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سخن سر دبیر

می گفت:وقتــی  رســانه  اهالــی  از  یکــی 
را  داعــش  پایــان  او  و  شــد  آزاد  بوکمــال 
میــدان  در  جشــنی  گفــت  کــرد،  اعــام 
نیروهــا  و  شــود  برگــزار  منطقــه  ایــن 
در   ، بیاینــد  معتبــر  خبرگزاری هــای  ی 
ــه  ــده کل جبه ــال فرمان ــه دنب ــه هرچ ادام
ــود  ــه ب ــل گفت ــاه قب ــه م ــه از س ــت ک مقاوم
پایــان داعــش را بــه زودی اعــام می کنیــم 
ــدان  ــودش در می ــه خ ــد ک ــتند ، دیدن گش

حضــور نــدارد !
دیدنــد  و  رفتــه  او  مقــر  بــه  ســرعت  بــه   
تنهــا قــدم می زنــد بــه فرمانــده گفتنــد 
کــه  همــه چیــز آمــاده اســت و تنهــا حضــور 
کار  ایــن  و  نــه  گفــت  او  اســت،  الزم  شــما 
گفــت  او  کنیــد.  واگــذار  بچه هــا  بــه  را 
ایــن  کنیــد؟  خــراب  را  مــن  می خواهیــد 
همیشــه  چــون  بــود  عجیــب  موضــوع 
مراقــب حــال معنــوی خــودش بــود دیگــر 
ــدی  ــن قص ــم چنی ــا گفت ــردم ام ــرار نک اص
تکــرار  را  خــود  حــرف  دوبــار  امــا  نــدارم 
کــه  مــی داد  نشــان  موضــوع  ایــن  کــرد 
تصمیــم گرفتــه در آن فضــا حاضــر نشــود 
او همــان حــاج قاســمی بــود کــه وقتــی 
می کردیــم  فتــح  را  کوچکــی  روســتای 
حضــور پیــدا و از بچه هــا تشــکر می کــرد 
ــت  ــه اس ــر قص ــر آخ ــد دیگ ــی دی ــی وقت ول
جمــع  آن  میــان  بــه  و  شکســت  را  خــود 
نیامــد یعنــی در عیــن حــال کــه رســانه 
یــک  می شــناخت  را  رســانه ای  رفتــار  و 

. می کــرد  رعایــت  را  مراتبــی 
نــوع برخــورد حــاج قاســم بــا شــهرت و 

بــود. اینگونــه  شــدن  دیــده 

محمد جواد کریمیان

آزادی در نفــی همــه ی تعلقــات اســت جــز تعلــق بــه حقیقــت کــه عیــن 
ــت  . ــان اس ذات انس

وجــود انســان در ایــن تعلــق اســت کــه معنــا می گیــرد و بنابرایــن آزادی 
ــگاری   ــرای ولن ــق او ب ــه ح ــت ن ــال حقیق ــت در قب ــف اوس ــار تکلی و اختی
ــا  ــن معن ــر همی ــات در براب ــر و ادبی ــت هن ــد گف ــدات بای ــی از تعه و رهای

ملتــزم اســت .
 

سید مرتضی آوینی کالم شهید

مفهوم شناسی جنگ روانی

می خوانیم  ..در این شماره

امــروز عملیــات روانــی یکــی از شــیوه 
صفحه 3هــای نویــن جنــگ نــرم اســت

ــر شهادت سلیمانی و انفجار رسانه های غربی ــن غارتگ ــی تری ــن وحش ــه ای ــار ک هرب
ــرور...  ــه ت ــق ب ــن موف صفحه 3روی زمی

در گذشــته افــراد صاحــب رســانه اگــر حقیقت یابی در فضای مجازی 
صفحه 4پایشــان روی منبــر ...

***

کارگردانِی حاج قاسم را در این شماره از حنیفا بخوانید ...
رسانه در حاج قاسم ، حاج قاسم در رسانه !



