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مقدمه

تاریخچه صدای امریکا

شـبکه های تلوزیونـی و رادیویـی صـدای امریـکا)Voice of America( با حـروف اختصاری 

VOA ، قدیمی تریـن، بزرگتریـن و پرمخاطب تریـن نهـاد رسـانه اِی برون مـرزی در ایـاالت متحده 

می باشـد کـه اکنون تحـت سرپرسـتی  USAGM قـرار داد. هم چنانکه پیش تر اشـاره شـد، صدای 

امریـکا در سـال ۱۹۴۲ یعنی حدودا ۷۷ سـال پیـش و در خالل جنگ جهانی دوم پایه گذاری شـد.

VOA مدیران ارشد

VOA  خانم آماندا بنت مدیر و رئیس کل پیشین نهاد رسانه ای    

خانـم کلـو چائو1مدیـر برنامه هـای صـدای امریـکا کـه بـر محتوایـی 
تولیـدات تلوزیونی، رادیویی، اینترنتی و تلفن های همـراه نظارت می کند.2

خانـم یوالنـدا لوپز3، مدیـر مرکز خبر صـدای امریکا می باشـد و بر 
هیـأت تحریریـه و محتوای تولیـدات مرکز خبر نظـارت می کند. 4

Kelu Chao  .۱
https://www.insidevoa.com/a/kelu-chao-acting-voa-director/2808961.html  .۲

Yolanda Lopez  .3
https://www.insidevoa.com/a/yolanda-lopez-director-of-voa-news-center/3694439.html  .۴
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متیـو بیـز1 رئیـس بخـش اسـتراتژی دیجیتـال و توسـعه مخاطبیـن 

می باشـد. او بـر توسـعه مخاطبین صدای امریـکا در اینترنـت، موبایل و 
شـبکه های اجتماعـی نظـارت می کنـد.2

جیم تنسـمن3 مدیر ارشـد اطالعات و مدیر ارشـد دیجیتال در صدای 

امریـکا می باشـد. وظیفه او به دسـت گیری رهبـری اجرایی و جهت گیری 

اسـتراتژیک در بخـش فنـاوری اطالعات مربـوط به صدای امریکا اسـت 
تـا توانایـی صدای امریکا را در شناسـایی و درگیر کـردن مخاطب در تور خبـری آن باال ببرد.4

ادواردو کاچسکوفسـکی5 بـه عنـوان مدیـر عملیات هـای پخـش و 

اسـتودیو ، رهبـری یـک تیـم را بـرای مدیریـت  اسـتودیوهای تلوزیونـی، 

کنتـرل، ترافیک، ارسـال و پخش محتویـات آنها را  برعهـده دارد. صدای 
امریـکا در هفتـه به صـورت تقریبی ۲۰۰۰ سـاعت پخش برنامـه دارد.6

بخش های رسانه اِی صدای امریکا

شـبکه های رسـانه اِی صـدای امریـکا در قالـب ۶ بخش تقسـیم بندی شـده اند؛ بخش آسـیای 

مرکـزی و جنوبـی بـا مدیریـت اریـک فلیپـس78، بخـش آسـیای شـرقی و اقیانوسـیه بـا مدیریـت 

Matthew Baise  .۱
https://www.insidevoa.com/a/matthew-baise-voa-digital-strategy-director/4506412.html  .۲

Jim Tunnessen  .3
https://www.insidevoa.com/a/4506417.html  .۴

Eduardo Kachscovsky  .5
https://www.insidevoa.com/a/4578260.html  .۶

Eric Phillips   .۷
8.  نام و تصویر او کماکان در قسـمت ِ بخش  های اداری صدای امریکا دیده می شـود اما در بخشـی دیگر نام و تصویر او 

تحت عنوان مسـئول مالی VOA Persian نیز دیده می شـود و گویا از بخش پیشـین کنار گذاشـته شده است.
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نادیا مجیـد1،  بخـش آفریقـا با مدیریت نگوسـیه منِگشـا2، بخش اوراسـیا بـا مدیریت ِاِلـز بیِبراج3، 

بخـش آمریـکای التین بـا مدیریت کالرا دامینگوئـز4 و از همه جالب تر و عجیب تر، بخش فارسـی 

با مدیریت سـتاره درخشـش5 می باشـد.6 

بخش آسیای مرکزی و جنوبی
ایـن بخـش زبان هـای دری)افغانسـتان( پشـتو، آذربایجانـی، بنگالـی، کـردی، ترکـی، اردو، 

و اوزبـک را تحـت پوشـش خـود قـرار می دهـد. بودجه بنـدی سـرویس های پخـش آن طبق سـند 

توجیه نامـه بودجـه ای سـازمان USAGM بـه کنگـره امریـکا بـه صـورت زیـر می باشـد:7 

طبـق ایـن جـدول8، بودجـه کل تخصیص یافته بـه این بخش بـرای سـال ۲۰۱۹،  ۲8 میلیون و 

۱۱۲هـزار دالر بـوده اسـت کـه برای سـال ۲۰۲۰، به میزان  3۲ میلیـون و ۶8۹ هـزار دالر افزایش و 

تخصیـص یافتـه اسـت اما برای سـازمان برای سـال ۲۰۲۱، به انـدازه ۲۷ میلیـون و ۲۱8 هزار دالر 

درخواسـت کرده اسـت. سـرویس افغانسـتان متشـکل از زبان های دری)دارای مشـابهت بسـیار با 

فارسـی ایرانـی( و پشـتو با بودجـه ای نزدیک به 8 میلیون و ۱5 هزار دالر در سـال ۲۰۲۰، بیشـترین 

Nadia Madjid  .۱
Negussie Mengesha  .۲

Elez Biberaj  .3
Clara Dominguez  .۴

Setareh Derakhshesh  .5
https://www.insidevoa.com/p/6072.html  .۶

Congressional Budget Justification, Appendix A, 154  .۷
8. ارقام این جدول ها همگی بر پایه هزار دالر است.
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@rozaneebefarda  سـهم را در ایـن بخـش دارد کـه البتـه رقـم درخواسـتی برای سـال بعـد به میـزان قابـل مالحظه ای

کاهـش یافته و بـه 5 میلیون و ۱5 هزار دالر رسـیده اسـت. 

توجـه بـه این نکته ضروری اسـت که سـرویس فارسـی مختـص به افغانسـتان، بودجـه ای جدا 

نسـبت به بخش فارسـی VOA دریافت می دارد. بنابراین VOA Persian  بخشـی مسـتقل بوده و 

اختصاصـا بـرای هدف قرار دادن مردم ایران تاسـیس شـده اسـت.

اریـک فیلیپس مسـئول بخش آسـیای مرکـزی و جنوبی اسـت. هرچند نام و تصویـر او به عنوان 

مسـئول مالـی VOA Persian نیـز دیـده می شـود و مشـخص نیسـت که آیـا او هم زمـان دارای دو 

مسـئولیت اسـت یـا آنکـه حیطـه کار او تغییر یافتـه و سـایت روابط عمومـی صدای امریـکا، هنوز 

خـود را در ایـن بـاره به روز نکرده اسـت.

بخش آسیای شرقی و اقیانوسیه
ایـن بخش، زبان هـای برمه ای، کانتونی، اندونـزی، خمر، الئـو، ماندارین،تائی)تایلندی(، تبتی 

و ویتنامـی را تحـت پوشـش قـرار داده و جمعیت تقریبی این بخـش از جهان نیز بیـش از ۲ میلیارد 

نفـر می باشـد. بودجـه این بخـش در سـند توجیهی بودجـه سـازمان USAGM خطاب بـه کنگره 
ایـن چنین آمده اسـت:1

Congressional Budget Justification, Appendix A, 153  .۱
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هم چنانکـه می بینیـم ایـن بخش در سـال ۲۰۱۹ به میـزان 38 میلیـون و ۱5۷ هـزار دالر بودجه 

دریافـت کـرده اسـت در حالی که در سـال ۲۰۲۰ بودجه ای به میـزان ۴۱ میلیـون و ۲۶۷ هزار دالر 

برای آن تصویب شـده اسـت. همچنین این سـازمان برای سـال بعـد بودجه ای به انـدازه ۲۹ میلیون 

و ۲3۷ هـزار دالر تقاضـا کرده اسـت که کاهشـی محسـوس نسـبت به سـال کنونی دارد. بیشـترین 

بودجـه در ایـن بخش بـه اندازه ۱۲ میلیـون و  3۴۲ هـزار دالر به زبان مانداریـن اختصاص یافته که 

جمعیتـی بیـش از ۹۰۰ میلیـون نفر از مردم چین را شـامل می شـود. در حقیقت می تـوان گفت که 

ایـن سـازمان در سـال ۲۰۲۰ بـرای هر نفـر از جامعه هدف خـود در میـان گویـش وران ماندارین، 

کمـی بیشـتر از تنهـا یک سـنت خرج کـرده اسـت. بودجـه درخواسـتی سـازمان USAGM برای 

این سـرویس در سـال ۲۰۲۱ با کاهشـی بسـیار محسـوس یعنی کمتر از نصف سـال کنونی تقلیل 

است. یافته 

نادیا مجید ریاست بخش آسیای شرقی و اقیانوسیه را بر عهده دارد.
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@rozaneebefarda بخش آفریقا
ایـن بخـش  زبان هـای بامبـارا، »رواندایـی و رونـدی« )هـر دو در آفریقـای مرکـزی(، هوسـه، 

رومـو« )هـر سـه در شـاخ افریقـا(، پرتقالـی، سـومالیایی، سـواحیلی، 
ُ
ا »آمهـاری، تیگرایـی و 

زیمبـاوه ای، شـونا و اندبلـه را تحـت پوشـش خـود قـرار داده اسـت.

