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تاریخ: ١١ تیر ١٣٨٨ - ٢٢:۵٧کد خبر: ٨٨١٣

ضرغامی: در انتخابات ونزوئال ھم یک نفر را مثل ندا آقاسلطان کشتند

برخی از اتفاقات ناگواری که پس از انتخابات رخ داد ، ھمه در آینده موجب موفقیت کشور خواھد شد .

به گزارش ایرنا ضرغامی گفت:دنیا در این انتخابات مشاھده کرد که دشمنان با بھانه ای که فراھم شد، تمام
مدل ھا یی که برای نابودی انقالب داشتند را ھزینه و خرج کردند، اما موفق نشدند و در ھمین یکی دو روز نیز
بسیاری از این دشمنان عقب نشینی کردند و پیغام دادند که ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداشتیم و

در مدت کوتاھی دست آنھا رو شد. 
و بوک  فیس  و  انگلیس  صدای  آمریکا،  صدای  مانند  یی  ھا  رسانه  با  کردند  می  فکر  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
نظایر آن و با چھار تا آشوبگر در میدان ھا می توانند به انقالب صدمه بزند گفت: اما فضای واقعی ھمان صندوق
ھای رای است و دشمنان اشتباه تصور می کردند که می توانند با استفاده از فضای رسانه ای و مجازی تاثیر و

خللی در ارکان انقالب ایجاد کنند. 
رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه مقام باالی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این انقالب انقالب موبایل
تحت را  ایران  کوچه  تا  چھار  خواستند  نوین  ھای  آوری  فن  تمام  و  افزارھا  نرم  از  استفاده  با  آنھا  افزود:  است 
پوشش قرار دھند که بگویند این تمام خیابان ھای ایران است و بعد تمام شبکه ھای شان بسیج شدند و میز
مخصوص ایران در رسانه ھای خود ایجاد کردند وBBC و CNN یک به یک برخی تصاویر ساختگی مثل مرگ ھمان
خانم (ندا آقا سلطان)را به نمایش گذاشتند و بعد آقایی به نام آرش حجازی در این زمینه جوسازی کرد و اکنون

نیز گم و گورشده و پیدایش نیست را به راه انداختند. 
وی با بیان اینکه سفیر ونزوئال نیز تعریف می کرد که در دور دوم انتخابات این کشور نیز ھمچین صحنه ای نظیر
مرگ آن خانم را در آن کشور به راه انداختند و این سناریو ھم در آنجا پیاده شد و می خواستند بگویند که رای

آقای چاوز ھم ساختگی است اما موفق نشدند. 
 .

وی برگزاری مناظره ھا را کاری استثنایی دانست و اضافه کرد: این مناظره ھا در دنیا و در فضای رسانه ای جزو
انتخاب ھم  مردم  و  بزنند  را  خود  ھای  حرف  ھمه  راحتی  به  توانستند  می  انتخابات  نامزدھای  و  بود  استثنائات 

کنند. 
رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: پس از انتخابات نیز رسانه ملی وظیفه آرام سازی و جمع کردن تنش ھا

را به روش حرفه ای و متعھدانه پیش گرفت تا بتواند فضای آرام را به ملت بازگرداند. 
وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ادامه داد: تالش ما بر این بود که مشکل عمومی در کشور پیش نیاید

اما برخی در ایجاد حوادث آگاھانه نقش بازی کردند و برخی نا آگاھانه در این حوادث نقش داستند.