کارگردانِی حاج قاسم

در نیمــه شــب ســرد و ســنگین جمعــه ســیزدهم 
دی مــاه ســال ۱۳۹۸ پرچمــدار مبــارزه بــا ظلــم و 
دســتور  بــه  عدالتــی  بــی  و  تروریســت  اســتکبار، 
مدعــی بــزرگ حقــوق بشــر، آمریــکا، شــیطان بــزرگ 
بــه شــهادت رســید حــاج قاســم ســلیمانی مــرد 
میــدان هــای ســخت و پیچیــده و کابــوس شــب 
ــنگینی  ــهادتش داغ س ــا ش ــان ب ــتمگران زم ــای س ه
ــت.  ــران گذاش ــرور ای ــان پ ــت قهرم ــای مل ــر دله را ب
ــواری اش  ــی و بزرگ ــا مردانگ ــم ب ــه حاج قاس ــی ک دین
بــر دوش تــک تــک مــردم ایــران گذاشــت و موجــب 
شــد تــا بافاصلــه پــس از شــهادت ایشــان هــر فــرد 
ایرانــی در تکاپــوی انجــام کاری بــرای ادای ایــن دیــن 

ــد.  ــزرگ باش ــردار ب ــن س ــه راه ای ــن ادام و همچنی
در  قاســم  حــاج  تشــییع  در  کــه  جمعیتــی  ســیل 
و  قــم  کرمــان،  تهــران،  شــهرهای  خیابان هــای 
ــا...  ــن مدع ــر ای ــت ب ــی اس ــد گواه ــاری ش ــهد ج مش
دل هــای بیقــراران بــه حضــور در تشــییع جنــازه 
ارام نمیشــد و هــر جــای شــهر مراســمی و یادبــودی 
بــرای آن عزیــز بزرگــوار برقــرار بــود، مــردم آنجــا 
و  شناســی ها  قــدر  ایــن  امــا  می شــدند.  حاضــر 
تکاپوهــا بــه حضــور مــردم در مراســم های گوناگــون 
ختــم نشــد بلکــه پویش هــا و جنبش هــای مردمــی 
و دانشــجویی فراوانــی بــرای زنــده نگهداشــتن یــاد 
شــهید و همچنیــن جــاری ســازی ســیره و اندیشــه ی 

ــاد... ــه راه افت ــه ب ــان در جامع ایش
بــا توجــه بــه اینکــه رســانه بهتریــن ابــزار بــرای روایت 
ــه در  ــک مقول ــازی ی ــگ س ــازی و فرهن ــازی، الگوس س
جامعــه اســت شــاهد تولیــدات و اقدامات رســانه ای 
ــهادت  ــس از ش ــال پ ــک س ــن ی ــول ای ــی در ط فراوان
برخــی  از  مختصــری  گــزارش  بودیــم.  ایشــان 

اقدامــات در ذیــل اورده می شــود:
-بنیاد مکتب حاج قاسم

بنیــاد  تشــکیل  پروژه هــا  اولیــن  و  مهمتریــن  از 
ــار  ــر آث ــظ و نش ــاد حف ــود: بنی ــم ب ــاج قاس ــب ح مکت
ــاد  ــا بنی ــام ب ــا ن ــلیمانی ب ــم س ــپهبد قاس ــهید س ش
مکتــب حــاج قاســم فعالیــت خــود را از زمســتان 
ســال ۹۸ و پــس از شــهادت ســردار آغــاز کــرد هــدف 
طبقــه  گــردآوری  معرفــی  بنیــاد  ایــن  تشــکیل  از 
بنــدی حفــظ و نگهــداری تنظیــم ترجمــه و نشــر آثــار 

مرتبــط بــا ســپهبد ســلیمانی و همچنیــن فراهــم 
پروژه هــای  انجــام  بــرای  الزم  زمینه هــای  کــردن 
رســانه ای فرهنگــی پژوهشــی و آموزشــی در ســیره و 

ــت. ــوده اس ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــه ح اندیش
بســیاری از تولیــدات چنــد رســانه ای و یــا نوشــتاری 
و صوتــی تحــت حمایــت همیــن بنیــاد، جــذب و 

ــد . ــده ان ــر ش منتش

-سلیمانی نیوز:
پایــگاه  اواخــر خــرداد مــاه ســال ۱۳۹۹  از حــدود 
اینســتاگرام  توییتــر،  در  نیــوز  ســلیمانی  خبــری 
و تلگــرام فعالیــت خــود را آغــاز نمــود کــه اخبــار 
مرتبــط بــا حــاج قاســم ســلیمانی را منتشــر می کنــد.