بودجـه ایـن بخـش طبق سـند ارائه شـده به کنگره که در سـایت رسـمی USAGM آمده اسـت 
به شـرح ذیل می باشـد:1

بودجـه تخصیص یافتـه ایـن بخـش در سـال ۲۰۱۹، ۲5 میلیـون و ۴8۱ هـزار دالر، بودجـه 

مصوب در سـال ۲۰۲۰، ۲8 میلیون و ۶۰3 هزار دالر و بودجه درخواسـتی برای سـال ۲۰۲۱، 35 

میلیـون و ۷۷۹ هـزار دالر بـوده اسـت. بودجه  این بخـش یکی از معدود بخش هایی اسـت که برای 

سـال آینده، تقاضای افزایش داشـته اسـت؛ برخالف بسـیاری از قسـمت های دیگر که کاهش های 

محسوسـی بـه خود دیده اسـت. بـه نظر می رسـد این سـازمان، برنامه های وسـیعی را بـرای بخش 

آفریقـای غیـر عربـی دارد و از همیـن رو بایـد نسـبت بـه آن هوشـیار باشـیم زیـرا ایـن قسـمت نیز 

یکـی از مناطق اسـتراتژیکی اسـت که اندیشـه مقاومـت و انقالب اسـالمی، دارای ظرفیت بسـیار 

خوبـی بـرای جذب می باشـد. پیش دسـتی رسـانه ای قدرت های مسـتکبر در ایـن بـاره می تواند به 

برنامه هـای درازمدتـی در آینـده مربوط باشـد که رقیبان و حتی دشـمنانی قدرتمنـد در آفریقای غیر 

عربـی بـرای تمدن نوین اسـالمی- کـه طلیعه های آن در حال مشـاهده اسـت- بسـازد.

Congressional Budget Justification, Appendix A, p152  .۱



  مقدمه    11

ریاسـت بخش آفریقایی صدای امریکا در دسـت نگوسـیه منگشا 

می باشد.

بخش اوراسیا
ایـن بخـش،  زبان هـای  آلبانیایـی، ارمنـی، بوسـنیایی،گرجی، مقدونیـه ای، روسـی، صربـی و 

اوکراینـی را تحـت پوشـش خـود قـرار داده اسـت. بودجه هـای تخصیص یافتـه برای سـال ۲۰۱۹، 
مصـوب بـرای سـال ۲۰۲۱ و درخواسـتی بـرای سـال ۲۰۲۱ را در جـدول زیـر می تـوان دیـد:1

طبـق ایـن جـدول، بـرای سـال ۲۰۱۹، ۱8 میلیـون و ۲8۴ هـزار دالر بـه ایـن بخش داده شـد. 

بـرای سـال ۲۰۲۰ نیـز ۲۰ میلیـون و ۴۱۲ هـزار دالر تصویب شـده و سـازمان برای سـال ۲۰۲۱، 

مقـدار ۱5 میلیـون و ۶۱۲ هـزار دالر تقاضـا کرده اسـت که  کاهشـی محسـوس را نشـان می دهد. 

بیش تریـن بودجـه ایـن بخـش بـرای سـال ۲۰۲۰، بـا اختالف بسـیار نسـبت بـه سـایرین )تقریبا 

نیمـی از بودجـه کل بخش( به سـرویس روسـی اختصاص یافته اسـت که ، ۱۰ میلیـون و 85 هزار 

دالر می باشـد. هرچنـد بودجـه درخواسـتی بـرای این سـرویس در سـال ۲۰۲۱ با کاهشـی بسـیار 

محسـوس بـه کمتـر از نصـف یعنی ۴ میلیـون و 85 هزار دالر رسـیده اسـت.
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@rozaneebefarda 

ریاسـت بخـش اوراسـیای صـدای امریـکا در دسـت الـز بیبراج 

می باشـد.

بخش آمریکای التین
ایـن بخـش زبان هـای کریـول1و اسـپانیولی را تحـت پوشـش خـود قـرار می دهـد. بودجـه این 

بخـش طبـق سـند بودجـه ای سـازمان USAGM بـرای ارائـه بـه کنگـره این چنیـن آمده اسـت:2

هم چنان کـه مالحظـه می شـود بودجـه این بخـش در سـال  ۲۰۱۹، 8 میلیـون و ۴۹5 دالر بوده 

اسـت کـه در سـال ۲۰۲۰ بـه مقـدار 8 میلیـون ۱۴۴ هـزار دالر کاهش یافتـه و بودجه درخواسـتی 

بـرای سـال ۲۰۲۱ نیـز بـه میـزان قابل محسوسـی باز هـم کاهش پیـدا کرده و بـه 5 میلیـون و ۱۴۴ 

هـزار دالر رسـیده اسـت. بخـش امریکای یکـی از معدود بخش های بودجه گیر در سـازمان اسـت 

کـه متناوبـا از سـال ۲۰۱۹ تـا ۲۰۲۱، کاهـش بودجـه ای را تجربـه می کند برخـالف اکثریت قریب 

بـه اتفـاق بخش ها کـه ابتدا در سـال ۲۰۲۰ با افزایش و سـپس در سـال ۲۰۲۱ با کاهش محسـوس 

مواجه می شـوند.

 

کالرا دامینگوئز رئیس بخش آمریکای التین می باشد.

۱.  زبان هـای آمیختـه  بومـی بـا زبان های خارجی کـه خود یک زبـان جدید را پدیـد می آورند. در اینجـا کریول های 
منطقـه امریـکای التیـن مـورد نظـر اسـت کـه بـه سـبب در آمیختگـی زبان هـای بومیـان محلـی بـا اسـتعمارگران  

اروپایی)عمومـا اسـپانیایی( بـه وجـود آمده اند.
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بخش فارسی
ایـن بخـش اختصاصـا بـرای مردمـان ایـران طراحی شـده اسـت. این شـبکه ابتدائا بـه صورت 

رادیویـی در سـال ۱35۷ه.ش )۱۹۷۹ م.( تاسـیس شـد و اکنـون بـه صـورت پخـش تلوزیونـی بـه 

فعالیـت خـود ادامـه می دهد. فکت شـیت قرار داده شـده در سـایت روابط عمومی صـدای امریکا 

بیـان مـی دارد کـه کـه پـروژه ای بـه نـام VOA 3۶5 بـا همـکاری رادیو فـردا )شـاخه فارسـی رادیو 

 VOA اروپـای آزاد/رادیـو آزادی( را رهبـری می کنـد. این فکت شـیت بـه صراحت بیان مـی دارد که

Persian / VOA 3۶5 ابـزار دولتـی ایـاالت متحـده بـرای ارتباط مسـتقیم با مردم ایران می باشـد. 

ایـن شـبکه ادعـا دارد کـه بیـش از ۱5 درصد از جمعیـت ایران، بـه صورت هفتگی جـزو مخاطبان 

آن قـرار دارنـد. این شـبکه ۶ سـاعت پخـش اصلی داشـته و باقی ۱8 سـاعت را به بازپخـش آنها یا 

تولیدات رسـانه ای شـبکه های همچـون CNN، ABC News، National Geographic TV و 

Smithsonian Channel بـه صـورت چرخشـی می پـردازد و ایـن گونه ۲۴ سـاعت از شـبانه روز 
پـر می کند.1 را 

کنـده از اخبـار مغرضانـه علیـه جمهوری اسـالمی،  عـالوه بـر بخـش خبـری این شـبکه کـه آ

مذهـب و مـردم ایـران اسـت، بخش هایـی دیگـر نیـز دارد کـه مسـتقیما بـه خبر پراکنـی و عملیات 

رسـانه ای-روانه ای علیـه ایـران می پـردازد؛ همچـون  Citizen Watch یـا دیدبـان شـهروند کـه به 

ادعـای خـود بـه فسـادها یـا اعمـال نادرسـت حکومـت ایـران می پـردازد، Chess یـا شـطرنج که 

میزگـردی اسـت که به زعـم خود بـه تعرضات حکومـت ایـران در حیطه های سیاسـی-اجتماعی، 

اقتصـادی و اجتماعـی می پـردازد، Tablet )تبلـت( بـا اجـرای مسـیح علی نژاد که کامـال صریح و 
حتـی غیرحرفـه ای بـه نفرت پراکنی هایی چندش آور علیه جمهوری اسـالمی و مذهـب می پردازد.2

