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امیر صباحی فرد:

 اولویت در توسعه سامانه های موشکی
»یک موشک، یک شلیک و یک هدف«است
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نگاهی به تحوالت عرصه سیاست خارجی کشور طی 
دو ســه روز اخیر حکایت از مجموعه ای از تحوالت 
دارد کــه به صورت زنجیره ای بــا هم در ارتباط می 
باشــند. نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
در حالی برگزار شــد کــه اروپا و آمریــکا از صدور 
قطعنامه ضد ایرانی در این نشســت ســخن گفته و 
گروســی مدیر کل آژانس نیز ادعاهای قدیمی ضد 
ایرانی را تکرار کرد.رســانه های صهیونیستی و غربی 
دیروز ادعای حمله به کشــتی تاجر اسرائیلی را در 
دریــای عمان مطرح و آن را به ایران نســیت دادند. 
ســران اروپا همچون مکرون رئیس جمهور فرانسه، 
در کنــار وزیر خارجــه آلمان و نیز بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا نیــز ضمن تاکید 
بر حمایت از آشــوب و اغتشــاش در ایران، بر لزوم 
تغییرات در بندهای برجام ســخن گفته اند. پیش از 
این نیز اتحادیه اروپا و انگلیس از اعمال تحریم های 
جدید به بهانه آنچه حقوق بشــر و حمایت از مردم 
ایران نامیده اند، سخن گفته اند در حالی که همزمان 
نیز رابرت مالی نماینــده آمریکا در مذاکرات مدعی 
اولویت نبودن مذاکرات و تاکید بر حمایت از اشوب 

در ایران شده است. 
فضا ســازی رســانه ای با کلید اعتراضات سراسری، 
اعتصابات سراســری و... نیز بــزرگ نمایی تحوالت 
داخلــی ایران و نمایش وضعیتــی بحران زده بدون 
توجه به حقایق جاری در خیابان های کشــور را اجرا 
می کننــد. قرار دادن مجموع ایــن تحوالت در کنار 
هم بیانگر چینش قطعه های یک پازل اســت که در 
چارچوب اهدافی مشخص صورت می گیرد. سناریوی 
کلنگی ســاختن ایران و در صــورت توان چند پاره 
ســازی آن هر چند در جمع اهــداف کالن غرب با 
سناریوی آشوب داخلی و گرفتار سازی بیرونی قرار 
دارد امــا ابعاد جدیدی از اهــداف را نیز باید در این 

جمع مورد توجه قرار داد. 
نخستین نکته را در ســخنان امیر عبداللیهان وزیر 
امــور خارجــه در بــاب رفتارهــای ریاکارانه غربی  
می توان جســتجو کرد. غربی هــا در حالی با فضای 
اشــوب به دنبال تضعیف ایــران  عبور آن از خطوط 
قرمز مذاکراتی هستند که همزمان با پیام های مکرر 
خواســتار به نتیجه رســیدن برجام هستند چنانکه 
وزیر خارجه نیز عنــوان می کند که جدیدترین پیام 

غرب مربوط به 72 ساعت قبل بوده است. 
دومین نکته قابل توجه آن اســت که غرب در حالی 
ادعای مشــارکت پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین 
را مطرح کرده بود که در نهایت نیز هیچ ســندی در 
این زمینــه ارائه نکرد و با یک رســوایی در صحنه 
جهانی مواجه شــد. اکنون غرب با جوســازی های 
حاشیه ای همچون کشــتی تاجر اسراییلی، ادعاهای 
واهی آژانس و سیاست تحریم به دنبال پنهان سازی 
رسوایی دروغ پهپادهای ایرانی است. نکته مهم انکه 
سران غرب به دلیلی خودداری از مذاکرات در حوزه 
انــرژی با ایران با محکومیــت و انتقاد افکار عمومی 
داخل خویش مواجه هســتند لذا با جوســازی های 
زنجیــره ای به دنبال فریب افــکار عمومی  و توجیه 
عدم رویکرد به منابع انرژی ایران هستند تا همچنان 
مــردم اروپا را وادار به ریاضت اقتصادی در آســتانه 
فصل ســرما نمایند. نکته پایانی نیز که نباید از نظر 
دور داشــت تقارن این تحوالت با برگزاری مسابقات 
جام جهانی اســت. غربی ها که نتوانسته اند سناریوی 
حذف ایران از جام جهانــی قطر را رقم زنند اکنون 
برآننــد تا همزمان با این مســابقات از یک ســو به 
جوسازی سیاسی علیه ایران بپردازند و ظرفیت های 
ورزشــی ایران را به حاشــیه برآنند و از سوی دیگر 
با ایران هراســی از حضــور گردشــگران در جزایر 
ایــران جلوگیری نموده تا به زعــم خویش بعدی از 
تحریم های ضــد ایرانی را اجرا کرده باشــند. آنچه 
طی هفته های اخیر با بزرگنمایی رســانه ای در باب 
تحوالت داخلی ایران صورت گرفته ایران هراســی با 
هدف تاثیر گذاری بر نقش آفرینی ایران در برگزاری 
جــام جهانی قطر بوده تا مانع از کســب درآمدهای 