-سایت وصیت نامه:
وب ســایت میثــاق نامــه مکتــب حــاج قاســم در ایــام 
شــهادت ایشــان و 40 روز بعــد از مراســم تشــییع 
و روزی کــه وصیــت نامــه توســط فرمانــده ســپاه 
قــدس ســردار قاآنــی قرائــت شــد شــروع بــه کار 
کــرد. در ایــن وب ســایت متــن وصیــت نامــه شــهید 
ســلیمانی بــه ســه زبــان فارســی و عربــی و انگلیســی 
ــس  ــادی عک ــداد زی ــن تع ــم چنی ــت. ه ــود اس موج
ــه را  ــت نام ــه وصی ــی ک ــتر و اینفوگراف ــته و پوس نوش
ــر  ــایت منتش ــن وب س ــد در ای ــی کش ــر م ــه تصوی ب
ســایت  عنــوان  بــه  مذکــور  ســایت  اســت.  شــده 
رســمی شــهید قاســم ســلیمانی فعالیــت مــی کنــد.
شــهید  عکــس  اطلــس  مجموعــه  نخســتین   -
انتشــار  دســت  در  کــه  ســلیمانی  قاســم  ســپهبد 

اســت.
محوریــت  بــا  کتــاب  عنــوان  ده هــا  -کتــاب: 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــای ح ــخصیت و عملیات ه ش
مــارس،  متولــد  جملــه:  از  اســت  شــده  منتشــر 
اورتیــن، مــن قاســم ســلیمانی هســتم، عمــو قاســم، 
شــاخص هــای مکتــب شــهید ســلیمانی، ایــن مــرد 

پایــان نــدارد، شــرح دلبــری، مالــک زمــان و ...
یــک  ســیره  پیرامــون  رســانه ای  اقدامــات  لــزوم 
ــازی«  ــطوره س ــازی« و »اس ــث »الگوس ــان بح قهرم
تریــن،  قــوی  ســازی  اســطوره  برمی گــردد. 
ــرای  ــی ب ــاختار بیان ــن س ــوذ تری ــن و پرنف کارآمدتری

اســت. مانــدگار  مفاهیــم 

ــورهای  ــی کش ــازی خیال ــان س ــاهد قهرم ــروزه ش ام
چنیــن  نداشــتن  دلیــل  بــه  کــه  هســتیم  غربــی 
ــای  ــطوره ه ــاخت اس ــه س ــت ب ــی دس ــطوره های اس
خیالــی مــی زننــد تــا بــرای مــردم بــه ویــژه کــودکان 
ــی  ــه نوع ــد ک ــازی کنن ــان س ــود قهرم ــان خ و نوجوان
بــرای  مــدت  بلنــد  وبرنامه ریــزی  ســازی  هویــت 
کــودکان  ایــن  اینــده ی  اندیشــه های  و  اقدامــات 

ــت. اس
می گویــد:«  شــناس  اســطوره  مخبــر،  عبــاس 
افــکار  در  اســطوره ها  گیــری  شــکل  در  رســانه ها 

دارنــد. ســزایی  بــه  نقــش  عمومــی 
 دنیــای امــروز عــاوه بــر قــدرت انــکار ناپذیــر ســینما 
فضــای  قــدرت  ســازی،  اســطوره  در  تلویزیــون  و 
مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی را نبایــد فرامــوش 
کــرد. شــبکه هــای اجتماعــی بــا دسترســی آســان 
بــه راحتــی در بزرگنمایــی  و امکاناتــی کــه دارنــد 
نقــش  مختلــف  موضوعــات  کــردن  تحقیــر  یــا  و 
ــرای  ــتری ب ــوان بس ــه عن ــی ب ــن بزرگنمای ــد. ای دارن
ــم  ــا ه ــبکه ه ــن ش ــانه ای در ای ــازی رس ــطوره س اس
ــی  ــطوره های ــه اس ــم اینک ــد و ه ــد باش ــد مفی میتوان
مصنوعــی را بــزرگ کــرده و پــرورش دهــد کــه نتایــج 

