
    کارتل نفت��ی اوپک پالس روز چهارش��نبه تصمیم 
گرفت 2 میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهد، اقدامی 
که در ش��رایط بحران جهانی انرژی یک ضربه کاری به 
امریکا و اروپا خواهد بود. در واشنگتن، حمایت عربستان 
س��عودی از تصمیم کاهش تولید نفت، خنجر از پشت 
تلقی و باعث شده که دولت جو بایدن در آستانه انتخابات 
ماه نوامبر 2022، هشدار بدهد که گزینه های مختلف در 

روابط با عربستان را بررسی کند

    پزش��کی قانونی: خانم امیني در تاریخ1401/6/22  از س��اعت 19:56 به طور ناگهاني دچار افت هوشیاري 
شده و متعاقب آن بر زمین مي افتد که با توجه به بیماري زمینه اي، متوفیه توانایي الزم جهت جبران و تطابق با 
وضعیت ایجاد شده را نداشته، بنابراین در شرایط مذکور دچار اختالل ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن 
کاهش سطح هوشیاري ش��ده که به دلیل انجام عملیات احیاي قلبي � تنفسي غیرمؤثر در دقایق حساس اولیه، 
دچار هیپوکسي شدید و در نتیجه آس��یب مغزي شده است. با استناد به مدارك پزش��کي بیمارستاني، بررسي 
سي. تي اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهري جسد و کالبدگشایي، آزمایشات آسیب شناسي، فوت نامبرده ناشي 

از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتي بدن نبوده است

    طي سه هفته اخیر، درگذشت مهسا امیني از سوي شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان و اپوزیسیون خارج نشین 
به اسم رمزي براي اغتشاش��گري و ایجاد ش��کاف میان مردم و نیروهاي حافظ نظم و امنیت جامعه تبدیل شد و 
در جریان این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور دهها نفر از افراد بي گناه کشته شدند؛ جان هایي که بدون شک 
همه عزیز بودند؛ درست به همان اندازه که مهسا عزیز بود. در چنین شرایطي همه افرادي که از طریق شبکه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي جوانان را به اغتش��اش تحری��ک مي کردند و در تالش بودند با هم��ان تکنیک پروژه 
کشته سازي از مرگ مهسا امیني براي اهداف براندازانه خود استفاده کنند، باید پاسخگوي جان باختن افراد، ناامني 

و همچنین ضرر و زیان اقتصادي به کسب و کار مردم به واسطه سه هفته فتنه گري و ناآرامي باشند | صفحه 3

 رويداد ملي » تا ثريا« 
در ششمين ايستگاه خود به تبريز رسيد

    معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت و سخنرانی 
در دومین مجمع اقتصادی خزر، به روس��یه سفر کرده 
بود، روز گذشته پس از بازگشت به تهران، ضمن تشریح 
دستاوردهای این سفر دو روزه، تصریح کرد: در یک جمله 
می توان گفت که دیپلماسی منطقه ای رئیس جمهور که 
از ابتدای ش��کل گیری دولت س��یزدهم آغاز کرده بود، 

اکنون به ثمر نشسته است

    هشدارهای مداوم مقامات روسیه نسبت به استفاده 
احتمالی از س��الح اتمی، وحش��ت غربی     ها را به همراه 
داشته اس��ت و رئیس جمهور امریکا در سخنانی با بیان 
اینکه هشدارهای پوتین شوخی نیست، آن را خطرناك 
توصیف کرد و گفت که فکر نمی کند چیزی به نام توانایی 
استفاده آسان از یک سالح هسته ای تاکتیکی و نرسیدن 

به آخرالزمان وجود داشته باشد

    اقدام هاي گش��ت امنیت اخالقي و اجتماعي تماماً 
ایجابي است و در حد تذکر، هشدار، مشاوره و مددکاري 
است و فراتر از این نیس��ت. نمي دانم مسئوالن ذیربط 
چقدر اطالع دارند؟ خیل��ي از اینهایي ک��ه اظهار نظر 
مي کنند از هیچ چیز اطالع ندارند. بیش از 10، 15 سال 

است گشت ارشاد جمع شده است

خنجر نفتی »اوپک پالس «  
به پشت امریکا- اروپا

 گفت وگو با سردار حسين رحيمي
فرمانده انتظامي پايتخت

 مسئوالنی که ترك فعل دارند
 به پليس حمله مي کنند

 سپاه و بسيج از سرمايه گذاری 
 در طرح های فناورانه  
حمايت کامل می کنند

 ديپلماسی منطقه ای دولت
به بار نشسته است

 جهان در خطر 
»آخرالزمان « هسته ای 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 16 مهر 1401 - 11 ربيع  االول 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6591 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

