
پیام تسلیت 
رهبر انقالب 
درپی درگذشت 
حاج محسن 
لّبانی
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی 
درگذشت عبد صالح 
و مؤمن و بصیر، آقای 
حاج محسن لّبانی 
را تسلیت گفتند. به 
گزارش قدس، متن 
پیام رهبر انقالب 
اسالمی به این شرح 
است: درگذشت عبد 
صالح و مؤمن بصیر، 
مرحوم آقای حاج 
محسن لّبانی را به 
خاندان و بازماندگان و 
نیز دوستان و همکاران 
آن مرحوم تسلیت 
عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی 
برای ایشان مسألت 
می نمایم. 

گزارش

ــات  ــاعــ ــدس وزارت اطــ ق
کشورمان عصر روز گذشته، در 
بیانیه ای تحلیلی به جزئیات 
بیشتری از پشت پرده حوادث 
ــای اخیر در برخی نقاط  روزهــ
کشور پــرداخــت کــه بخشی از 
اهم متن آن به شرح ذیل است: به استحضار مردم 
شریف و سرافراز ایران اسامی می رساند حوادث 
روزهای اخیر در برخی نقاط کشور، پوسته ای آشکار 
و محسوس و الیه های پنهان متعددی در پشت 
صحنه های خــود داشــت. در روزهـــای عبرت آموز 
گذشته که فعالیت الیه های پنهان فتنه گر تشدید 
شده بود، به همان نسبت امکان شناسایی عوامل 
مخرب و تروریست نیز افزایش یافت. طُرفه آنکه 
میدان رویــارویــی مدافعان وطــن و حافظان نظم و 
امنیت کشور در روزهای گذشته، با مجموعه هایی 
از عناصر متنوع گروهکی، عوامل سازمان های 
جاسوسی بیگانه، دخالت مستقیم دولت های 
آمریکا و انگلیس و دنباله روهای سعودی آن ها تا 
عناصر ناآگاه و فریب خــورده  اغتشاشگر در کف 

خیابان ها مواجه بود. 
بخشی از کشفیات و دستگیری های صحنه و 
پشت صحنه را به آگاهی ملت فهیم، صبور و 

مقاوم ایران اسامی می رساند:
1- در روزهای گذشته، ۴۹ نفر از عوامل و مرتبطان 
گروهک منافقین بازداشت شدند که به دستور 
تروریست های آلبانی نشین، از تولید اخبار جعلی 
تحریک کننده  اغتشاشگران تا سازمان دهی ترور و 
تخریب، جهت دهی به شعارها، حضور مستقیم 
در صحنه های اغتشاشات خیابانی و تخریب اموال 
عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با 
پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و 

خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته اند.
۲- بازداشت ۷۷ نفر از عوامل گروهکی کردستان، اعم 
از مزدوران رسمی گروهک های صهیونیستی موسوم 
به کومله، دموکرات، پاک، پژاک تا تعدادی از کادرهای 
رده باالی این گروهک ها که در دو سوی مرزهای غربی 
کشور مشغول توطئه علیه مردم مظلوم کردستان 
بودند. در میان بازداشت شدگان، یک کادر برجسته 
و عضو مرکزی یکی از گروهک هایی که مقیم اقلیم 
کردستان عراق است نیز حضور دارد. وی آموزش های 
نظامی را در پایگاه های آمریکاییـ  صهیونیستی 
اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان فرمانده مبرز نظامی 
شناخته می شود. او در حال طراحی، سازماندهی و 
هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه غرب کشور 
بود که در یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر و به 
محل های از پیش تعیین شده منتقل و هم اکنون 

در زندان است.
۳- دستگیری پنج عضو گروهک های تکفیریـ  
تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با 
استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد بمب گذاری 
در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب 
انفجارها به طرف های مقابلِ هر یک، برای تشدید 
نزاع و درگیری طرفین بودند. تروریست های یادشده 
عــاوه بر طرح تــرور یکی از مسئوالن ارشــد کشور، 

