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تحلیل احساسات افکار عمومی 

12% 13% 15%

32%

58%

26% 23%
14%

35%

59%

26%

47%

38%

68%
61%

45%

53%

28%

59%

21%
4% 6%

16%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

کامنت اینستاگرام تلویزیون خبر  روزنامه تلگرام گروه تلگرام توییتر

سنتیمت منفی

سنتیمت خنثی

سنتیمت مثبت



قالب های محتوایی منتشر شده

ویدئویی
2%

متنی
 6 %

تصویری
12%

تصویری
22%

صوتی
5%

لینک وب
2%

متنی
12%

ویدئویی
59%
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دوم



یان معاند :جر
فرمانده_بازنشر تصاویری از شاه مخلوع ایران ذیل هشتگ سالم▪
د سهالم مانور بر روی کلیپ حرکات موزون یک دانش آموز در مدرسه  و تاییهد بهر اذرره اری بیشهتر ایهو ویهد و نسهو  به  سهرو▪

فرمانده
ابراز عدم تمایل ب  شنیدن سرود سالم فرمانده▪
نابودی استعداد دانش آموزان در ایران ب  خاطر سیاس  های اشتباهات و نظام رهبری  ▪
اتهام مسا ل غیراخالقی ب  خواننده اذر سالم فرمانده ▪
لیه  فضاسازی از اجتماع مردم مشهد برای همخوانی سرود سالم فرمانده با مطرح کردن ادعای شهعارهای ساختارشهانان  ع▪

نظام در ایو اجتماع
تخریب سرود سالم فرمانده باتای  بر مغزشویی کودکان با ایو سرود▪
ظهامی و کنای  زنی ب  رهبرانقالب ب  واسط  اشاره ب  اعتراضات اخیر در ایران و ادعای ضرب و شتم مهردم توسهن نیروههای انت▪

امنیتی
مطرح کردن ادعای حمای  ارزشی ها و انقالبی ها از معترضان و رویگردانی آنان از رهبری در آینده ای نزدیک▪

ع پیرامون موضو ح شده  محورهای مطر



یان داخلی :جر
و سرودتایید بر موفقی  سالم فرمانده ب  عنوان اذر فرهنگی خوب در حوزه کودک با تای  بر هجم  سازی معاندان علی  ای▪
اشههاره بهه  موفقیهه  آمیههز بههودن سههرود سههالم فرمانههده و داشههتو مهتههوا و ملههودی خههوب بهه  عنههوان عامههل تههاذیر رهه ار در ایههو ▪

موفقی 
فرمانده با اشاره ب  وضعی  نامناسب اقتصادی جامع _انتقاد برخی از اصالح طلبان از رهبری ذیل هشتگ سالم▪
ادعای اجبار دانش آموزان ب  حفن سرود سالم فرمانده در مدارس و انتقاد از ایو اقدام ▪
ده اعالم هدر دادن بودج  بی  المال توسن سازمان و نهادهای فرهنگی و عدم اذر ر اری آنان ب  اندازه سرود سالم فرمان▪
برجست  سازی تصاویر اجتماع نوجوانان مشهدی برای همخوانی سرود سالم فرمانده▪
روای  ها درباره پخش سرود سالم فرمانده در کشورهای آفریقایی▪
وضه  اشاره ب  بی اهمیتی انتشار تصاویر و مهتوای غیراخالقی بهرای کودکهان در فضهای مجهازی و مقایسه  ایهو موضهوع بها م▪

ریری برخی از افراد در قبال سرود فرمانده و نامناسب خواندن آن برای کودکان
تایید بر ترس معاندان از فراگیری سرود سالم فرمانده▪
انتقاد ب  ایجاد دوقطبی توسن برخی از کاربران میان سرود سالم فرمانده و کلیپ حرکات موزون یک دانش آموز ▪

ع پیرامون موضو ح شده  محورهای مطر



قاال  خیلی از بچه های انقالبی باا ان"این سرود باعث شده که : ابوذر روحی، خواننده نماهنگ▪
.  و نظام آشتی کنند چون سالم فرمانده یک کار قلبی معجزه آسای آقا امام زمان بود

در سرود ساالم فرماناده یاک کاار فرهنیای درباا در  اساویی اساالمی باوده کاه: سردار سالمی▪
رود بار ایان سا( عج)قطعا پروردگار و حضرت ولی عصر . تایرخ کشور قطعا ماندگار خواهد شد