تبرئه پلیس

اجازه نمی دهیم امنیت مردم آسیب ببیند
نامه فرماندهان و مسئوالن نيروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا

   اجتماعی

سرمقاله

کشته سازی بدون کنتور
هرچند اغتشاشات و آشوب های 
اخیر ویژگی های منحصربه فردی 
دارد که در فتنه های گذشته تاریخ 
انقالب اسالمی بی سابقه بوده اما 
در بس��یاری از موارد از الگوهای 
گذش��ته پیروی کرده است که 
یکی از مهم  تری��ن آنها الگوهای 
تهییج عمومی ب��رای بقای فتنه 
است. آشوب با هر منشأ اعتراضی 
اعم از سیاس��ی )همچون 78 و 
88(، اقتصادی )96 و 98( و یا فرهنگی اجتماعی باش��د، برای 
تداوم حضور در خیابان نیازمند »سوخت جدید« است که عمدتاً 
بر پایه سناریوی »کشته سازی« یا اتهام جنایت شکل می گیرد. 
پیشینه سناریوی عملیات روانی مبتنی بر کشته سازی در ایران به 
سال های موسوم به دوم خرداد بازمی گردد. در ماجرای قتل های 
زنجیره ای بعد از آنکه معلوم شد چهار نفر فعال سیاسی اپوزیسیون 
به دست تیمی از درون دستگاه امنیتی خود دولت دوم خرداد به 
قتل رس��یدند، روزنامه های زنجیره ای انگشت اتهام را به سمت 
نیروهای انقالب برده و تیم جنگ روانی کمیتهx به انتشار فهرست 
طوالنی و جعلی قربانیان قتل های زنجیره ای روی آوردند. اکبر 
گنجی مدعی شد 120 نفر قربانی این قتل     ها بودند و برای اثبات 
این ادعای موهوم به داستان پردازی نیز پرداخت. آنها تقریباً هر 
چهره شناخته شده ای را که سال     ها پیش به مرگ طبیعی یا در 
سانحه ای عادی درگذشته بود، مقتول این قتل     ها معرفی کردند. 
یک سال بعد و در فتنه تیرماه 1378، هم روزنامه های زنجیره ای 
فهرستی بی انتها از دانشجویان کشته ش��ده در کوی دانشگاه را 
منتشر کردند که بعداً معلوم شد در آن شب 18 تیر تنها یک نفر 

سرباز وظیفه جان  باخته و هیچ دانشجویی کشته نشده است. 
پروژه کشته سازی در فتنه 88 معنا و مفهوم جدی تری یافت. در 
انتخابات ریاست جمهوری دهم هرچند با ادعای واهی »تقلب « 
بخشی از مردم را دچار تردید کرده و به کف خیابان کشاندند، اما 
با روشن شدن ماجرا کم کم از لشکر خیابانی فتنه کاسته شد و 
هادیان فتنه، استمرار آش��وب را محتاج شوك جدید تهییجی 
می دیدند که قتل مشکوك »ندا آقاسلطان « این فضا را برای آنها 
فراهم کرد؛ اما این شوك نیز پایدار نبود و برای بقای خیابانی فتنه 
الزم بود فهرست کشته سازی     ها طوالنی تر باشد. جوان و دختر 
بودن گزینه     ها، همه مؤلفه های الزم را برای تحریک افکار عمومی 

و مظلوم نمایی جریان فتنه در اختیارشان قرار می داد. 
رسانه های فتنه گر از دختری به نام »سعیده پورآقایی« نام بردند 
که گفته     می ش��د هنگامی که برای شعاردادن به پشت بام منزل 
خویش رفته دستگیر می شود و دستگیرکنندگانش بعد از تجاوز 
و قتل وی برای از بین بردن مدارك تجاوز به عنف در نیمه پایین 
بدن او اسید ریختند. جالب اینجاست که 7 شهریور 88 در مسجد 
قلهک مجلس ختم هم برای این مقتول خیالی برگزار شد و حتی 
شخص میرحسین موسوی نیز در مجلس ترحیم این خانم شرکت 
کرد. فرزند مهدی کروبی نیز به منزل او رفت و به خانواده او تسلیت 
گفت. البته خیلی زود روشن شد که این خانم تنها دختری فراری 
بوده که چند روز منزل را ترك کرده و سرانجام توسط مأموران 
پیدا شده و به خانه اش بازگشت. ماجرای سعیده پورآقایی چندین 
روز به تیتر یک رسانه     ها تبدیل شد و برای روشن شدن وضعیت او 
کمیته های رسیدگی تشکیل شد و تا زمانی که ماجرا روشن شود، 