مالی و نیز آشنایی جهان با ایران حقیقی گردند. 
البته نباید از نظر دور داشت که بخشی از این ایران 
هراسی برای فشــار بر قطر بوده اســت. قطری که 
از یک سو با حضور رســانه های بحران ساز همچون 
اینترنشــنال به قطر مخالفت کرده و از سوی دیگر 
از پذیرش طرح های امنیتی غربی و صهیونیستی که 
نفوذ آنها را علیه امنیت منطقه تشــدید می کند سر 
باز زده اســت. به عبارتی دیگر بخشــی از این دروغ 
پردازی ها و جنگ رســانه ای علیه ایران از جمله باب 
تیم ملی برای فشــار بر قطر مبنی بر حذف ایران از 
نقش افرینی در برگزاری جام جهانی  زمینه ســازی 
برای نفوذ اطالعاتی غرب و صهیونیســت ها در قطر 

بوده است.
به هر تقدیر می توان گفت که جمع نهایی قطعه های 
این پازل اســتمرار این حقیقت اســت که غرب جز 
نابودی ایران و ایرانی هیــچ هدفی ندارد و ادعاهای 
حمایتی آنها نیز بخشــی از این ســناریوی ویران گر 
است. رویکردی که راهکار مقابله با آن حفظ انسجام و 
وحدت ملی و گرفتار نیامدن در بوق های گوشخراش 
رسانه های غرب است که ضامن امنیت و ثبات کشور 

و تحقق اهداف آن در صحنه جهانی است. 

بوق های گوشخراش

سید ابراهیم رئیسی:

دولت به طور جدی به دنبال رفع 
مشکالت معیشتی زنان ورزشکار است
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کشف ۸۰۰ قبضه سالح جنگی در ۵۵ روز اخیر
فرمانده مرزبانی کشــور از کشــف قریب به ۸۰۰ قبضه ســالح جنگی در ۵۵ روز گذشته 

خبرداد.
ســردار احمدعلی گودرزی در بازدید از نمایشگاه کشفیات سالح و مهمات مرزبانی استان 
کرمانشــاه در قصرشیرین با حضور در جمع خبرنگاران گفت: »در جریان اغتشاشات اخیر 
که منشــا آن کشــور خبیث آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل اســت، دشمنان با اغفال 
تعدادی از افراد فریب خورده داخلی و حامیان آنان در خارج از کشــور با هدف برهم زدن 
نظم و امنیت عمومی جامعه قصد ورود ســالح و مهمات به داخل کشــور را داشــتند که 
مرزبانان کشورمان با اشــراف اطالعاتی و همکاری مرزنشینان غیور توانستند مقادیر قابل 
توجهی سالح و مهمات را در مرزهای کشور کشف کنند.« وی با بیان اینکه »مرزبانان در 
۵۵ روز گذشته حدود ۸۰۰ قبضه سالح جنگی را که نسبت به مدت مشابه با افزایش ۴۰ 
درصدی روبه رو بوده اســت، کشــف کردند«، افزود: »در این رابطه ۱۶ قاچاقچی سالح و 
مهمات با همت مرزبانان دســتگیر شدند.« بر اساس اعالم سایت پلیس، گودرزی با تاکید 
بر مقابله جدی مرزبانان با قاچاقچیان ســالح و مهمات خاطرنشــان کرد: »وارد کردن هر 
نوع ســالح و مهمات به کشور و بی توجهی به قانون حمل اسلحه جرم محسوب می شود و 

مرتکب به مجازات های تعیین شده، محکوم خواهد شد.«

دستگیری فردی با کوکتل مولوتوف و موادسمی در تهران
پایگاه خبری پلیس از دستگیری فردی که با تهیه کوکتل مولوتوف قصد برهم زدن امنیت 