 تاسـیس این شـبکه مقارن با سـال اوج گیری مبارزات مردمی و به ثمر رسـیدن انقالب اسالمی، 

خـود گویـای آن اسـت کـه چرا ایـاالت متحده بـه راه انـدازی آن اقدام کرده اسـت. نکتـه جالب در 

مـورد شـاخه فارسـی صـدای امریکا این اسـت که بخـش مربوط به ایـران زیرمجموعـه یک بخش 

جغرافیایی خاص نیسـت بلکه مسـتقال بخشـی به آن اختصاص داده شـده اسـت. برای درک بیشتِر 

خـاص بـودن ایران بـرای صدای امریـکا می توان بـه این مطلب توجه کرد که بخش آسـیای شـرقی 

https://www.insidevoa.com/a/4836198.html  .۱
.VOA ۲.  برگرفته از فکت شیت منتشره توسط
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@rozaneebefarda  در VOA و اقیانوسـیه جمعیتـی بیـش از ۲ میلیـارد نفر دارد و ایـن جمعیِت قابل مالحظـه، از منظر

یـک بخـش اداری قرار می گیرند اما فارسـی زبانان )مخصـوص ایران( برای جمعیتـی در حدود 83 

میلیـون نفـر، یک بخش مسـتقل را بـه خود اختصـاص داده اسـت! اختصاص یک بخش مسـتقل 

بـه صـدای امریـکا بـه زبـان فارسـی )VOA Persian( بـه لحـاظ اداری می رسـاند که قرار اسـت 

تصمیمـات باالدسـتی در مـورد جامعه هدف ایرانی، با سـرعت و اسـتراتژی ویژه ای دنبال شـوند 

همچنیـن اگـر بـا نـگاه بودجـه ای به ایـن میـزان از جمعیـت نـگاه کنیـم، می توانیم بـه صورت 

دقیق تـر دریابیـم کـه صـدای امریـکا بـه ازای هـر ایرانی یـا هر آسـیای شـرقی، چقـدر هزینه)یا در 

 USAGM واقـع سـرمایه گذاری( می  کنـد؛ در توجیه نامه بودجه درخواسـتی از کنگره می یابیـم که

بـرای بخـش فارسـِی صـدای امریـکا بودجه هـای تخصیص یافتـه )سـال ۲۰۱۹(، تصویـب شـده 
)سـال ۲۰۲۰(، و درخواستی)سـال ۲۰۲۱( را این گونـه ذکـر کـرده اسـت: 1

یعنـی بـرای سـال ۲۰۱۹، ۱3 میلیون و ۱۲۲ هزار دالر به آن پرداخت شـده و برای سـال ۲۰۲۰، 

۱۷ میلیـون و ۷۱۴ هـزار دالر برای پرداخت به آن تصویب شـده اسـت. همچنیـن USAGM برای 

سـال ۲۰۲۱، مبلغـی به اندازه ۱۰ میلیـون و ۷۱۴ هزار دالر تقاضا کرده اسـت. 

بـا احتسـاب بودجـه مصوب در سـال ۲۰۲۰ می بینیـم که این نهاد بـرای بیـش از دو میلیارد نفر 

سـاکن شـرق آسـیا، تنها ۴۱ میلیـون و ۲۶۷ هزار دالر و بـرای 83 میلیون ایرانـی، ۱۷ میلیون و ۷۱۴ 

هـزار دالر هزینـه یـا در واقـع سـرمایه گذاری کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگر این سـازمان بـرای هر 

فرد سـاکن شـرق آسـیا، ۲ سـنت و برای هر ایرانی ۲۱ سـنت هزینه می کند؛ در مقایسـه ای دقیق تر 

می تـوان گفـت صـدای امریکا بـرای هدف قـرار دادن هر نفـر از جمعیت سـاکن در ایـران، بیش از 

۱۰ برابِر یک فرِد سـاکن آسـیای شـرقی هزینـه می کند و این نشـان از برنامه ویژه ایـاالت متحده در 

جنگ نـرم علیه جمهوری اسـالمی و ملت ایـران دارد.

بررسی درصدی سهم  بودجه بخش فارسی صدای امریکا را می توان در نمودارهای زیر دید:

طبـق آمار و ارقام منتشـره توسـط این سـند، صدای امریکا بـرای جامعه ای 83 میلیونی به نـام ایران، 

در سـال های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب 5، ۷ و ۶ درصد از بودجه سـاالنه خود را هزینه می کند. 
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ستاره درخشش، رئیس صدای امریکا به زبان فارسی

اریک فیلیپس: دبیر اجرایی.

مایکل لیپین، ژورنالیسـت یهـودی و تاثیرگذار در صـدای امریکای 

فارسی

آرش سیگارچی، دبیر اجرایی اینترنت

بـا توجـه بـه جایـگاه رسـانه ای صـدای آمریـکا و برنامـه پرحجـم و 

هزینه بـر ایـن رسـانه؛ مجالی بـرای پژوهش هـای تکمیلـی فراهم و ضـروری می نماید. پژوهشـی 

در خصـوص »چگونگـی تخصیـص بودجه به سـرویس های خبـری«، »تحلیل جمعیـت  هدف و 

سـاعت های پخـش«، »بررسـی ادعای دروغین اسـتقالل شـبکه های زیرمجموعـه USAGM« و 

هم چنین بررسـی »موارد نقض منشـور اخالقی سـازمان توسـط خود سـازمان و زیرمجموعه های 

آن.« رسانه ای 
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@rozaneebefarda عملیات روانی صدای آمریکا علیه ایران در ماجرای کرونا

1. نگاه آماری

تعداد کل اخبار ۷۷5 خبر در بازه زمانی 3 بهمن ۱3۹8 تا 5 فروردین ۱3۹۹

1.1. رشد روزانه عناوین خبری
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1.2. جغرافیایی

در ایـن قسـمت به سـهم هر کشـور در کل اخبار کرونایی پرداخته می شـود، به ایـن صورت که 

ابتـدا آمـار اخبار اختصاصی هر کشـور و سـپس اخبار مشـترک و نیز سـهم هر کشـور از این اخبار 

مشـترک، بیان می شود.

نکتـه: خبـر هایـی کـه قابلیت سـنجش جغرافیای نداشـته اسـت ذیل عنـوان )اخبار کلـی( ذکر 

شـده اسـت، مانند: خبـر های پزشـکی و اطالعات بهداشـتی.

بهمن 1398

الف: اختصاصی ها)خبر هایی که درباره یک کشور بخصوص وجود داشته است(

۲۲جهانی۱

۱۷چین۲

۱۱ایران3

۴اخبار کلی۴

3آمریکا5

۲فرانسه۶

هرکدام ۱ خبرهنگ کنگ- کره جنوبی- آفریقا۷

۶۲کل اخبار
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@rozaneebefarda ب: مشترک

۷چین- آمریکا۱

۷چین- ایران۲

۴چین-جهانی3

۲چین-ژاپن۴

۱ایران-چین-ترکیه5

۱هنگ کنگ -چین۶

۱چین-آمریکا-جهانی۷

۱آمریکا-ژاپن8

۱آمریکا-ژاپن-جهانی۹

۱جهانی-ژاپن۱۰

۱جهانی-آمریکا۱۱

۲۷کل اخبار مشترک

ج: سهم هر کشور از کل اخبار مشترک

۲3چین۱

۱۱آمریکا۲

هر کدام 8 موردایران- جهانی3

5ژاپن5

هر کدام ۱ موردهنگ کنگ - ترکیه۶

اسفند ماه 1398

الف: اختصاصی

۲3۴ایران۱

8۲آمریکا۲

۷۱کلی3

5۰جهانی۴

۱۰ایتالیا5
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هر کدام 5 خبراسرائیل- عربستان۶

۴کره جنوبی۷

هر کدام 3 خبرفرانسه- اروپا- چین8

هر کدام ۲ خبرفلسطین- انگلیس- اسپانیا-کانادا- واتیکان۹

آلمان- اتریش- مصر- مکزیک- سوریه- بحرین- ۱۰

چک- استرالیا- امارات- افغانستان

هر کدام ۱ خبر

۴۹۰کل اخبار اختصاصی

ب: مشت

33ایران-آمریکا۱

۶ایران-چین۲

3آمریکا- اروپا3

۲ایران –عربستان۴

۲چین- جهانی5

۲آمریکا- انگلیس۶

۱ایران-لبنان-کانادا۷

۱ایران-ترکیه8

۱عراق-کویت-بحرین-ایران۹

۱ایران-افغانستان۱۰

۱ایران-کره جنوبی- ایتالیا۱۱

۱ایران-کویت۱۲

۱ایران-انگلیس۱3

۱آمریکا-کره جنوبی۱۴

۱نیوزیلند-بالروس-آذربایجان-ایران۱5

۱ایران-سوئد۱۶

۱آمریکا-روسیه۱۷

۱ایران-چین- ایتالیا۱8

۱ایران-سوئیس۱۹
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@rozaneebefarda ۲۰۱ایران-اروپا

