراق با دو همس��ایه خود 
)ایران و کویت( متوقف ش��ده است تا فرصتی برای 
وزارت بهداش��ت به منظور انجام اقدامات مربوط به 

مبارزه با شیوع کرونا فراهم شود.  فارس 

تماس تلفنی نماینده ظریف با مقامات 
دفتر سیاسی طالبان 

محمد ابراهیم طاهریان فرد دستیار وزیر و نماینده 
وی��ژه وزیر ام��ور خارجه ایران در امور افغانس��تان 
در تم��اس تلفنی با مقامات دفتر سیاس��ی طالبان 
در قطر به بررس��ی تحوالت جاری در افغانس��تان 

پرداخت.
دو  طرف در این گفت وگوی تلفنی در خصوص روند 
آتی در مذاکرات بین االفغانی و تالش های همه جانبه 
برای جلوگیری از ش��یوع گسترده ویروس کرونا در 

افغانستان نیز تبادل نظر و رایزنی کردند.
این گفت وگوی تلفنی در حالی انجام شده است که 
هم اکنون یک��ی از نگرانی های جامعه بین المللی به 
ویژه همسایگان افغانس��تان موضوع شیوع بیماری 
کرونا در این کشور به ویژه در مناطق تحت کنترل 
طالبان اس��ت که همزمانی آن با مشکالت گسترده 
اقتص��ادی و کمب��ود مناب��ع و مواد اصل��ی غذایی 
می تواند موجی از آس��یب های جدی��د و جدی در 

افغانستان را در پی داشته باشد. صداوسیما 

اخبار

حزب اهلل لبنان با فشار آمریکا در 
فهرست گروه های تروریستی آلمان 

قرار گرفت
کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه قرار دادن 
حزب اهلل لبنان در فهرس��ت گروه های تروریس��تی 
بیش��تر از اینکه از سوی دولت آلمان باشد از طرف 
آمریکا اس��ت، گفت: آلمان یکی از آن کش��ور هایی 
اس��ت ک��ه در پی فش��ار های آمری��کا و البی گری 

صهیونیست ها قرار گرفته است.
مهدی شکیبایی با اش��اره به اقدام دولت آلمان در 
قرار دادن نام حزب اهلل لبنان در فهرست گروه های 
تروریس��تی بیان داش��ت: از زمانی که س��وریه در 
آس��تانه عبور از بحران بین المللی خود بوده است، 
شاهد بودیم ایران، روسیه و جریانات و جنبش هایی 
که در مبارزه با گروه های تروریستی سازمان یافته 
غرب��ی به این کش��ور کمک کردن��د، تحت تحریم 
و فش��ار های متع��دد آمری��کا و همپیمانانش قرار 

گرفته اند.
وی ادامه داد: نقطه عطف حرکت کشور های غربی 
علیه ایران، پاره کردن برجام از س��وی ترامپ بود و 
آمریکایی ه��ا در تقاص شکس��ت های خود از ایران 
در س��وریه، ش��روع به انتقام از ایران کردند و وارد 

فاز های تحریمی شدید و جدید تری شدند.
کارشناس مسایل غرب آس��یا گفت: بعد از خروج 
آمریکا از برجام، اروپایی ها که متعهد ش��ده بودند 
ای��ران به منافع من��درج در این توافقنامه برس��د، 
متاس��فانه تاکنون ب��ه هیچکدام از ای��ن تعهدات 
خود عمل نک��رده وت ها ب��ا آمریکایی ها همراهی 

کرده ان��د.
ش��کیبایی توضیح داد: در این راستا وضعیت برای 
لبنان طور دیگری رقم خ��ورد و آمریکایی ها برای 
تنبی��ه مردم لبنان ب��ه خاطر انتخ��اب گزینه های 
حزب اهلل در پارلمان و دولت این کش��ور، یکسری 
بانک ه��ا و نهاد های لبنانی را که با حزب اهلل لبنان 

در ارتباط بودند را تحت تحریم خود قرار دادند.
وی ب��ا بیان اینکه طبیعی اس��ت آمریکا هم اکنون 
به دنبال اجماع س��ازی باش��د تا همان کاری که با 
جمهوری اس��المی ایران کرده را در خصوص حزب 
اهلل لبنان نیز پیاده کند، خاطرنش��ان کرد: آن ها با 
فضاس��ازی ها و فشار های خود س��عی کردند دیگر 
کش��ور ها به ویژه کش��ور های اروپایی را که از خود 
اس��تقالل رای ندارند، علیه ایران و همپیمانانش در 