و آرامش را داشت، خبر داد.
پایگاه خبری پلیس از دســتگیری فردی خبر داده که »با وعده دریافت ۳۰ میلیارد تومان 
اقدام به تهیه کوکتل مولوتف و مواد ســمی کرده و قصد برهم زدم امنیت و آرامش مردم 
را داشــته است.« پلیس محل دســتگیری این فرد را در پایتخت اعالم کرده است. متهم 
دستگیر شده در تحت بازجویی قرارگرفت و بر اساس اعالم پلیس اعتراف کرده که » تحت 
تاثیر رسانه های معاند و بیگانه قرار گرفته است و به او وعده ۳۰ میلیارد تومانی داده شده 
بود. این فرد هم در کمال ســاده لوحی موضوع را باور کرده بود.« همچنین در بخشــی از 
اطالعیه پلیس برای دستگیری این فرد نیز آمده است: »این فرد که تعدادی بطری حاوی 
مواد ســمی و کوکتل مولوتف و ... به همراه داشــت در بخشی از اعترافات خود با اشاره به 
الهام گرفتن از اینســتاگرام، تلگرام، سایت ها و رسانه های بیگانه، معترف شده که وعده و 
وعیــد های داده شــده در فضای مجازی از جمله دادن گریــن کارت و ... را باور کرده اما 

متاسفانه آخرش متوجه شده همه آنها دروغ و فریب بوده است.«

خسارت ۵۰۰ میلیاردی آشوبگران به اموال شهری
شــهردار تهران از تفاهم ۹ دســتگاه برای دسته بندی ســاختمان های باالی ۶ طبقه در 
پایتخت خبر داد و از خســارت ۵۰۰ میلیارد تومانی به اموال شهری در جریان اغتشاشات 

اخیر پرده برداشت.
»علیرضا زاکانی« در حاشــیه نشســت روز چهارشــنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: ۹ دستگاه با همدیگر تفاهم کردیم همه ســاختمان های باالی ۶ طبقه در 
تهران را بررسی کنیم و برای هر ساختمان شناسنامه و دفترچه ای تشکیل و به سه دسته 
طبقه بندی شــوند؛ یک دسته ساختمان هایی که ایمنی دارند، دسته دیگر ساختمان هایی 
که برای ایمنی نیاز به بازســازی دارند و یک دسته هم ساختمان هایی که نیاز به تخریب 
و نوســازی دارند. شــهردار تهران با بیان اینکه »باید برای هر کدام از این ســازه ها برنامه 
خاصی داشت«، افزود: از آنجا که این کار انجام نشده، هر ادعایی که مطرح می شود صرفاً 
ناظر بر فعالیت های مربوط به حوزه آتش نشــانی است؛ نه همه بخش های مرتبط. زاکانی 
خاطرنشــان کرد: در حوزه ایمنی ساخت وساز دستگاه های مختلفی از جمله سازمان نظام 
مهندســی و دیگر نظامات دخیل هســتند و ما تالش می کنیم با همکاری بین دستگاه ها 
جمع بندی خوبی بشــود که موجب گره گشایی باشد. شــهردار تهران در بخش دیگری از 
گفت وگــوی خود با خبرنگاران حوزه دولت اعالم کرد: در اغتشاشــات اخیر ۵۰۰ میلیارد 
تومان به اموال شــهری آسیب وارد شده است.زاکانی درباره آمار کسری بودجه شهرداری 
هم توضیح داد: شهرداری کسری بودجه ندارد و سال گذشته ۹۹ درصد بودجه محقق شد 

که در سال های قبل بی نظیر بود و امسال هم کسری بودجه نداریم.

صفحه 3

خسارت ۵۰۰ میلیاردی 
آشوبگران به اموال شهری
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رئیــس هیئــت اعزامــی از ســوی رهبــر معظــم 
انقــالب بــه سیســتان و بلوچســتان از انتقــال 
ــالب  ــر انق ــه رهب ــراوان ب ــردم س ــات م مطالب
خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه در تأمیــن امنیــت 

