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 ایرانیان سادگی خوران نان نخسا؛ خاورمیانه، هایجنگ مبارزین

 

  senaps.blog.ir از شده برگرفته

 
 

 منبع( تلگرامی هایگروه توسط شده پخش)-نخسا لوگوی 

 

 تصاویر! + واقعیت تا توهم از نخسامنبع: 

-http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7

-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85

-A%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A

%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/ 

 

http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/
http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/
http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/
http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/
http://oweis.ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/
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 ...سالم

 گذشتگی خود از بزرگی بسیار عده یک. کنندمی گذشتگی خود از عده یک همیشه ها،جنگ در

 هک افرادی هستند همیشه حال، عین در. کنند زندگی ارامش و اسایش در دیگر ایعده تا میکنند

 سالههشت جنگ در. پردازندمی بعدی های برداری بهره به و جنگ، ان خور نون به میشند تبدیل

 اب بجنگند، عقایدشان و انقالب کشور، برای تا کردند رها را زندگیشان نفر صدهاهزار عراق، با ما

. بپردازند جنگ اسم به سواستفاده و خواری رانت که شدند پیدا ایعده بعد، سالها حال این

 که است جالب و است گیرنفس جنگی درگیر مناطق سایر و عراق و سوریه در کشورما روزهااین

 سواستفاده به ایعده نشده، تمام ها گذشتگیخود از و ها جانفشانی نشده، تمام هنوز جنگ

 .اندپرداخته

 

 .نخسا به معروف حرم، خور نون هایگروه از یکی بر داشت خواهیم عمومیی بررسی مطلب، این در

 

 اخبار

 

 خبرنگارها شهروند که شد باعث طرفین، توسط سوریه میدانی وضعیت از دار خنده اخبار ارائه

 یس و سیبیبی اخبار الجزیه، اخبار ایران، سیمای و صدا اخبار. کنند پیدا اهمیت پیش از بیش

 پیدا ان در خبر از چیزی. بود ها حکومت یا دولت سود به و طرفهیک کامال ها رسانه سایر و انان

 . شدنمی

 و مختلف خبرنگاران شهروند اخبار ترجمه به کردند شروع ایعده فارسی زبان و ایران در بنابراین

 . نظامی های سایت در ان دادن قرار

 فمختل منابع از اخبار. شد شروع میلیتاری سایت با فارسی زبان در گفت بتوان جرات به شاید

 دمیگفتن راست که منابعی و میکردند، قاطی را راست و دروغ که منابعی کم کم و میشد داده قرار

 !تمیگرف قرار اختیار در اطمینان قابل کامال معموال و یکدست اخبار دیگر حال شد، داده تشخیص



3 
 

 

                            Amaj24@  🔰            👉            آماج 🔹🔶   

3 

 
 نیست ماجرا واقعیت لزوما بینیدمی اخبار در هرچه! خبار

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 از بخصوصی گروه مخاطبش که هاییانجمن در میدانی صورت به و باال سرعت با خبررسانی اما

 اهداف با قدری بینند،می نظامی دیدگاه از فقط را چیز همه و هستند نظامی مباحث به عالقمندان

 های سایت به خبری، هایگروه این بنابراین بود، تضاد در ان نشر و درست اخبار ترجمه اولیه

 نشر جریان و شدند وارد هم تلگرام و اینستاگرام توییتر، بوک،فیس مانند دیگر اجتماعی شبکه

 به و مختلف های گروه اختیار تحت مناطق دقیق کردن دنبال و نقشه تهیه. شد تر جدی خبر

 .کنند پیدا نیز طرفدارهایی که شد باعث طرفانه،بی عموما صورت
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 خبری جریان

 

 و غریب و عجیب های پاسخ کنید، دنبال مختلف سایتهای در را سوریه جنگ اخبار اگر روزها این

 مخالفت مت دلیل به باالترین همچون هاییسایت خبری تیتر فارسی زبان در مثال،. بینیدمی جالبی