یکسره نظام متهم به جنایت     می شد!
مورد بعدی »ترانه موسوی « بود که اصالح طلبان مدعی شدند 
در تجمع غیرقانونی 7 تیر 88 در نزدیکی مس��جد قبا به دست 
نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و پس از آزار و اذیت جنسی 
او را به قتل رس��انده اند. فتنه گران به طور مش��خص قتل او را به 
بسیج نسبت داده و حتی تصویر او توسط یک سناتور امریکایی 
در مجلس س��نای امریکا به نمایش درآمد و نمادی بین المللی 
برای مظلوم نمایی فتنه گران شد. در اینجا لشکر رسانه ای فتنه 
هم بیکار نشده و به داس��تان پردازی در مورد ماجرای تجاوز به 
وی و حتی نحوه قتل وی پرداختند. موسوی و کروبی هم تیمی 
برای پیگیری سرنوشت او تش��کیل دادند. البته با بررسی های 
نهادهای رسمی روشن شد که اساساً شخصی با این مشخصات و 
سن و سال در ایران وجود نداشته و داستان ترانه موسوی از بیخ 

و بن جعلی است. 
مورد دیگر نیز »عاطفه امام « دختر جواد امام از اعضای سازمان 
مجاهدین انقالب بود که ادعا شده بود بازداشت شده است. همسر 
جواد امام در گفت وگو با رسانه ملکه )BBC( به ماجرا دامن زد و 
تأکید کرد که دخترش هنگام بازداشت کامالً سالم بوده و خواست 
این واقعیت به آگاهی همگان برسد! سایت کلمه نیز به نقل از او 
مدعی شد دخترش تحت  فشار شدیدی است و از او خواسته اند 
به ارتباط نامشروع با یکسری از افراد سیاس��ی که اکنون درون 
زندان هستند اعتراف نماید. اما با گذشت زمان کم کم پرده از این 
سناریوی دروغین هم برافتاد و معلوم شد که بازداشتی از اساس 
درکار نبوده و ای��ن دختر به دلیلی ماجراجویانه این داس��تان را 
ساخته وپرداخته و خانواده وی با طرح آن موجب تشویش افکار 
عمومی شده اند. در همه این ماجرا    ها دختر و جوان بودن ویژگی 
اصلی سوژه سناریو و ادعای تجاوز و آزار جنسی او از سوی مأموران 
وجه مشترك سناریوپردازی بود. با روش��ن شدن هر یک از این 
ماجراها، مورد بعدی وارد فاز اجرایی     می شد؛ به نحوی که قرار نبود 
افکار عمومی لحظه ای آرامش یابد تا قدرت فکر کردن و فهم عمیق 

از آنچه بر کشور و جامعه می گذرد را بیابد. | بقيه در صفه 2

حاال نوبت محاكمه  تهییج كنندگان به اغتشاش  است

محمدجواد اخوان

مدیرمسئول

پايان گمانه زني ها درباره درگذشت مهسا اميني با گزارش فني پزشكي قانوني

فرمانده�ان و مس�ئوالن نيروه�ای مس�لح و انتظام�ی کش�ور در 
نامه ای به رهب�ر معظم انق�اب  تأکيد کردن�د: با ولی امر مس�لمين 
و فرمان�ده عزيزت�ر از جانم�ان، پيم�ان می بندي�م ک�ه راه نوران�ی 
انق�اب اس�امی را ت�ا آخرين قط�ره خ�ون ادام�ه خواهي�م داد. 
به گزارش خبرگ��زاری فارس، مت��ن نامه فرماندهان نیروهای مس��لح و 
انتظامی به رهبر عظیم الش��أن انقالب اس��المی و فرمانده معظم کل قوا 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( به این شرح است: 
محضر مبارك رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی و فرمانده معظم کل قوا 
حضرت آیت اهلل  العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( با احترام و آرزوی 
صحت و سالمتی و طول عمر برای آن وجود شریف، به استحضار می رساند 
ما فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح، اعم از ستادکل نیروهای مسلح، 
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء، ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح، از حضور با اقتدار، روح بخش و 
افتخار آفرین شما در دانشگاه افسری و تربیت پلیس حضرت امام حسن 
مجتبی)علیه الس��الم( در فرماندهی انتظامی جمهوری اس��المی ایران، 
به مناسبت مراس��م دانش آموختگی و اعطای سردوشی فارغ التحصیالن 