ــدارد.« ــال ن ــه دنب ــایندی راب خوش

اســطوره  چنیــن  وجــود  بــا  پایانــی:  ســخن   
هــای بزرگــی در کشــور مــا و بــا توجــه بــه ویژگــی 
کــه  رواســت  آنهــا  در  شــخصیتی  متعالــی  هــای 
دانشــجویان و رهبــران افــکار در جامعــه بــه تاشــی 
ــلوک  ــش، س ــازی از من ــرای الگوس ــش ب ــش از پی بی
ــا  ــد. ضمن ــی بپردازن ــان مل ــن قهرمان ــه ای و اندیش
راهبــرد  یــک  داشــتن  ســازی،  قهرمــان  مســیر  در 
نبایــد  نیــز  را  شــده  تعییــن  پیــش  از  و  مشــخص 
ــارز  ــه از ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــرد. چ ــوش ک فرام
تریــن توصیفــات حاکــم بــر فضــای رســانه ای دوران 
معاصــر »جنــگ روایــت هــا« اســت داشــتن نقشــه ی 
راهــی بــرای عبــور از ایــن میــدان جنــگ بــا کمتریــن 
کار  انجــام  الزمــه ی  تاثیــر،  بیشــترین  و  هزینــه 
ــری  ــازی و جلوگی ــان س ــرای قهرم ــق ب ــانه ای دقی رس
معانــدان  هــای  انــدازی  ســنگ  و  تحریفــات  از 

. شــد می با

فرشته کریمیان صفدرآباد

سر مقاله
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تکنیک رسانه

امــروز عملیــات روانــی یکــی از شــیوه 
کــه  اســت  نــرم  جنــگ  نویــن  هــای 
بســیاری از کشــورها بــرای دســتیابی بــه 
اهــداف خــود از آن اســتفاده مــی کننــد، 
چــرا کــه ایــن شــیوه در عیــن اثرگــذاری، 
کــه  اســت  ابــزاری  تریــن  هزینــه  کــم 
بــا تاثیرگــذاری بــر فکــر و اندیشــه ی 
مخاطــب بــه تغییــر رفتــار آن هــا منجــر 
مــی شــود.با رشــد و گســترش ابزارهــای 
ارتبــاط جمعــی و تســهیل دسترســی بــه 
ــی  ــات روان ــرد عملی ــایل، کارب ــن وس ای
بــه  تــوان  مــی  و  اســت  شــده  بیشــتر 
تروریســتی  گــروه  گیــری  بهــره  شــیوه 
ــا  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــزار اش ــن اب ــش از ای داع
ــدن  ــر بری ــای س ــه ه ــان دادن صحن نش
ســربازان و نظامیــان ســوری و عراقــی 
باعــث ایجــاد وحشــت در بیــن آنــان 
ــه  ــوم ب ــل هج ــه اوای ــوری ک ــه ط ــده ب ش
بــرای  نظامیــان  از  بســیاری  شــهرها 
ــتند  ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــان پ ــظ جانش حف
بــدون  نظامــی  ادوات  تعــدادی  و 
افتــاد. داعــش  دســت  بــه  مقاومــت 
حــال بــا توجــه بــه موضــوع مطرح شــده 
امپراطوری هــای  شــکل گیری  و 
الزم  اخیــر  دهه هــای  در  رســانه ای 
ــا  ــازی ب ــای مج ــگران فض ــا کنش ــت ت اس
عملیــات  تکنیک هــای  و  تاکتیک هــا 
راســتای  در  و  شــده  آشــنا  روانــی 