محور مقاومت تحت نفوذ قرار دهند. میزان 

از نگاه دیگران 

واشنگتن پست نوشت 

کینه توزی های پمپئو علیه ایران 
در اوج کرونا

واش��نگتن پست در تحلیلی نوشت: در زمانی که دنیا گرفتار 
یک بیماری همه گیر جهانی شده، تعامل مایک پمپئو دیپلمات 

ارشد آمریکا با چین و ایران همچنان کینه توزانه است.
در این نوشتار به »ایش��ان تارور«  آمده است: یکشنبه این 
هفت��ه وزیر امور خارجه آمریکا دوباره نظریه تئوری توطئه 

را مطرح کرد تا هم به پایمال ش��دن حقوق آمریکا اش��اره 
کرده باشد و هم دعوا با چین را داغتر کند.

 )ABC News( پمپئو در مصاحبه با شبکه ای بی سی نیوز
گفت: ش��واهد زیادی وجود دارد که داللت می کند گونه ای 
از این ویروس جدید کرونا از آزمایش��گاهی در شهر ووهان 
چین سرچش��مه گرفته اس��ت. وقتی مجری ش��بکه از او 
خواس��ت مس��تندهایی برای ادعایش بیان کند، او مدعی 
ش��د که اجازه ندارد بیش��تر از این در ای��ن زمینه صحبت 
کند. پمپئو بعد از مصاحبه، در توئیتی نوش��ت: » چین ید 
طوالی��ی در آلوده کردن جهان دارد.« در ادامه این تحلیل 

آمده اس��ت: بیان این سخنان از زبان پمپئو در مورد چین 
تازگ��ی ندارد. او اصوال یک سیاس��تمدار ضد چین اس��ت. 
پمپئو اواخر ژانویه)بهمن ۹۸( در س��خنانی در لندن گفته 

بود: حزب کمونیست چین کانون تهدید در عصر ماست.
چند هفته بعد، ویروس کرونا دنیا را در س��یطره خود قرار 
داد و پمپئو مواضعش علیه چین تندتر ش��د. او در اجالس 
وزیران خارجه »گروه ۷« در متن بیانیه مش��ترک اجالس، 

کرونا را »ویروس ووهان« خطاب کرد.
در مورد منشاء ویروس کرونا، جامعه اطالعاتی آمریکا در مورد 
اینکه آیا ساخته دست بشر است یا یک ویروس اصالح شده از 

طریق ژنتیک، شک دارد. البته تحلیلگران اطالعاتی و بسیاری 
از دانشمندان می گویند، این امکان از نظر تکنیکی وجود دارد 
که منش��اء ویروس آزمایش��گاه باش��د، اما هنوز هیچ مدرک 
مس��تقیمی در دست نیس��ت که ثابت کند ویروس کرونا از 
مراکز تحقیقات آزمایشگاهی در شهر ووهان به بیرون جسته 
باشد. بسیاری از دانشمندان معتقدند، شواهد موجود، داللت 
می کند که ویروس بطور طبیعی منتقل ش��ده اس��ت، بدین 
ترتیب که در اواخر پاییز در یک فعل و انفعالی که چگونگی 
آن مشخص نیس��ت، ویروس از بدن خفاش و یا یک حیوان 

دیگر جسته و به بدن یک انسان منتقل شده است. ایرنا

گزارش

محمدپارسا نجفی

مش��کالت معیش��تی در عراق و ناکارآمدی دولت هایی که 
برنامه خود را با واش��نگتن تنظیم می کردند موجب ش��د 
ت��ا چنان  روزگار س��ختی بر مردم تحمیل ش��ود که آنان 
راهی جز حضور در خیابان و نبرد در میادین سیاس��ی در 

جستجوی حقوق پایمال شده خود نیابند.
چند ماه آش��وب و  درگیری خیابانی و در نهایت استعفای 
دول��ت عبدالمهدی محصول حرکتی بود که تلویزیون های 
عرب زبان سعودی و انگلیس برای عراق به ارمغان آوردند. 
خیم��ه هاي می��دان التحریر بغداد که تاثیر آن بیش��تر از 
واقعیت بر صفحه رس��انه های عربی ظاهر مي شد توانست 
شهرهای ش��یعه نشین )موسوم به بیت ش��یعی( را چنان 
درگیر خودتخریبی کند که مردم با یکدیگر درگیر ش��وند 
و از دش��من آمریکایی که کشورشان را سال هاست اشغال 
نظامی کرده غافل ش��وند. این ش��رایط زمینه را برای عده 
ای آماده کرد که به کنسولگری های ایران حمله ور شدند 