یایی نظر داشته و باعث  اودان شدن و تاثیرپذیری  سانی آن شده است به طویی کاه در ب ا
فاو  قطعه سالم فرمانده به خوبی با ن. از کشورهای  سان اسالم این سرود خوانده می شود

ه  ادی فرهنیی در کشور مقابله کرده است لذا باید در تاامی امور باه م اا ف فرهنیای تو ا
الم هایشه از انتظار، دلتنیی و منتظر صحبت شده ولای در سا( عج)در بحث امام زمان . شود

بت فرمانده به م ا ف بخشش و آماادگی قارار گارفتن در صار یااران اماام و ساربادی آقاا صاح
.   شده است

سد در، در عرصه میدان شسدای مش« سالم فرمانده»برگزایی ویژه برنامه : آی  اهلل علم الهدی▪
ند، از ه ا ( عاج)بیانیر این واقعیت است که این کودکان آینده سازان و ساربازان اماام زماان 

ده ابتدای انقال  تا کنون در هر عرصه ای مردم حضور داشته اناد، نتیجاه مطلاو  حاصاف شا
. است، لذا در موضوع امر به معروف و نسی از منکر هم هاه باید ویود کنند

ع  (تحسینی)اهم واکنش ها به موضو



رن فرماناده یکای از موفار تار_ساالم#معتقادم : «مجاری صادا و سایاا»: امیر حسهیو ذهابتی▪
ی یکی از دالیلش هم غر زدنسای حز  اللسی هاای صاورت. کارهای فرهنیی در حوزه کودک بوده

از بقیاه ایاراد و یوشنفکر است که عرضه تولید یک کلیپ را ندارند و فقط گوشه گود نش اته و
.  شتخوش به حال ابو ر یوحی که چنین باقیات الصالحاتی برای خود به  ا گذا. میییرند

ایر، شایعیان مظلاوم و غریاش کشا: حامد کاشانی، کارشناس م هبی در صفه  توییتری خود▪
اما عاوم  امعاه ماا و بدناه حز  اللسای  امعاه باا . هاواره در سختی بوده اند و پای کار نظام

اشاته هر ای دنیا چنین قرابات و برادرانای د. عدم شناخت و کای تعاطر به آنسا  فا کرده اند
.   کلیپ درر را ببینید. باشد، در حداقف در ابراز محبت کوتاهی نای کند

د و محتاوای ایاد ولوکیک دار« ساالم فرماناده»مییویاد آهنا  : علی علیهزاده، فعهال رسهان  ای▪
نا  مییویم  کودکان سراسار غار  آسایا ایان چناد دهاه یاا درار  . برای کودکان مناسش نی ت

وقتاای باش هااا و . نظااامی بااشره شااده اند یااا مدااف هاااین دهااه نودیسااا دراار  ناا  اقتصااادی
. د؟تحریم های آمریکا رده سنی ندارد چطور مقاومت مقابف این باید رده سنی داشته باش

ع  (تحسینی)اهم واکنش ها به موضو



ویاف زمانیکاه شااا ایان ناماه یو تح! سالم فرماناده[: خطاب ب  رهبر انقالب]حسیو خرسندی ▪
هازار توماان  ۳۰و االن ۱۳۴۰۰نیرفتید و حاضر به تعامف ساازنده باا دنیاا نشادید قیاات دالر 

هشیناه ی . هازار توماان اسات۱۰۰هزار و االن ۲۲میلیون تومان  برنج ۱۵میلیون و االن ۵سکه 
.   تصایاات شاا را میلیون ها نفر پرداخت می کنند و شاا باید پاسخیو باشید

واط خبر فوق سری پرونده ای محرمانه باه اتساام لا(: فرمانده مو)شایع  سازی علی  خواننده ▪
و رابطااه  ن اای علیااه ابااو ر یوحاای خواننااده و ماادام ترانااه سااالم فرمانااده در دادگ ااتری 

یجی باه شسرستان لنیرود در استان گیالن مطرم گردیده که پدران سه نو اوان ده سااله ب ا
.  سید امیرعلی ط که دانش آموزان ب یجی-۳محاد ج -۲عباس ر -۱نام های 

یک کار آخرالزمانی « سالم فرمانده»-۱و عصر ظسور « سالم فرمانده»بقالی : رضا حقیق  نژاد▪
ران که یوی مغزشویی کودکان در دو« ملت امام ح ین/مام»گروهی در لنیرود با نام . است

