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(1) 

 ست؟یشام چی در جبهه رانیا یاسالم یجمهورهای تیبا موفقی غرب در مواجههای راهبرد رسانه

شخصا را م ،سپاه قدس ،پر توان آن یو بازو رانیا یاسالم یهورجم یاطالعات ینظام یاسیس هایتیدشمن موفق یوقت

 . دگردمی شده نابود جادیای منهیتمام ه شود که با حذف آن فردمی آن جهینت ،فرد نسبت دهد کیبه 

 . حذف و شکست آن هم وحشت آور است ،زاست تاسطوره قدر کینرود! همانقدر که وجود  ادمانی

و  هیسنو  یاحتمال یکه ترور و حذف و یو نقد است درحال یحتم یمانیاز سردار سل یازگفته شود که سوپرمن س دیشا

 انریالحال به نفع ا یدر مجموع و ف یبه شخص و رانیاهای تیو نسبت دادن موفق یاسطوره ساز نیا یرو نیاز ا

« تناسطوره نساخ»بر در برا« اسطوره ساختن» شتهگفت آنچه اکنون عمال انتخاب گ دیدر پاسخ با؛ تمام شده است

ابت و که ث «ه قدسسپای اسطوره»ه قابل حذف و ترور است در برابر ک «یمانیقاسم سلی اسطوره»بلکه راهبرد  ستین

 . فتأمل؛ باشدمی ،است داریپا
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(2) 

 حاشیه مهمتر از متن

« برداشت» خاطب در واقعم« احساس تیریمد»است که با  یاز متنتر مهمی هیحاش ،لحن کالم به نسبت لفظ آن. 1

 . کندمی جادیرا ا رهیوحشت و غ ،رتیح ،یشاد ،چون غم یاز موضوع را مشخص نموده و احساسات یو

 دنیدر پرس ،نژاد یبا احمد یاختصاصی در مصاحبه ییکایآمر یخبری شبکه کیاز عوامل زن  یکیخاطرم هست . 2

 سییو و را انیم ییچه گفت و گو نکهیگرفته بود تا فارغ از ابه خود  یاز اضطراب و نگران یسؤاالت خود حالت آشکار

 ینو جها ییکایجمهورش به مخاطب آمر سییو ر رانیاز ا یحس ترس و نگران ،شودمی رد و بدل رانیجمهور وقت ا

 . شود ءالقا

. برجام بود یاشکاالت مطروحه در خصوص اجرا یپاسخگو یعباس عراقچ یخبری ژهیو یامشب در گفتگو. 3

در  یسکمتر ک ،یتیو امن یاقتصاد ،یحقوقی دهیمسائل عد یدگیدر هم تن لیاست که به دل دهیچیکه آنقدر پ یموضوع

وان ج یالسابق مجر یاما کما ف انیم نیدر ا. مذاکرات را دارد انیراست و دروغ متول صیآن قدرت اجتهاد و تشخ

برنامه  همانیآن قدر با م ،کالم خود انیو پا انیدر م ،یچبعد از آن همه تناقض در گفتار عراق ،همقطاران گریهمچون د

 یسخنان عراقچ رشیجز پذای مخاطب چاره یو دولت تشکر کرد که برا یو از خدمات و زحمات و دیگفت و خند

 . مطروحه را در بر نداشت راداتیتمام ای جز پنبه شدن رشتهای جهینت بنگذاشت و به آن سب
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(3) 

 یطوس یائلهغدر خصوص سی بییب استینکته از س دو

همکار  یرسانه قیرداده حال که موضوع از ط حیترجسی بیبی ،ماجرا نیدر ا کایآمر یبا وجود سنگ تمام صدا -1

 یهیتنها دفاع اهویهمه ه نیآنکه در ا بیبه ظاهر عج یبه مسئله نشان ندهد و حت یواکنش نیشده کوچکتر یخبر

در  یالیسرهای در نشر و پمپاژ دروغ ییطوال دیخود  88بحران  امیکه در اای رسانهاما چرا  ،کرده یرا خبر یطوس

 کند؟می عمل نیچن نیاکنون ا ،صورت نگرفته داشتهای خصوص قتل و تجاوز

در  88رار است همچون قکسب اعتبار و جلب اعتماد  نیا نکهیگردد و امی برسی بیبی تیثیح یموضوع به اعاده نیاول

 . نظام را رقم بزند کیتواند سرنوشت می دروغ کیخرج شود که  یدر مواقع یو به طور کل 96ت انتخابا

 . هوشمندانه است اریبسسی بیبیواکنش  ،ریچه موضوع صحت داشته باشد و چه خ نیبنابرا

شود و نمی آلوده همقطاران خود طرح گردد یاگر سو ینشان داده به اخبار کذب حتسی بیبیموضوع دروغ باشد  اگر

نه عمل توزا نهیک زین یقیحق یدو چندان کسب کرده و نشان داده در موضوع یاعتبار ،داشته باشد قتیاگر موضوع حق

 . منتشر نکند یزیچ قتیداده تا روشن شدن حق حینکرده و ترج

رفتار گ تالقیادر بها دستگاه یگفت در آن صورت برخ دیداشته باشد با تیاست که اگر موضوع واقع نیا گرید مطلب

شود و  کیزدنبگذارند شکار آرام آرام به طعمه  نکهیا نیبنابرا. شودمی شده اند که هرچقدر زمان بگذرد اوضاع بدتر

 . رمظن اثبات نشده تا روشن شدن کامل موضوع معذو نیا شتریب حیاز توض. است یهوشمند نیع دیایآنگاه دخلش ب

 ده؟ینام« معلم قرآن»را  یوسی بیبیشناسند چرا می «قرآن یقار»عنوان  را به یکه همه طوس یآنکه درحال گرید -2

ار نفر قرآن در کشور چند صد نفر و معلمان قرآن چند هزار و بلکه چند ده هز یرسم انیچون قار ،واضح است پاسخ

 نسبتتری عیاع وسرا به شع یاحتمال یاعتماد یو ب یاعتبار یب ،یطوس دیسع دنیبا معلم قرآن نام نیبنابرا؛ هستند

 . که معلمان قرآن است انینه قار ،نددهند و آنچه عموم فرزندان مردم با آن سر و کار دارمی



5 
 

 

 

(4) 

 دکه درست از آب درآمای ینیب شیپ

 . کرده بودم نییآن را تب لیرا هدفدار خوانده و دال یطوس دیسعی در خصوص پرونده BBCسکوت  قبال

 استیس ،گانهیبهای از رسانه انیقربانهای سو و اعالم برائت خانواده کیاز  هیقضائی قوه تریبعد از ورود جد اکنون

BBC افتهی رییتغ زین . 
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(5) 

 پیام و خبر

و تا روز  دیا دهیشن اریدولت بس یحامهای افراد و رسانه یهوشمندانه را از سو تیعبارت به ظاهر منتقدانه و به غا نیا

 . «است فیدولت ضعای رسانه میت»که  دیشن دیخواه شتریب زیانتخابات ن

 . «خبر امیپ»و « خبر» ،علم ارتباطات دو مفهوم وجود دارد در

 . است فیدولت ضعای رسانه میت: شد انیعبارت پر تکرار مذکور همان است که ب خبرِ

 یه گردانو صحن تیریبا مددولت  یروان اتیهمان ستاد عمل ای یروحانای رسانه میت یفعال شیو ب یبا وجود خبرگ اما

 ست؟یآن چ امیدولت و پای رسانه میت یهمه اصرار بر ضعف و کم کار نیا ،آشنا نیحسام الد

 رند!وگرنه کارگزاران مشغول کا ،است یضعف اطالع رسان ،دیشنونمی دولتهای تیاز فعال یاگر خبر نکهیا پاسخ

 

(6) 

 تکذیب و تعمیم

 نیا رندیگمی نسبت به اموال خود به کار یدر مقام پاسخ به سواالت افکار عموم شهیهم یهاشم یکه خانودهای حقه

 است! نیموارد چن یکه همه رندیگمی جهیاست که چند مورد نادرست از امالک نداشته را شاهد مثال گرفته آنگاه نت

 یاسید را سو پسر دادگاه خو کنندمی را هم انکار یمهد یاثبات شدههای یدزد یحت یهاشم یخانواده نکهیاز ا فارغ

نشده  حاضر یخاندان هاشم چگاهیاست که ه نیمهم ا یمسئله؛ گناه و خدمتگزار یرا ب شیشمرد و پدر فرزند خومی

دهند و تنها  انیخوانند پامی و اساس هیپا یب عاتیاموال خود به آنچه آنان شا ستیبا انتشار ل شهیهم یبار برا کیاند 

 . کنندمی اکتفا میو تعم بیتکذ یمیقد یبه همان حقه

و ها ییدارا نایواقعا ب ایآن دراز است اما آ بیزبان به تکذ امتیندارد و تا ق یاموال و امالک نداشته تمام برشمردن

 دارد؟! یزحمت یما سو بیآنگاه تکذ

 یدهباش#فائزه #خام _خشت#
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(7) 

 گاف شرق

 بازهم شرق و بازهم گاف!

  یو مالوردای خامنه یهاد ،یمطهر یعل: یبابک زنجان یشرکا
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(8) 

 ارگان دولتی

 در واکنش به درگذشت رهبر کوبا!ای رسانه یپلماسیدولت از د یسطح درک ارگان مطبوعات

 گاریو س کاتوریکار: عکس

 زیآم هیکنا: تریت
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(9) 

 اشک تمساح

 قیحمتحال با  ،ار کشته شده در عراقخود در تمسخر زو یداعش یخو شیکانال معاند مملکته در نما ییبعد از رسوا

 !زدیرمی زوار عتبات و مشهد اشک تمساح یبرافراشته و برا اهیس رقیمخاطب و فرار به جلو ب
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(10) 

 کانال ضد انقالب مملکته رامونپی نکته چند

 . دارد هزار عضو 250کانال حدود  نیا. 1

 . کنندمی تیگردانندگان آن به صورت ناشناس فعال. 2

 . و تمسخر( دارند نیتوام با طنز )توه یخبر کردیرو. 3

هند نشان د «فرد» کیبر  میمستق ریحال به طور غ نیدارند و در ع یمستمر تیو فعال یمخاطب قو یروان شناس. 4

 . ورزندمی خود اصرار

مطالب  ،خودی هینبودن رو هیسو کینشان دادن  یبرا یحال هر از چند گاه نیسرسخت دولت اند با ا یحام. 5

 . کنندمی نسبت به دولت منتشر یقیرق یانتقاد

ت اما در هر پست اس لیدر ذ «مملکته» کانال باز نشر اخبار به صورت تصرف در متن و افزودن آدرس کانال نیدر ا. 6

 کانال تیریمسئله ظن مد نیکنند که هممی مطلب بازنشر میمستق «انیمعمار دیام» به نام یحال از کانال فرد نیع

 . دهدمی شیرا افزا یتوسط و

 . دارندها ارگان نیا یدر معرف یشرق و اعتماد نقش فعال ،رانیاهای روزنامه تریاز کانال و اکانت توئ یبا بازنشر مطالب. 7

وسط نگاشته شده ت یبه نام مخاطب ول یامکان درج مطالب کردیرو نیبا مخاطب دارند که ا هیدو سو یارتباط. 8

 . ا فراهم کردهکانال ر رانیمد

 . و مصلح مآبانه نشان دهند رخواهانهیخ یکردیبا رو یاجتماع یانیکنند خود را به جرمی یسع. 9

 . گرفته اند یو مردم دار یدوست رانیژست ا ،و انقالب نیبا د تیضد نیدر ع. 10

 

 (96بهمن  18نوشت ) یپ

مطلوب و های تاکان ایکند و ثانمی انیا از زبان ثالث باوال مطالب خود ر ترییتوهای اکانت یبا نقل مطلب از برخ. 11

قرار ها قول در رأس نقل «پلماتید یآقا» یترییآنچنانکه اکانت تو ،دیافزامی شینموده و بر فالوورها یهمسو را معرف

 . دارد

 . هزار عضو دارد 380کانال مملکته در حال حاضر . 12

 . هستند یکی یفارس سیبیبیه و است که عوامل گردانده مملکت همسلم شد. 13
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(11) 