۱ایران-جهان۲۱

۱کره شمالی-روسیه۲۲

۱اسرائیل-ایتالیا۲3

۱آمریکا-جهانی۲۴

۱آمریکا-ونزوئال۲5

۱ایران-آمریکا-کره شمالی۲۶

۱عراق-مصر۲۷

۱ایران-امارات۲8

۱اروپا-جهان۲۹

۱آلمان-آمریکا3۰

۱فرانسه -ایتالیا3۱

۱کره جنوبی-ایتالیا3۲

۱آمریکا- آسیا33

۱ایران- اسرائیل3۴

۷۶کل اخبار مشترک

ج: سهم هر کشور از کل اخبار مشترک

5۷ایران۱

۴5آمریکا۲

۹چین3

هر کدام 5 خبرجهانی-اروپا۴

۴ایتالیا5

هر کدام 3 خبرکره جنوبی-انگلیس۶

یت-عربستان-روسیه-اسـرائیل-کره ۷ عراق-کو
شـمالی

هرکدام ۲ خبر
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لبنان-کانادا-ترکیه-بحرین-افغانستان-نیوزیلند-8

بالروس-آذربایجان-سوئد-سوئیس-ونزوئال-مصر-

امارات-آلمان-فرانسه-اسپانیا- آسیا

هرکدام ۱ خبر

فروردین ماه 1399
الف: اختصاصی

33ایران۱

3۰آمریکا۲

هرکدام ۱۰ خبرجهانی-کلی3

هرکدام ۲ خبرژاپن- انگلیس- اسرائیل۴

ترکیه- فرانسه- چین- هند- آلمان- اسپانیا- 5

عربستان-کامرون

هرکدام ۱ خبر

۹۷کل اخبار اختصاصی

ب: مشترک

۹ایران-آمریکا۱

3آمریکا-چین۲

۱آمریکا-مکزیک3

۱اروپا-جهانی۴

۱چین-جهانی5

۱روسیه-اروپا-آمریکا۶

۱آمریکا-فرانسه۷

۱ایران-فرانسه8

۱ایران-بلغارستان۹

۱فرانسه-هند۱۰

۱ایران-خاورمیانه۱۱

۱ژاپن-چین۱۲

۱آمریکا-جهانی۱3

۲3کل اخبار مشترک
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@rozaneebefarda :ج: سهم هر کشور از کل اخبار مشترک

۱۶آمریکا۱

۱۲ایران۲

5چین3

هرکدام 3 خبرجهانی-فرانسه۴

۲اروپا5

هرکدام ۱ خبرمکزیک- روسیه-بلغارستان- هند-ژاپن-خاورمیانه۶

کشور های شاخص

در بیـن کل اخبـار اختصاصـی و مشـترک صدای آمریکا هشـت کشـور زیر بیشـترین سـهم را 

بودند: دارا 
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از بیـن ایـن هشـت کشـور تمرکز این رسـانه بر سـه کشـور ایـران، آمریـکا و چین می باشـد که 

نمـودار رشـد روزانـه عناویـن خبـری آنها به شـرح زیر می باشـد:
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@rozaneebefarda  همان طـور که مشـاهده می شـود با شـیوع کرونـا در ایران؛ اخبار مربوط به این کشـور رشـد ***

است. یافته  محسوسی 

آمار کلی ایران، آمریکا و چین:

کلفروردین ۹۹اسفند ۹8بهمن ۹8

3۹۱۲55۶چین

۱۴۱۲8۴۶۱88آمریکا

۲۰۲۹۱۴535۶ایران

۷3۴3۱۹۶۶۰۰کل

1.3. موضوعی
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1.4. بار معنایی

1.5. منابع خبری

در میـان ۲۶5 عنـوان خبـری کـه از آنها ۹۶۴ گـزاره خبری که از صدای آمریکا اسـتخراج شـد، 

نمـودار منابع و اسـتنادات این رسـانه به شـرح زیر می باشـد:

*** همان طـور کـه مشـاهده می شـود ۷۰درصـد اخبار صـدای آمریکا بـا منبع خبـری نامعلوم 

منتشر شـده است.
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@rozaneebefarda 2. روش های عملیات روانی

صـدای آمریکا در شـیوه خبررسـانی، بـه اجرای عملیات هـای روانی متنوعی بـر ذهن مخاطب 

رو آورده اسـت کـه ذیـل پنج هـدف اصلی قـرار می گیرد:

-بی اعتماد سازی مردن نسبت به نظام و مسئولین

-بحرانی و متشنج نشان دادن افراطی وضعیت کشور

-حمله به دین و روحانیت و اعتقادات مردم

-فشار سیاسی و بین المللی بر ایران

-تمجید از آمریکا و غرب

حال در اینجا به زیر مجموعه های هر کدام از اهداف فوق به طور مبسوط می پردازیم:

)نکته: باز زمانی بررسی عملیات های روانی از 3 بهمن تا ۱ فروردین است(

2.1. بی اعتماد سازی مردم نسبت به نظام و مسئولین

1. پنهان کاری و دروغ در ایران

از مهـم تریـن و پـر تکـرار تریـن عملیـات روانـی صـدای آمریـکا همیـن قسـم اسـت کـه بـه 

بهانه های مختلف از آن اسـتفاده شـده اسـت، این رسـانه با توجه بـه ماجرای هواپیمـای اوکراینی و 

اتهـام پنهـان کاری بـه نظـام در آن ماجرا، با تعمیم ایـن اتهام در خبرهـای کرونایی، بیـش از ۷۰ بار 

ایـن اتهـام را بـه نظـام اسـالمی انتسـاب می دهـد، از جملـه آن می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

نمونه اول:
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در ذیل این خبر این طور ادعا می شود:

انتشـار ایـن خبـر در شـرایطی اسـت کـه مقامـات ایران گـزارش شـفافی از رونـد درمانـی افراد 

مبتـال و یـا مشـکوک بـه مبتـال به کرونـا نمی دهـد و تنهـا وزارت بهداشـت چنـدی پیش گفتـه بود 

حـدود ۹ مـورد مشـکوک بـه کرونـا در ایـران شناسـایی شـدند. امـا چندی پیـش خبرگزاری ایسـنا 

در یـک گـزارش تصویـری خبـر داد که دو فرد مشـکوک بـه کرونا در بخش ایزوله تنفسـی با فشـار 

منفی بیمارسـتان شـهدای یافت آباد بسـتری هسـتند.

نمونه دوم:

در ایـن خبـر کارشـناس صـدای آمریـکا ادعـا مـی کند کـه: چـون در چیـن میزان کشـندگی ۲ 

درصـد بـوده اسـت، پـس چون این نسـبت در میزان کشـته هـا و مبتالیان در ایـران در اوائل اسـفند 

جاری نیسـت و کشـته ها از ۲ درصد باالتر اسـت، پس وزارت بهداشـت در آمار مبتالیان به کرونا 

دروغ مـی گوید.

نمونه سوم:

در ایـن گـزارش تصویـری از کنفرانـس خبـری وزیر خارجـه آمریکا هم بـه صراحت ایـران را به 

مخفـی کاری متهم مـی نماید.
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@rozaneebefarda  نکتـه ای کـه در ایـن باره قابل توجه اسـت، این اسـت که صـدای آمریکا در القـای این عملیات

روانـی بـه طـور کامـل متاثـر از دولـت آمریـکا باالخـص وزارت خارجـه ایـن کشـور و ادعـا های 

مقامـات آن، همچـون، مایـک پمپئو وزیر خارجه و سـخنگوی ایـن وزارت مـورگان اورتگاس و نیز 

برایـان هـوک مسـئول امور ایـران در وزارت خارجه آمریکا، می باشـد و ایـن افراد در این باره بسـیار 

سـخن گفتـه اند کـه نمونـه آن در ادامـه خواهد آمد.

نمونه چهارم:

در ذیـل ایـن خبـر از قول برایـان هوک بیان می شـود که: این رژیـم کارنامه بـدی در دروغگویی 

بـه مردمـش دارد و باید انتظار داشـت تعداد جان باختگان کرونا بیشـتر باشـد.

نمونه پنجم:

جالـب ایـن اسـت کـه در ذیل ایـن خبر اشـاره می کند که: یکی از پزشـکان بیمارسـتان مسـیح 

دانشـوری گفـت: »مـا فکـر می کنیـم این ویـروس بین سـه تا چهـار هفته پیش وارد شـده و شـیوع 
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پیـدا کـرده و مـا در حـال حاضر بـا اپیدمی ویـروس کورونا روبرو هسـتیم.« در حالی کـه در عنوان 

خبـر بـا کلی گویـی این ادعـا را به همه پزشـکان در ایـران تعمیم مـی دهد.

همچنین در ادامه بیان می کند:

در حالیکـه آمـار رسـمی جمهـوری اسـالمی در روز پنجشـنبه می گوید تنهـا 388 نفر بـه کرونا 

مبتـال هسـتند،  ناهیـد خداکرمی، رئیس کمیته سـالمت شـورای شـهر تهـران هشـدار داد که ممکن 

اسـت بیـن ۱۰ تـا ۱5 هـزار نفـر در ایـران کرونا داشـته باشـند. پیشـتر نماینده قـم هم تنها آمـار جان 

باختـگان در ایـن شـهر را پنجاه نفـر اعالم کـرده بود.