داخلــی زیســت قانونــی مهــم اســت.
ــه گــزارش مهــر، حجت االســالم محمدجــواد  ب
حــاج علی اکبــری دیــروز در جمــع علمــا، 
معتمدیــن و نخبــگان شهرســتان ســراوان 
ــراوان از  ــنیده ها س ــق ش ــت: طب ــار داش اظه
انســان هایی فرهیختــه و بــا ســطح علمــی 
بــاال بهره منــد اســت کــه ایــن موضــوع در ایــن 
جلســه بــه خوبــی ملمــوس بــود. رئیــس هیئت 
ــه  ــالب ب ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س اعزام
سیســتان و بلوچســتان گفــت: مأمــور هســتیم 
تــا ســالم گــرم، صمیمانــه و پرمهــر و محبــت 
ــه شــما برســانیم و  ــر معظــم انقــالب را ب رهب
خوشــحالیم کــه توانســتیم از نزدیــک خدمــت 
مــردم در شهرســتان های مختلــف سیســتان و 

بلوچســتان برســیم.
وی خاطرنشــان کــرد: اخیــراً حوادثــی پیــش 
ــرای سوءاســتفاده دشــمن  ــه ای ب ــد و زمین آم
ــه  ــن زمین ــا فراهــم شــد کــه در ای و نفوذی ه
اســتان شــما دارای حساســیت ویــژه ای اســت. 
تصمیــم رهبــر معظــم انقــالب بــر اعــزام 
ــر دو  ــر ب ــتان ناظ ــن اس ــه ای ــژه ب ــت وی هیئ
مســئله اســت، ابتــدا محبــت و عالقــه قدیمــی 
ایشــان بــه اســتان شــما کــه بــه هر مناســبتی 
ــد  ــخن می گوین ــما س ــتان ش ــه اس در زمین
ــار  ــه اعتب ــم ب ــما ه ــتان ش ــه اس و دوم اینک
جایــگاه مــرزی و هــم بــه تناســب تنــوع 
ــانی  ــتعدادهای انس ــی و اس ــی و مذهب قومیت
ــی  ــت مل ــور و در امنی ــر کل کش ــی ب و طبیع

ــر دارد. تأثی

حــاج علی اکبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه 
سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان کلیــد 
وحــدت و امنیــت شــناخته شــده و در وحــدت 
ــت:  ــذار اســت، گف ــا تأثیرگ ــی م ــت مل و امنی
ــت  ــورت گرف ــام ص ــن ای ــی در ای ــر خوب تدابی
و گــزارش فرآینــد پیگیری هــا را از زبــان 
ــنیدید و  ــتان ش ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ان شــاءاهلل ایــن مصوبــات دنبــال خواهــد شــد.
رئیــس هیئــت اعزامــی از ســوی رهبــر معظــم 
انقــالب بــه سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد: 
مــواردی کــه در ارتبــاط بــا قضایــای اخیــر بود 
بــه عزیــزان ابــالغ شــد مثــل کســانی کــه در 
ــگاه  حــوادث اخیــر بیگنــاه جــان باختنــد از ن
رهبــری شــهید اعــالم شــدند و کســانی کــه 
ــد تحــت خدمــات ویــژه  بیگنــاه آســیب دیدن
قــرار می گیرنــد و کســانی کــه خطاهــای قابــل 
بخشــش داشــتند مــورد عنایــت قــرار گرفتنــد 
ــری آزاد  ــش دیگ ــدند و بخ ــی آزاد ش و بخش
ــا  ــاط ب ــرد: ارتب ــان ک ــد. وی بی ــد ش خواهن
ــد متعــال در  ــا خداون حضــرت حــق و انــس ب
ــان  ــم بنی ــرآن کری ــر و ق ــای منب مســاجد و پ
اصلــی اعتــالی جامعــه مــا اســت. بــرای اینکــه 
جامعــه اســالمی روی پــای خــود بایســتد باید 
بــه مســائل توحیــدی اهتمــام بورزیــم و تربیت 
نســل را بــر اســاس اعتقــاد و ارتبــاط بــا وحــی 
ــر ایــن نقشــه  برنامه ریــزی کنیــم و مبتنــی ب
بایــد در همــه بخش هــای زندگــی ایمــان 

وجــود داشــته باشــد.
ــد  ــا تاکی ــری ب ــاج علی اکب ــالم ح حجت االس
بــر اهمیــت مســئله آمــوزش و پــرورش و 
تربیــت نســل جــوان، گفــت: امیدواریــم بیــش 
ــم  ــام بورزی ــن مســئله اهتم ــه ای از گذشــته ب
چــرا کــه امــروز هویــت دینــی و انقالبــی نســل 

جدیــد مــا تهدیــد می شــود و تحــت مخاطــره 
ــمن  ــه دش ــن ب ــای نوی ــرار دارد و فناوری ه ق
دسترســی داده تــا بــا ارتبــاط نزدیــک با نســل 
جدیــد آنهــا را در معــرض مخاطــره قــرار دهد؛ 
ــه دســت  در ایــن راســتا بایــد همــه دســت ب
هــم دهیــم تــا بینــش نســل جدیــد را تقویــت 