 شریک جرم

ل کذب و مضحک و طبق روال معمو یدر خبر ،یمتزل محمود صادق یمردم به حضور جلو کیضمن تحر آمدنیوز کانال

 دیام ستیل نندگاینما لهیوس نیتا بد «صادر شده گرید ندهینما 17حکم بازداشت »ادعا کرد  «منبع آگاه کی»به نقل از 

 !دینما یاز صادق تیجرم بودن وادار به حما کیشر یرا به قاعده

 

(12) 

 تلگرام یتوطئه

 تریالم کرد توئخود با جنبش سبز اع یاریدر دفاع از هم 88پس از فتنه  ،کایخارجه وقت آمر ریوز ،نتونیکل یالریه. اول

با توجه به  کار نیو خواستم اداشت که من تماس گرفتم  یو به روز رسان ریتعم لیقصد وقفه انداختن در کارش را به دل

 . به بعد موکول شود رانیانتخابات ا

 نترنتیات ابا ستون فقر کایآمر یمل تیآژانس امن ،اعالم کرد NSAو  CIA یادوارد اسنودن همکار سابق و فرار. دوم

 . ردو دا داشته یمستمر و مستقم یهمکار PRISMتحت عنوان ای ( در پروژهرهیو غ تریتوئ ،سبوکیف ،جهان )گوگل

عضو  یرانیا ونیلیم 28چنانچه  ،کشور را به خود اختصاص داده نترنتیمصرف ا %60 ییتلگرام به تنها رانیدر ا. سوم

 . از کل کاربران تلگرام در جهان است یمیآن هستند که خود معادل حدود ن

شبکه در  نیا یهودیمالکان  ینیفربحران آ ،تلگرام در کشور یو استفاده تیبا توجه به رشد روز افزون محبوب. چهارم

 : محتمل است ریاز طرق ز یکیپرتنش کشور به  یفضا

اصالح  یخبرهای مسدود نمودن کانال ایو  تیت نسبت به حاکمو خشون یتینارضا دیتول یمسدود کردن تلگرام برا -1

 . و مقصر جلوه دادن نظام ییطلب جهت مظلوم نما

 . آن ها تیالانقالب جهت اختالل در فع جبهه یخبرهای مسدود کردن کانال -2

های مردم در کانال یکپارچهی تیعضو ایکاربران و  مغرضانه و آشوب طلبانه به یِهمگانهای امیپ ایارسال اخبار و  -3

 . ضد انقالب

  .آنان یو بدنام بیجهت تخر یانقالبهای تیشخص ایو ها یرار دادن اخبار و مطالب مغرضانه در کانال خبرگزارق -4

 . کیف یه از ممبرهاجبهه انقالب به جهت متهم شدن کانال مذکور به استفادهای کانال یاعضا یتصنع شیافزا -5

 . ن از آنانمردم و مخاطبا دنیکانال جبهه انقالب به جهت القاء بر یاعضا یکاهش واقع -6

ت که صورت گرف ینژاد و موسو یاحمد یزنده یدر مناظره 88در سال  یحرکت نیالزم به ذکر است مشابه چن. پنجم

به  یحالت نینچ یبرا یآمادگ لیقصد اخالل در پخش برنامه را داشتند که به دل ،مایبه آنتن س یبریسا یدر آن با حمله

 . دیشد و خطر رفع گرد چییسرعت آنتن سو
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(13) 

 پاسداشت پارسی

 یجا یلیخ دیشا ،باشد یهم فارس یکی انین مچند زبانه و در آ (MI6) سیانگل یخارج یجاسوس سیسرو تیاگر سا

 . تعجب نباشد

 . تأمل هست یحتما جا ،باشد یفارس یکی( MI5) سیانگل یداخ یجاسوس سیسرو تیزبان سا 8از  یوقت اما
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(14) 

 رسوایی

 بیتکذ زینرا  شیخو میجرا یریتصو یمستندات متقن و اسناد صوت یو با اعتماد به نفس باال حت شهیکذابان هم نکهای

بود که  یطباطبائ یزادهیتنها عل نیا ،یهاشم یاما چرا با وجود سکوت معنا دار خانواده. ستین یدیکنند موضوع جدمی

 : دیرا بخوان اسخکرد؟ پ بیرا تکذ یمونا الهوت یصوت لیصحت فا

 ییآن ها را دارند و یختگیاز فهم و فره یکه حداقل سطوح ییآنها ،دو دسته اند یو طرفداران خاندان هاشم مخاطبان

 . اند صهیخص نیکه فاقد ا

ر از و اگ ستین رفتهیپذ یسند نیدر برابر چن یهاشم یکس از خانواده چیه بیتکذ ،اول یدسته یاست برا یعیطب

اظهارات  گرید رشیآنان قلمداد و راه پذ ییبر کذب گو یسند ،گرفتمی یصورت یبیتکذ نیچنها یجانب هاشم

  .شدمی مسدود

 یختگانید تا فرهکن بیمکالمه را تکذ یمحتوا ،ربط به ماجرا یخارج از خانواده و ب یراه آن بود که فرد نیبهتر نیبنابرا

 زیز آن طرف ننگذارند و ا یخاندان هاشم یکذب را پا بیتکذ نیا ،دانندنمی نفع قابل رد یذ یرا با ادعا یکه سند صوت

 . نندرا مبرا بدا یهاشم یخانواده ،بیتکذ نیبه استناد هم ،ده هستندموضوع سا نیکه فاقد توان درک ا یکسان
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(15) 

 ستایش

 را فیهوش سرشار ظر یروبرت مرداک با چه هدف یروزنامه ،اعتراف کرده یخوردن از کر بیبه فر فیظر کهدرحالی

 ستود؟!می

 «!داد یا را بازترفند ساده م کیبا  فیظر. اوباماست یعرضگ یبرجام افسانه ب»: پست ورکیوین
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(16) 

 سرمایه اجتماعی

 به «یعموم یپلماسید»در قالب  ،دشمن به ملت ها ایدوست های و مودت مسئوالن دولت تیتسل ،کیتبرهای امیپ

کار آش دیکه از تهد یدولتمردان متخاصم نکهیا. است یابیدر کشور هدف قابل ارز «یاجتماع هیسرما» دیجهت تول

سخن به  یتآو  یخطاب قرار دهند و از مراودات عاد وردرا م رانیملت ا کبارهیبه  ،نداشته اند ییکشور هم ابا ینظام

 ادهیو پ یاجتماعهای هیسرما نیبه کمک هم کینزدای ندهیدارد که قرار است در آ یشوم ینشان از نقشه ،آورند انیم

قبل  هند ماسو چ کیهمچنانکه اوباما از . رددو به انفعال کشاندن آنان محقق گ یاقشار حاکستر بینظام دشمن و با فر

اقدامات  مواضع و نیدتریشد زین گرید یرا صادر کرد و از سو رانیخود به ملت ا یصلح و دوست امیپ 88از انتخابات 

 . رقم زد 88 یشده یزیبرنامه ر یو پنهان را در فتنه دایپ

 

(17) 

 پالسکو

 ختنسو یمستعد برا ،مکرر یمجهز نبود و به استناد هشدارها قیراطفاء ح زاتیو تجه ساتیاگرچه پالسکو به تأس

 نیشته و با احادثه وجود دا نیبودن ا یستیترور «احتمال» ،زد و خورد با عربستان طیاما به هر حال در شرا ،نمودمی

د کامل بر راصرار داشتند  ،یکامل ابعاد آتش سوز یاز بررس شیپ ،خود و مردم یهیحفظ روح یحال ارکان نظام برا

ودن ب یستیترور ریاصرار به غ» انیآمده از حد فاصل م شیخالء پ یکه به واسطه ییبودن واقعه تا جا یستیترور

 یمهکه همان ارکان محتر ییو اتهامات باز گشته تا جا عاتیباب شا ،«یبودن آتش سوز یاحتمال عمد»و  «حادثه

 و انهدام ساختمان شده اند! یتش سوزاز جانب ضد انقالب متهم به دخالت در وقوع آ امنظ

هدام و ان یوقوع آتش سوز یعلت تامه و انحصار ،یمنیو عدم ا یمسئوالن مسلم بود که فرسودگ یاگر برا یحت کاش

اتهام  یاجازه ،از احتماالت یکیدن حادثه به عنوان بو -یستیترور یو نه حت- یعمد «احتمال»با طرح  ،پالسکو بوده

 . ددادننمی عوام را یآن گمانه زن یر پضد انقالب و د یزن
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(18) 

 طرفیبرای بی

ر د تیتجمع بشر نیو بزرگتر ساختیم نیدروغ یهاکشته 88در فتنه  BBCاست که  یطرفیاز ب فیتعر نیبا هم

 . کندیبهمن را مطلقا سانسور م 22 یهاییمایمردم در راهپ یونیلیحضور م ایو  نیاربع یرو ادهیپ
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(19) 

 وایبر

کردن  گانیاربا  ،کایبه آمر یکشور اسالم 7ورود اتباع  تیممنوع یبا ژست مسلمان دوستانه در پ بریوا یلیشرکت اسرائ

 . دیمحتوا را وسعت بخش یشنود خود و جاسوس یرهیدا ،کشورها نیو ا کایآمر انیتماس م
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(20) 

 خوب، بد، زشت

همچنان که بعد ؛ تواند باشدنمی  «پروژه» کیجز  یزیقاعدتا چ ،دشومی مطرح «ریفراگ»به صورت  «خدعه» کی وقتی

 . آورد و برجام به وجودها میتحر یرا در حوزه یعیخورد و فجا دیکل «خوب یکایآمر» یاوباما پروژه یروزیاز پ

 تیذهن یزسا یخنث یبرا ،شودمی و منتشر دیتول یاجتماعهای که به طور گسترده در بستر شبکه یاما در مطالب اکنون

 ،یو یوزانهت نهیو ک انیترامپ و اقدامات عر یروزیپ یدر پ کاینسبت به آمر انیرانیتمام ا یشده جادیا یمنف اریبس

 : رودمی شیدر دو محور پ کایآمر ریتطه یپروژه

 . «د استب استثنائا کایآمر دیمهور جدج سیرئ»: یاوباما و روحانای به استناد توافق هسته -1

 . «هستند انیرانیو ا رانیخوب و دوستدار ا اکیمردم آمر»: یریتصو امیبه استناد چند عکس و پ -2

 ین و براآ یکه در پ یآورد و کاله گشادها میتحر یکه اوباما در حوزهای سابقه ینخست و فشار ب یخصوص گزاره در

کرار تبه  یگفته شده و ضرورت یاریمطالب مستند بس ،اشتگذ رانیدر برجام بر سر اها میاز همان تحرای رفع پاره

 یزدهااز نام کی چیبس که ه نیهم «کایمردم آمر یدوست یرانیا»و زدودن توهم  ،دوم یاما در خصوص گزاره. ستین

براز ا یو حت نرایاز ا تینبوده که با حما نیمطلقا برآوردشان ا ،در طول ادوار گذشته ندگانیسنا و نما ،یجمهور استیر

مردم » خبانِنتم نیهم بوده که هم یرو نیو از هم ندیفزایب یخود اندک یتوانند بر وزن سبد رأمی ،انیرانیمحبت به ا

 . ندادند لیخود را تقل یزانهیست رانیا یمش چگاهیه ،یالتیو ا یدر دو سطح مل ،در دولت و کنگره «کایآمر
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(21) 

 چیه گردی و رفراندوم

ه به سخت سراسر کشور را ک یونیلیمها ده تیخوب مناظر با شکوه از جمع دوارمیام ،وم دارندرفراند یکه سودا نانآ

 یورخود از نظام مقدس جمه تیو بعضا برف و باران حما دیشد یدر سرما یرو ادهیساعت پ نیشکل و با چند نیتر

 . تماشا کرده باشند ،نشان داده اند یاسالم

 : رابطه الزم به ذکر است نیا در

 تیمعاز ج یخود بخش بزرگ یاقشار به انقالب( به خود نیکوچک )وفادار تر یروستاها و شهرها تیاگرچه جمع -1

 گزاربر یتجمع ینواح نیاصوال در ا ،ییایجغراف یواحدها نیا تیقلت جمع لیشود اما به دلمی کل کشور را شامل