اما چگونه؟ 
شعبده رسانه اي که عراق را به این روز رساند چیزي نبود 
جز مدیریت ادراک که از طریق رس��انه هاي عربي و غربي 
بر قوه شناخت مردم اعمال شد. درنتیجه آنها جاي دوست 
و دشمن را یکباره عوض کردند و مردم عراق نیز که در زیر 
فشار شدید مشکالت معیشتي قرار داشتند به جاي بیرون 

کردن آمریکا با یکدیگر درگیر شدند. 
بخ��ش مضحک ماجرا این بود که رس��انه های تفرقه افکن 
س��عی کردند تا ایران را دشمن عراق و عامل مشکالت آن 
کشور معرفی کنند حال آنکه وزارت خزانه داري آمریکا بر 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزي عراق نفوذ گسترده اي دارد. 

ش��بکه هاي برون مرزي صداوسیما همچون پرس تی وی 
و العال��م و .... تنها ابزارهاي فرهنگي ای��ران براي مقابله با 
مدیریت ادراکي اس��ت که هدف آن ویراني روابط دو کشور 
همسایه اس��ت. اگر روابط میان ایران و عراق حسنه باشد، 
دو کش��ور مي توانند بسیاري از مشکالت اقتصادي خود را 
ب��ا همکاري ه��م حل کنند از این رو انگلیس و عربس��تان 
س��عودی از نف��وذ آمریکا اس��تفاده می کنند ت��ا میان دو 
همس��ایه تفرقه اندازی کنند. در این شرایط تنها راهکاری 
ک��ه می تواند دوس��تی میان دو ملت را حف��ظ کند همانا 
آگاهی بخشی رسانه ای است اینجاست که اهمیت ماهوي 
ش��بکه هاي برون مرزي ایران بیش از گذش��ته آشکار مي 

شود.  
الکوث��ر، العالم و پرس تي وي باید نقش اساس��ی در مقابله 
با استحاله قوه شناخت مردم منطقه ایفا کنند. آنها چگونه 

می توانند با عملیات مدیریت ادراک وارد کارزار شوند. 
چه می توان کرد؟

آنچه امریکا در س��ه ده��ه اخیر ) از زم��ان حمله به عراق 
در س��ال 1۹۹1( و انگلیس از س��ال 1۹1۸ در عراق انجام 
دادند نباید از حافظه کوتاه مدت مردم آن کشور پاک شود. 
ش��بکه های برون مرزی ما همواره باید به بازنمایی وقایعی 
که موجب قیام مردم عراق علیه اش��غالگران انگلیس��ی در 

1۹20 شد، با جدیت بپردازند. 
ش��اید جوانانی که به حق بی��کاری و فقر خود را فریاد می 
زنند نمی دانند که این امریکاست که مانع از بازسازی عراق 
می ش��ود و بودجه این کش��ور را به جای هزینه در توسعه 
اقتصادی این کش��ور جن��گ زده به بانک ه��ای امریکایی 
منتقل می کند. بیان لطیف حقایق توسط رسانه های برون 
مرزی ما به ویژه دو ش��بکه پرس تی وی و العالم می تواند 

ضمن مقابله اس��تحاله ))قوه شناخت(( مردم عراق، آنان را 
متوجه دشمن اصلی شان یعنی انگلیس سپس آمریکا کند 

بدون آنکه به صورت مستقیم وارد میدان شوند.
اش��اره و بازنمایی جنایات امریکا و انگلیس  مانند بمباران 
عراق در س��ال 2003 س��پس ش��کنجه های  زندان های 
ابوغریب بغداد و نیز بصره و قبل از آن همدس��تی با صدام 
در س��ال 1۹۹1 در سرکوب قیام مردم کربال، نجف و بصره 
موسوم به انتفاضه الشعبانیه و ده سال تحریم های مرگبار 
در جنوب عراق همه می تواند چش��م نسل های جوانی که 
آن صحنه ها را ندیدند به حقایق تلخ کشورشان باز کند با 
این بازنمایی اس��ت که آنها می توانند دوستی که سال ها 
به آنها کمک کرده و دشمنی که آنها را در تحریم نفت در 