طرح های بمب گذاری در یکی از هیئت های عزاداری 
شیراز و در میدان شهدای مشهد را داشتند که با 

عنایت اهل بیت )ع( خنثی شدند.
۴- سازمان جاسوسی بهاییت بنا به دستور مرکزیت 
مستقر در حیفای اشغالی، ورود پرحجمی به صحنه  
آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و تخریب 
اماکن عمومی داشت. بر این مبنا در روزهای اخیر 
هسته  اصلی و سری بهاییت شامل سه نفر از سران 
بهاییت و دو نفر از تیم رسانه ای آن هــا بازداشت 

شدند.
۵- ۹۲ نفر از وابستگان رژیم منحوس پهلوی و از 
سلطنت طلبان نشان دار در صحنه های اغتشاش و 

پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند. 
۶- ۹ تبعه  بیگانه از اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، 
فرانسه، هلند، سوئد و ... در صحنه  اغتشاشات یا در 

پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.
۷- شناسایی عناصر مرتبط با رسانه های بیگانه در 
تهران و استان های مختلف کشور که تعدادی از آن ها 
بازداشت، تعدادی احضار و برای عده  ای دیگر فعاً 
تشکیل سابقه شد تا پس از دریافت مجوز مرجع 

قضایی، احضار یا بازداشت شوند.
۸- ضمن زیــر نظر داشــتــن سفارتخانه هایی که 
عوامل آن ها کوچک ترین دخالت یا ورود به صحنه  
اغتشاشات داشتند، تذکر الزم به شکل مقتضی 
ــط داده شـــد. من جمله  ــ بــه دیــپــلــمــات هــای ذی رب

سفارت های آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئد و ...
۹- شناسایی و بازداشت ۲۸ نفر از اراذل و اوباشی 
که سابقه  زنـــدان، خرید و فــروش و مصرف مواد 
مــخــدر، اوبــاشــگــری، تــجــاوز بــه عنف و ... را دارا 
هستند در صحنه  اغتشاشات. حمله  نامبردگان 
به نیروهای حافظ امنیت کشور و مجروح نمودن 
آن هــا مستند اســت. همچنین دو کــارگــاهِ تولید 

کوکتل مولوتف از آن ها کشف شده است.
1۰- تعداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، 
فشنگ های مربوط و تفنگ های ساچمه زنی نیز 

کشف و ضبط شده است.
همچنان که گفته شد، فهرست فوق االشاره صرفاً 
شامل عوامل گروهکی، فرقه ای، سازمانی و بیگانه 
است و دربردارنده  بازداشت ده ها عنصر اغتشاشگر 
که بــه صــورت هدفمند )و به اصطاح تک زنی در 

صحنه( نیست. اما تحقیقات اولیه از متهمان اشاره 
شده، نشان دهنده  سازمان دهی و آمادگی پیشینی 
گروهک های مختلف و آدمکشان حرفه  ای برای 
بهره گیری از هر واقعه  ای، فارغ از نوع واقعه، محل 

وقوع آن، طبیعی یا مصنوعی بودن حادثه است.
همچنان که درگذشت غمبار مرحومه امینی در 
این مقطع را صرفاً دستاویزی برای پروژه و توطئه  
 بزرِگ طراحی شده برای تحریک اقشاری از مردم، 
وارد کردن گروهک های تروریستی و تکفیری به 
صحنه، انجام خرابکاری و کشته سازی در چارچوب 
»مــدل صهیونیستی حداکثر خشونت« قــرار 
دادند. اما پیش از واقعه  مذکور و در خال روزهای 
اغتشاش نیز، وقایع دیگری به عنوان مقدمات 
شورش یا مکمل و مقوم آن اتفاق افتاده است که به 