 . گرددنمی

از  یابانیو خای ها صحنهتن ،آن همه شهر تیجمع یجا یز جاا ریو تصاو لمیف یکثرت شهرها و حجم باال لیبه دل -2

 . شودمی گذارده شیبه نما مایو در س ردیگمی قرار تیجمع شیبزرگ در فهرست نما یشهرها یبرخ

بلکه تنها  ،ستندیالب نو موافقان نظام و انق انیحام یهمه ،کشور یسراسر شهرهاهای ییمایحاضر در راهپ تیجمع -3

ده که به آم شیشان پ انیاقوام و اطراف ،ارزش ها انیاز حام یاریبس یحتما هر سال برا. د که آمده اندهستنای عده

. ابندیضور ح ییمایرخوت نتوانسته باشند در راهپ ایو  ریتاخ صوصامسافرت و خ ،کسالت ،کهولت ،تیاعم از طفول یلیدال

حاضر  ییمایاست که خواسته و توانسته اند در راهپ انقالب انیاز حام یتنها متعلق به بخش تیشکوه جمع نیبنابرا

 . گردند

 ،شودمی بهمن نشان داده 22ر دکننده  ییمایراهپ تِیاز انبوه جمعها یو خبرگزار مایکه در اخبار س ییصحنه ها -4

 . دهدنمی را نشان تیجمع یاست و همه ریکادر تصو زیثبت و ن یمحدود به لحظه

بلکه تنها  ستیآمده ن ابانیبه خ تیجمع یهمه زین ریخارج کادر تصاو ایمان واحد در داخل حاضر در ز تیهمان جمع -5

که  یافراد یرود و به ازامی و دیایآدم م فتیحداقل دو ش ،(12تا  7مراسم )ی ساعته 5 یزمان یدر بازه. آن است کیپ

 . نددر حال خروج ا ایخارج شده و  تیاز جمع ،بودند افتهی ضورکه زودتر حای عده ،شوندمی تیتازه وارد جمع

 ،از جمله نظام و انقالب ینسبت هر موضوع «ممتنع و مخالف ،موافق» یه به وجود سه دستهو آخر آنکه با توج -6

ها بهمن 22و  88 ید 9حاضر در  تیبلکه جمع ،ردیگنمی قرار اسیمورد ق امدهین تیبا جمع ییمایآمده به راهپ تیجمع

 88خرداد  25 تی( با مثال جمعیو فرهنگ یاسیسهای یناهنجار تختیهمان تهران )پا یحت در سراسر کشور و

با  تیدبدون ض زیخرداد ن 25 تیاز همان جمع یاریبس رایکه البته آن هم محل اشکال است ز ،شود سهیمقا ستیبامی

از  یرایبس (Globe Scanو  PIPA) یخارجهای یانتخابات مردد بودند و طبق نظرسنج جیتنها نسبت به نتا ،نظام

 9سم برائت با حضور در مرا تاینها فیاز همان ط یکه برخ ییکردند تا جا زشیچند هفته به شدت ر یط زینهمان افراد 

 . بوده اند میسه یتجمع مردم نیتر میدر ثبت رکورد عظ ،ید

های مفرط و حساب یکاریه به برکت بک «یترییطوفان تو» که با استناد به یشانیبسوزد به حال روان پر دیدلمان با -7

 مینکن نرشایو تحق مییشان دعا نما یشفا یبرا. اصرار دارند شیخو یشمار پندار یبر توهم خود ب ،رقم خورده ،کیف

 . «ضیال حرج للمر» که به حکم شارع



20 
 

(22) 

 خط و ربط

روغ چهار د یگرینفاق و د انیربط جر خط و: شد یاز دو موضوع پرده بردار یروحان یضد انقالب برا یآگه پورتاژیبا ر

 . دیدر تول یسابقگ یب نیدر ع ینفت یبودجه و کمبود درامدها یبر کسر یساله دولت مبن
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(23) 

 گاف یا هک؟

 به نفع ما شد یلینژاد[ فضا خ یامروز که اومد ]= احمد

 نژاد[ بستن یرو باهاش ]= احمد زایچ ی[ بعضوزیآمدن می]= تها بچه

طالعات ابه فیصل ]ترکی الفیصل رئیس اسبق  شهیداره آماده م یاصل زیاون سورپرا ینژاد فضا برا یمداومدن اح با

 عربستان[ بگو فعال برنامه رو عقب بندازه

 اد[نژ ی]= از مسؤالن ستاد احمد یینورا یعل شیپ می[ رو چراغ خاموش فرستادوزیآمدن می]= تها از بچه یکسری
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(24) 

 های جدیدجبهه

نژاد  یحمدا یشدت دلسوز و حام نیاکنون و با ا ،یروحان یکانال ضد انقالب و حام نیا وزیاطالع دارد چرا آمدن سیک

 شده است؟

 ،ه حذف شددر کانال آن منتشر و بالفاصلای هیچند ثان وزیکه بر اثر گاف عوامل آمدنای یالبته در مطلب خصوص قبال

مطلب را  مضحک درج آن ییدر ادعا وزیضد انقالب آشکار شده بود که آمدن تیسا نینژاد و ا یستاد احمد انیروابط م

 !دیاز هک شدن توسط اطالعات سپاه نام یناش

 خواهند کرد؟! هینژاد را چگونه توج یاز احمد تیدر حما یکنون یدر پ یاست که مطالب پ نیسوال ا اما
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(25) 

 مخاطب تحمیق

 را احمق فرض کرده؟ یو انیحد مخاطبان خود و حام نیتا ا یروحان میچرا کانال مرتبط با ت

به  ای به نفع اوست ،انتخابات باطل شود انیکل آراء( با اقدام متقلبانه مجر %97)معادل  یسیرئ یرأ 174 نکهیا

 ضررش؟!
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(26) 

 جنجال سیاسی

 . است یاقتصاد یتیامن یانتیخ ،یفرهنگ یاسسی جنجال هر پشت

 تیو وال تیمشروع یهمراه شد با جنجال مبنا ،کاینقض آشکار برجام توسط آمر و یاقتصادهای میتحر دیتشد

 ، او یانتخابات غیدر یبهای تیدر برابر حما دیعبد الحم یبود به مولو زین ینید یکه البته ادا نیرالمومنیام

مردم به  یاز سو یهمراه شد با جنجال بر سر واکنش کوچک زین FATF یخاکستر ستیاز ل رانیعدم خروج ا و

 . یحسن روحان خیدنباله دار شهای یهتاک

 یروحانهای یآشنا که تمام ناکام نیدولت و شخص حسام الد یروان اتیستاد عمل یو خارج یداخلهای به حلقه کیتبر

 . برندمی هیرا به حاش

 

(27) 

 ضربت متقابل

کننده  تیمان حمانسبت به آنکه همز ستیکاف ،ستینروح اهلل زم  ایکانال  نیحمله به ا ،وزیآمدنهای هتاکی با مقابله راه

 . اهد شدخو دهیکش نییبه مقدسات پا نیتوه لهیفت دید دیآنگاه خواه ،شونده کانال است حمالت متقابل شود تیو حما
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(28) 

 یاهیکراهای مرکب

ان پس منزل ذبح آن نیو در آخرای هیکراهای گرفتن از مرکب یسوار استیو اعوان و انصارش گواه س طانیش کردیرو

 . مصارف است گرید یبرا ،مصرف خیاز تار

 . را تیبه صدام و صدام به کو کایآمر انتینرفته خ ادمانی

حال طرح  نیاش و در ع یجمهور استیدر دوران ر یسخنان ساختار شکنانه خاتم یمکرر براهای دنیهورا کش ای

 . مواضع اش داشت یبت به برخکه نس یلیبعد از تعد انیتوسط همان جر یعبور از خاتم

 . بوده نیو تا بوده چن ستین انیدر م یدیکار البته موضوع جد ینجایا تا

ر سوخته ( در استفاده از عناصوزی)آمدن یکانال روحانای و لحظه یکزاکیاست مواضع ز رتیباعث ح قتایآنچه حق اما

 است!

توانند خبطش می کنندمی بعد که احساس ،دهندمی پوشش یانروح دییرا در تا یکه بتوانند مواضع آزاده نامدار ییجا تا

 . کنندمی ذبح یمنافع بزرگتر یدرنگ پا یاو را ب ،سندیبنو نید یرا پا

نها به فاصله حال ت نیسازند و در عمی هیکوفتن بر سر قوه قضائ یبرا یچماق ییبقا یاز اعتصاب غذا ریدر نمونه اخ ای

را  کزیکهر ،88نژاد در سال  یاحمد یجمهور استینامشروع خواندن ر نیدر ع ،رندنداآنکه دور بر یبرا ،چند پست

 هیعل ییقاتوان از کارت بمی کنندمی کوبند و بعد که دوباره احساسمی ایقهرمانانِ لحظه نیچماق کرده بر سر هم

 ...یارجیاستهای نسبت به مرکب «یذبح و سوار»است و  «و ذبح یسوار»مجدد  ،نظام استفاده کرد
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(29) 

 یشگیهای همحربه

 دیجد یمیتحر بیتصو ایبار  انتیخای معاهده یدر زمان امضا یانحراف افکار عموم یدولت برا یشگیهمهای حربه

 : رانیا هیعل

 کنسرت کیخبر لغو . 1

 مجرم کی یخبر آغاز اعتصاب غذا. 2

 همان مجرم یشدن وضع جسم میخبر وخ. 3

 یو افت فشار کروب یوضربان قلب موس شیخبر افزا. 4

 مطالبه رفع حصر. 5

 ینیدر حوزه د یاظهارات شاذ روحان. 6

 ینظام یبه نهادها یحمله روحان. 7

 و جنجال بر سر آن یاهلل علم الهد تیسخنان آ فیو تحر عیتقط. 9

 کشور یانقالب انیگرفتن از جر دییبا خانواده شهدا جهت تا یروحان دارید. 10
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(30) 

 «امید»تدبیر و 

 نیآرم ا. تتاح شد)نوجوان( هم رسما اف دیشبکه ام یبه طور اتفاق ،دیو ام ریموسوم به تدب یدولت روحان ذیهمزمان با تنف

 ...بنفش و سبز کباریبنفش و زرد و  کباری ،کندمی رییشبکه دو رنگ است که تغ

 ...سبز ...بنفش ...میدیهم که نفهم ما
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(31) 

 بهای تراز انقالهای رسانهشاخص

: ب گفتتراز انقالهای رسانههای شاخص رامونیپ انیآشت ریسف فعال حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار ،یریاحمد قد

 . تراز انقالب است یهارسانه یهااز مالک یدارشجاعت و امانت ،صراحت ،صداقت

های نهرسا یبرخ یامروزه حت :رسانه تراز انقالب عنوان کرد و گفتهای یژگیو نیاز مهمتر یکیرا  یامانت دار یو

افراد را فاش  یوصتقوا فراتر رفته و اسرار خص یو از مرزها رندیبگ دهیرا ناد یدارهم ممکن است امانت زین ییحرفه ا

 . ستین دهیپسند یو منطق یتیمسئله با هر ن نیکنند که ا

فقط به دفاع از  دینباها رسانه: اظهار کرد ،باشند یعمل نکنند بلکه تهاجم یفقط تدافعها رسانه نکهیا انیبا ب یریقد

 . ها حمله کنندبه ضد ارزش دیبسنده کنند بلکه باها ارزش

 یبا مرزها ینگرو واقع ییگوقتیحق یکه مرزها شودیها مشاهده مدر رسانه: کرد حیتصر یاسیحوزه س پژوهشگر

 . مسئله نمود بارز داشت نیا هامیکه در مسئله تحر شودیجابه جا م یگاه یو رجزخوان یدهپاسخ

را در حوزه ها بستر قضاوت ،ها لیاخبار و تحل: گفت «در حوزه رسانه و خبر یروان اتیعملهای کیتکن»کتاب  مؤلف

 ه را رقمجامع کی ماتیتفکرات و تصم ،خبرنگاران با اخبار و اطالعات در رسانه ها ،زندمی افراد رقم یبرا یاسیس

 . کندمی درست حرکت ریجامعه در مس ،باشد حیات صحاطالع نیاگر ا ،زنندمی

فضا  ،کردندنمی پمپاژها برجام را در رسانه یالیخ یو دست آوردها ایمزا ییدر بحث برجام اگر رسانه ها: افزود یو