ظسور کاار می کناد و  دوره آموزشای هام دارناد، آخار اسافند پارساال پخشاش کارد و باا حاایات 
. ، تلویشرون به آن تو ه  دی نشان داد۳فروغی، مدیر، شبکه

ع  (انتقادی)اهم واکنش ها به موضو



ناه و من ا ازه نایدم بچم بدون اختیاار و آاااهی ساالم فرماناده یو حفا  ک: علیرضا سلیمانی▪
متعادد بخونه، اختیار و آااهی یک اصله، به هاین دلیف من بعد از برگزایی  ل اات تاو یسی
ه  اای با فرزندم، ارا اه م ا ندات و تبیاین مزایاا و معایاش، هااراه خاودش تصاایم گارفتیم با

.  خواهر و برادر، با س  و گربه خانیی بشره شود
پخاش فرمانده_سالم#توی دب تان های تسران سر صر برای دانش آموزان : سینا رحیم پور ▪

شاده تنساا ن الی کاه درگیار ا باار ایان  ااعات ن! می کنن و دانش آموزا باید ا بایی حف  کنن
.  کاش می فسایدن این کارا نتیجه عکس میده. بود هم درگیر ا بار شد

رودی سا" ساالم فرماناده! "نبایاد حکاومتی شاود" ساالم فرماناده": کانال تلگرامهی خبهر فهوری▪
اوان کااامال ابتاادایی و تقرربااا بی هشینااه بااود کااه باادون بااه خااط کااردن رسااانه ها و ی رتا هااای فاار

ن سارود اما حاال نیرانی هایی در با  ادامه م یر محبوبیت ای. توان ت در متن  امعه بپیچد
" ماندهسالم فر"یکی از آسیش های پیش یوی . و ود دارد که قطعا نیاز به آسیش شناسی دارد

ا بارای حاکایتی کردن این سرود است، اار ماردم حاس کنناد نسادهاای حااکایتی در تالشاند تا
یغاتی تبادیف این موسیقی تبلیغات بیشتری انجام دهند و شکف مردمی آن را به یک ی رتا  تبل

. کنند ماکن است از این اثر فاصله بییرند

ع  (انتقادی)اهم واکنش ها به موضو



کاه امروز یکی از دوستان متن سرودی را برای مان فرساتاد[: نام  وارده]پایگاه خبری جماران ▪
دیدم که مضاون . گروهی کودک مطلبی را با هم می خوانند( عج)در آن خطا  به امام زمان 

شعر را کاه خوانادم. سرود در عید به گوشم خورده، اما آن را به طور کامف گوش نداده بودم
ت بر خودم و صدا و سیاای کشورم گری تم یعنی در این سرود که خطاا  باه اماام زماان اسا

ت ولای تکریم رهبری انقال  به  ای خود درست اسا. نباید نام مبارک امام خاینی آورده شود
آیا  ز این است که به فرمایش ایشان هااه آنچاه ه ات باه برکات هاات واالی حضارت اماام

.   است
فریااااد دادخاااواهی و آزادیخاااواهی یاااک شااایر دختااار آاااااه ایرانااای علیاااه : کانهههال تلگرامهههی آزادی▪

د، و از باه صاحبتسای او تاا انتساا کاماف گاوش دهیا! دیکتاتویی خامنه ای در اتوبوسی در تسران
ان او محکاام و باصااالبت در مقابااف ماازدور! ایاان هاااه درک و شااعور باااالی سیاساای لااذت ببریااد

د از لجان نایکنم این یوزها و به خصوص بع_سکوت_دییر #: ب یجی می ای تد و می گوید
، باه هار کایی ر ی ی بی واد در نابودی معیشت ملت، عالوه بر تظاهرات و تجاعات اعتراضی
صاوص کجا که میروی، کوچه خیابان، تاک ی، اتوبوس، مترو ، صر نانوایی، فروشایاه و باه خ

ای و_خامناه#موقع قیات کردن ا ناس ، هاه ملت به عامف و ییشاه اصالی بادبختی خاود 
..!! ....ر ی ی الدن  م قیاا فحش می دهند آن هم علنا و با صدای بلند#بعد نوچه اش 

ع  (انتقادی)اهم واکنش ها به موضو