نمونه ششم:

در ذیل این خبر بیان اینطور ادعا می شود: 

مـورگان اورتـگاس در گفت وگـو با شـبکه فاکس، با اشـاره به این کـه چند تـن از مقام های رژیم 

نیـز خـود به ویروس مبتال شـده اند، گفت که جمهوری اسـالمی شـفافیت ندارد.

خانـم اورتـگاس گفـت: »مـا شـاهد بودیـم کـه رژیـم ایـران در مـورد سـاقط کـردن هواپیمای 

مسـافری اوکراین در تهران با موشـک های سـپاه نیـز از بیان حقیقت بـه مردم خودداری کـرده بود.«

سـخنگوی وزارت خارجـه ایـاالت متحـده اضافـه کـرد کـه اکنون مـردم ایـران بار دیگر توسـط 

رژیـم کامـال از حقیقـت منحـرف و دوبـاره با سـوءمدیریت مسـئوالن مواجه شـده اند.

2. ناکارآمدی و بی تدبیری در ایران

در ایـن قسـم از عملیـات روانی با تاکید بر آمار ابتالئات کرونایـی و اختالالت و نا هماهنگی ها 

در مدیریت و بعضا با اسـتناد به گزارشـات خدشـه دار بر ناکارآمد بودن و سـوء مدیریت مسـئوالن 

ایرانی در ذهن مخاطب تاثیر گذاشـته می شـود.
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@rozaneebefarda  شـاکله اصلـی ایـن قسـم بـر گـزارش و بزرگ نمایـی کوچک تریـن اختـالل در ایـران اسـت که

بـا تاکیـد بـر آن بـه ناکارآمـدی رسـیده می شـود، در حالـی که این حـد افـراط در گـزارش دهی از 

اختـالالت نسـبت بـه کشـورهای غربـی باالخص آمریـکا دیده نمی شـود، و یـا اینکه ضمـن بیان 

اختـالل بـه نوعـی خبر اختالل در کشـور های غربـی گزارش داده می شـود که بـه ناکارآمدی منتج 

نمـی شـود، بلکه زیرکانـه از کنـار آن عبور می شـود.

در ادامه به نمونه های از این نوع عملیات اشاره می کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:
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در ذیل این خبر چنین بیان می شود:

گـزارش ان بی سـی می گویـد طبـق آمـار رسـمی،  آمار تلفـات ناشـی از ابتال بـه ویـروس کرونا 

در چیـن دو درصـد و در کـره جنوبـی یـک درصد اسـت؛ ولـی ایران حـدود ۱۶ درصد مـرگ و میر 

می دهد. نشـان 

ایـن شـبکه بـه نقل از کارشناسـان می گویـد این احتمـال وجـود دارد که ایـران به یکـی از نقاط 

شـیوع و گسـترش این بیمـاری در خاورمیانه تبدیل شـود.

ایـن گـزارش می گویـد ایـران یـک هفتـه پیـش اولین مـورد مـرگ را در قـم گـزارش کـرد؛ ولی از 

آن زمـان تاکنـون، ایـن ویروس بـه هفت اسـتان دیگر نیز سـرایت کرده اسـت. در کشـورهای عراق، 

کویـت، عمـان، و افغانسـتان هم مـوارد ابتال مربوط به کسـانی بود که به تازگـی از ایران آمـده بودند.

ایـاالت متحـده بارهـا سـوءمدیریت، فسـاد مالـی نهادینـه، و غـارت دارایی هـای ایـران توسـط 

وابسـتگان رژیـم حاکـم بر این کشـور را محکوم کـرده و آن هـا را از جمله عوامل اصلی مشـکالت 

ایـران و وضعیـت نابسـامان رفاهـی مـردم آن کشـور دانسـته اسـت. از جملـه چنـدی پیـش مایک 

پمپئـو، وزیـر خارجـه آمریکا، در چنـد توئیت درباره مقام های جمهوری اسـالمی گفته بـود که آنها 

بـه جای کمـک به مـردم درگیر فسـاد شـده اند.

نمونه سوم:



وزنه وی ر 32      کرونای هیاهی؛ نقشه خوانی عملیات روانیصدای آمریکا    کاری از تحریریه هیاهی کانال حوز

 
 

  روان   اتیعمل نقشه خوان  
 کایآمر  یصدا

 رانیکرونا در ا  یدر ماجرا

 1399ماه  رداد م  20

 1399 نیفرورد 5تا  1398بهمن  3

 

 

 

 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda :نمونه چهارم

در ذیل این خبر آمده است که:

شـماری از افـرادی که روز دوشـنبه از نقـاط مختلف ایران بـا برنامه »روی خط« بخش فارسـی 

صـدای آمریـکا تمـاس گرفتنـد حکومـت را متهـم کردند کـه در مبـارزه با ایـن ویروس بسـیار کند 

عمـل کـرده، درباره شـیوع آن به افکار عمومی اطالعات گمـراه کننده داده، و از آن علیه کشـورهایی 

که دشـمن فـرض می کند اسـتفاده کرده اسـت.

مقـام هـای ایـران گـزارش داده اند که شـمار جان باختـگان در اثر ابتـال به ویروس کرونـا از 5۴ 

در روز یکشـنبه بـه ۶۶ در روز دوشـنبه رسـید. شـمار مبتالیـان هـم از ۹۷8 بـه ۱5۰۱ جهش کرد. 

کارشناسـان بیـن المللـی حوزه سـالمت گفته اند نرخ نسـبتا باالی شـمار قربانیـان کرونـا در ایران 

نشـانگر ایـن اسـت که مقام های مسـئول همـه واقعیـت را گزارش نمـی دهند.

چنـد تـن از افـرادی کـه تلفنـی بـا برنامـه صـدای آمریکا تمـاس گرفتنـد دربـاره بازرسـی های 

بهداشـتی عمومـی اعـالم شـده توسـط جمهـوری اسـالمی ابـراز سـردرگمی کردند.

فـردی کـه خـودش را ناصـر معرفـی کرده بـود گفت: »مـی خواهنـد انتقـام تمـام اعتراض های 

خیابانـی را از مـردم ایـران بگیرند.«

عبدالحمیـد از تهـران می گویـد: »مقـام هـای ایران باید بـه محض این کـه متوجه شـیوع کرونا 

در چیـن شـدند عبـور و مـرور از مـرز ایـران را کنتـرل مـی کردنـد. امـا آن هـا ترجیح مـی دهند ما 

بمیریـم تـا دیگر نگـران پرداخـت یارانه ها نباشـند.«

نکتـه ای کـه در اینجا قابل توجه اسـت اسـتنادات صدای آمریکا اسـت، که یک خبر رسـمی را 

بـه چنـد منبع ناشـناس و بـدون هیچ مدرکـی ارجاع مـی دهد، به عبـارت دیگر می تـوان گفت که 
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صـدای آمریـکا تریبون تحلیل های بی سـندی که معموال در تاکسـی زده می شـود، شـده اسـت و 

بـرای ضربـه زدن بـه نظـام از هر ادعایی اسـتفاده می کنـد، که قطعا بـا اصول خبررسـانی حرفه ای 

در تضاد اسـت.

نمونه چهارم:

نمونه پنجم:

در ذیـل ایـن خبـر ادعا می شـود: شـاهزاده رضا پهلـوی در پیام سـاالنه خود به مناسـبت نوروز 

می گویـد بـه دلیل رویدادهـای دردناکی که در ایـران رخ داده، امسـال برای نوروز جشـن نمی گیرد. 

او مانـع اصلـی در پیشـگیری و رفـع بحران کرونـا در ایران را خود نظـام می داند.

3. نبود و یا کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی در ایران

بحـران کرونـا در سرتاسـر جهـان ایـن مسـاله را بـه خوبـی نشـان داد که وقتـی منحنـی ابتال به 

کرونـا در کشـوری صعـود کنـد، امکانـات هیـچ کشـوری، بـه طـور کامـل کفـاف ایـن حجـم از 

رسـیدگی را نخواهـد داد و البته ایران هم از این مسـاله مسـتثنا نبـود، ولی برخود دوگانه رسـانه های 

غربـی باالخـص صـدای آمریـکا در قبـال ایران بسـیار قابـل توجه بـود، چرا کـه این رسـانه و دیگر 

رسـانه هـای همسـو با زوم بر این مسـاله، ایـن خط رسـانه ای را بر ذهن مخاطب کار مـی کردند که 
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@rozaneebefarda  در ایـران تجهیـزات بهداشـتی بـه هیچ وجـه قابلیت مواجه بـا کرونا را نـدارد، در حالی کـه با درگیر

شـدن دیگر کشـور ها این مسـاله روشـن شـده کـه وضعیت ایـران از لحـاظ تجهیـزات و امکانات 

بهداشـتی و درمانی نسـبت به بسـیاری از کشـور های پیشـرفته من جمله خود آمریکا بسـیار قابل 

قبـول اسـت، ولی متاسـفانه ایـن عملیات روانـی بطور گسـترده فقط بر علیـه ایران اجـرا گردید؛ که 

در اینجـا بـه نمونه هایـی از آن اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:

نمونه سوم:
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4. برخورد سیاسی و امنیتی با کرونا در ایران

یکـی از برچسـب های دائمی رسـانه هایی مثل صـدای آمریکا علیـه ایران، اتهام برخورد خشـن 

امنیتـی اسـت کـه در ایـام کرونـا نیـز از آن اسـتفاده کردنـد و بـه دروغ جمهوری اسـالمی ایـران را 

متهـم بـه برخوردهـای افراطی امنیتـی در ماجرای کرونا نمودنـد. در حالی کـه برخوردهای قضائی 

و قانونـی در ایـام کرونـا بـرای مبارزه با ویـروس شـایعه الزم و ضـروری می نمود.