 و ایران جریان بدِ ادم سایت این در پس. هست هم ایران با دشمنی صورت به معموال ایران، نظام با

 برای دارند سوریه ارتش و ها ایرانی و شوندمی کشی نسل دارند سوریه در مردم. است سوریه

 .میکنند جان نوش و کرده کباب شکار، را سوریه مردم صبحانه

 
 اخبار ارائه نحوه و مختلف هایرسانه خبری هایجریان

 

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 

 نیروهای روز هر انها، در که هستند ایران نظام طرفدار و ایرانی خبردراری هایسایت مقابل، طرف

 که کنندمی اعتراف و شوندمی اسیر و کشته مختلف نواحی در اسرائیل و امریکا ویژه

 .میکند مدیریت و انداخته راه به را جنگ این کشورهایشان
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 انها از و دانندمی شورشی را داعش امثال همچنان امثالهم، و سیبیبی مانند خبری های سایت

 .داشت تواننمی بیشتر انتظاری نیز

 

 های خبرگزاری شر از برد پناه باید و گویندمی دروغ دارند همه که گفت میتوان عموما حال، هر به

 .گیرندنمی پولی هیچ اخبارشان برای عموما که خبرنگارهایی شهروند به گودروغ همه

 

 خبری جریان اخر حرف

 

 و تاس جنگ این که گویممی ببندم، را خبری جریان بحث کلیت بخواهم اگر که است این واقعیت

 در که افرادی و شودمی منفجر هاراکت و ها بمب و ها خمپاره. دهندنمی حلوا کسی به جنگ در

 ورود از ایعده و دارند مختلفی های دیدگاه مختلف مردم. شوندمی کشته هستند هاان نزدیک

 پیر و کودک مرد، و زن و میکند برخورد هاترکش. گریان ایعده و شوندمی خوشحال ارتش

 انفجار یک در. میکنند تکهتکه را هابدن انفجار هایموج و سوزانندمی ها انفجار شناسند،نمی

. است همین شهری جنگ. است جنگ این، و شوند تکه تکه کودک چندین است ممکن خمپاره،

 اقعیتو اما هستند، جنگی جانبی تلفات بگویم نمیخواهم ندارند، اهمیتی برایم بگویم خواهمنمی

 خودروی دقت به موشک و میکند شلیک راکت هم امریکا. است همین جنگ که است این

 کشته نیز بودند عروسی در که مردمی مجموع تروریست، ان همراه و میکند نابود را تروریست

 .هست و بوده همیشه تلفات این پس. شوندمی

 

 نگج که است جنگجو و مبارز یک بزدلی این که بودم گفته غزه جنگ خصوص در مطالبی در قبال

 شخص، این. میکند استفاده سپرش عنوان به مردم از او اینگونه دهد، انجام مردم بین در را

 .شود کشته که بهتر همان و است لیاقتبی

 

 خبری هایگروه

 

 و ترجمه به کمکم مختلفی هایگروه تا شد باعث مختلف خبری هایجریان گفتم، که همانطور

 میخواهد که انگونه را اخبار خود، هایگیری جهت به توجه با خبری، گروه هر. بپردازند اخبار ارائه
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 حتی و ایران دولتی های خبردراری توسط که اسرائیل در بانوان فروش خبر همانند. دهدمی نشر

 حرکت یک که حالی در گرفت قرار سواستفاده مورد ایرانی های استراتژیست و تحلیلگران

 .بود اعتراضی

 

 و غریب و عجیب خبری گروه یک جهادی، ناب. امد بیرون جهادی ناب گروه ها،گروه این دل از

 فرمان تحت های افغانستانی) فاطمیون از حمایت و دفاع در معموال انها خبرهای. بود جنجالی

 در که اطالعاتی و  موبایلی هایاپلیکیشن از انها. بود خودجوش نیروهای و( سوریه در ایران

 فالن در بخصوص هواپیمای مدل فالن فرود همچون اخباری! دراوردن برای بود، همگان اختیار

