ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺞ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داﻧﺎ؛ ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻈﺮﯾﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻮل ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ روﯾﺪاد
ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﯿﺞ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ،در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه دﺷﻤﻦ در ﺗﺴﺨﯿﺮ
اﻓﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ارزﻧﺪه در ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﻌﺎدﻻت در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﺎﮐﯿﺪات ﺟﺪی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﮐﺸﻮر را دﭼﺎر ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی زﯾﺎن آور و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺒﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎری از
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺼﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺎرش
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای در ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن آن را ﻧﺪارد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮور اﮐﺎﻧﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی
و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﻬﺎ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رواﯾﺖ ﮔﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان
در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺷﻤﺴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ اداﻣﻪ داد :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻋﻢ از ﺑﺎزی ﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪ ای و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ در
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﻨﺎ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻧﺨﺒﮕﺎن و
ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻦ و اﯾﺪه ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺑﺎزﯾﻬﺎی
راﯾﺎﻧﻪ ای در ﺑﺴﯿﺞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﺷﺪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻤﺮﮐﺰی در ﺟﻨﮓ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ،رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪی در اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ روی آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم در
ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺮﮐﺐ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