نماینــد. عمــل  آن  خنثی ســازی 
در خصــوص تعریــف جنــگ یــا عملیات 
میــان  چندانــی  نظــر  اجمــاع   ، روانــی 
متفکــران و پژوهشــگران حوزه سیاســت 
ــا از  ــش ه ــی از پژوه ــدارد . برخ ــود ن وج
زاویــه تبلیغــات بــه تعریــف آن پرداختــه 
ــه در  ــی ک ــه نقش ــر از زاوی ــی دیگ و گروه
مجــاب ســازی طــرف مقابــل دارد . در 
اینجــا مقصــود مــا از ایــن واژه مجموعــه 
منظــور  بــه  دولــت  یــک  اقدامــات 
ــار  ــد و رفت ــر عقای ــذاری ب ــوذ و تأثیرگ نف
و  تحریــک  و  هــا  ملــت  و  هــا  دولــت 
ترغیــب آنــان در جهــت مطلــوب اســت 
از  غیــر  ابزارهایــی  از  اســتفاده  بــا  کــه 
ــای  ــر ابزاره ــد ب ــا تأکی ــی و ب ــزار نظام اب
سیاســی ، اقتصــادی و تبلیغاتــی امــکان 
پذیــر مــی شــود . جنــگ روانــی تاکتیکی، 
ســربازان  علیــه  کــه  اســت  عملیاتــی 
دشــمن در میــدان نبــرد بــا پایــگاه هــای 
ــور  ــت مزب ــاع دول ــه كل اتب ــا علي ــا ، ی آنه
ــرد  ــه نب ــه در عرص ــا ک ــی از آنه ــا گروه ی
حاضرنــد ، صــورت مــی گیــرد . عملیــات 
روانــی در ایــن حالــت ، عملیــات محلــی 
بــوده و هــدف از آن تضعیــف مقاومــت 
فراخوانــدن  بــا  دشــمن  نیروهــای 
مــردم بــه همــکاری بــا قــوای در حــال 
راه  در  مانــع  ایجــاد  نیــز  و  پیشــرفت 

ــت ــمن اس ــی دش ــای جنگ ــاش ه ت

مفهوم شناسی جنگ روانی

مقالــــهشهادت سلیمانی و انفجار رسانه های غربی

محمد فیضی

ــن  ــر روی زمی ــن غارتگ ــی تری ــن وحش ــه ای ــار ک هرب
موفــق بــه تــرور یکــی از ســرداران و یــا نخبــگان 
بــزرگ ایرانــی مــی شــود ، بــه ســرعت رســانه هــای 
فارســی زبــان و یــا خارجــی زبــان معانــد دســت 
ــی  ــی و فرهنگ ــان سیاس ــده و از کارشناس ــه کار ش ب
خــود دعــوت کــرده تــا بــار دیگــر امریــکا را توجیــه 
کــرده و رســانه را بــه ســمتی کــه نبایــد هدایــت 
کننــد امــا در جمعــه ســیزدهم دی مــاه ســال 1398 
ایــن دولــت جرمــی را مرتکــب مــی شــود کــه هیــچ 
کــدام از ایــن افــراد مــزدور امریکایــی کــه در ظاهــر 
ســنگ امریــکا را بــه ســینه مــی کوبنــد نمــی تواننــد 
در برابــر ایــن حماقــت ســاکت بماننــد ماننــد ایــن 
زبــان  فارســی  )کارشــناس  بهنــود  مســعود  کــه 
شــبکه معانــد بــی بــی ســی( : چگونــه اســت حــال 
ــت  ــی ، سیاس ــت شناس ــی سیاس ــه مدع ــانی ک کس
ورزی و ایرانی دوســتی هســتند و از ایــن فرصــت 
اســتفاده نمــی کننــد تــا همراهمــی خــود را بــا 

ــد .  ــان دهن ــردم نش ــت م اکثری
خوشــحالی بــرای تــرور قاســم ســلیمانی بنــد نــازک 

میــان ایــن گروههــا را بــا مــردم میبــرد . 
بــا بــی شناســنامه هــا نیســتم آنهــا حسابشــان 