 ثابت و کشف رصد، این با که کردندمی ثابت و استفاده سوریه باالی از پروازش و اسرائیل فرودگاه

 .هاستتروریست حامی اسرائیل که نمودیم

 

 هاینام با متعدد هایگروه باعث تلگرام در اینها هایگروه هم سر پشت شدن بسته و اینها اخبار

 جمع نیز طرفدار سرعت به هایشان، خبردراری دلیل به تعجب، کمال در که شد هم مختلف

 .کانال هر برای مخاطب هزار ۰۵-۰۵ مثال. کردندمی

 

 طیف از اکثرا مخاطبانی مخاطب، نفر هزاران. بود شده تشکیل رسمی صورت به نخسا، جریان

 در چون کردندمی تصور که افرادی! خبردراری و خبری دروغ همچون مسائلی با ناشنا و مذهبی

 دهند،می نشرش مذهبی افراد ایعده چون یا استوبسایت یا وبالگ فالن در چون است، تلگرام

 کانال در که هم عربستان و امریکا شکست و هایشبدجنسی افشای و اسرائیل. است راست پس

 !کردمی عاشق هم پیش از بیشتر را اینها و بود

 

 جهادیناب

 باعث دروغش، اکثرا و هیجانی اخبار که بود خبری گروه یک جهادیناب شد، گفته که همانطور

 و تلگرام در که بود خبردرار و پراکندروغ بخش همان جهادیناب حقیقت در. شد تردید ایجاد

 هب مربوط هایکانال بودم، گفته هم قبال که همانطور.بود شده تشکیل اجتماعی هایشبکه سایر

 چندان ادعا این البته که( تلگرام توسط ظاهرا)شدمی پاک هم سر پشت مورد چند تا جهادیناب
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 پاک را هاکانال نمایی مظلوم هدف با و خود گروه این که رسدمی نظر به و نیست اعتنا قابل

 .دارند اذعان ان به نیز خبری هایگروه سایر که ایمسئله. کردهمی

 توسط شده نشر مطالب گفتم، که همانطور. شودنم ختم اینجا به جهادی ناب مسئله حال، این با

 نوعی را مطالب گاهی که رسید جایی به کار و رفته فراتر دروغ و غریب و عجیب از کانال این

 عمومی هایسایت طریق از و سادگی به که هواپیماها رصد مثال، برای. گرفتیممی نظر در شوخی

 که شدمی القا مخاطب به اینطور و ها سراییافسانه با شدمی همراه کانال این در گیرد،می انجام

 ارتباطات و پروزاها که دارد منطقه در سیگنال تحلیل کارشناس و رادار چند جهادی ناب شاید

 !رسانندمی عموم اطالع به و کنندمی دیکد کرده، رصد را رادیویی

  

 
 منبع - بزرگانسخن کانال توسط دروغین رصد از شده تهیه �� تصویر

https://telegram.me/s_b_nezami/742
https://telegram.me/s_b_nezami/742
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 علیه بر ایرانی هایخلبان و هاجنگنده توسط هوایی حمله به مربوط کذب اخبار دیگر، بخش

 پراکنی شایعه با و داده، نشر گسترده صورت به را دست این از اخبار کانال این. بود اسرائیل

 ارانبمب به تنها کانال این توسط اکاذیب نشر. کرد گسترده مشکالت دچار را سالم خبری جریان

 خصوص در اخباری نشر با همچنین کانال این شد،نمی منتهی امریکا و ترکیه و اسرائیل خیالی

 هب هم باز که کرد کذب اخبار از پر را خبری جریان نیز، سعودی عربستان هایسایت گسترده هک

 شد خبررسانی جریان در اخالل باعث عربستانی، هایسایت هک مورد چند با همزمان صورت

 
👆    

 منبع - بزرگانسخن توسط شده تهیه اسرائیل تخیلی بمباران

https://telegram.me/s_b_nezami/688
https://telegram.me/s_b_nezami/688
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 ااتفاق که دیگر حساس و مهم بسیار مسئله. شودنمی ختم جاهمین به اما جهادیناب به هااعتراض

