دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ
در ﺣـﻮزه ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧﺎ؛ ﺳﺮدار اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻢ در
دوﻣﯿﻦ روز ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺞ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﮓ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در  31اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺿﻤﻦ رﺻﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﺑﺎ

ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﺰرگ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﺸﻮر ،ﻗﺪرت ﻧﺮم و ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ
ﻗﺪرت ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻫﻢ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ؛ دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺎ
درﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو اﻗﺪام ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻫﺎی دﺷﻤﻦ و ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺪی ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد.

ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده ﻋﺪم
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دﺷﻤﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﺒﺮد و ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮر
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داده و ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ آرﻣﺎن ﻫﺎ
از دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎی
ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دﺷﻤﻦ را در ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮده و در راﺳﺘﺎی
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺞ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﻮی و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ در دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن دﺷﻤﻦ را
ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؛ ﺧﻸﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﻮزه
ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ درآورده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  1500ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺘﺎزﯾﻢ و آﻧﻬﺎ
را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ادﻋﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورد.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در
ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺿﺮب ﺷﺴﺘﯽ
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﯿﻦ اﻻﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زده ﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺎور ﺑﻮد؛ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎران ﻋﯿﻦ اﻻﺳﺪ ﯾﮏ ﺗﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ و
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزی ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺣﻞ ﺷﻮد و از اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺳﺮدار ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ادراﮐﯽ ﺗﻼش
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در دو ﺣﻮزه ﭘﺪاﻓﻨﺪی و آﻓﻨﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﮐﻔﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و
از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ط