برخی از آن ها اشاره می شود:
الــف( در چند مــاه گذشته، برخی سرویس های 
جاسوسی غربی و رژیــم صهیونیستی، دوره هــای 
»آموزش مربیان براندازی« برای تعدادی از عناصرِ 
مرتبط و از پیش نشان شده برگزار کرده بودند. در این 
دوره ها که برخی در کشورهای منطقه و تعدادی خارج 
از منطقه برگزار می شدند، آموزش های نحوه  مبارزه 
با نظام مقدس جمهوری اسامی، نافرمانی مدنی 
و براندازی تدریس می شد و قرار بر این بود که افراد 
آموزش دیده، آموخته ها را به عناصر دیگری در داخل 
کشور منتقل کنند. اما تعدادی از این افراد از همان 
ابتدا توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی 
و چند نفر از آن ها ظرف ماه های گذشته بازداشت 
شده و سناریوی جبهه  استکبار را تشریح کرده بودند. 
شایان ذکر است دو تبعه  فرانسوی بازداشت شده در 
اردیبهشت ماه گذشته نیز دقیقاً برای سازماندهی و 
آموزش و پیوند دادن سندیکاها و تشکیات صنفی 
معارض و سازمان های غیردولتی به یکدیگر وارد 
ایران شده بودند که هر دو عنصر دستگیر و در همان 
مقطع، اطاع رسانی محدودی درباره آن ها صورت 
گرفت. اکنون و با عنایت به حــوادث اخیر، ظرف 
روزهای آینده اطاع رسانی مشروحی در این مورد 

صورت خواهد گرفت.
ب( طرح انفجار یک مرکز حساس صنعتی در دو 
ماه گذشته - موضوع اطاعیه های مورخ اول و پنجم 
مرداد ماه – بخشی از تمهیدات پیش از توطئه بزرگ 

اغتشاش بــود که در ایــن مــورد نیز، اطاع رسانی 
محدودی صورت گرفت و مستند مشروح آن ظرف 

روزهای آتی منتشر خواهد شد.
ج( خرابکاری در دو هواپیمای مسافربری با هدف 

سقوط آن ها که با عنایات الهی خنثی شد.
د( طبق اطاع موثق، مقامات اطاعاتی آمریکا از 
آغاز اغتشاشات خیابانی دستورالعمل مشروحی به 
کارگزاران خویش و عواملِ شاغل در رسانه های فارسی 
زبان آمریکایی- انگلیسی- سعودی اباغ کردند. 

من جمله مفاد آن دستورالعمل:
نخست( تقویت محتوا و گسترش زمان رسانه های 
فارسی زبان بیگانه، تقویت همکاری های فیمابین و 

پوشش مشترک و گسترده تر آشوب ها.
دوم( افزایش بودجه فیلتر شکن ها و سایر ابزارهای 

تأمین دسترسی به اینترنت.
سوم( شبکه توییتر با حداقل 10 برابر کردن ظرفیت 
انتشار پیام برای هر کاربر در یک ساعت و لغو برخی 
محدودیت های دیگر، نهایت سعی خود را در کمک 
به نشر اخبار مورد نظر، انجام عملیات روانی و تشدید 
فعالیت روبات های سازمان یافته )مشابه مرکز اعتدال 
عربستان و تروریست های آلبانی نشین( علیه ایران 
را اعمال نماید )دقیقاً به همان شیوه که هیاری 
کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 1۳۸۸ با 
دستور مستقیم و برای حمایت از فتنه گران، مانع از 

خاموش شدن توییتر شد(.
چهارم( افزایش و آشکارسازی حمایت مقامات 
آمریکایی، اروپایی و سلبریتی های آن ها از آشوبگران.
پنجم( تشویق اعتصابات و پیش کشیدن دوبــاره 
بحث تحریم های به اصطاح حقوق بشری علیه 