 نالکا یک که کنید تصور. هست نیز حفاظتی اخبار نشر گذاشت، ان بر نیز یانتخ اسم توانمی

 در ما که کند اعالم تصویری، دادن قرار با یکباره به دارد، نیز عضو هزار ۰۵ که تلگرام در خبری

 یک که کند اعالم یا دهد، نشان را شهدا از یکی از تصویری یا! حمله اماده و هستیم مکانفالن

 رفتن لو باعث و هست نیز تروریستی جریان رصد مورد قطعا اخبار این! شده بازداشت شخص

 .دادند نشان واکنش جدی صورت به مسئله این به مختلف هایکانال. شودمی اسرا یا هاعملیات

 
 منبع -مشکل ایجاد و حفاظتی اخبار نشر به بزرگانسخن کانال اعتراض از بخشی

 

 این برای مشکلی که نشد باعث دست، این از مسائل و هاپردازی دروغ امنیتی، نکات مشخصا،

 دنبال به را فعال مختلف هایگروه پی درپی و جدی هایواکنش اما بیاید، پیش کاذب جریان

 .باشد حلراه فکر به جهادی ناب که شد باعث مسئله همین. داشت

👆 

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 نخسا

 

  :کندمی معرفی اینگونه راخود نخسا

 

 و تهران در که برمیگرده اسالمی نظام از حمایت برای فتنه حین در و ۸۸ سال به نخسا تشکیل    

 خود دشمنان تحرک و فتنه ایجاد از مانع و کردن بکار آغاز خودجوش صورت به شهرستان چند

 . زدند رقم را برهه این در نظام ثبات و تقویت باعث همچنین و کشور داخل در فروخته

 

https://telegram.me/s_b_nezami/731
https://telegram.me/s_b_nezami/731
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 سید) زاده صدر مصطفی شهید حرکت با سوریه جنگ اوایل از مرزی برون نظامی شاخه اما    

 در داعش و ها تکفیری علیه مسلحانه حرکت شروع و زینبیه منطقه به همراهیانش و( ابراهیم

 و پرداختند س زینب بی بی حرم از دفاع به و گرفت شکل منطقه این در آنها اشغال تحت مناطق

 . دارد ادامه تشکل این از بسیار خونهای دادن با و اکنون هم تا آنها جانفشانی

 

 
 

 تلگرام در شده پخش - بسیج لباس با نخسا عضایا

 

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 لتشکی را نخسا اینها، امثال یا اسالم سراسر خودجوش نیروهای یا اسالم سپاه خودساخته نیروی

 کس هیچ توسط گروه این. بود سوریه در جنگ برای داوطلب افراد از شده تشکیل که گروهی. داد

 اعیاجتم شبکه در مختلفی اسامی با نخسا. بودند شده دفن ناشناخته شهدایش و شدنمی حمایت

 وقتی هک است این منظور. بود حلراه یک نخسا بدانیم، که است مهم بسیار البته. بود فعال تلگرام

 جریان در نخسا گرفت، باال شهدا دزدیدن و ها نگاریدروغ و مطالب و خبری جریان به هااعتراض

 هب میکرد، فعالیت گروه همین اسم با حالبهتا که جهادی ناب گروه. شد تشکیل جلو به فرار یک

 .گذاشت ان بر را نخسا اسم و داد تشکیل جدید سازمانی یکباره
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 این راوی که هست ایدوئولژیک و تفکر یک نیست تشکیالت و سازمان یک واقع در نخسا    

 اروم غاصب اسرائیل چنگال از شریف قدس آزادی تا و نمیشناسد مرز اسالم که است مطلب

 نمیشینه

 که معتقدند جهادی،ناب خبری جریان و نخسا مخالف هایکانال برخی بود، گذشته کار از کار اما

 ودخ سابق هایصحبت بتوانند تا است جریان این جلوی به فرار از بخشی هم هاکانال شدن بسته