 . شدمی مخالف برجام فراهم ندگانینما یمتعهدانه از سو یکنشگر یبرا

 یاز سو یوممطالبه عم نیا ،زنندمی دامن یکنند و به ظنمی جادیرا اای هدر جامعه مطالبها رسانه یوقت: گفت یریقد

 . دهدمی قرار یرا در مقابل مطالبه عمومها و آن بنددیدست مسئوالن را م ،رسانه

 نیا به دنبال دینباها رسانه: گفت ،خود را سپر بال کنند دیاز موارد با یدر برخها رسانه نکهیا انیحوزه رسانه با ب فعال

 ازین چه نباشد که مردم و مسئوال نینگاهشان به ا دیبلکه با ،مسئوالن چه دوست دارند بشنوند ایباشند که مردم و 

 . دیایآنان باشد و به مذاق شان خوش ن یتلخ برا ییداروبه مثال  ازین نیگرچه ا ،دارند بشنوند

 

(32) 

 اثر معکوس

 ،یفحاج ص هیعل نیحمالت سنگ. به دفاع از مجرم برخواهند خاست ایالجرم عده ،از جرم باشد شیب یمجازات وقتی

رجام بدر  حتملیاست تا  دیجدهای ییکننده صف آرا جادیبه ضد خودش و ا لیدر حال تبد قایدق ایک یو مهدو یشجاع

 ...فتامل. به کارگرفته شودای منطقه
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(33) 

 معتبر نمایی

 ایاشته د تیموضوع ریوز ی! سخنان عادست؟یچ وزیکثافتخانه آمدن#ز از نقل خبر ا یروحان یروان اتیهدف مشاور عمل

 دولت؟ای رسانه یحام نیمهمتر ییمعتبر نما
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(34) 

 یمل تیو امن عمومی افکار

 یر فکرمعطوف به فق ،یدر مواجهه با افکار عموم رانیا یاسالم یجمهور یتیو به تبع آن امن یاسیسهای چالش اکثر

و  میعلرا در ت یمفاد آموزش نیکه از قضا کمتر یموضوعات ،است «یتیفهم امن»و « واد رسانهس»جامعه در دو حوزه 

 . است دادهدر مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص  میتفه

 ،شودیم غلط و مغرضانه خشکاندههای لیو نشر اخبار و تحل یریپذ عهیسطح سواد رسانه است که بستر شا یارتقا با

 انیر و پاکم اث ،یواکنش یآنکه الزم باشد همواره در تالش یب ،گرددمی جادیا یدر برابر تهاجم فرهنگ ینذه یو سد

 . نمود حیبر ذهن نشسته را تصحهای انگاره ،ریناپذ

 یناسش تیو ماه یو خارج یداخل داتیشناخت انواع تهد ،یمل تیامن یاز اصول و مبان یآگاه زین یتیمباحث امن در

ار کنشگران پندار و رفت -ا حصرت هیاز سور-روز  یاسیسهای چالش نینسبت به مهمتر ،سخت و نرم یدازاقسام بران

 . دینمامی یو کج رو یشیجامعه را مصون از کج اند

 عاتیهات و شاشب لیبا س ییو مبنا رانهیشگیو سواد رسانه در مقابله پ یتیمباحث امن یحال و با وجود نقش اساس نیا با

 ،ینگو فره یمختلف آموزش ینهادها یو تخصص یعموم ماتیدر سبد تعل نیادیبنهای آموزه نیچرا سهم ا ،زدا تیامن

 انقدر اندک است؟!



31 
 

(35) 

 از تولید به مصرف

در  «امام زمان یصفحه رسم»در تلگرام همانقدر مضحک و دشمن ساخته است که  «یبه فارس یکره شمال»کانال 

 معلوم الحالهای که تماما بالفاصله خوراک همان رسانه «مردم»عول و مجهول به نام مجهای کامنت زیو ن ،نستاگرامیا

 . ضد انقالبهای رسانه یزبه مصرف خوراک سا دیجز چرخه تول ستین یزیچ نیگردد و امی
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(36) 

 منطق ضد انقالب

فتخار زنانش ا یکه به تازگ ایلهیاست از قبتر عقب ،زن دارد ریو سف لیو وک ریکه وز یکشور ،در منطق ضدانقالب

 شان شده! بیراننده شدن نص#
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(37) 

 ترویج و تثبیت

ارائه  یاجکانال مذکور به  ،اتهام توسط مقامات کی بیاست که با تکذ نیاتهامات ا تیو تثب جیدر ترو وزیروش آمدن

 پرد!می گریدای شاخه اتهام به شاخه کیصرفا از  ،مستندات آن موضوع

 شاک#حفا #
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(38) 

 یو ابزار دروغ سنج خبری منطق

 وزیاذب به نسبت آمدنکرسانه  نیاما هم ،ستینظام تشنه ن نیبه خون ا وزیو کمتر از آمدن دیگونمی کم دروغسی بیبی

داشته ای سهیاست مقا یکاف وزیآمدنهای اخبار و گزارش یدروغ سنج یبرا نیبنابرا. را دارد قیحکم ابوذر صد ،کذاب

 . یس یب یبا ب دیباش

 . روغ استدتوان مطمئن بود که آن خبر می ،نزد سیانگل یسلطنت میزد و رسانه وابسته به رژ وزیرا آمدن یمطلب اگر

 ایست دروغ باشد ممکن ا ،ستیصحت خبر ن یالزاما به معنا ،مشترک کار کرد ایمستقل سی بیبیرا  یاگر مطلب اما

 . نباشد

 



35 
 

(39) 

 پرستی از ایران دوستی تا عربستان

ستودند می ار یخونخوار سعود میشاه و رژ ،یحق راننده شدن به زنان عربستان یبه بهانه اعطا روزیکه تا د ییهمان ها

 ،کایهور آمرجم سیدر تمام نطق سراسر موهن رئ ،آشکار یریامروز در تزو ،نام نهادند رانیاز اتر یو عربستان را مترق

 . گرفته اند تیانژست عصب «یعرب جیخل»تنها معطوف به استعمال 

ن پنداشته شا مجنون نیاز خود بروز داده اند که چن یچه رفتارها افراد و رسانه نیسوال هست که مخاطبان ا نیا یجا

 اند؟

 



36 
 

(40) 

 اظهاراتانعکاس 

ر اما آنچه د ،ستین یعربستان که شک میو مساعدت در هدف قراردادن رژ منیهای یبه حوث رانیا یدر کمک نظام

 . بر اظهارات مقامات انصار اهلل است و بس یصرفا مبتن ،مطابق متن خبر ،شده تریت هانیک
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(41) 

 هزاره سوم یجادو ،رسانه

 یجناح ییعوارا به د یمل یتواند موضوعمی یستیاولیماک انینشان داد چگونه جر گریبه زلزله کرمانشاه بار دها واکنش

 . بنشاند یدعم گاهیمتهم را بر جا زیدهد و ن لیتقل

ولت د نکهیا ،ستیشود مهم ن مارانشیدر زلزله منهدم و مدفن ب یبه کل یساخت دست دولت روحان مارستانیب نکهیا

فرسوده بوده است های که تمام تلفات متعلق به بافت یاستان نداده به طور نانیکوخ نش لیجز باد هوا تحو یتنبل کنون

 هدیکش یدولت روحان مانکارانیتوسط پ زیه در چند بلوک مسکن مهر نشد بیتخر یوارهاید نکهیا ،ستیهم مهم ن

چقدر است که هر نیمهم ا ،ندارد یتیاهم زیدو کشته بوده ن ،مسکن مهر یتنها تلفات کل واحدها تیشده و در نها

اما به  ،هنداشت قیو به موقع به زلزله زدگان توف کسانی یبحران و امداد رسان تیریمنازل و مد یساز منیدولت در ا

 یو ب یموفق شد تمام کم کار شهیو مثل هم گریبار د یافکار عموم تیریدر مد ،خود یوابسته و حامهای مدد رسانه

 ...دینما یمسکن مهر مخف ختهیخود ساخته و فرور واریرا پشت د شیخو یتیکفا
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(42) 

 ارتشی کشی

ها یخواست ارتشمی از همو که میکن یادی ،ارتش یبرا یروحان یکانال حام اکارانهیمکرر و رهای دنیهورا کش انیدر م

 . شد خیانتی نیچمران مانع چن دیاخراج کند اما شه را
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(43) 

 رد پای دالر

د نسخه را وار یو هیشب یکرهایاست ،و کودتاگر آل سعود کتاتورید ،محمد بن سلمان یمحبوب ساز یتلگرام در راستا

 . کننده بن سلمان است یتداع یجمله نمادها کامل و چهره جوان از شیر. کرد دشیجد
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(44) 

 مستتِر و مستتَر

ت ساخته دول مارستانیکامل ب یرانیو تیفرار از مسئول یبرا یروحان یهوشمندانه دولت و کانال حامهای یساز هیحاش

 : نساخته یو مسکن اجتماع

 مسکن مهر. 1

 سپاه بد ،ارتش خوب یدو قطب. 2

 یجعفر زیعز یتماس تلفن. 3

 انیحقان دیوح هیگال. 4

 ...یبه زود. 5
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(45) 

 چشم هایش!

 . دیبکش نییرا پا لهیفت ،دیتابلو عمل کرده ا یادیداده ز غامیپ یظاهرا روحان

ادعا  نیاگواه  یبه روحان یو انتقاد یاز رهبر یدیچند مطلب تمج ،از دولت تیگسترده در حماهای یاز لجن پراکن پس

 . است
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(46) 

 تیو تست خر وزیآمدن

 یعرفمابتدا صرفا خود را صاحب کرامت  ،افتی تیمأمور یرانیبر انحراف جامعه ا «محمد باب یعل»که  یهنگام. 1

ل شد و قائ تیالوه تیو در نها تیمقام ربوب شیخو یبرا نکهیبعد خود امام زمان تا ا ،سپس باب امام زمان ،نمود

 ثر افتاد!مؤای متأسفانه مرحله به مرحله هم بر عده

 یگر ادعاا عتایطب. بود یمتک روانشیپ «تیتست خر»کامال هوشمندانه و بر  یاقدام و ،یاجتماع یمنظر روان شناس از

 . شدنمی یهرگز وارد مراحل بعد ،افتادنمی مقبول یاول و

 نکهیا. است شیمخاطبان خو تیتست خر یعنی ،روش نیبر هم یمبتن قایدق زیدهد نمی انجام وزیکه آمدن یاقدام. 2

دگان ززلزله  انیدر م یندهد )حضور بدل رهبر ایفرمانده سپاه(  یشیرا کش دهد )تلفن نما یدروغ ردیگمی میتصم

ت که از اس یبازخورد زانیم زیآن ن نییو شاخص تع اردد یمیفهم و سواد مخاطبانش رابطه مستق زانیکرمانشاه( با م

 .دینمامی افتیمطلب در کیانتشار 
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(47) 

 صور یا تقصیر؟ق

ت خوب اس ،از اخبار را به خود اختصاص داده یبخش ،یاصفهان یتوسط درای روزها که بحث ضبط جلسات هسته نیا

در  یر گروهرا د یو تخت روانچ یعراقچ ،فیظر انیآقا یاطیاحت یحضور و مکاتبات ان شا اهلل از سر ب میینما یادآوری

 . شدمی تمام گفتگوها به دشمن نیآنال میبه تقد که عمال منجر ،بریوا یلینرم افزار اسرائ

 نتونیکل یالریه ،لیو هاتم اهوی ،لیمیچون ج یلیمیخدمات اهای سیبودن سرو ییکایبه ذکر است با وجود آمر الزم

 . تقرار گرف ونیاسیو مالمت مردم و س FBI ییمورد بازجو سیسرو نیاز ا یمرتبه در خصوص استفاده ادار نیچند

در  یهر کس ،هم بدانند گریهست و الزم است آن دو نفر د ژهیکه و یاخبار یبرخ» دیگومی خصوص نیدر ا یعراقچ

 !«رندیقرار بگ انیهم در جر گرانیتا د دهدیگروه قرار م

tasnimnews.com/fa/news/1393/12/26/689518 

 

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/12/26/689518
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(48) 

