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 جمعه در انتخابات استفاده از خبرگزاری فارس و تريبون نمازسوء
  ّجوسازی در روزھای پيش از انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان

 بھای ۀ خبرگزاری فارس از بازار روز شميران حاکی از افزايش فوق العاد]دلو[ بھمن ماه٢٧ گزارش ويديوئی ی،يک

 .عمل آمده نادرست می باشده است که بر اساس تحقيقات ب  ھفته ھای اخيردر جريانارزاق 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Video/1394/11/27/13941127000751_240P.
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   محل افزودن ويديوی خبرگزاری فارس

 خبرگزاری فارس چيست؟ تھيه و انتشار اخبار و ۀِ اين در ذھن من خواننده اين پرسش را مطرح می سازد که وظيف

  ّمطلع ساختن مردم يا جو سازی؟ 

انتخاباتی و ۀ وارد معرکی خبرگزاری را در درجه دوم اھميت ديده و ئحرفه ۀ از قرار معلوم خبرگزاری فارس وظيف

خبرگزاری مزبور با اينکار به ابتذال کشيده شده و تبديل به يک بنگاه .  تبليغاتی جناح خاصی گشته استۀتبديل به وسيل

  .کار بردن روش ھا و انجام کارھای غيراصولی نيز ابائی ندارده تبليغات سياسی گشته است که از ب

 از تريبون نماز جمعه می باشد که آن را تبديل به بلندگوی جناحی  تھرانۀسخنان امام جمعو ديگر و به موازات آن 

کار بردن کلمات زشت و ه باز قرار معلوم وی در نماز جمعه از . خاص برای تخريب رقبای انتخاباتی آنھا نموده است

  . آميز نيزابائی نداردوھن

 ّکار بردن روش ھای ضد ارزشی و جوسازیه اشتراک اين دو در اين است که گويا قصد داشته و اميدوارند با بۀ نقط

  .در روزھای پيش از انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رأی مردم را نسبت به حمايت از اصالح طلبان بزنند

  

   از بازار روز شميران١٣٩۴ ]دلو[ بھمن ماه٢٧ی خبرگزاری فارس در ئکد جاسازی گزارش ويديو
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  تذکری به خطيب محترم نماز جمعه
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   بھمن نماز جمعه تھران٣٠خطبه 
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