 .کنند انکار را

 
 گرامتل در شده منتشر - نویسدمی جهادی ناب از حمایت در اهللحزب پچ با! سبزکاله بسیجی یک

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 بیرون به پرسنل و تجهیزات از هم تصاویری و شدمی بدل و رد تند و هیجانی ایشیوه با اخبار

 .ندید عملیات حال در نخسا نیروهای از تصویری کسی هرگز البته صد. امدمی
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 تلگرام در شده پخش - نخسا اعضای کنار در عراقی( جنگی مانکن)ابوعزرائیل

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 

 حرمین از دفاع برای رفته، عراق یا سوریه به نخسا طریق از که بودند این دنبال به بسیاری

 کسی چه توسط نخسا همانند گروهی مثال،. شد مطرح هم سنجی امکان بحث همچنین. بجنگند

 دریافت تجهیزات چگونه و رودمی سوریه به چگونه شود؟می هدایت چگونه بیند؟می اموزش

 دش تشکیل همینجا از هم سپاهنخسا جریان نخساست؟ جریان پشت کسی چه قولی به میکند؟

 .بروند سوریه به ان، طریق از عادی مردم تا است انداخته راه پاسداران سپاه را نخسا شاید که

 

. نیست بخصوصی ارگان هیچ حمایت تحت که کردمی ادعا همیشه هایشکانال در گروه خود البته

. شودنمی حمایت جایی طرف از نخسا که بود شده باورشان همه. بود باقی همچنان سواالت اما

 ینا کمکم پس نداشتند هم مالی حمایت و شدند بیشتر طرفدارانش شد، افزوده نخسا مظلومیت

 .کرد حمایت اینها از باید که شد مطرح مسئله
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 دزدی شهید

 

 جریان یک که کندمی عنوان مشخصا و رسما نخسا. شودمی تر حساس بسیار مسئله این

 بنا مخالفین توسط صحبت این نقض برای زیادی مسائل. سازمانی تشکیالت نه و فکریست

 رد مسکونی منزل خرید نیرو، اعزام پول، دریافت به نخسا نیاز چرایی مثال شود،می مطرح جهادی

 هایواکنش حال، این با. دست این از مسائلی و( عملیاتی مرکز عنوان به استفاده جهت)سوریه

 یپت به تفکر یک نیاز چرایی و دزدی شهید خصوص در تلگرامی هایکانال طرف از شدیدی بسیار

 .است لشکر و

 

 خود نام به جنگ شهدای معرفی به اشحامی هایکانال و نخسا جریان که معتقدند هاکانال این

 کانلهای و میکند، معرفی خود نیروی را انها نخسا که انداورده هم متعددی هایمثال و کند،می

 .دانندمی دیگر جریانی به متعلق را شهید همان مخالف

 

 
 

 دزدی شهید عنوان بکارگیری و Amaj24@ آماج کانال شدید واکنش
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 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 جنگ شهدای خصوص در رسانیاطالع هایکانال برخی که شویممی متوجه دیگر، موردی در

 .اندبوده نخسا عضو شهدا، اینکه رد در کردن منتشر مطالبی سوریه،

 حضور و اعزام نحوه مورد در ها جریان برخی مشکوک اخبار و عزیز دوستان سواالت پی در    

  محترم خانواده طرف سوریه،از کشور در   کیهانی_محمد_حرم_مدافع_شهید#

 شهید که کنم عرض باید عزیز شهید همرزمان از ابوحنانه# برادر  و کیهانی_محمد_حرم_شهید#

 خیالی اسم با ارتباطی هیچ و بوده عج ولیعصر ۷ لشگر بسیجیان از کیهانی_محمد#  حرم مدافع

 را نخسا خیالی و زننده گول جریان به بزرگوار شهید این انتساب گونه هر و  ندارد نخسا#