دانشگاه های افس��ری نیروهای مس��لح و بهره مندی از فرمایشات الهی و 
سرشار از حکمت، پند، اندرز، تدبیر، روشنگری، آگاهی بخش و امید آفرین 
برای جمع حاضر، آحاد جامعه و امت اسالمی به ویژه جوانان و هشدار دهنده 
به فتنه گران داخلی و اربابان خارجی آنها از جمله امریکای جنایت پیشه، 
رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم س��عودی و امپراتوری رسانه ای استکبار 
جهانی، و همچنین موعظه و نصایح ارزش��مندتان در جمع پیشکسوتان 
دفاع مقدس)حضوری، تصویری( قدردانی نموده و ضمن تبریک سالروز 
امامت و والیت امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بار دیگر با ولی امر 
مسلمین، موال و مقتدایمان و فرمانده شجاع، مقتدر و عزیزتر از جانمان، 
پیمان می بندیم که در راه نورانی انقالب اس��المی و آرمان های بلند آن، 
جهاد و مبارزه با دشمنان دین خدا، کفار، مشرکین، منافقان، فتنه گران و 
بدخواهان ملت غیور و ایران اسالمی و دفاع از امت اسالمی و جبهه مقاومت 
را در هر نقطه و در هر مکان، تحت زعامت حضرتعالی، تا آخرین قطره خون، 
آخرین نفس و تا پای جان ادامه خواهیم داد و نقشه های شوم دشمنان قسم 

خورده انقالب اسالمی را نقش بر آب خواهیم نمود. 
مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، برخاسته از متن مردم 
سلحشور و امت اسالمی، با اعتقادات راسخ مذهبی، دینی، جهادی و انقالبی 

با پیروی از والیت مطلقه فقیه و با کمک و همراهی ملت مجاهد، مؤمن و 
انقالبی، اجازه نخواهند داد آسیبی به امنیت مردم، کشور، انقالب اسالمی 
و دستاوردهای آن وارد شود و هرگونه اقدام و توطئه دشمنان را در داخل 
و خارج رصد نموده و زیر نظر داشته و به فتنه گران ، توطئه گران و باالخص 
دشمنان اصلی نظام، مردم و کشور عزیزمان به ویژه امریکای خون آشام، 
رژیم کودك کش صهیونیس��تی و اذناب آنها در زمان مناس��ب، پاسخی 
درس آموز خواهند داد. در پایان اذعان می دارد، فرامین، تدابیر، هدایت های 
داهیانه و منویات نورانی آن رهبر الهی و عظیم الش��أن و فرمانده شجاع و 
حکیم خود را نصب العین خویش قرار داده و ب��ه فضل الهی، لحظه ای از 
کید دشمنان غافل نخواهیم شد و در حراست از امنیت کشور و ملت عزیز 
با تمام توان و ظرفیت در میدان خواهیم بود و راه شهدای واالمقام انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از امنیت را با تمام وجود تداوم 

خواهیم بخشید؛ ان شاءاهلل.
فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران: ستادکل 
نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص(، ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرماندهی انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

روايت يک زيارت خاص در گفت وگو با زائران جانباز کربا

دعای زیارتی  که برای همه اجابت شد

به همت امور ایثارگ��ران س��پاه، پانزدهمین کاروان 
»لبیک یا حس��ین)ع(« با حضور 45نف��ر از جانبازان 
باالي70 درصد که تاکنون به زی��ارت عتبات عالیات 
مشرف نشده بودند، راهي عراق شد. این کاروان شامل 
جانبازان قطع نخاع گردن��ي، کمري، بصیر، دوپاقطع 
و ش��یمیایي بود که از اس��تان هاي ته��ران، قزوین، 
آذربایجان غربي، آذربایجان ش��رقي، خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، اردبیل، 
سمنان و همدان به همراه یکي از اعضاي خانواده شان 
از فرودگاه امام خمیني)ره( به این سفر معنوي اعزام 
شدند. هر چند سعادت همراهي با این عزیزان نصیب 
ما نش��د اما از طریق فضاي مجازي و همراهي یکي از 
خادمان گروه پیگیر اعزام و زیارت این عزیزان شدیم. 
گفت وگوي ما را با تعدادي از ای��ن جانبازان کربالیي  
که جان دل در حرم ارباب تغس��یل کردند و به کشور 

بازگشتند در صفحات 8و9 بخوانید

يادداشت هاي امروز

تكرار كابوس فوتبال خوزستان 
دنيا حيدري
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تأثیر اغتشاشات  اخیر
 بر نفوذ منطقه ای ايران / رسول سنائی راد

2

خواص اغواشده
علي  چاهخوزاده

6

ويژه  هاي جوان  

 آقای عبدی حاشیه نرو، مغالطات را جواب بده!
صفحه 2 بی بی سی و بساط خالی