برابر غذا قرار داده مشخص شود. 
خود را جای جوانان عراقی بگذارید که از آمریکا، هالیوود را 
دیده اند نه ش��کنجه و تحریم و بمباران را. دقیقا به همین 
دلیل هم انگلیس که با مردم عراق ش��ناخت بیشتری دارد 
تصویری هالیوودی برای ایجاد آش��وب در عراق اس��تفاده 
می کند. جوکر فیلمی امریکایی اس��ت که نماد اعتراضات 
مردم عراق شده بود. جوکر چه سنخیتی با مردمی دارد که 
تاریخ قدیمی دارند و به عبارتی از پیش��تازان اولین تمدن 

های بشری هستند؟ 
آیا می توان موفق شد؟

اگرچه توان مالي، فناوری روز و امکانات شبکه هایی مانند 
الحدث، دجله، العربیه و الحره و مهم تر از همه بی بی سی 
عربی ک��ه رهبری جریان جوکریس��م را در عراق به عهده 

دارد هرگ��ز قابل مقایس��ه با توان مال��ی و امکانات و تعداد 
نیروی انس��انی ش��بکه های برون مرزی ایرانی نیس��ت اما 
آنها باید این نبرد نابرابر رسانه ای را برای حفظ منافع ملی 

کشورمان ادامه دهند. 
تنها زمانی که روابط ایران با کشورهای همسایه اش خوب 
باش��د می تواند از صادرات به بازاره��ای منطقه بهره مند 
ش��ود راهی که تحریم ها نمی تواند بر آن موثر باش��د اما 
رسانه های متخاصم می توانند ان را از بنیان نابود کنند. 

از طرف دیگر فعالیت پرس تی وی، العالم، الکوثر و آی فیلم 
عربی می تواند تهدیدهای امنیتی و س��ایه شوم اختالفات 
مرزی را نیز دور کند. مش��ابه نقشی که پدافند هوایی برای 
مقابله با ورود خطر حمالت هوایی به کشور ایفا می کند.  
برای ش��بکه های برون مرزی ماموریتی س��خت تر وجود 
دارد و مه��م تر اینکه فعالیت آنها فقط دفاع نیس��ت بلکه 

اقناع مردم دیگر کشورها هم هست. 
به عبارت بهتر، تلویزیون های برون مرزی همزمان باید هم 
در نقش س��ربازان فرهنگی در منطقه ظاهر ش��وند وهم از 
مرزهای سیاس��ی کشورمان دفاع کنند. اما سوال این است 
ک��ه آیا امکاناتی که در اختیار این رس��انه ه��ا قرار دارد با 

نقشی که بر عهده دارند همپوشانی دارد؟ به یقین خیر. 
اگر رس��انه هایی الزم داریم که بتوانند ه��م در اقتصاد به 
تجارت خارجی کش��ور کم��ک کنند هم مان��ع از تنش با 
همس��ایگان ش��وند و عامل حفظ امنیت و برقراري صلح و 
دوستي باشند  الزم است از چنین ابزارهایی برای مقابله با 

تهدیدهای فرامنطقه ای حمایت کنیم.
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س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان نزد س��ازمان های بین 
المللی در وین، اعالم کرد که ایران با پذیرش 21 درصد 
کل بازرسی های آژانس در سطح جهانی در سال 201۹، 
یک بار دیگر در صدر کش��ور های پذیرنده بازرس��ی های 

آژانس قرار گرفت.
کاظ��م غریب آب��ادی اعالم کرد که جمهوری اس��المی 
ای��ران با پذیرش 21 درصد کل بازرس��ی های آژانس در 
سطح جهانی در س��ال 201۹ و همچنین پذیرش بیش 
از ۹0 درصد از بازرس��ی ها در گروه ۶2 کش��وری که به 
آن تعلق دارد، یک بار دیگر در صدر کشور های پذیرنده 

بازرسی های آژانس قرار گرفت.
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران نزد س��ازمان های 
بین المللی در وین اظهار کرد: ایران در میان ۶2 کشوری 
ق��رار دارد که پروتکل الحاقی و موافقتنامه جامع پادمان 
را اج��راء می کنند، اما هنوز فاقد جمع بندی گس��ترده تر 
آژانس در مورد مواد و فعالیت های اظهار نشده هستند.