 .کنند می تکذیب همرزمانش# و محترمش_خانواده#

 سوء ولیعصر ۷ لشگر  عضو طلبه بسیجی و شهید این از نخسا جریان تا دادیم رو تذکر این لذا    

 .نکنند تکرار را قبلیشان اشتباهات و استفاده

 میکند رد را نخسا با افراد این ارتباط سوریه، جنگ شهدای از برخی معرفی کانال

 shahidbabaeizadeh@  زاده وحسین زاده وبابائی کیهانی شهیدان منبع :

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 خواهر را خودش شخصی اینبار،. کرده صحبت نخسا و دزدی شهید خصوص در هم دیگر کانالی

 .نیست نخسا جریان جزو برادرش که کندمی اعالم کرده، معرفی حرم مدافع شهدای از یکی

 

 شوخی ازیک برگرفته که"نخسا" نام به جریانی اجتماعی های روزهادرشبکه این...  هوالحق    

 دهش ابزارتبلیغاتی یک به تبدیل ومتاسفانه افتاده راه باشدبه می حرم چندمدافع بین دوستانه

 ای نمایندتاوجهه می دردلهاجادارند خلوصشان بواسطه که هایی فرمانده به ،خصوصاوصل است

 جریان این به نمایم می درخواست حق اهالی ازتمامی کنندبدینوسیله خودکسب معامالت برای

 لطغ جریان دلیل به بلکه آن خاطرلفظ تنهابه  نه"نخسا" رابانام شهیدی هیچ اسم نزنندو دامن

 غالم جهادی نام) محمداسدی حرم خواهرشهیدمدافع عنوان به اینجانب. ندهند نسبت افتاده راه

 وهیچ بوده سرافرازفاطمیون عضولشگرهمیشه شهیدمحمداسدی که رسانم می اطالع به( عباس

 غیررسمی نیروی هیچ زمان دراین است ذکر به الزم.  ندارد "نخسا " کاذب جریان به ارتباطی

 خونهای مدیون خودرا شایعات نشراین با که باشیم مراقب پس راندارد سوریه حضورجبهه امکان

 نکنیم بریدند دنیا ازکل که پاکی
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 کندمی رد را نخسا در برادرش عضویت حرم،مدافع شهید یک خواهر

  Labbaykeyazeinab@منبع : کانال دم عشق دمشق )موئسس شهید ابو علی( 

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 حرم خور نان

 

 و داشتچشم بدون که گروهی. بود همینجا از نیز نخسا از حمایت همچون مباحثی اغاز سر

 دلیلی هر به که را کشور مذهبی طیف حرم، از دفاع برای اندرفته سوریه به بخصوص حمایت

 .زدند هم هدف به و بودند داده قرار هدف را برود سوریه به توانستنمی

 
 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 مالی کمک خصوص در دمشقی مجاهد با بنده، شخصی صحبت
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 ککم حتی. نظامی مختلف تجهیزات وماکت اسلحه عکس استیکر، پرچم، فروش به کردند شروع

 کمک گرفته، حساب شماره انها از میتوانستید شما و کردندمی دریافت هم مالی مستقیم های

 .کنید مالی

 

 نخسا شهدای

 

 میداد نشان مختلف های بررسی چون که داده، قرار شهدایش از تصاویری جهادی، ناب کانال

 قرار از بنده باشند، نداشته جهادی ناب و نخسا به بخصوصی وابستگی شهدا، این است ممکن

 پست این در جهادی، ناب کانال حال، این با. میکنم داریخود کلی صورت به انها تصاویر دادن

 جهادیناب توسط اینستاگرام در اکانت یک همچنین. است کرده معرفی را شهدایش از برخی

 .دهد قرار را نخسا رزمندگان تصاویر است قرار که شده معرفی

 

 هاواکنش

 

 حال عین در داشت، را خود پرتعداد بسیار و خاص طرفداران چه اگر خبرها، و حرکات این

 اما بودند کرده سکوت خبری مختلف افراد و هاگروه. داشت دنبال به نیز شدیدی هایواکنش

 و هاسایت و اجتماعی هایشبکه در را هادروغ. دادند نشانواکنش شدت به اخبار، کنندگان دنبال