. جداســت 
شــبکه  )کارشــناس  نظرپــور  محمــد  ایــن  یــا 
ــه  ــه ب ــی ک ــان دارم کاربران ــکا( : اطمین ــدای آمری ص
فارســی کشــته شــدن یــک ســردار ایرانــی را جشــن 
گرفتــه انــد عمدتــا ایرانــی نیســتند ، فارســی زبــان 
هســتند مثــا ســپاه ســایبری اســرائیل ، عربســتان 
ــزی  ــوی مغ ــت و ش ــیران شس ــه اس ــعودی و البت س
شــده تیرانــا . ایرانــی هرچقــدر هــم مخالــف رژیــم 

ــه  ــا هم ــود . ب ــی ش ــت نم ــد پس ــن ح ــا ای ــد ت باش
ــد  ــم دارن ــن رژی ــا ای ــران ب ــمنان ای ــه دش ــری ک تنف
ــه در  ــلیمانی چ ــرال س ــه ژن ــی ک ــر جایگاه ــه خاط ب
جبهــه هــای داخلــی ایــران و چــه تاثیــر گــذاری ایــن 

ــای  ــرون مرزه ــخص در بی ش
جغرافیایــی ، فرهنگــی و سیاســی ایــران داشــته 
اســت نمــی تواننــد ایــن حماقــت بــزرگ کشــور 

تروریســت امریــکا را ندیــد بگیــرد.
ــاز در  ــان س ــدن انس ــن تم ــان ای ــه مخالف ــن ک ــا ای ب
ــن  ــخن گفت ــارای س ــریف ی ــخص ش ــن ش ــر ای براب
هــم ندارنــد امــا پارســی زبانانــی کــه از ایــران فقــط 
مســیر  تشــخیص  در  میکشــند  یــدک  را  آن  نــام 
ــن  ــایه ای ــل س ــده و در ذی ــی وامان ــت و حقیق درس
غارتگــران گــردن خــم میکننــد و ایــن تزویــر در آخــر 

ــکند. ــی ش ــارا م ــر آنه کم
ــایه«  ــردی در س ــب »م ــه او لق ــرب ب ــانه های غ رس
ایرانیــان«  ملــی  »قهرمــان  را  او  و  داده انــد 
می دادنــد و بــا انــدک گشــت و گــذاری در اخبــار 
رســانه ها، ایــن ســردار دلیــر ســرافراز ارتــش اســام 
را ژنرالــی می داننــد کــه در صحنــه نبــرد عــراق، 
کــرد،  و  شــیعه  مبــارزان  و  اســت  صحنه گــردان 
شــیفته شــخصیت و متانــت و خاکــی بــودن وی 
کــه  هســتند  مدیریتــی اش  ویژگی هــای  کنــار  در 
چگونــه بــا تدابیــر جنگــی منحصــر بــه فــردش، 
و  خشــک مغز  خبیــث،  فرماندهــان  و  ســران 
ســفاک گروهــک تروریســتی داعــش را یکــی پــس از 
دیگــری از صحنــه حــذف می کنــد و نــام وی رعشــه 