مردم ایران برای تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور.
ــان بیگانه بــه ویــژه شبکه   ه  ( شبکه های فارسی زب
اشرافیت خرافه پرست انگلیسی )بی بی سی فارسی( 
و شبکه  اشرافیت بَدَوی سعودی )ایران اینترنشنال( 
از روز نخست غائله  آشوب ها، برنامه های عادی خود 
را تغییر داده، بخش های خبری ویژه  ای به بخش های 
ثابت خود اضافه کردند و کل برنامه های خبری و 
تحلیلی خویش را بر جعل و دروغ و بزرگ نمایی برخی 
اتفاقات ایران و آموزش مبارزه با پلیس کشور و تولید 
بمب دستی و تشجیع آشوبگران به ادامه و گسترش 
اغتشاشات متمرکز نمودند. در این راستا وزارت 
اطاعات عاوه بر اقدامات پیش گفته در برخورد 
قانونی با مرتبطان این نارسانه ها، برای اعضای مجرم 
آن شبکه ها نیز پرونده هایی تشکیل و آن ها قطعاً 

پاسخگوی اعمال مجرمانه  خویش خواهند بود.
و( ده ها مورد حمات سایبری با ابعاد گسترده 
که صرفاً در قالب جنگ های فناورانه  دولت های 
خــاص )همچون ویـــروس استاکس نت( قابل 

انجام است.
ــاع مـــوثـــق، شــیــپــور قشون کشی  ز( طــبــق اطــ
بی سابقه  سایبری بــرای دامـــن زدن به »جنِگ 
تمام عیار شناختی« و ایجاد گسست ذهنی 
بین فضای حقیقی و دنیای وهم و خیال و مَجاز، 
از مــبــادی آمــریــکــایــی- انگلیسی و اَشرافیت 
ـَـَدوی سعودی نواخته شده اســت؛ تا آنجا که  ب
اسیرانِ چشم و گوش بسته  عالَم مجازی و برخی 
سلبریتی های بی هویت یــا مــأمــور، در جهان 
مجازی با ایرانی مواجه می شوند که سقوط کرده 
یا در معرضِ سقوط نزدیک است! فرو افتادگی 
بدفرجام و شگفتی آور برخی سلبریتی های نام 
آشنا در روزهای گذشته، ریشه در چنین وهمی 
دارد که آن قشون کشی سایبری به آن هــا القا 

کرده بود.

 وزارت اطالعات در بیانیه ای جزئیات فعالیت اغتشاشگران و همکاری آن ها با تروریست ها 
در حوادث روزهای اخیر را تشریح کرد

از آموزش  نظامی تا قشون کشی سایبری
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 0911000020     آقای اژه ای، سلبریتی ها را محاکمه 

کنید، علی کریمی و هنرپیشه ها باید محاکمه 
شوند. چرا مسامحه می کنید؟

 0911000052     قوه قضائیه و صدا وسیما، چرا در 

مورد اموال سوخته شده ما در آتش فتنه حرفی 

نمی زنید؟ ماشین پراید من جلو چشمم آسیب دید 
و از کار افتاد چه کسی باید به فریادم برسد؟
 0912000049     انتظار است نیروی انتظامی 

همچون گذشته با پشتیبانی گسترده ملت در 
تأمین امنیت و آسایش جامعه و مقابله با فساد 

و ناهنجاری های اخالقی عزم خود را جزم و 
قاطعانه با عوامل و عناصر قانون شکن و مفسد 

برخورد نماید.
0904000063     اموال بیت المال وبرهم زدن امنیتی که 
شهدای عزیزمان بانثار خونشان برای ما به ارمغان 

آورده اند و مهم تر از همه بی احترامی به مقدساتمان، 
مجازاتش فقط به دار آویخته شدن است.

0904000063     باعرض ادب واحترام، لطفًا همه 
اخاللگران به مجازات اعمالشان برسند تا عبرتی 

باشند برای دیگران.