 یو موج شکن ینیموج آفر

 یانه زنگم ،از انتشار متن نامه شیچند روز پ دیجالب است بدان نیخصوص نامه رهبر انقالب به جوانان مغرب زم در

صر که مجمهور  سیو رئ کایخارجه آمر ریآنچنانکه وز ،وجود داشت زیبر مرگ عبد اهلل بن عبد العز یمبن یقو ییها

بالفاصله پس  اما ،داشته باشند یبا و یدارید چینتوانستند ه ،به عربستان رفته بودند یسعود حال پادشاه ییایجو یبرا

 . مرگ عبد اهلل را اعالن نمودند ،آن یمغلوب کردن موج خبر یاز انتشار نامه و برا

 نامه _انتشار_سالروز#

 

(49) 

 تداعی

اق به جهت قبل از حمله به عر یفضا یرد جز تداعندا یهدف ،نیو منافق یلیه ،ینیموگر ،کنگره ،معرکه همزمان ترامپ

ه جک آنچنان ک ،افتیروش تحقق  نیبه هم قایمحاسبات مسئوالن دولت و تکرار فتح الفتوح سعد آباد که دق رییتغ

 . «میدیچ آبادبه عراق را در سعد  کایحمله آمر وهیم»استراو گفته بود 

 

(50) 

 شنود

ه ببود که  یقشر متوسط شهر یبرا یمذبوحانه جهت دغدغه ساز یود تالششن#از  هیو گال یاظهارات امروز روحان

 از دیجمهور و قطع ام سیاز رئ یگردانیدر حال رو ،رو شیپهای یو گران یشتیمعضالت فراوان مع یوضوح در پ

 . ندیمحقق نشده اوهای وعده

 یاطالعات_نهیکاب# یتیامن_دولت#
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(51) 

 فریاد یا سکوت؟ مسئله این است

 نیکه ا مینکدانم اما چه می به شعور مخاطبان نیتوه قتایرا حق نییو تب حیمضحک است که توض آمدنیوز اتیجعل قدرآن

 «مستند»در دسته  ،گذارند« سند»مواجهند که هر چه بر آن عنوان  یبا افراد ریخود ناگز ،دهیمخاطبان فهم

 کنند!می پندارندش و باورشمی

« ربط» شده یآنچه سع -خواهد شد انیخزعبالت بودنش در ادامه ب لیکه دل- مدنیوزآ( اما به فرض صحت مطالب الف

 : عبارت است از بیبه ترت ردیقرار گ یسیرئ میابراه دیو س یموضوع به مقام معظم رهبر

 میبراها دیترِ سدف یِمنش». 2و  «یرهبر تِیب یِتیپسرِ مسئولِ امن»و  «یبرادرِ باجناقِ پدرِ عروسِ رهبر»پورسانتِ . 1

 !«یسیرئ

ساد( و فاز زنگنه )عامل انعقاد  یو عبارت است از قهرمان ساز تیقلب و عکس واقع ،آمدنیوز ریمطلب اخ ی( خروجب

 . یرهبر کانیالهه( و متهم کردن نزد یداور وانیدر د رانیا یاردیلیچند ده م مهیزنگنه و جر ی)عامل ابقا یروحان

)دولتمرد محکوم به فساد  یمیمحمد رضا رح کجانبهیاست از اظهارات  ارتعب -به فرض صحت- آمدنیوز( مستند پ

ما بر باد تما «مسئول وقت»طال است که با گاف های سکه یاهدا یمیو تنظ یمتن جعل ادآوری( که مهیدر پرونده ب یمال

 . رفت

به  نکهیرغ از افا ،ندارد یگریگاف بارز د ،کودکانه متن نامه اتیجز ادبها برگه نیا ،آمدنیوز اتیجعل گری( به نسبت دت

از  زین یقابلو منتشر کرد که در اقدامات مت دیرا به صورت انبوه تول ییبرگه ها نیچن یمجاز یتوان در فضامی یراحت

 . منتشر شده است یمشابه اتیتاکنون جعل ،یمتون نیچن یاعتبار یب شیو به قصد نما اریکاربران هوش یسو

 ،منفعل مخاطب خام و یرا در بر داشت اساسا خوانا نبودند اما متاسفانه برا یسیانگلکه متون  مهیضمهای ( برگهث

ابل قاساسا  نکهیفارغ از آنکه در متن چه نوشته شده و ا؛ است یکاف رشیپذ یبرگه برا کیبر « سند»صرف برچسب 

 . ریخ ایخواندن باشد 

بت محکوم به بطالن است مگر آنکه خالفش ثا آورد یخبر ی( دستور قرآن و حکم عقل است که اگر فاسق و کذابج

 یظاهرا از سو نطوریا ،دهیموارد عد ییبا وجود رسوا دیگومی (یروحان می)وابسته به ت آمدنیوزکه  یبزرگهای دروغ. شود

 !«دیبار راست بگو نیا دیشا»شود که می هیتوجای عده

کرسنت  در خصوص فساد یانتشار هرگونه مطلب ،یحاندولت رو یمل تیامن یعال یشورا رخانهیدب دی( جالب است بدانچ

نه و انتساب و زنگ یروحان ریکانال در تطه نیا ریدولتمردان ممنوع اعالم کرد که مطلب اخ ییاز رسوا یریرا جهت جلوگ

 . گرددمی فیتعر یابتیبستر جنگ نرم ن رتنها د یسیرئ میحداد عادل و ابراه ،یموضوع به رهبر

 نیه ابمشغول کردن اذهان . 1عوامل دولت با دو هدف  یاز سو یکذب نیگردد که انتشار چنمی متذکر انی( در پاح

بهره . 2 و ختهیافسار گس یو فساد و گران یدولت روحان یبر ناکارآمد یاز تمرکز و فشار افکار عموم ییمسئله و رها

 ییوگگشته که  نیتدو یکه مطلب طورآنچنان ؛ است یوحانبه نفع ر یجانیالر ینژاد و آمل یاز نزاع احمد یبردار

نه و زنگ یروحان یو قهرمان ساز ریآن تطه یکه خروج یمتن کهیدرحال ،است یرهبر تیب هینژاد عل یاحمد یافشا

 . ندارد یگریخالق د ،دولت یروان اتیعمل میقطعا جز عوامل ت ،باشد



46 
 

(52) 

 آدرس غلط

 و« است یدستور عل»گفتند می یکودکان کوفهای غالهغصب و سرقت بز نیح هیاست که مأموران معاو خینقل تار

 ...دادندمی حضرت سوق یرا به سو انیو دشنام کوف نهیک نینچنیا

 یروحان# وزیآمدن# خیتکرارتار#
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(53) 

 طانیشهای حقه

ر در شوک یاز اوضاع اقتصاد انِیناراض یهمراه کردن حداکثر یبرا ،یطانیهوشمندانه و ش یدر اقدام آمدنیوز کانال

کند می است ذکر یخنث یکه عبارت «یشتیمع تیو وضع یعدالت یاعتراض به ب»فراخوان حضور را با عنوان  ،تجمعات

 را در بر یزیکند که هر چمی ءو هدف معترضان را القا تینخود از  لیتأو ،آمد دیپد یو تجمع دیبه هدف رس یوقت یول

اهنگ و است چند نفر به صورت هم یکاف زین انیم نیدر ا. یحاندولت رو ختهیجز اعتراض به فساد افسارگس ردیگمی

و  یجارخبر آن تجمع از م گانهیساختار شکنانه سر دهند تا همان به عنوان  یشعار ،چند صد نفر انیهدفمند در م

 . داده شود میتعم تیجمع کیو بر کل  ،مختلف منتشرهای انالک

فرار از  یه براک ییکند اما جامی نهادها را ذکر نینام ا میمستق ،گهبانن یسپاه و شورا بیدر تخر زین گرید یترفند در

 . دینمایم «یاسالم یجمهور»و  «نظام»آن فساد را منتسب به  ،گرددمی از دولتای مفسده انیناچار به ب ،ییآبرو یب

 

(54) 

 خود زنی

و  ،مایبر باد رفته س تیثیفارغ از ح ،محض اعتراضات مناطق مختلف کشور کوتیدر با یروحان یمایبه لطف صدا و س

تنها  ،ارندبا نظام بگذ تیضد یدولت را پا اهیضد انقالب شد تا اعتراض مردم به کارنامه س بیکه نص یفارغ از فرصت

د تا در افزوده ش ،دولت یرسانه حام نیمهمتر ،وزیآمدن الکان یهزار نفر بر اعضا 150از  شیساعت گذشته ب 24ظرف 

 . شان گردد بیتجمعات نص نیاز چند و چون ا یخبر ،مایس یخبر یب
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(55) 

 تصور ،ریتصو ،تیروا

سر  دنیدر بر میرژ تیجنا»نوشته شده  پیمتن کل حاتیدر قسمت توض. دیکنمی مشاهده وزیدر آمدن پیکل کی

مان و مکان ز ،آنمصرف گذشته نبودن  خیالقاء صحت محتوا و تار یبرا ،ریگوشه تصو. دیکنمی آن را دانلود. «معترضان

 یطیااما در شر لمبرداریف. واضح ریغ یریاست از اصوات و تصاوای طبق معمول ملغمه پیکل یمحتوا. درج شده است

 اریود بسخ یبه خود ،دهیدر هم تن یادهای( و فرلی)موبا نیحرکات تند دورب لیمخاطب از مشاهداتش به دل افتِیکه در

 سرش رو یشرف! ولش کن! چرا دار ی! بیوا»: ا مشغول گزارش صحنه استاسترس ز ییبا نعره و صدا ،است زیناچ

 . «!؟یکشمی مردم رو یشرف! چرا دار ی! بکن! ن؟یبرمی

 یاز محتوا مخاطب که ،و غبار آلود فتنه ینیمسموم بدب یآن هم در فضا ،( تکان دهندهتیصحنه )روا نیمواجهه با ا در

به  ،گرددمی شده در معرکه پر ریعوامل اجهای تیاش ناخواسته با روا یریتصوهای خالء ،شودنمی متوجه یزیچ لمیف

 ،انیعشدا رهیحال آنکه به س. است «ینیشاهدان ع یارسالهای لمیمستند و ف ریتصاو»بر  یآنکه تصوراتش مبتن الیخ

هم  تیجنا ،یداعش ردارلمبیتفاوت که ف نیبا ا. حضور دارند زین یبردار ریعوامل تصو ،خرابکارهای میهمراه ت شهیهم

 شیخو اتِ یجنا تِیمقدار صحتِ روا نیاز هم ،یوطنهای یاما داعش ،کندمی کم و کاست ضبط و منشر یمسلکانش را ب

 . بهره اند یب زین
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(56) 

 مصاحبه از میان

ن به عوامل آو متصل کردن  یبه دنبال ساماندهها ابانیاز مردم در خای معاند پس از حضور عده یتلگرام هایکانال

 . غتشاش داشتندو ا بیتخر ،تجمعات یبرا یرسانرا در اطالع یاغتشاشات بودند و نقش اصل نیدهنده اخط یاصل

 نییتع یبرا الزم را یهماهنگ نیهمچن ،کردیم یدهو خط کیتحر یمدن یمردم را به شورش و نافرمان «وزآمدنی» کانال

 انیکرد بلکه با قالب بنمی را به اسم خود منتشر یالبته اطالع رسان. دادیزمان و مکان حضور افراد در تجمعات انجام م

 . نمودیمفرمان آشوب را منتشر  ،از زبان شخص سوم

لف منتشر مخت یدر شهرها ییهاهیانیب عیاز توز یریمکرر تصاو ،شدن مسدودقبل از  ،ماه ید 8در تجمعات  وزآمدنی

وسترها را آماده پبود که  نیامر ا تیواقع کهیدر حال ،کنندمی و مطالب را ارسال ریتصاو نیبود که مردم ا یو مدع کردیم

 . کردمی داشت و آن زمان خود از زبان مرم منتشر

 48ظرف  باعث شد ،نسبت به اعتراضات مایمختلف و خصوصا صدا و س یهاو سکوت رسانه یرساناطالع کوتبای با

 کیال به کان یتعداد اعضا ،ینهم د انیکه از بامداد هشتم تا پا یبه طورکانال شوند  نیهزار نفر عضو ا 500ساعت 

 . دیو چهارصد هزار نفر رس ونیلیم

 نیا «وزیآمدن»هم کانال ضدانقالب  ریت اخبود و در اغتشاشا BBC گراندهنده به فتنهرسانه خط  نتریمهم 88 فتنه در

 . نقش را بر عهده داشت

نان چرا که دشم ،شودمی کانال باب اغتشاشات هم بسته کیبا مسدود شدن  میکن ناست که گما یتصور اشتباه نای

 . آورندمی یرو یگریبه رسانه د ،هم حذف شود «آمدنیوز»نظام اگر امثال کانال  نیا

dana. ir/news/1272796. html 

 

 

http://www.dana.ir/news/1272796.html
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(57) 

 یک بام و دو هوا

ذف رقبا حوجود رقابت و اتهام  یسو ادعا کیاز : سیانگل یسلطنت میرسانه رژ یبام و دو هوا کی استیاز سای ونهنم

. یربه رهب شیدر مخالفت با انتخاب خو شانیتواضع ا دنیبه چالش کش گرید یو از سو ،یاهلل خامنه ا تیتوسط آ

 ...فاعتبروا
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(58) 

 حماسه تماس

نفتکش و فوت  یآتش سوز یریگیکار در خصوص پ ریاش با وز یت که تماس تلفنبر سر کار اس یجمهور سیرئ

بخش  نیشود که خبر اول مهمترمی یتلق یآنقدر دست آورد بزرگ ،هفته پس از وقوع حادثه کیآن هم  ،یرانیخدمه ا

 دهد!می را به خود اختصاص مایس یخبر
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(59) 

 و اینک امداد!