نمونه اول

همان طور که مشـاهده می شـود در عنـوان خبر »برخوردهای امنیتی« درج شـده کـه بار معنایی 

خشـونت و دیکتاتـوری و... دارد اما با خواندن متن خبر مشـخص می شـود کـه برخوردهای قانونی 

فقـط و فقط با متخلفان و شـایعه پراکنان بوده اسـت. 

نمونه دوم:

*** برخـورد بـا شـایعه پراکنان )یـار همیشـگی صـدای آمریـکا و رسـانه های معانـد( سـرکوب 

دانسـته شـده است.
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 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda :نمونه سوم

*** کلمـه »اطالع رسـانی« بـرای تخلـف قانونی کاپیتان داماش در حالی اسـتفاده شـده اسـت 

کـه وی بـدون در نظـر گرفتـن تبعـات روانـی و اجتماعـی صحبت هـای خـود به تخریـب عمومی 

دیگـران پرداخت.

نمونه چهارم:

*** صـدای آمریـکا و اپلیکیشن هراسـی-این رسـانه معانـد حتـی نرم افزارهای اطالع رسـانی را 

برنمی تابد. هـم 
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5. ترس مسئولین ایرانی از کرونا

القـای ترس مسـئولین ایرانـی از کرونا یکـی از روش های ثابـت عملیات روانی صـدای آمریکا 

بـود. ایـن در حالی بود که مسـئولین بهداشـتی و نظامـی و... همگـی در متن ماجـرای کرونا بودند 

و برخـی از آنـان در ابتـدای شـیوع کرونا بـه این ویروس مبتال شـدند.

نمونه اول:

نمونه دوم:
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 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda :نمونه سوم

نمونه چهارم:

در ایـن گـزارش ادعـا مـی شـود کـه رهبر انقـالب بخاطـر بحـران کرونا پنهان شـده اسـت و به 

همیـن دلیـل سـخنرانی نـوروزی را هـم تعطیـل کـرده اند.ایـن در حالی اسـت کـه لغو سـخنرانی 

نـوروزی مقـام معظـم رهبری در راسـتای عمل بـه پروتکل های بهداشـتی و جلوگیری از مسـافرت 

عمومی مـردم بوده اسـت.
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6. ماهان ناقل کرونا

یکـی دیگـر از عملیـات روانـی هـای صدای آمریـکا با هـدف بی اعتمادسـازی مردم نسـبت به 

نهادهـای قانونـی اسـتفاده می شـد؛ اتهـام انتقال کرونا توسـط شـرکت هواپیمایی ماهان اسـت، که 

به چنـد نمونه اشـاره خواهیـم کرد:

نمونه اول:

در ذیل این خبر آمده است که:

در پـی شـیوع ویـروس کرونـا بسـیاری از کشـورها پروازهـای رفـت و برگشـت خود بـه چین را 

قطـع کردنـد اما در ایـران نه تنها گزارش هـا حاکی از برقراری این پروازهاسـت بلکه بهرام پارسـایی 

نماینـده مجلس گفته اسـت ایرالین های ایران به صورت ترانزیت مسـافرهای چین را از کشـورهای 

دیگـر در ایـران می پذیرنـد و بعد آنهـا را به مقصد می فرسـتند.

نمونه دوم:

در ایـن برنامـه مجـری بـا بررسـی تاریخچـه هواپیمایـی ماهان ایـن ادعـا را مطرح مـی کند که 

ماهـان کرونـا را بـه ایران آورده اسـت. 
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 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda :نمونه سوم

در ذیل این خبر آمده است که:

در پـی شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران، یـک نماینـده مجلس جا بـه جا کردن مسـافران بـه چین از 

سـوی یک شـرکت هواپیمایـی ایـران را دلیـل ورود این ویـروس به ایران دانسـت. 

بهـرام پارسـایی نماینـده شـیراز در مجلـس روز شـنبه 3 اسـفند ماه گفـت که »منفعـت طلبی یک 

ایرالیـن داخلـی یـا سیاسـت های غلـط سـازمان هواپیمایـی و همچنیـن جـدی نگرفتن هشـدارهای 

سـازمان بهداشـت جهانـی باعث شـد ویـروس کرونـا به ایـران هـم بیاید.«

اشـاره ایـن نماینده مجلس به شـرکت هواپیمایی ماهان اسـت که در روزهای گذشـته علی رغم 

هشـدارهای جهانـی اقـدام به جابه جا کردن مسـافران به چین کرده اسـت.
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7. جدی نگرفتن کرونا در ایران
صـدای آمریـکا با اتهام سـهل انگاری به جمهوری اسـالمی به دنبال تاثیر بـر ذهن مخاطب خود 

مـی باشـد کـه در ایـران ویروس کرونـا و پیشـگیری از آن جدی گرفته نشـده اسـت. البته این رسـانه 

از یک سـو جدیـت جمهوری اسـالمی ایـران در مبارزه بـا کرونا را سانسـور می کنـد و از طرف دیگر 

نسـبت به سهل اندیشـی رئیس جمهور کشـور متبـوع خود؛ ترامـپ هیچ واکنش نشـان نمی دهد.

نمونه اول:

نمونه دوم:

نمونه سوم:
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 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda 8. استفاده از ادبیات عامیانه

یکـی از دیگـر شـیوه هـای عملیـات روانـی، صـدای آمریـکا اسـتفاده از ادبیـات عوامانـه در 

خبررسـانی اسـت کـه بـا اسـتناد بـه مطالـب غیـر مسـتند و جزئی اسـت کـه با اتـکا به اظهـارات 

مردمـی اسـت، کـه در ادامـه بـه چنـد مـورد از آن اشـاره مـی کنیـم:

نمونه اول:

نمونه دوم:

مصـداق بـارز اسـتفاده از ادبیات عامیانـه در صدای آمریکا برنامه روی خط اسـت که هر شـب 

بـه مـدت 3۰ دقیقـه از ایـن شـبکه پخـش می شـود، کـه با محوریـت یـک موضوع خاص اسـت 

و مخاطبـان در تمـاس بـا ایـن شـبکه نظـرات خـود را بیـان می کننـد، و این مسـاله تا حـدی پیش 

مـی رود کـه حتـی گاهـی مجبـور به قطـع تماس می شـوند، مـن جملـه برنامـه فـوق در تاریخ ۲۱ 

اسـفند کـه با موضوع »الپوشـانی مقامات در ایجاد بحـران فراگیر ویروس کرونا« اسـت، در ابتدای 
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برنامـه فـردی تمـاس مـی گیـرد و یکـی از مصادیق الپوشـانی در ایـران را این مـی داند کـه خوردن 

مشـروبات الـکل بـی فایـده اعـالم کـرده انـد و ادعـا مـی کنـد کـه خـوردن الـکل کرونـا را از بین 

می بـرد، و مجـری برنامـه سـریعا تمـاس را قطع می کنـد، و این ادعـا را رد می کنـد، در ادامه برنامه 

یـک مخاطـب دیگـر ادعا مـی کند ایـن ویـروس از آذرماه در تهـران وجود داشـته اسـت و در ادامه 

یـک فـرد دیگـر ادعا می کند کـه در ۱8 بهمن در قـم یک زن از کرونـا فوت کرده اسـت، ولی اعالم 

نکـرده اند.

2.2. بزرگ نمایی در بحران و متشنج نشان دادن فضا:

1. بحران در ایران

یکـی دیگـر از عملیـات روانی های صـدای آمریکا القای بحـران در ایران در پی کرونا اسـت که 

بـا بزرگنمایـی و توصیـف اغراق آمیـز از تبعات کرونا در ایـران به دنبال بحرانی نشـان دادن وضعیت 

ایـران بودنـد، که بـه نمونه هایی از آن اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

در ادامه این خبر آمده است:

مجلـه آتالنتیـک در مطلبـی نوشـت دولت ایـران هم از ایجـاد قرنطینه خـودداری کـرده و حتی 

مـردم را تشـویق می کنـد بـه قم کـه مرکز شـیوع ویروس کرونا در ایران اسـت سـفر کننـد که ممکن 

اسـت به فروپاشـی و گسسـتگی جامعـه منتهی شـود، این دیدگاه که روز پنجشـنبه هشـتم اسـفند 

منتشـر شـده، می گوید حتی مقامات مسـئول بهداشـت شـهر قم در تلویزیـون دولتی ایـران گفتند 

ویـروس کرونـا جامعه شـهری آن ها را به آتش کشـیده اسـت.