با حمله اشرار مسلح در سیستان وبلوچستان به 
اموال عمومی و کالنتری  ها  فرمانده اطالعات 
سپاه  این استان به فیض شهادت نائل شد

اعالم برائت مولوی عبدالحمید 
از حوادث زاهدان

حسین محمدی اصل  روز گذشته همزمان 
ــرادران اهــل سنت در  ــ بــا پــایــان نــمــاز جمعه ب
مسجد مکی زاهدان،  گروهی از اغتشاشگران 
مسلح به اسلحه گــرم و کوکتل مولوتف پس 
از آتـــش زدن چــنــد الســتــیــک و ســطــل زبــالــه 
ــازار ایــن شهر و هجوم مسلحانه به یک  در ب
نــانــوایــی خــود را بــه جمعیت پشت مسجد 
 مکی رســانــده و بــار دیگر ماهیت تروریستی 

خود را اثبات کردند . 
به دنبال این حادثه، سرهنگ سیدعلی موسوی 
فرمانده اطاعات سپاه سیستان و بلوچستان 
با گلوله از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت قرار 
گرفت و به بیمارستانی در زاهدان منتقل شد، 
امــا دقایقی بعد به شهادت رسید. به گــزارش 
ایــرنــا، مشاهدات میدانی حاکی است)شب 
گــذشــتــه( بــیــش از 1۵ نــفــر زخــمــی شــده انــد و 
شـــاهـــدان عــیــنــی  هــم گفتند 1۹ نــفــر کشته 
شده اند، ولی آمار رسمی تاکنون  در این زمینه 
منتشر نشده است. یک منبع آگاه تأیید کرد 
تاکنون)شب گذشته( 1۵ نفر از عوامل انتظامی 

زاهدان زخمی شده اند.
یــک نــمــازگــزار بــه خبرنگار ایــرنــا گفته اســت: 
اغــتــشــاشــاگــران بــا ســوءاســتــفــاده از جمعیت 
نمازگزار،  پس از اقامه نماز به سمت کانتری 1۶  
هجوم بردند و با اتوبوس به دیوار کانتری زده و 
قصد تخریب دیوار و ورود به کانتری را داشتند 
که موفق نشدند و تنها بخشی از دیوار تخریب 
شــد. در ادامـــه اقــدامــات آشوبگرانه ایــن گــروه 
خرابکار ، آن ها  به یک ماشین آتش نشانی، یک 
پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر حمله کرده و 
این اماکن را به آتش کشید ند که تاش آن ها برای 
ادامــه اغتشاشات با حضور نیروهای امنیتی 
ناکام ماند و امنیت به شهر برگشت. هوانیروز 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با آگاهی از این 
حــادثــه، بافاصله وارد عمل شد و نسبت به 
تعقیب و انهدام این گروه اغتشاشگر اقدامات 
مقتضی را انجام داد. سرهنگ رحیمی، معاون 
اجتماعی انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
نیز اعام کرد اوضاع شهر زاهــدان آرام است و 

تردد مردم به خوبی انجام می شود.

سرایت فتنه به مرزها پازل جدید اغتشاشات  ◾
اوج گیری حمات نیروهای مسلح کشورمان به 
مواضع تروریست های مستقر در شمال غرب 
اقلیم کردستان عــراق، به خطر افتادن امنیت 
متحدان آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به همراه 
داشته است. آغاز فتنه گری ها در اهواز و تاش 
هسته های خرابکاری وابسته به ضدانقاب در 
جنوب کشورو همچنین عملیات تروریستی 
روز گذشته زاهدان را می توان در وهله نخست 
روایتی از تــاش دشمن بــرای استمراربخشی 
به فتنه دانست. در وهله دوم می توان به این 
مهم اشاره کرد معاندان و ضدانقاب به دنبال 
ــردم هستند  ضــربــه زنــی امنیتی بــه نــظــام و مـ
تا نیروهای مسلح را مجبور به کاهش فشار 
عملیات ها در مبارزه با ضد انقاب کردستان 
کنند. با توجه به اینکه گروه های ضدانقاب از 
دیرباز با هسته گزینی در مناطق مرزی خاص 
مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان به 
دنبال ضربه زنی به امنیت ملی بوده است، این 

نگاه، به واقعیت نزدیک تر است. 