 یفنتماس تل یکه قرار است در پ یتکاوران ،یهفته پس از وقوع آتش سوز کی دیا دهیشن یحت ای دهید ایدن یکجا

ر برابر با کت و شلوار و سالم و صلوات د ،ندینفتکش نما یرانیجمهور اقدام به نجات)!( جان و جسم خدمه ا سیرئ

 اعزام به صف شوند! یبرا ،ریوز یآقا یو جلو نیدورب
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(60) 

 ریزش

 . ادامه دارد یروحان یرسم ریمخاطبان کانال غ ینزول ریس ،تلگرام لتریبا وجود رفع ف

 وجز شکست پروژه آشوب  یزیمخاطبان که چ زشیعوامل مؤثر در ر رشیپذ یبه جا وزیاست که آمدن یدر حال نیا

 خصوص است! نیدر ا یدخالت نرم افزار یبا آدرس غلط خود همچنان مدع ،ستین شیدروغ ها ییرسوا

است  یم مدعکه روح اهلل ز ینرم افزار ،صورت گرفته «موبوگرام»شات از کانال با  نیو اسکر به ذکر آنکه حضور الزم

 وجود ندارد! وزیآن امکان مشاهده آمدن لهیبه وس
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(61) 

 امداد و نجات

 از دولت به نظام اعتراضاتفلش  رییدر تغ یضد انقالب به روحانهای از کمک رسانهای نمونه

 برجام  یسالگرد اجرا یبه جاسالگرد انقالب : دالر#

 دولت و وزارت نفت یبه جا ینظارتهای دستگاه: اختالس#
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(62) 

 دستاورد دستور

 !زگردهایجمهور به حل مشکل ر سیدستور رئ#: دولت گریدستاورد بزرگ د کیاز  یروحان یمایصدا و س ییرونما
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 !دینکن یدشمن باز نیدر زم

 سینده رئز یگفتگوها گریبه د دیداشته باش یکنم مرورمی هیتوص ،دیرا دار یپور با روحان دیرش یاگر ظن هماهنگ. 1

 ریا غرپور  دیرش یو مصاحبه چالش دیابیانفعال را در یتا معنا یدریفرد و ح یدیچون شه یانیجمهور با حضور مجر

 . دیبر ظن محض نقد نکن یمنصفانه و مبتن

ر گرفتن اما فارغ از در نظ ،مسئله کشور نیمهمتر نجانبیا دهیاست و به عق یموضوع مهم میاگرچه برجام و تحر. 2

لگرام را و ت ترییتو لتریبتوان موضوع ف دیشا نکهیضمن ا ،پور نبود دیموضوع قطعا در تخصص رش نیا ،زمان تیمحدود

دالر )به  تمیکورد زدن قر ،یکاریچون رکود و ب یبه مسائل انهو جسور حیپرداختن صر ایکرد اما آ یتلق یفرعای مسئله

 ،دگاناوضاع زلزله ز ،پرسش در خصوص نقش دولت در باال بردن نرخ ارز ،برجام( یثمر ینمود ب نیعنوان بارز تر

 !ست؟یمردم و کشور ن یمسئله اصل ،مالباختگان تیخوزستان و وضع یهوا

ه قرار عموم جامع نیکنون مورد تحسدرد دل مردم و دغدغه نخبگان را مطرح کرد و هم ا دیترد یپور ب دیرضا رش. 3

 در دو نقش متفاوت حمالت و اهانت یمجاز یشده فضا یسازمان ده فیمحتمل است ط اریبس یرو نیاز ا ،گرفته

 انیحام حمله ،اول. همکارانش یشود برا یعبرت سدر ،یو یو عذرخواه ینیآغاز کنند تا با عقب نش یو هیرا عل ییها

 یِبکاربا طل یو انقالب یدر نقاب ارزش یهجمه افراد ،و دوم شیگفته ها لیب به دلضد انقال فیو ط یمتعصب روحان

 . و برجام میچون تحر ییاز ناگفته ها یناش
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(64) 

 حمالت نیابتی

 یاز و ابتیو به ن یاز حسن روحان تیپور در حما دیضد انقالب به رضا رشهای آغاز حمالت رسانه

 



58 
 

(65) 

 های سیاست عمومیظرفیت

هداف شان نسبت به ا افتهی تیفعل تیو ظرف رانی( در ایعموم یپلماسید ی)جنبه درون مرز یعموم استیسهای هیپا

 : انقالب

 )فعال و اثر بخش( یمعظم رهبر مقام

 مخرب( ایفعال و  ریمجلس )غ ندگانینما

 فعال و کم اثر( ری)غ ییدانشجوهای تشکل

 فعال و کم اثر( ریجمعه و مراجع )غ ائمه

 اثر( یفعال و ب ریمردم نهاد )غهای انسازم

 و مطبوعات )فعال در دو سو(ها یخبرگزار

 )فعال در دو سو( یاجتماعهای شبکه
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(66) 

 انقالب کاتوریکار ،یکاتورکاری انقالب

این  کنند، بهمیهای کاریکاتوری خلق چگونه انقالب ،های اجتماعی با ضریب دادن به مسائلخواهید بدانید شبکهاگر می

 مورد توجه کنید!

 از سر یوسرر هیثان پنجتنها  ،و پشت به آن نیدورب یزن با هماهنگ اراین است که چه اتفاق افتاده لمیدر ف چیزی که

 . زندیگرمی کنند و از معرکه خود ساختهمی و دوباره سر ندیگشامی

های ه( و دستگای)عنصر نرم افزار یماعاجتهای ( و به واسطه شبکهیدشمن )عنصر روان یروان اتیبا عمل آنچهاما 

در قاب ثابت  عمل ریناپذ انی)طول پا داریپا یریتصو عبارت است از گردمی ء( القای)عنصر سخت افزار انهیو را لیموبا

 کی ندگاننیموضوع با تعداد ب کیکنشگران  عدادت ینیگزیموجود )جاهای لیآن در تعداد موبا ری( همراه با تکثریتصو

توسط  زیکه عموما ن؛ و هشتک ها( ترهای)ت« جنگ»و  «انقالب»چون  یجیتند و مه ریاستفاده از تعاب تاینهاکنش( و 

 . شودمی و منتشر دیمستعار( تول یو اسام کیفهای )اکانت گانهیشده ب یو سازماندهای رسانه انیجر
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(67) 

 پاسکاری

امات ارشد از مق یکی)مرتبط با موساد و وابسته به  وزیمدنآ ،گریکدیضد انقالب با های رسانه یو پاسکار یدر همکار

و در  ،کندمی هاستفاد ریرا بدون ذکر منبع و بدون اعتراض رسانه اخ( BBC متعلق به)ر( اخبار کانال مملکته کشو ییاجرا

ابر بر را متهم به تسامح در (MI6)همکار  یاطالعات سیبه سرو تهرسانه وابس ،یتصنع یدر انتقاد زیحال ن نیع

که  یمخاطبان یاعمال اخبار آن را بر «یطرف یب» گاهیدر جاسی بیبیتا ضمن نشاندن  دینمامی یاسالم یجمهور

 . ندارند معتبر جلوه دهد وزیبه آمدن یاعتماد
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 یروحان انیحام

 استیبه نهاد ر با سالح سرد یحمله فرد»: دولت مطلوب خود را دارد یهوا نگونهیا سیانگل یسلطنت میرژ رسانه

 . «یجمهور

 یاز نهادها یکیوص و در خص یمشابه در زمان کنون یاتفاق ایاتفاق در دولت قبل و  نیهم یبراسی بیبی تریت تصور

 . «یرانیمأموران سپاه پاسداران به جوان معترض ا کیشل»: ستیدشوار ن یرهبر رنظریز
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(69) 

 حب و بغض

 نما کیدر  هیت به دولت و قوه قضائنسب MI6ای رکن رسانههای حب و بغض
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 یشگیواکنش هم

 یهبرمردم از نظام و ر یسراسر تیشان به حما یدنباله رو ماریبهای ضد انقالب و ذهنهای رسانه یشگیواکنش هم

 : بهمن 22های ییمایدر راهپ

 نه مردم ،بودندها ینظام. 1

 باالجبار ،کارمندان بودند. 2

 با اتوبوس ،دندبوها از شهرستان. 3

 سیساند یبرا ،آمدند اما. 4

 اگر مجوز حضور دهند ،میشتریما ب. 5

 اعتراض یبرا ،آمدند. 6

 کم بودند ،آمدند. 7

 است یویآرش ریتصاو. 8

 کنسرت لغو شد کی ،خبر مهمتر. 9

 کوتیسکوت سانسور با. 10
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 پایان توهم

 نیولا یبهمن امسال برا 22در  نیبنابرا. ستیتوجه شان نم خطری که نمودند اذعان هم و کردند حضور به دعوت هم

 . بود میو هم زمان خواه یعمل یبار شاهد وزن کش

 افت؟یخواهد  انیپا اهویپر ه تیشانتاژ و توهم اقل ایآ
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 خود محقق ساز ینیب شیپ

 . «خود محقق ساز ینیب شیپ» ندیگومی نیبه ا یدر جامعه شناس

 . نیا یعنیاست  یخارجهای سیسروای رکن رسانه زویآمدن مییگومی نکهیا

 . مردم انیم یو اکنون بمب گذار ،یآشوب و آتش افروز تاکنون
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(73) 

 هاگرگ

 ینه تنها کس. دهدمی انقالب شعار زیرهبر عز هیعل ،کنندمی یاو را همراه تیجمع نکهیا الیدر مترو به خ ایگرگ زاده

 او را ادب زیپوش نیو ل دهیصورت تراش یکه جوان ،کندنمی اش یبا او بود همراه که همکار و هماهنگ لمبرداریجز ف

 لیود تبدخ هیعل یغیو ضد تبل ییبه رسوا ،منتشره لمیف هیثان چند نیضد انقالب با هم غیکه تبل یبه نحو دینمامی

 . گرددمی

 اش مشخص شد؟ یعیجوان و واکنش به حق و طب نیا هیوحوش عل دیو تهد تیهمه عصبان نیا لیدل
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(74) 

 هاهحاشی حکمت

وامل و ع تیو دولتش و چه به عامل یحسن روحان تیچه به عامل ،یام پشت هر جنجال افتهیدر نیقیبه ها سال نیا یط

 هیه حاشب ،جنجال ها نیخائنانه وجود دارد که هدف از همه اای معاهده ایهنگفت و  یاختالس ،یو یابتینهای رسانه

توانند در ن ،است تا در مواجهه با تعدد موضوعات یانقالب انیرج یرو شیپ یدیجدهای باز کردن جبهه زینراندن آن و 