او گفت: بر اساس گزارش اجرای پادمان آژانس در سال 
201۹، از ۴۶۶ بازرس��ی آژانس )برابر با 1200 نفر روز( 
در میان کش��ور های عضو این گروه، ۴32 بازرسی )برابر 
با 1103 نفر روز( از ایران انجام شده است که معادل ۹2 

درصد بازرسی ها در این گروه و 20 درصد کل بازرسی ها 
در سطح جهانی است.

نماین��ده دائم کش��ورمان در آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی افزود: از ۴۵ دسترسی تکمیلی انجام شده در سال 
201۹ در میان گروه ۶2 کش��ور، 33 دسترسی از ایران 
انجام ش��ده اس��ت که معادل ۷3 درصد دسترسی ها در 
این گروه و 2۴ درصد کل دسترس��ی ها در سطح جهانی 

است.
غریب آبادی با اشاره به ش��فافیت کامل ایران در برنامه 
صل��ح آمیز هس��ته ای خ��ود و اینکه حجم وس��یعی از 
بازرس��ی های آژانس در اثر برجام اجراء می شوند، گفت: 
با توجه به شرایط نامساعد پیرامون برجام و عدم اجرای 
تعهدات طرف اروپایی از یک طرف، و برنامه های آمریکا 
برای پیگیری اقدامات مخرب دیگر در ش��ورای امنیت و 
خارج از آن به طور ی��ک جانبه از طرف دیگر، همکاری 

تنها گزینه ایران محسوب نمی شود.
او تاکی��د کرد: ایران طیفی از گزینه ها ش��امل همکاری، 
برگشت به تعهدات پادمانی و بازنگری در این تعهدات را 
در اختیار دارد که متناسب با اقدامات طرف های مقابل، 

یکی از آن ها را انتخاب خواهد کرد.

غریب آبادی خبر داد

 ایران در صدر بازرسی های سال ۲۰۱۹ 
آژانس بین المللی انرژی اتمی

یک کارش��ناس مس��ائل غرب آسیا، با اش��اره به تشدید 
حم��الت اس��رائیل در دوره اخی��ر به مناطق��ی از خاک 
س��وریه گفت: ایجاد ثبات و امنیت در س��وریه و حضور 
جریان مقاومت در منطقه، اصلی ترین تهدید برای رژیم 
صهیونیس��تی به حس��اب می آید بنابراین ای��ن رژیم به 
دنبال این اس��ت که با برخی اقدام��ات تجاوزگرانه مانع 

ایجاد ثبات و امنیت پایدار در سوریه شود.
علی اصغر زارعی، با بیان این که در سه چهار هفته اخیر 
چندین نوبت شاهد حمالتی از سوی رژیم صهیونیستی 
به مناطقی از خاک س��وریه بودیم و در جریان برخی از 
ای��ن حمالت حت��ی حریم هوایی لبنان نیز نقض ش��ده 
اس��ت، اظهار کرد: متاس��فانه جامعه بین المللی در برابر 
این اقدامات رژیم صهیونیس��تی ک��ه به صراحت حقوق 
بین الملل و حاکمیت ارضی کش��ورهای سوریه و لبنان 
را نادیده گرفته، س��کوت کرده و واکنش��ی در برابر این 
تجاوزات نداشته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت 
میدان��ی س��وریه تصریح ک��رد: موفقیت ه��ای میدانی 
ارتش س��وریه و جبهه مقاومت باعث شده که گروه های 
تروریستی در شمال شرق و شمال غرب این کشور تحت 
فشار قرار بگیرند و از طرف دیگر دولت سوریه بر موضوع 

پایان یافت��ن هرچه زودتر حضور گروه های تروریس��تی 
در این کش��ور تاکید کرده و اقدام��ات مهمی را در این 
زمین��ه با حمایت جریان مقاومت انجام داده اس��ت. وی 
ادامه داد: ایجاد ثبات و امنیت در سوریه و حضور جریان 
مقاوم��ت در منطقه اصلی ترین تهدید برای امنیت رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت و این رژیم در تالش است با انجام 
اقدامات تجاوزگرانه روند ایجاد ثبات و امنیت در سوریه 
را مختل کرده تا در گرو آن بتواند با فرار به جلو به نوعی 

برای خود امنیت ایجاد کند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا همچنین با بیان این که 
با توجه به شیوع گسترده کرونا توجه بسیاری از رسانه ها و 
بنگاه های خبری معطوف به موضوع کرونا و تبعات آن است 
و به دیگر مسائل چندان توجهی نمی شود، خاطر نشان کرد: 
این شرایط فرصت خوبی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد 
کرده است که در این سکوت خبری و توجه افکار عمومی 
دنیا به دیگر مسائل، حمالت خود را  علیه سوریه افزایش 
دهد و تالش کند که با موش��ک باران، جریان مقاومت در 
س��وریه را تضعیف کرده و در روند عملیات ارتش س��وریه 
برای پایان بخشیدن به حضور گروه های تروریستی در این 