ــت. ــه اس ــا انداخت ــدام آنه ــر ان ب
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اقتصــادی،  عرصه هــای  در  امــروز 
ــای  ــاوری و فعالیت ه ــی، فن ــی، علم سیاس
بین الملــل، کشــور ایــران پیشــرفت های 
شــما  بــه  را  ایــن  کــرده.  زیــادی  بســیار 
بــه  نســبت  مــا  پیشــرفت  کنــم؛  عــرض 
جلوتــر  و  بیشــتر  بســیار  مــا  همســاناِن 
اســت. مــا خیلــی پیشــرفت کرده ایــم؛ امــا 
ایــن پیشــرفت ها مرهــون آن دفاع هــا و 
مجاهدت هاســت. ملــت ایــران بــا همــه ی 
ــن  ــدت ای ــاش و مجاه ــون ت ــود مره وج
ایثارگــران اســت؛ چــه ایثارگرانــی که شــهید 
شــدند، چــه ایثارگرانــی کــه شــهید دادنــد - 
مثــل شــماها - چــه ایثارگرانــی کــه جانبــاز 
شــدند، چــه ایثارگرانــی کــه زندگــی دشــوار 
خودشــان  عزیــزان  بــرای  را  جانبــازی 
مــادران  اینهــا،  پــدران   - کردنــد  تحمــل 
ــه  ــی ک ــه آنهای ــا - چ ــران اینه ــا، همس اینه
ــدند  ــیر ش ــّرار اس ــاِر ج ــمن جب ــد دش در بن
دوران  لحظه لحظــه ی  مادرهــا  و  پــدر  و 
بــا خــون دل تحمــل کردنــد،  را  اســارت 
از اســارت برنگشــتند  و چــه آنهایــی کــه 
چــه  و  شــدند؛  شــهید  همان جــا  در  و 
ــد  ــگ رفتن ــای جن ــه جبهه ه ــه ب ــی ک آنهای
خودشــان  جــان  و  پذیرفتنــد  را  خطــر  و 
را کــف دســت گرفتنــد و همــه ی نیــروی 
خودشــان را صــرف کردنــد، امــا خــدای 
اینهــا زنــده بماننــد و  متعــال خواســت 
دنیــای  و  کشورشــان  بــرای  برکاتشــان 
اســام ادامــه پیــدا کنــد. ســردار ســلیمانی 
هــم ایثارگــر اســت - او هــم یــک شــهید 
اســت - ســردار رئوفــی هــم همین طــور؛ 
ســردار احمدیــان هــم همین طــور. ایــن 
شــرطی  بــه  زنده انــد؛  شــهید  ســرداران، 
کــه ایــن راه را ادامــه دهنــد. البتــه ایــن 

شــرط و شــروط بــرای همــه اســت

شهامت و شهادت 

حقیقت یابی در فضای مجازی 

ــج  ــر ک ــان روی منب ــر پایش ــانه اگ ــب رس ــراد صاح ــته اف در گذش
مــی ایســتاد و خدایــی نکــرده کامــی غیــر از اعتقــاد مــردم 
میگفتنــد انگشــت نشــان عــام و خــاص میشــدند و گوشــه 
ــدند 300  ــد میش ــر میکردن ــی هن ــا خیل ــری ه ــا منب ــین.. پ نش
نفــر یــا اصــا شــما بگــو هــزار نفــر.. امــا از زمانــی کــه از منبــر بــه 

ممبــر رســیدیم وضعیــت فــرق کــرد !
هــر کــس کــه توانســت دو کام بنویســد قلــم بــه دســت گرفــت 
و نوشــت از خاطــرات روزمــره بــا عــذرا تــا بررســی الیــه ازون 
نوشــتند و نوشــتند ، علــی ای حــال هــدف هــای متفــاوت افــراد 
و بســتر هــای ناعادالنــه کــه ســاخت دســت ســرمایه داری و 
بالطبــع طبــق خواســته هــای او بــود مقدمــه ای شــد بــرای 
جنــگ روایــت هــا.. و جهانــی غافــل از اهمیــت چگونگــی بیــان 
روایــت هــا.. بــه عبارتــی دیگــر جنگهــا از جنــگ شمشــیر و تفنــگ 
بــه جنــگ توییــت و هشــتگ بــرای روایــت چکاچــک همــان 

ــید ! ــا رس ــگ ه ــان تفن ــای هم ــه ه ــا و گلول ــیر ه شمش

ــا  ــانه از کج ــاب رس ــون اصح ــت گوناگ ــه روای ــن اینهم ــال بی ح
بایــد فهمیــد کــه چــه کســی پایــش را کــج گذاشــت و چــه کســی 
ــوک  ــدام پ ــد ک ــد فهمی ــا بای ــردو از کج ــه گ ــن اینهم ــاف ؟بی ص
اســت و کــدام پــر ؟ خــب معلــوم اســت .اول از همــه بایــد 