امعه و حمله ج یبرا یبا دغدغه ساز یروحان یروان اتیعمل میت زین گرید یاز سو. ندیتمرکز نما یمقابله با موضوع اصل

به  ،است یانحسن روح انیدولت را که آشکارا وزن آن به ز یاز عملکرد اقتصاد انیو ناراض انیدوگانه راض ،به ارزش ها

 . داز هوادار نمان یته یکنند تا اردوگاه روحانمی لیتبد یو فرهنگ یاسیسهای در حوزه یتصنع ییدوگانه ها

 یا_منطقه_برجام# یتومان_هزار_پنج_دالر#کاتسا _میتحر# یاجبار_حجاب# یاسالم_علم#

 CTBT# یاهیگ_دیجد_ارقام_ونیکنوانس#

 

(75) 

 کجاست؟ فرمان اتاق

 . دینمامی را متوجه رهبر انقالب ییها هیکنا« ها یبعض»واژه پر تکرار  دیبا کل یحسن روحان. 1

 نیاهدمج یبریو واحد سا وزیهمچون آمدن یابتینهای رهبر انقالب به رسانه هیعل ختهیافسارگسهای یلجن پراکن. 2

 . گرددمی محول یترییتو تیهو یبهای از اکانت یخلق با انبوه

ز و و طن یاز عبارات شبه علمای با ملغمه یدانشگاههای در کسوت چهره یچون محمد فاضلای یاسیکارگزاران س. 3

 . میا دهیدرجا زده و به آخر خط رس ،یرهبرهای شهیکنند که چهل سال است به واسطه اندمی القاء نگونهیا ،هجو

اره نظام کرا همه  یکاره و رهبر چیجمهور را ه سیرئ ،انیحجار دیسع ،اصالحات نیسیرتئو زیمورد ن نیتر دیدر جد. 4

 . دینمامی یدولت معرف یتیکفا یاز ب یو در واقع مسبب مشکالت ناش

 ،است یتماشاچ ست؟یچ انیم نیدر ا یاست که اتاق فرمان حمالت هماهنگ کجاست و نقش روحان نیسوال ا. 5

 گردان؟یباز ای گریباز
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 یو فروکش فراموشی

فراموش  به خزانه یعموم یتومان از درآمدها اردیلیهزار م 24 زیاز بودجه و عدم وار یدولت روحان یدرصد 80 تخلف

 . فروکش کرد زینها یتکان یروسر ،شد

 . دیباش دیمنتظر غائله جد ،تومان فراتر رفت ونیلیم 7. 1هزار تومان و سکه از  5دالر از : 1نوشت  یپ

 ،سیبه انگلای خامنه ی( در خصوص سفر مجتب97 نیفرورد 7)مورخ  وزیکذب آمدن یو به کل یخبر ناگهان: 2نوشت  یپ

 یه سازبه جهت غائل قایدق ،ستیقائل ن یآن ارزش و اعتبار یبرا زین( BBC) انگلستان یبنگاه سخن پراکن یکه حت

 . شده است شرمنتدالر  متیق یدر پ یاز مهلکه رکورد پ یو نجات روحان دیجد
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(77) 

 شب نامه!

به  و ریبعد عکسش را بگ ،کن نتیو پر پیبرگه تا کی ،نجات دولت از منجالب انفجار ارز و پرت کردن حواس برای

 !یدیتعدادش را از کجا فهم ،دهیبرگه دستت رس رمیگ ،کس هم نپرسد چیه. به خورد مخاطبانت بده ونجهی یجا

 !استفاده شده است« شب نامه»ن جالب آنکه در خود برگه هم عنوا
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 ارعاب

آغاز  هیرحمالت گسترده به سو گریاعالم کرده تا چند ساعت د ،کایبه جنگ طلبان آمر کینزد ،وزیفاکس ن خبری شبکه

 . خواهد شد

 داما اقرزنند و حمله می و ارعاب را جار دیتهد. از اصول ثابت جنگ است یریاصل غافلگ ،دانممی که من ییجا تا

 . ندینمامی

 وزیفاکس ن یاز اقدام سر از خروج شیشود و پ دهیبخواهد تدارک د مابریهواپ یناوها یاهویپر ه ییکه با جا بجا یجنگ

 ،اهد بودچند موشک و بمباران چند نقطه خو کیقاعدتا محدود به شل ،اگر هم محقق شود ،اوردیترامپ در ب ترییو تو

 . میشاهد بود ییگاه متروک هوایپا کیدر حمله به ترامپ  یاز سو شتریهمانند آنچه پ
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 یپوشال ونیاپوزوس

 رییه فرض تغاز مخاطبان خود خواسته تا اعالم دارند ب ،97 بهشتیارد 3مورخ  یدر نظرسنج وزیآمدن یکانال تلگرام. 1

را در  چهره 8 انیم نیادانند؟ و در می مناسب دیجد ستمیس یگذار هیپا یکدام فرد را برا ،یاسالم ینظام جمهور

 یمدمحمود اح» ،«یموسو نیرحسیم» ،«ینیمحمد حس دیس» ،«یرضا پهلو»معرض انتخاب قرار داده که عبارت اند از 

 . «یرجو میمر»و « فخرآور رعباسیام» ،«صدر یابوالحسن بن» ،«یمحمد خاتم دیس» ،«نژاد

 ،مخاطب ونیلیم 3. 1 انیاز م نکهیدهد و امی نشان وزیمدنکه تلگرام از تعداد دنبال کنندگان کانال آ یغ از عددفار. 2

وم )رفراند یاز مطلب مربوط به نظرسنج دیهزار بازد 360لحظه  نیتا ا ،است کیف زانیو چه م یقیچه تعداد حق

گان کنند تیرؤ %93از  شیب یعنی نینفر در آن شرکت کرده اند و ا 835هزار و  25( صورت گرفته که تنها یمجاز

 . زم ننهاده اند اتیبر شطح یکرده و وقع میکانال ضد انقالب را تحر نیا یرفراندوم مجاز ،مطلب

انال دولت ک یکالم یدهایو تقل ،نژاد یاحمد ریضد انقالب بر تحرکات اخهای و رسانه وزیمتعدد آمدن یپورتاژهایر. 3

ام خود را در نتا  افتینژاد افتخار  یه احمدآنک یچنان گفتار و رفتار جهینت؛ معرف حضورتان هست زین وزیبهار از آمدن

چون  یو غارتگر ینیمحمد حس دیچون س یدلقک ،صدر یچون بنای یجاسوس فرار ،یرجو میچون مر یستیکنار ترور

 . دهد یجا یرضا پهلو

 یووسم ،(%7) ینیمحمد حس ،(%77) یبه رضا پهلو بیبه ترت ،یاقبالِ اندک شرکت کنندگانِ در نظرسنج نیشتریب. 4

ر کدام ه زین یچون فخرآور و رجو یی( تعلق گرفت و تفاله ها%2صدر ) ی( و بن%3) یخاتم ،(%4نژاد ) یاحمد ،(5%)

 . را به دست آوردند یازشرکت کننده در رفراندوم مج %7از آراءِ کمتر از  %1تنها 

 نیاهای یکردن آتش بازای هاستارت در انتشار و رسان یر یبرا وزیفاق جالب آنکه با وجود سنگ تمام آمدنات. 5

بر  یمبتن تیاما عصبان ،چهره ها گرید انیدر م وزیآمدن یدلقک به رتبه دوم نظرسنج نیو با وجود نائل آمدن ا ،گروهک

ده و روح اهلل زم ش ینیمحمد حس دیچون س یوحوش متقابل دنیباعث در ،عدم کسب رتبه نخست لیبه دل ،یتوهم و

 یجمهور ینشان دهنده آن است که نف قایدق نیفعال گشته و ا گریکدی هیعل نیفکه آتش توپخانه طر یبه طور

رت به صو یحت نانیاست و ا یپر سروصدا و پوشال ونیو شکننده اپوزوس زیرقت انگ ییتنها نقطه همنوا ،یاسالم

 نظام ونرامیپ یمجاز ینظرسنج کی یکه برا ،دیاستقرار نظام جد یرا نه برا گریکدیتحمل  انهم تو یکیتاکت

 . ندارند یفرض نیگزیجا
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 همیشه پیروز

 نیهارتا ماشبا نشان دادن چ ،دیاین یو اگر هم کس؛ رانیگسترده ملت ا#زنند حضور می تریت ،وندع شنفر جم اگر چهار

 !رانیگسترده از حضور ملت ا# یریزنند جلوگمی تریبازهم ت سیپل

 حضرات! نیاند ا دانیم روزیهر حال پ در
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 یجنگ زرگر

ای کن رسانهرموساد به  تیکانال تحت حماهای یمتلک پراکن. دیرا نخورسی بیبیبا  وزیآمدن یجنگ زرگر بیفر

به سبب  88است که اعتبارش در فتنه ای به رسانه ی( صرفا به جهت وجهه بخشMI6همکار ) یسازمان جاسوس

 . مخدوش شده غرضانهو م یانتشار اخبار جعل

 ید نزد اقشار خاکستراعتبار خو تیچهره و تقو میدر حال ترم وزیچون آمدن یا فحش خوردن از رسانه بد نامبسی بیبی

 . رو است شیبه جهت استفاده در فتنه پ

 

(82) 

 اذعان ناخواسته

قام از و انت لیبا اسرائ یحماس و جهاد اسالم یابتیجنگ ن: به مقاومت منطقه از زبان دشمن رانیاهای فلسفه کمک

 . هیمستقر در سور یرانیا یروهایو نها گاهیانهدام و شهادت پا
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 استیو س نمایس

 لیاسرائ یمنظا یروهایبه ن 2011در سال  اهوینتان نیامیفاش کرده است که بن رشیاخ سابق موساد در مصاحبه سیرئ

 . شوند رانیدر ا یدستور داده بود آماده حمله به اهداف

 انیر پاد ایتمدن ما ینیب شیپ« کشف»در  کایآمر یستیونیصههای ار جنجال خلق الساعه رسانهدر کن دیرا بگذار نیا

هان ج یافکار عموم یجز مقدر و محتوم جلوه دادن وقوع جنگ را برا یکه هدف یموضوع. 2012جهان در سال  افتنی

 . نداشت

)محصول « 2012نوستاراداموس » ی( و مستندهاسیشرکت سنتروپل 2009)محصول  «2012» یینمایس لمیف دیتول

شمارش معکوس تا : 2012»( و یزنیو والت د شنیهرست کورپورهای متعلق به شرکت ،چنل یستوریشبکه ه 2009

چارچوب قابل  نی( در هم21فاکس قرن  یمتعلق به کمپان ،کیشبکه نشنال جئوگراف 2004)محصول « آرماگدون

 . است یابیارز

( کچرزیپ یشرکت لجندر 2006)محصول « 300» یرانیضد ا لمیف زین یگریاقدام مشابه ددر  وودیبه ذکر آنکه هال الزم

دولت دوم بوش را  یانیدر سال پا رانیدر حمله به اها طرح نئوکان ،انیرانیو بربر نشان دادن ا یکرد تا با وحش دیرا تول

 . دیهموار نما

 

 

 yon.ir/Pglqvمطالب اینجانب در حوزه سینما و تحلیل فیلم: مجموعه * 

http://www.yon.ir/Pglqv
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(84) 

 یاپازل برجام منطقه لیآشنا و تکم نیحسام الد

شر شد که در منطقه منت رانیا تیمحبوب زانیدر خصوص م یاعداد و ارقام ،یابرجام منطقه لیو در آستانه تحم وزامر

 . یاسالم یبه جمهور رانیالخصوص متحدان ا یو عل یاسالم یکشورها ینگاه منف: ستین شتریب زیچ کیحرف آن 

 أتیآشنا عضو ه نیکه حسام الد( ISPAن )رایا انیدانشجو یمذکور را مرکز افکارسنج شیپا دیاست بدان جالب

ام آن را برعهده دارد انج استیکه همو ر یجمهور استیر کیاستراتژهای یبه سفارس مرکز بررس ،آن است یامنا

 . داده است

 یالمکشور اس 11به نظر مردم  یداخل یموسسه افکارسنج کی یکه چگونه و با چه روش نیادیپرسش بن نیاز ا فارغ