کشور اختالل به وجود آورد. ایسنا 

کارشناس مسائل غرب آسیا بررسی کرد:  

 علت افزایش حمالت رژیم صهیونیستی 
به خاک سوریه چیست؟

 شبکه های برون مرزی 
برای حمایت از منافع ایران 

چه کارکردی دارند

اذعان معاون اول رئیس جمهور برزیل به جایگاه مهم ایران 
معاون اول رئیس جمهور برزیل در دیدار سفیر کشورمان بر جایگاه مهم 
جمه��وری اس��المی ایران در جهان امروز تأکید ک��رد و ایران را یکی از 

غنی ترین فرهنگ های باستانی جهان برشمرد.
حس��ین قریبی س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در برازیلی��ا با ژنرال 
هامیلتون موران معاون اول رئیس جمهور برزیل دیدار و گفت وگو کرد. 

در این دیدار، س��فیر جمهوری اس��المی ایران ضمن تاکید بر جایگاه واالی 
برزیل برای ایران به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی و عضو مهم گروه بریکس، 

بر لزوم حفظ و ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی بین 2 کشور تأکید کرد.
هامیلت��ون م��وران نیز در ای��ن دیدار ضمن تأیی��د نگاه عملگرایان��ه و بلندمدت 
طرف ایرانی به روابط اقتصادی 2 کش��ور، با اش��اره به اینکه از نظر وی، در جهان 
پس��اکرونا، تغییرات ژئوپولتیکی قابل توجهی در عرصه بین المللی رخ خواهد داد، 

از لزوم آماده شدن کشورها برای مواجهه با این تغییرات سخن گفت. فارس

تکنولوژی به کار رفته در ماهواره نور مایه نگرانی است
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت فناوری 
موش��کی که ایران اخیرا برای پرتاب ماهواره به فضا اس��تفاده کرده مایه 
نگرانی است ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: 
موشک های متفاوت کارهای متفاوت می توانند انجام دهند، یکی می تواند 

ماهواره حمل کند و دیگری وسیله ای که برای حمله استفاده شود و منفجر 
ش��ود. بنابراین بله، هر وقت ایران هرگونه موش��ک دوربرد آزمایش کند مایه 

نگرانی اس��ت. ای��ن مقام نظامی آمریکا در ادامه افزود: خ��ود ماهواره باعث نگرانی 
زیادی نیست اما این تکنولوژی موشکی، موشک های دو مرحله ای و سه مرحله ای و 
همچنین درس هایی که از آن گرفته می شود نگران کننده است.ماهواره نور به عنوان 
نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی ایران صبح روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه از 
ماهواره بر 3مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 

موفقیت پرتاب شد و در مدار ۴2۵کیلومتری زمین قرار گرفت. تسنیم 

ایران برای آلمان، لبنان و افغانستان اقالم پزشکی فرستاد
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اش��اره به موفقیت ایران در 
مهار شیوع ویروس کرونا اعالم کرد تهران برای بعضی کشورهای جهان 
تجهیزات پزش��کی برای مقابله با این ویروس ارس��ال کرده است. سید 
عباس موس��وی در صفحه توئیتر خود نوشت: همزمان با موفقیت ایران 

در پایین آوردن منحنی کووید �� 1۹ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
وعده داد برای جه��ان تجهیزات و ابزار مرتبط با کووید1۹ تأمین کند. وی 

در ادامه توئیت خود آورد: ایران در راس��تای نش��ان دادن همبس��تگی اخیراً اقالم 
پزشکی به آلمان، افغانستان و لبنان فرستاده است. مقاصد صادراتی مختلفی مانند 
کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، برزیل، کره جنوبی و ترکیه پیش تر،از محصوالت 
این شرکت استفاده کرده اند؛ شرکت پیشتازطب زمان پیش از این به عنوان یکی از 
شرکت های دانش بنیان پیشگام  در تحقق اقتصاد دانش بنیان توسط معاونت علمی 

و فناوری  ریاست جمهوری حمایت و معرفی شده است. باشگاه خبرنگاران 

نبرد رسانه های جهانی در شهرهای عراق