اعالم برائت مولوی عبدالحمید از حوادث زاهدان ◾
 مولوی عبدالحمید، امــام جمعه مسجد مکی 
زاهدان روز گذشته و پس از حمله به یک کانتری 
در شهر زاهــــدان در گفت وگویی اعـــام کـــرد: از 
مردم استان سیستان و بلوچستان می خواهم به 
شایعاتی که در سطح شهر در حال چرخش است، 
گوش ندهند. وی با بیان اینکه شیعه و سنی در 
کنار هم سال هاست در استان زندگی می کنند و 
وقایع رخ داده امروز دست عوامل نفوذی دشمن 
بوده است، تأکید کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی 
استان درخواست می کنیم با عوامل اغتشاشات 
با قاطعیت بــرخــورد کنند. مولوی عبدالحمید 
افزود:دشمنان قسم خورده اهداف خاصی دارند 
تا از شرایط بحرانی سوءاستفاده کنند.مردم با 
اقــدامــاتــی نسنجیده فرصت ســوءاســتــفــاده به 
دشمنان را ندهند تا این موضوع موجب برادرکشی 

و متشنج  شدن منطقه نشود.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 9 مهر 1401  4 ربیع االول1444  1 اکتبر2022   سال سی و پنجم    شماره 9916

هشدار قاطع به ارتش تروریستی آمریکاصدور  نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در لیسبون
سفیر کشورمان در پرتغال از صدور نخستین شناسنامه 
فرزندی از مادر ایرانی و پدر )پرتغالی( در این سفارتخانه 
خبر داد. به گزارش ایرنا، دامن پاک در این باره گفت: 
با صــدور این شناسنامه »آنـــدره«، صاحب نخستین 
شناسنامه ایرانی صادره درلیسبون شد. بر اساس قانون 

اعطای تابعیت، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج 
کــرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر 1۸ سال 
باشد و  هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد 
شــده و بیش از 1۸ ســال تمام داشته باشد، می تواند 

شناسنامه ایرانی دریافت کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ادعای انهدام یک 
فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در اقلیم شمال 
عراق اعام کرد اگر آمریکایی ها نسبت به پهپادهای ایرانی 
اقدامی داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسامی به 
این اقدام خصمانه پاسخ قاطع خواهند داد و این حق مقابله و 

انتقام را برای خود محفوظ می دانیم. سرلشکر محمد باقری، در 
ادامه با توصیه به کشورهای همسایه که پایگاه های آمریکایی 
و صهیونیستی در آن هــا مستقر اســت، گفت: اگــر اقــدام 
خصمانه ای علیه ایران، از پایگاه های آمریکایی در کشورهای 
همسایه اتفاق بیفتد، حتماً به آن پایگاه ها جواب خواهیم داد.

هنوز کفن ملکه الیزابت دوم 
ــنــگــاه  ــــشــــده کــــه ب خـــشـــک ن
خــبــرپــراکــنــی بــی بــی ســی روز 
گذشته بــا انــتــشــار بیانیه ای 
ــرده اســـت در مـــیـــراث رســـانـــه ای  ــ ــام ک ــ اع
باکینگهام، تغییرات عــمــده ای را اعمال 
خواهد کــرد که پیشنهاد تعطیلی رادیــوی 
ــان ایـــن ســـازمـــان، یــکــی از آن هــا  ــارســی زب ف

خواهد بود. 
بــی بــی ســی در تــوضــیــح طـــرح پیشنهادی 
جدید برای بستن رادیوی فارسی می گوید: 
»بازار رسانه ای ایران پیشرفته است و مردم 
ــوی مــوج کــوتــاه از تلفن های  ــ بــه جــای رادی
هوشمند استفاده می کنند«. بــر اســاس 
 بیانیه ای کــه منتشر شــده، در ایــن طــرح، 
۳۸۲ شــغــل نــیــز در ســـراســـر جــهــان و در 
بخش های مختلف بی بی سی بسته خواهد 
شــد. در طــرح جــدیــد پیشنهاد شــده قــرار 