 یشتریب توجهات کمکم سواالت، باالگرفتن با. پرسیدندمی را سواالتی و کردندمی اشکار هاوبالگ

 .شد ایجاد هم باشد گودروغ نخسا است ممکن که مسئله این به

 

 رهایخب اساس بر. شد بازداشت کشور امنیتی دستگاه توسط حرابو نام به شخصی مورد، اولین در

 و ندپرداختمی گویییاوه و تبلیغاتی فعالیت به! رفقا و ابوحر نام تحت که اینفره ۴ گروه مختلف

 و گفتندمی خاطره جنگیشان هایعملیات از دروغ، به حتی و دادهفریب را مردم میکردند سعی

 میکردند، دریافت حرم از دفاع عنوان تحت را مبالغی و کردندمی برداریکاله هاان از نهایتا

 هستند پراکنی دروغ حال در همچنان ان، مختلف شعب و کانال این البته. شدند بازداشت
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 senaps.blog.ir از شده برگرفته

 

 از پس تنها را واکنش شهامت اما دادند نشان واکنش کمکم هاگروهاین به مختلف هایسایت

 سایت همان از هاواکنش شدیدترین حال، این با. کردند پیدا قضایی دستگاه برخورد

 مباحث سایسی مباحث از دور به عموما که نظامی مباحث به عالقمند بیدار جامعه)میلیتاری

 از یکی هم نظامیبزرگانسخن گروه همانند اجتماعی هایگروه. بود( میکند دنبال را نظامی

 شوخی، با که استنظامی مباحث به عالقمندان مجازی دنیای اموزشی-طنز و جذاب هایکانال

 بردن سوال زیر و هادروغ سازی اشکار به ابتدا از کانال این. میکند گوشزد را هادروغ و اشتباهات
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 گفت بتوان شاید. داشت ان بردن سوال زیر در هم بزرگی نقش و پرداخت گروه این درست

 .بود بزرگانسخن گروه همین از نخسا بردن سوال زیر استارت

 تگف میتوان راحتی به حال) هایکانال و بزرگانسخن کانال بین جالب جنگی حتی حاضر، حال در

 همانند مختلف طرق از که جهادی ناب کانال اعضای ان، در که گرفته درگ جهادی ناب( بردارکاله

 ارسال جنگی منطقه در حضور عنوان به را ان تصویر میکنند، پیدا دسترسی اسلحه به بسیج

 .ببرند سوال زیر را کانال این توسط ارسالی هایعکس اصل تا کنندمی

 همچنان مردم، پاک احساسات بر شدن سوار دلیل به جهادی، ناب یا نخسا هایکانال حال، این با

 و مسائل دست این که امیدواریم. هستند خوردن فریب حال در همچنان زودباور ایعده و تازدمی

 .یابد پایان زودتر چههر مردم احساسات از گرفتن سواری
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 senaps.blog.ir از شده برگرفته
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 منبع - جهادیناب گروه توسط عربستان خیالی هواپیمای اسقاط

 

https://telegram.me/s_b_nezami/852
https://telegram.me/s_b_nezami/852
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 راهنما هایلینک

 s_b_nezami@:    نظامی بزرگانسخن کانال

 Amaj24@   :اسالم جهان مقاومت اخبار - اماج کانال

 /http://www.military.ir/forumsمیلیتاری انجمن

 IslamicWorldNews@  اسالم جهان تحوالت خبری گروهو  

 ( مشرق ریخبرگزا |فرارو |جوان خبرنگاران باشگاه خبردراری |تابناک)ابوحر بازداشت

 senaps.blog.ir از شده برگرفته

http://www.tabnak.ir/fa/news/613189/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1%E2%80%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/613189/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1%E2%80%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5728325/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DB%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://fararu.com/fa/news/285012/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://fararu.com/fa/news/285012/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/615291/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