اعتبارفرســتنده خبــر را جســتجو کــرد !
ســابقه اش ...میــزان دلســوزی اش و... بــرای مثــال چنــد صــد 
ــودش  ــت خ ــرای مل ــار ب ــش اخب ــرای پخ ــه ب ــی ک ــانه خارج رس
مالیــات دریافــت میکنــد بــرای منــو شــمایی کــه ایرانــی باشــیم 
ــد  ــون پون ــد ؟  53 میلی ــه کن ــد و هزین ــد و بنویس ــی بگوی مفت
ــه  ــش ب ــی تبدیل ــاب توانای ــین حس ــه ماش ــان را ک ــی زب ــول ب پ
ریــال را نــدارد طــی ســه ســال هزینــه میکنــد تــا موجبــات 
شــادی مــارا فراهــم کنــد ! بــه مــرغ تــه قابلمــه هــم ایــن داســتان 
را تعریــف کنیــد اول بــه چشــم و ابرویتــان زل میزنــد و مطمئــن 
میشــود کــه عاشــق چشــم و ابرویتــان نشــدند و بعــد تــا وقتــی 

ــدد ! ــد میخن ــه بتوان ک
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توئیترگردی !این هفته

رسانه نوشت 

رهبــر انقــاب: »ورود واکســن آمریکایی 
و انگلیســی ممنــوع اســت؛ بــه فرانســه 

هــم خوشــبین نیســتیم«
دنبــال  کــس  هــر  بعــد،  بــه  ایــن  از 
آمریکایــی  هــای  واکســن  کــردن  وارد 
نیســت،  جاهــل  باشــد،  انگلیســی  و 

اســت.  خائــن  قطعــًا 

و  دارویــی  تحریــم  رو  تــو  کــه  اونــی 
ــزات  ــه تجهی ــی ک ــرده و اونای ــکی ک پزش
از  آلــوده بهــت دادن  تقلبــی و خــون 
نظــر عقلــی قابــل اعتمــاد نیســتن؛
مشــکل  عقــل  بــا  شــما  اینکــه  حــاال 

! دیگــه س   حــرف  یــه  داریــد 

ــود، از  ــد ب ــازی بل ــکا واکسن س ــه آمری اگ
تلــف شــدن ۴۰۰۰ آمریکایــی بخاطــر 
گذشــته  ســاعت   ۲۴ در  فقــط  کرونــا، 

می کــرد! جلوگیــری 
الغ هایــی کــه بــه واکســن آمریکایی 

ُ
اون ا

ــه  ــه طویل ــدازه ی ی ــد، ان ــاد می کنن اعتم
گاو تشــریف دارن!  

 ســکوت وزارت امــور خارجــه در قبــال 
تحــوالت آمریــکا...

بــا  دیپلماســی  دســتگاه  همراهــی 
آمریــکا  متحــدان  و  مقامــات  ســکوت 
و  اخیــر  حــوادث  میدهــد،  نشــان 
ــور،  ــن کش ــی ای ــوالت انتخابات ــد تح رون
استکبارســتیزان  بــرای  کــه  آنچنــان 
غافلگیرانــه  و  کننــده  خوشــحال 
و  عجیــب  سازشــکاران  بــرای  هســت، 

نیســت. کننــده  خرســند 

واکســن  تزریــق  از  بعــد  هفتــه  ســه 
#فايــزر دچــار ســکته مغــزی شــد و فوت 
کــرد ، پزشــک هــم بــود ، بــه همیــن 

راحتــی.  

ــه  ــورهایی ک ــت کش ــی هس ــه تضمین  چ
 HIV ویــروس  بــه  آلــوده  خــون  قبــا 
بــه مــا دادنــد و مــارو ســالها تحریــم 
ــم  ــا ه ــودکان م ــه ک ــد و ب ــی کردن داروی
رحــم نکردنــد حــاال واکســنهای ســالم و 

ــند؟ ــا بفروش ــه م ــوده ب ــر آل غی
ــد  ــاب خری ــر انق ــه رهب ــکر ک ــدارو ش خ
واکســن خارجــی رو ممنــوع کردنــد... 
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