است هفت سرویس دیگر، محتوای خود 
را تنها بر روی پلتفرم های دیجیتال مانند 
وب سایت یا شبکه های اجتماعی منتشر 
کنند. با اضافه شدن این هفت سرویس، 
محتوای نزدیک به نیمی از سرویس های 
زبـــان هـــای خــارجــی بــی بــی ســی، تنها روی 

اینترنت در دسترس خواهند بود. 
بنگاه بی بی سی پیش از این نیز اعام کرده 
بود به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی، در 
مجموع باید ۵00 میلیون پوند از هزینه های 
ساالنه خود بکاهد که در نتیجه این کاهش 
بودجه، سرویس جهانی بی بی سی هم باید 
۲۸/۵ میلیون پوند از هزینه هایش کم کند. 
بخش فارسی بی بی سی، در سال 1۹۴0 با 
تأسیس یک رادیــوی فارسی زبان با هدف 
نفوذ در افکار عمومی ایران و اجرای عملیات 
روانی کارش را آغاز کرد و این رادیو نزدیک به 

۸۲ سال سابقه دارد.

به دنبال ورشکستگی  بنگاه خبرپراکنی انگلیس

BBC تعطیلی بخش فارسی رادیو
به دلیل فشار اقتصادی تحمیلی 
به مردم که حاصل تحریم خارجی 
و کارشکنی جریان نفوذی داخلی 
اســت کشور در وضعیت فشار 
حداکثری جنگ ترکیبی قــرار دارد، دشمن در 
این جنگ با همه توان به صحنه آمده و جنگ 
سایبری، بیولوژیک، ماورایی را به سوی ترور، 
ــوب و کــشــف حجاب  خـــرابـــکـــاری، تــــورم، آشــ
هدایت کــرده اســت. از ایــن مرحله به بعد فاز 
عملیاتی ســرویــس هــای اطاعاتی دشمن به 
سمت جنگ شهری سلولی و محله محور 
تغییر مسیر خواهد داد. شبکه سلبریتی ها 
محرک نرم در این جدال سخت هستند. ریکی 
جرویز، کمدین و مجری جشنواره سینمایی 
ــاره ماهیت  گلدن گلوب مثال قابل توجهی درب
سلبریتی ها داشته و دراین باره می گوید: »شما 
بازیگران حتی اگر داعش به شما پیشنهاد بازی 
بدهد قبول می کنید، شما در موردهیچ چیزی 

صاحیت ندارید سخنرانی کنید. حتی به اندازه 
یک بچه محصل هم ســواد ندارید. پس لطفاً 
بیایید بــاال، جایزه تان را بگیرید و گورتان را گم 
کنید و بروید!«. این تحلیل دقیق از روان شناسی 
سلبریتی ها نــشــان مــی دهــد ایـــن مــدل هــای 
اینستاگرامی گاهی می توانند خطرناک تر از 
یک عامل بمب گذاری خیابانی نیز عمل کنند 
و خسارت های سنگینی به بار بیاورند. در این 
وضعیت چگونگی، سرعت و نحوه برخورد 
با شبکه محرکه اغتشاشگر از اهمیت باالیی 
برخوردار است. بر اساس گزارش منتشر شده 
از سوی مشرق، حجت االسام محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه در آخرین دستورش بر اهمیت 
شناسایی و دستگیری عناصر اصلی و پشت 
پرده اغتشاشات اشاره  کرده است. در برخورد با 
عوامل شهرآشوب، عامل محرک مهم تر از یک 
عصیانگر میدانی است و قرار است موج بعدی 

اغتشاشات را سلبریتی ها پیش ببرند!

بررسی نقش سلبریتی ها در جنگ ترکیبی علیه کشورمان 

جایزه بگیرها، گم می شوند!