ایـن مطلـب می گویـد در صورتـی که گام های اساسـی برداشـته نشـود، این امـکان وجـود دارد که 
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@rozaneebefarda .سـاختار اجتماعـی جامعه در ایران دچار فروپاشـی و گسسـتگی جدی شـود

نمونه دوم:

نمونه سوم:

نمونه چهارم:
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نکته جالب توجه در این خبر شیوه استناد دهی این خبر است که به این صورت بیان می شود:

یـک دسـتیار آزمایشـگاهی در بیمارسـتانی در قـم هـم بـه تایـم گفـت: »مـردم چپ و راسـت 

می میرنـد و ایـن وضعیت تمامی بیمارسـتان ها در قم اسـت.« منابـع این گزارش نام و مشـخصات 

خـود را اعـالم نکردند.

نمونه پنجم:

2. القای ترس و وحشت

اگـر چـه القـای تـرس وحشـت را می تـوان ذیل عنـوان قبلی یعنـی بحـران در ایران دسـته بندی 

کـرد ولـی بـا توجه به تاکید بسـیار این رسـانه، در عنوانـی جدید بیان شـد، و منظـور از آن دقیقا این 

اسـت کـه صدای آمریـکا در دفعات باال بـه نمایش ویدئوهایـی از ایران مبادرت ورزیـده که تمامی 

آنهـا یـا از افـراد بدحـال در خیابان می باشـد و یا از خاکسـپاری جنازه هـای کرونایی در شـهر های 

مختلف کشـور اسـت، که هدفی جز هراس افکنی و وحشـت آفرینی برای مردم ندارد، و این شـیوه 

فقـط و فقط دربـاره ایران انجام گرفته اسـت.

همچنیـن در بسـیاری از ویدئوهـا ادعـای کرونایی بـودن افراد بدحـال در خیابان ها شـده که به 

شـدت قابل خدشـه است.
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@rozaneebefarda 
نمونه اول:

نمونه دوم:

نمونه سوم:

3. داغ کردن موضوع قرنطینه:

یکـی دیگـر از عملیات روانی هـای صـدای آمریکا داغ کـردن موضوع قرنطینه آن هـم به صورت 

غیرمسـتقیم اسـت. صـدای آمریکا در این شـیوه اخبـار قرنطینه مربوط بـه دیگر کشـورها را پررنگ 

می کنـد و آن را بـه عنـوان یـک شـیوه جهانـی و فراگیر معرفـی می کنـد و از این طریق عـدم قرنطینه 

در ایـران خـود به خـود عملی سـهل انگارانه معرفـی می گردد.
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نمونه اول:

نمونه دوم:

4. خود تعطیلی

ایـن عملیـات روانـی در راسـتای مورد قبل اسـت کـه بـا داغ کردن موضـوع قرنطینه ایـن خط را 

دنبـال مـی کنـد که ایران برخـالف دیگر کشـور ها قرنطنـه و تعطیلی بـرای مقابله با شـیوع کرونا را 

انجـام نـداده اسـت و بـه همین خاطـر در این عملیـات روانی بـه دنبال این اسـت که مـردم خود به 

سـمت تعطیلی مطلق بروند.
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@rozaneebefarda 
در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:

نمونه اول:

نمونه دوم:

نمونه سوم:

2.3. حمله به دین و روحانیت و اعتقادات مردم

یـک از مهـم تریـن عملیـات روانی های رسـانه هـای معاند باالخص صـدای آمریـکا حمله به 

دیـن و روحانیـت و نیـز ایجـاد تقابـل بین دین و علم و بهداشـت اسـت که بـرای اثبات ایـن انگاره 

غلـط؛ از برخـی رفتارهای جزئی نادرسـت و برجسـته کردن آن نیز اسـتفاده شـده اسـت.
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این عملیات روحانی صدای آمریکا ذیل سه عنوان تقسیم بندی می شود:

1. تقابل دین با علم و بهداشت

نمونه اول:

نمونه دوم:

در ذیل این خبر آمده است که:

برخـی از گزارش هـا حاکـی از صـدور حکـم بازداشـت آخونـدی اسـت که بـا ادعـای توانایی 

درمـان بیمـاران کرونـا بـا اسـتفاده از طب اسـالمی بـه بیمارسـتانی در اسـتان گیالن رفتـه بود.

2. قم منشا کرونا در ایران

قـم یکـی از مهم تریـن مراکز مذهبی در ایران اسـت و به عنوان پایگاه انقالب اسـالمی شـناخته 
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@rozaneebefarda .می شـود از ایـن رو تخریـب این پایگاه بـرای رسـانه های معاند هدفی مهـم خواهد بود

نمونه اول:

نمونه دوم:

 در ذیل این خبر آمده است که:

عضـو کمیتـه کشـوری بیماری های عفونـی وزارت بهداشـت بـا بیان این کـه ویـروس کرونا از 

قـم بـه شـهرهای دیگر منتقل شـده اسـت، گفت که احتماال منشـاء انتشـار ایـن ویـروس، کارگران 

چینی مشـغول بـه کار در قـم بوده اند.

مینـو محـرز روز جمعـه دوم اسـفند بـه خبرگـزاری ایرنـا گفت کـه بر اسـاس گزارش هـا، انتقال 

ویـروس کرونـا از قم شـروع شـده و اکنون به بسـیاری از شـهرهای کشـور »از جمله تهـران، بابل، 

اراک، اصفهـان، و رشـت« رسـیده و احتمـاال اکنـون »در همه شـهرهای ایران« وجـود دارد.
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او با تاکید بر این که »اپیدمی ویروس کرونا در کشـور شـروع شـده« منشـا احتمالی این بیماری را 

»کارگران چینی« شـاغل در قم که به چین تردد داشـته اند، دانسـته اسـت.

3. داغ کردن موضوع تعطیلی اماکن مذهبی و دینی

در ایـن عملیـات روانـی صدای آمریکا در پی این اسـت اسـت که با داغ کـردن موضوع تعطیلی 

حرم هـا و اماکـن دینـی و برخـی اظهارنظرهای صـورت گرفته در این بـاره این خط را دنبـال کند که 

عـدم تعطیلـی حـرم هـا نقش عمـده ای در شـیوع کرونـا دارد. این در حالی اسـت که هیچ کـدام از 

نهادها و شـخصیت های برجسـته دینـی با تعطیلی حرم هـا مخالفت نکردند. همچنیـن بطور کلی 

پرداختـن بـه ایـن موضـوع خود یک حمله به دین و شـعائر مذهبی می باشـد که توسـط این رسـانه 

دنبـال مـی شـود، در ادامه به چنـد مورد اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:
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@rozaneebefarda 
نمونه سوم:

در ذیل این خبر آمده است که:

بـه نوشـته برخـی رسـانه های داخـل ایـران، مصطفـی کواکبیـان، نماینده تهـران در مجلـس، با 

انتقـاد از ارسـال بودجـه ۹۹ به شـورای نگهبان بـرای تصویب، که گفته می شـد بـه دلیل جلوگیری 

از شـیوع ویـروس کرونـا در مجلـس صورت گرفت، گفت کـه »ای کاش از ابتـدا همین قاطعیت را 

بـرای قرنطینـه کردن قـم و تعطیلی اجتماعـات و اماکـن مذهبی بـه کار می بردند.«

نمونه چهارم:

*** نکتـه مهـم در خصـوص این خبـر؛ اسـتفاده از کلیـدواژه »افراطیون« اسـت کـه در ادبیات 

صـدای آمریـکا برای انقالبی ها اسـتفاده می شـود امـا متعرضین بـه حرم مطهر حضـرت معصومه 

سـالم اللـه علیها از طیف تشـیع لندنـی بودند. 
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2.4. فشار سیاسی و بین المللی بر ایران

شـیوع ویـروس کرونـا در جهـان فرصـت مناسـب آمریـکا بـرای اجـرای فشـار بـه اصطـالح 

حداکثـری بـه ایـران را مهیا کرد، که در این راسـتا صـدای آمریکا این هدف را در قالب سـه عملیات 

روانـی بالخصوص بـه اجرا گذاشـت: 

1. ایران هراسی

ایـن عملیات روانی با اسـتفاده از فضای شـیوع ویـروس کرونا در پی ایران هراسـی در مخاطب 

خـود می باشـد، که به چند نمونـه از آن اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:
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@rozaneebefarda :نمونه سوم

2. ایران منشا کرونا:

معرفـی ایـران بـه عنـوان منشـا اصلـی کرونـا در خاورمیانه و نیـز دومین منشـا صـدور کرونا در 

جهـان یکـی دیگر از عملیات روانی هایی اسـت که صـدای آمریکا به آن پرداخته اسـت و در اینجا 

بـه چند نمونه آن اشـاره مـی کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:
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نمونه سوم:

نمونه چهارم:

نمونه پنجم:
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@rozaneebefarda  ایـن در حالـی کـه همین رسـانه در تاریخ ۲ فروردیـن مـاه ۹۹ در خبری بـا عنوان»افزایش تنش

پـس از ایـن کـه آمریـکا حکومت چیـن را بـرای کـم کاری در کنترل ویـروس کرونا سـرزنش کرد« 

ادعـا مـی کنـد کـه مقام هـای آمریکایی چیـن را به علـت پنهانـکاری دربـاره کرونا، مقصر دانسـته 

انـد و بـه روشـنی نمایانگـر این موضوع اسـت که دولـت آمریـکا و رسـانه های متبوع آن بـرای فرار 

از پاسـخگویی در پـی مقصرتراشـی بـرای شـیوع کرونا می باشـد، و ادعا هایـش درباره ایـران، جز 

بـرای فشـار هرچه بیشـتر به این کشـور نمی باشـد.