ند اما اقرار گرفته  شیو مغرب در معرض پا یتانیچون مور ییکشورها یافکار عموم یبا چه هدف نکهیا و افتهیدست 

لبنان  که حزب اهلل یطیدر شرا ،مطرح است زین یاسسوال اس نیا؛ ریخ منیو  نیبحر ،هیترک ،هیچون سور ییکشورها

بار در  نینخست یبرا ،مقاومت ینامزد حام ،یشر نیلبنان بود آنچنانکه حاج ام ریاخ یقاطع انتخابات پارلمان روزیپ

ثبت مردم مچگونه نظر  ،چهارده مارس( را از آن خود نمود انیجر یسنت گاهی)پا روتیلبنان رتبه نخست ب یاسیس خیتار

 درصد برآورد شده است؟! 51تنها  ،رانیبه ا لبنان

چگونه نظر  ،عراق را کسب نمود یابات پارلمان)الفتح( رتبه دوم انتخ یمرتبط با حشد الشعب ستیکه ل یطیدر شرا ای و

 درصد ذکر گشته؟! 59 با یاز عربستان سعودتر یدرصد و منف 61 ،رانیمردم عراق نسبت به ا یمنف

دف از است که ه یخود باق یبه جا ییپرسش مبنا نیا ،یاعداد و ارقام مشکوک و بدون پشتوانه علم نیفارغ از ا و

خ البته پاس ست؟یچ یمقطع زمان نیدر ا یجمهور استیر کیاستراتژهای یرکز بررسم یاز سو یآمار نیانتشار چن

 ...واضح است
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 خز و خرس

 دیکه د . همراهشامدین رونیشناور بر آب به رودخانه زد اما ب یگرفتن خز دیبه ام یاست که فرد یمعروف تی. حکا1

ستم خز را پاسخ داد من خوا قیکه غر ؟ییآینم رونید بچرا از رو دیپرستواند از آب خارج شود از او ینم قشیرف

 خرس من را گرفته! رم،یبگ

 یاجتماع یهاخود در شبکه یها«شهیاند» انایو اح دیعرضه عقا یرا برا یسرشناس صفحات یهااز چهره یاری. بس2

شوند که از واکنش یم ییابازخورده ریگردانند اما در عمل اس شیهمراه و همنظر خو زیکرده اند تا مخاطب را ن جادیا

 خرس شده اند. ریگرفتن خز، اس یبه جا تگف دیکه با نجاستیو ا رندیگیبه مطالب خود م« مخاطب»

 یو سو ها را به سمتخود، چهره یپروا یکه با نظرات ب ستیدر صحنه ک شهیو هم فعالشیمخاطبِ ب نی. حال ا3

 کند؟یم یتیاکممطلوب سوق داده و بعضا وادار به اتخاذ مواضع ضد ح

 یاهIDبا  افتهیسازمان  یو جماعت یمجاز یاز فعاالن خودجوش فضا یتیشده است؛ جمع لیاز دو گروه تشک فیط نیا

 (.نیسازمان مجاهد ی)اعضا ییعربستان( و در مرتبه بعد اروپا یبری)ارتش سا یعموما سعود یهاIPو  یفارس

و  نامربوط یریتصاو یمستعار و دارا یو اسام یعموما جعل یهابا اکانت یمشخص است؛ افراد ریجماعت اخ فیتکل

 .یغرب ریبعضا متعلق به مشاه

 یعصفحات اجتما انیمتول زیخاص هستند ن یاسیس یفرهنگ قیبا سال یشهر یاول که از طبقه متوسط به باال دسته

است از  شتریبه مراتب ب یازمج یشان در فضا ینفرات و سروصدا رایبرند، زیم راههیرا به نوبه خود به ب دیپربازد

 .یقیو وزن شان در عرصه حق تیجمع

د با خو میارتباط مستق ،یاشراف یهایکه به واسطه زندگ یونیاسیو س یورزش ،یهنر یها. اما آنچه به چشم چهره4

که  است یو کامنت افراد ریشیر ک،یعموم جامعه که ال یقیحق ینه زندگ د،یآیمردم را قطع کرده اند م یهاتوده

مواضع  آنان و اتخاذ قهیدر هم جهت شدن با نظر و سل زیرا ن «یمردم دار»پندارند و رسم یشان م«مردم»مسئوالن 

 .ابندییم نستاگرامیتلگرام و ا تر،ییهمسو در تو

 «.کنند نظر مردم استیآنچه که مردم گمان م»و « آنچه نظر مردم است» انیتوجه داشت که فرق است م دی. با5

 نگونهیو ا مردم خالف آن را معتقدند تیگمان کنند اکثر زیحال ن نیباشند و در ع یادهیست عموم جامعه بر عقا ممکن

از آنچه  و بزرگتر تیاکثر ،یمجاز یفضا نیببه مدد ذره یتیاقل رایگردد؛ زیها م«تصور»مغلوب  ها«ریتصو»است که 

 یتینام یو حت یاسیس-یفرهنگ یو به معضل مین مواجهبا آ دکه در حال حاضر به ج یکنند؛ موضوعیهستند جلوه م

 کشور بدل گشته است. یبرا
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 تزویر

 .میهست یو گران یکاریبرد، آنچنان که رکورددار رکود، بمی به سر یاقتصاد میوخ طیدر شرا رانیا میدان یم

 قهیمض و یعموم یتیبستر نارضاو صد البته  یو عوامل خرابکار داخل یخارجهای یزیکه کشور با برنامه ر میدان یم

 است. انیمردم، مستعد انفجار و عص یمال دیشد

واران خو رانت  یابربدهکاران بانک ،یکه مفسدان دانه درشت اعم از اختالس گران، متصرفان امالک نجوم میدان یم

شان سرجمع صادره اموالو م ض،یاست بر زخم جانکاه فقر و فساد و تبع یامیهستند که اعدام شان الت یغارتگران ،یارز

در مناطق  یمراناعتبار چند صد پروژه ع نیتأم یکه برا ی. رقماندگردمی المال باز تیتومان به ب اردیلیچند ده هزار م

 است. یشغل کافها ونیلیم جادیمحروم کشور و ا

ا وجود ب یمثال رهبر آمده است که چرا شیسؤال پ نیاز دردمندان و دغدغه مندان ا یاریبس یوجود حتما برا نیا با

 ود؟ش مهیو در برابر طوفان حوادث ب یپاک ساز ،یدرون هیتصف کیکنند تا نظام با نمی مردم، شخصا ورود لیتما

کنند می «گمان»گفت مردم  دیدشوار است، اما مختصرا در پاسخ با یپرسش به ظاهر ساده، اگرچه قدر نیا حیتوض

زخم خوردگان  نیبلکه هم ست،یعموم در مبارزه با فساد ن یبه همراه ینیها تضمکار مبارزه با مفاسد هستند و نه تن یپا

خشم و  هجینفاق، به دفاع از آنان برخواهند خاست و باز نت انیجر یرسانه ا یاسیسهای وضع موجود، با شروع جنجال

 !گرید یلیبه دال نباریخواهد بود، ا انیعص

 را مصادره کنند. «ایتانزان»ولت مسئوالن د یاردیلیاموال چند هزار م و یاردیلیچند ده مهای بخواهند خانه دیکن تصور

ه دست آورده بآنچه را نامشروع  ایالمال خواهند کرد  تیب میافراد چه خواهد بود؟ اموال حرام شان را تقد نیا واکنش

 حفظ خواهند کرد؟ زیاند، نامشروع ن

 شود چه خواهد بود؟می اسر کشور شاملنفر را در سر ونیلیمها هواداران شان که ده واکنش

 چه؟ ونیروحان یبرخ وها یتیصاحب منصبان، سلبر گریمردم در مجلس و د ندگانیدانشگاه، نما دیاسات واکنش

 یرز دولتاکنندگان  افتیدر ستیکه در واکنش به صرف انتشار ل دینیاطالعات عضو خبرگان را بب ریوز نیموضع هم اصال

 «!ناامن کرد یفعاالن اقتصاد یرا برا فضا دینبا»گفته بود 

دو تن سکه  داریمگر خر»ارز گفته  آشفته بازار سکه و نیکه در ا دیهواداران را نظاره کن کیانبوه ال و باکالمیز تییتو

 «.کرده که بازداشت شده است یخالف

 :دیکنبرخورد با مفسدان تصور  یهمدست و همسو را در فرداهای رسانه وها روزنامه تریت

 وببندریبازگشت به عصر بگ -

 تیجمهور انیپا -

 یکتاتوریتا د یقانون یاز ب -

 با فساد یبرخورد جناح -
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 مرگ قانون -

 هیزوال سرما -

 حقوق بشر یروزگار یروز -

 یبه نام مبارزه با فساد اقتصاد یاسیحساب س هیتسو -

 د؟یکننمی چرا از خود شروع -

 ر بازداشتگاهد یشتم فعاالن اقتصاد ضرب و -

 یحکومت یمایکنندگان ارز در س افتیدر یاعترافات اجبار -

 التهاب در بازار -

 یرقانونیغ یاز برخوردها یفعاالن اقتصاد یاعالم نگران -

از خروار  یوان مشتدو نمونه به عن نیبه ا ،یبه کمک زر و زور خواهد آمد؟ اگر آر ریتزو زین نباریکه ا دیدار یدیترد ایآ

 :دیتوجه کن

شود تا مجازات می زندان یاثبات شده خود، راه یبه جرم مفاسد مال ،ییپروسه قضا یبعد از ط یهاشم ی. مهد1

 پرورده خود، از فرزند مفسدش تمام قد دفاعدست یِقطع تیپس از محکوم یحت یکند، اکبر هاشم یرا سپر یقانون

شود و با می یخبرگان رهبر یدایبعد کاند یاندک یانرفسنج یکند. هاشممی یمعرف« خدمت»را  یو انتیو خ دینمامی

 را در یرأ نیباالتر BBCهای تیاز مفسدان، به مدد حما تیو حما یگر یاشراف جیدر ترو اهشیوجود پرونده س

 دهد.می تهران به خود اختصاص

ه ثمن ر شهرک غرب بد ینجوم یملک افتیاز جمله در یح.ف بر همه مبرهن است. اسناد تخلفات روحان ی. مفاسد مال2

 !ندینشمی باالتر دوباره بر مسند قدرت ییرسد، اما او با رأمی عموم تیبه رؤ یونیزیبخس در مناظره زنده تلو

د و دالر به انتخاب گردد تا جنگ نشو یبهتر است و ،یروحان اهیرغم کارنامه س یگفته بود عل ریچون دستگاه تزو چرا؟

ترساندند می ز آنامگر قرار بود جنگ شود؟! و بماند که دالر به دو برابر آنچه مردم را پنج هزار تومان نرسد! بماند که 

 است. دهیرس

د و پشت سر برسرکار آورده ان میرمستقیغ ای میرفت که مردم خود مستق یتوان به جنگ مفسدانمی اوصاف واقعا نیا با

 شان به صف شده اند؟

المال  تیب لیمو  فیرا نه در ح یعلت مشکالت اقتصاد یمعاند، عده اهای که هنوز است به واسطه القائات رسانه هنوز

در  رانیا یبب حضور نظامدر دولت، که به س ختهیرانت و فساد افسارگس مسئوالن منتخب خود و تیریو سوء مد

 لهیاز قب خود لیدل یو ب غیدر یب تیو دست از حما پندارندمی کشور یدفاع منطقه اهای هیو کمک محدود به ال هیسور

 کشند!نمی شیمحبوب خو

 .«زیبرخ انیحافظ از م یتو خود حجاب خود»توان گفت جز می چه نانیا به
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 و ویرانیگرانی 

 نیتر آنکه همجالب است. جالب شتریب یگران یبرا یساز نهیطال و ارز در بازار و زم متیممانعت از کاهش ق یچگونگ

 کان دار اعتصاب و آشوب در جامعه شده است.ها، سمتیق شیافزا یرسانه در پ
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 خر مالنصر الدین

م کودکان را اعدا»اجرا گردد که با هجمه  ییسال، پس از پروسه قضا 18تا  15بود که حکم افراد  نیقوه ا هیسابقا رو

 را! کردیرو نیتخطئه هم دیموکول شد. حال تماشا کن یسالگ 18به پس از  «دیمتوقف کن
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