ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﭘﺎی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
اﻧﻘﻼب اﯾﺴـــــــﺘﺎدﻧﺪ /وزارت
ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اراده ﺑﻮﻣﯽﺳـﺎزی ﺷﺒﮑـﻪ
ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﻋﺼﺮ
اﻣﺮوز ،در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺤﺎﺻﺮه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﻋﺪم
اﻧﮕﯿﺰه در ﺣﻮزه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
دارﯾﻢ و دﺷﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :دﺷﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺎ را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ و دﻗﯿﻘﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آنﻫﺎ را ﻫﺮم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،رأس ﻫﺮم و ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮحرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
رأس اﯾﻦ ﻫﺮم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻫﺮم و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺨﺒﮕﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺮدن اﯾﺮان
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻨﺸﮕﺮان رﺳﺎﻧﻪای و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای درﺑﺎره ﺻﻠﺢ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی روزﻣﺮه
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دﺷﻤﻦ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮی
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا و ﻫﻢزﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﺷﻤﻦ و ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ در داﺧﻞ ﺑﺮای ﺳﺴﺖ
ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ را
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ،
در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﮑﻞ
ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﺢ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و آن از

وی اداﻣﻪ داد :دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻤﺎ ]ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی[ را ﺳﺮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢاﻓﺰا و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر درﺑﺎره
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺒﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ دﻗﯿﻘﺎً دﺳﺖ ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ دﺷﻤﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪای ﺧﻮد دﻟﺴﻮزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و
ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮدﻣﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎب اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﻣﻐﻠﻮب ذﻫﻨﯽ ﺟﻨﮓ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺟﻨﮓ رواﯾﺖﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﻀﺎ و ﻣﯿﺪان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺘﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ
وﺟﻮد دارد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﭘﺎی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮآورد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻒ ﻣﯿﺪان اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان واﻗﻌﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد
را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺘﻌﺪاد دارﯾﺪ
و در ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد دارﯾﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ اﻓﺰود :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺮدازی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻣﺮدم را ﺑﺎ

اﻫﺘﻤﺎم اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪای ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ
رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﻮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دو
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺷﻔﺎف ﺑﺎ دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ و
ﺷﻔﺎف اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻂ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﻮﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﺪل ﮐﻨﺸﮕﺮیﻫﺎ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺗﺮوﯾﺞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﮔﯿﺮاﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اراده ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺧﻂ ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