کنیــم.
ــه  ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــس ش رئی
کشــور تصریــح کــرد: امنیــت محــور اســت و 
بایــد بیــش از گذشــته هــم در حــوزه ســخت 
و هــم در حــوزه نــرم مــورد توجــه باشــد 
ــرا  ــع دارد زی ــوزه طم ــن ح ــه ای ــمن ب و دش
حیاتــی بــوده و همــه عرصه هــای زندگــی مــا 
ــا در حــوزه ســخت  ــه آن گــره می خــورد؛ م ب
قــوی هســتیم و در بخــش نــرم و تأمیــن 
امنیــت داخلــی زیســت قانونــی مهــم اســت و 
همــه بایــد ملــزم شــویم تــا بــر اســاس قانــون 
زندگــی کنیــم و حتــی نقــد و مطالبــه مــا در 

ــرود. ــش ب ــی پی ــن چارچــوب قانون همی
مســئوالن  افــزود:  علی اکبــری  حــاج 
ــم  ــب داری ــرز نصی ــرات م ــد از مخاط می گوین
ــد  ــم بهره من ــع آن ه ــود و مناف ــد از س و بای
باشــیم کــه امیدواریــم بــا تدبیــر ایــن بخــش 
مــد نظــر قــرار گیــرد. امیدواریــم این جلســات 
بــا گروه هــای مختلــف بــه نتایــج خوبــی بــرای 

ــد. ــتان برس ــه اس مجموع
رئیــس هیئــت اعزامــی از ســوی رهبــر معظــم 
ــح  ــتان تصری ــتان و بلوچس ــه سیس ــالب ب انق
ــات  ــرف و مطالب ــنیدن ح ــرای ش ــا ب ــرد: م ک
عزیــزان و انتقــال آنهــا بــه رهبــر معظــم 
انقــالب بــه اســتان آمدیــم؛ بنابرایــن حتــی به 
صــورت مکتــوب هــم شــده مــوارد و مطالبــات 

ــه مــا برســانید. خــود را ب

حجت االسالم حاج علی اکبری:

مطالبات مردم سراوان به رهبر انقالب منتقل می شود

نشریه آمریکایی فاش کرد؛

حمله موشکی یمنی ها به پایگاه  هوایی آمریکا در امارات
مقامات آمریکایی به حمله موشکی علیه پایگاه هوایی الظفره در امارات متحده عربی که در ماه ژانویه 2۰22 انجام شده اذعان کردند.

بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از وبـگاه »البوابـه االخباریـه« یمـن، ایـاالت متحده آمریـکا به حمله موشـکی علیـه یکـی از اصلی تریـن پایگاه هـای نظامی 
خـود در منطقـه حاشـیه خلیـج فـارس، اذعـان کرد. نشـریه آمریکایـی تبلت در این بـاره گزارش داد کـه مقامات واشـنگتن ضمن اذعان بـه این حمله 
موشـکی کـه در روز ۱7 ژانویـه 2۰22 رخ داده اسـت، تـالش داشـته انـد کـه ایـن رخـداد را از دیـد افکار عمومـی پنهان نگـه دارند. بنابرایـن گزارش، 
ایـن حملـه موشـکی از سـوی نیروهای یمنی انجام شـده و موشـک های شـلیک شـده بـا عبور از سـپر دفاع موشـکی آمریکا، پایـگاه الظفـره در اراضی 
امـارات متحـده عربـی را هـدف قـرار داده اسـت. بـه اذعـان منابـع آمریکایـی، موشـک های یمنـی بـا دقت اهـداف مـورد نظر در یکـی از اصلـی ترین 
پایگاه هـای نظامـی آمریـکا در منطقـه خلیـج فـارس را مـورد اصابت قـرار داده انـد. همچنین یکی از موشـک های پرتاب شـده از یمن، یک تأسیسـات 

نفتـی در نزدیکـی پایـگاه نظامیان آمریکایـی را هدف قرار داده اسـت.

صفحه 2

رسانه های خارجی در 
اعتراضات و اغتشاشات 

 آبروی رسانه ای خود را
 خرج کردند 

ناگفته های تازه از زندگی رهبر انقالب در مستند »غیررسمی« 

کاری شایسته 
اما دیرهنگام