3. تالش برای آزادی زندانیان سیاسی

در ایـن عملیـات روانـی صـدای آمریکا تـالش دارد که وضعیـت زندان های ایـران را بـرای زندانیان 

باالخص زندانیان سیاسـی را پر خطر نشـان دهد، تا با فشـار سیاسـی بر ایران بتواند زندانیان سیاسـی را 

از بنـد رهـا سـازد، در ادامه به چند مـورد از آن اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

در ذیل این خب آمده است که:
گروهی از زندانیان سیاسـی و عقدیتی زندان رجایی شـهر با انتشـار نامه سرگشـاده ای به مجامع 

جهانـی و نهادهای حقوقی نسـبت به شـیوع این ویـروس در زندان ابـراز نگرانی کردند.

نمونه دوم:
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نمونه سوم:

نمونه چهارم:

ایـن خبـر بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه هـدف نهایـی صـدای آمریـکا از فشـار رسـانه ای در 

خصـوص زندانیـان سیاسـی، آزادی زندانیـان وابسـته بـه آمریـکا و غـرب اسـت.

نمونه پنجم:

*** همراهی سازمان های به اصطالح جهانی با سیاست های آمریکا
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@rozaneebefarda 2.5. تمجید از آمریکا و غرب

همانگونـه که بیان شـد صـدای آمریـکا در قبال ایـران نهایت سـیاهنمایی را در خبر رسـانی به اجرا 

گذاشـته اسـت و از بیـان نقـاط مثبـت خـودداری کرده اسـت ولی از سـوی دگـر همین رسـانه در قبال 

آمریـکا و برخـی از کشـور های غربـی بـه گونه ای عمل کرده اسـت و ضمن سانسـور ناکارآمـدی ها و 

نقـاط منفی به برجسـته سـازی اقدامات آنهـا و بعضا تطهیر اشـتباهات شـان روی آورده اسـت، که در 

اینجـا به پنج مورد تقسـیم  شـده اسـت:

1. برجسته سازی اقدامات آمریکا

یـک از مهـم تریـن عملیات روانی های صدای آمریکا نسـبت بـه ایران بزرگ نمایـی اختالالت و 

ابتالئـات بـوده اسـت ولی به موازات آن نسـبت بـه آمریکا در حال برجسـته سـازی اقدامات دولت 

بـوده اسـت و ایـن عملیات روانـی یکی از پـر تکرارترین آن ها می باشـد، که در ادامه بـه چند مورد 

آن اشـاره می کنیم:

نمونه اول:

نمونه دوم:
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نمونه سوم:

نمونه چهارم:

2. خود برتربینی آمریکا:

فراتـر از عملیـات روانی »برجسـته سـازی اقدامات آمریکا«، صـدای آمریکا به تبع سـردمداران 

ایـن کشـور در یـک عملیـات روانـی بالخصوص آمریـکا را آمـاده تریـن و مجهزترین کشـور برای 

مقابلـه بـا کرونـا معرفی کـرده اند کـه در اینجا ذیـل عنوان »خـود برتر بینـی آمریکا« بـه چند مورد 

آن اشـاره مـی کنیـم. ایـن در حالـی اسـت که شـیوع گسـترده کرونا ایـن کشـور را به صـدر جدول 

مبتالیـان رسـاند و انتقـادات فراوانـی را از داخـل و خـارج از ایـن کشـور متوجـه مسـئوالن ایاالت 

متحـده کرد.
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@rozaneebefarda :نمونه اول

*** سهل انگاری آشکار ترامپ هیچ گاه مورد انتقاد صدای آمریکا قرار نگرفت و برجسته نشد.

نمونه دوم:

نمونه سوم:

*** سهل انگاری آشکار مایک پنس؛ دیگر سیاست مدار آمریکایی
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نمونه چهارم:

نمونه پنجم:

3. کمک آمریکا به ایران

وحشـی گری یکـی از وجـوه بـارز ایـاالت متحـده آمریکا در سـطح سیاسـی و نظامی اسـت و 

کشـورهای مختلفـی از قاره های گوناگون با این وحشـی گری آمریکایی دسـت و پنجه نـرم کرده اند. 

از ایـن رو ایـاالت متحـده بـا بحـران مقبولیـت جهانـی روبروسـت و می بایسـت در فرصت هـای 

مختلـف این چهـره بزک نشـدنی را آرایـش کند. 

یـک دیگـر از عملیـات روانـی های صـدای آمریکا بـرای تطهیر وجه وحشـی گـری آمریکا این 

اسـت که عـالوه بر پیشـنهاد دروغین کمک به ایـران، ادعـای معافیت تجهیزات پزشـکی و دارویی 

از تحریم را دارد. 
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@rozaneebefarda :نمونه اول

نمونه دوم:

نمونه سوم:
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نمونه چهارم:

4. تطهیر اشتباهات آمریکایی ها و غربی ها

نمونه اول:

»در ایـن خبـر که پس از کنفرانس »سـی پک« و حضـور دونالد ترامپ و دیگر رهبران کشـور ها 

در کنـار یـک فـرد کرونایـی بوده اسـت، صـدای آمریکا به رویکـرد تطهیر آمریـکا بر می آیـد و این 

چنین می نویسـد:

تماس هـای مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم رهبـران جهان از جملـه دونالـد ترامپ، رئیـس جمهوری 

آمریـکا، و بنیامیـن نتانیاهو، نخسـت وزیر اسـرائیل، با بیمـاران مبتال به ویروس کرونـا در روزهای 

اخیـر، پروتکل هـای قرنطینـه را در این کشـورها به آزمایش گذاشـته اسـت.«

صدای آمریکا بی احتیاطی های ترامپ را این گونه توجیه می کند:
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@rozaneebefarda  »دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریکا، اگرچـه در کنفرانس »اقدام سیاسـی محافظـه کاران«

موسـوم بـه »سـی َپک« -که اکنون مشـخص شـده یکـی از حاضـران در آن بـه ویـروس کرونا مبتال 

بـود - شـرکت داشـت، اما با فرد بیمار تماسـی نداشـته اسـت.«

نمونه دوم:

در ایـن گـزارش فـوق که پس از اعالم رسـمی سـازمان بهداشـت جهانـی مبنی بر کانون شـیوع 

بـودن اروپـا اسـت، بـا تلطیـف وضعیت ایـن اتفاق را بـه گردن دیگر کشـور ها مـی اندازنـد و ادعا 

مـی شـود کـه: »اگر کـره جنوبی و ایتالیا بـه موقع بیمـاران را جدا کرده بودنـد و اگر ایـران و چین در 

انتشـار آمار صداقت داشـتند االن وضعیـت این نبود«

نمونه سوم:
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در ایـن خبـر صـدای آمریـکا در پـی توجیه مشـکالت اقتصـادی در آمریکا اسـت اینطـور آمده 

اسـت که:

علیرغـم تـالش بانـک مرکـزی آمریـکا بـرای تزریق نقدینگـی بـه بازارها،  صبـح دوشـنبه باز هم 

شـاخص سـهام در آمریکا افت داشـت. در آمریکا اینک صحبت از هزینه سـنگین اسـت که به گفته 

رئیـس جمهـوری آ مریکا ممکن اسـت از اصل مشـکل بزرگتر باشـد.

صبـح دوشـنبه، شـاخص »َدو جونـز«، که از سـهام 3۰ شـرکت اصلـی بورس نیویورک تشـکیل 

شـده، بـه سـقوط خود ادامه داد و دسـت کـم یک درصـد پائین رفت.  ایـن در حالی اسـت که بانک 

مرکـزی آمریـکا، با اعـالم خرید مقدار نامحـدود اوراق قرضه، اقدامی که که تاکنون سـابقه نداشـته، 

تـالش کـرد از صدمـه واکنش همه جانبه نسـبت به گسـترش شـیوع ویروس کرونـا بکاهد.

اقـدام بی سـابقه دیگر بانـک مرکزی آمریـکا عرضه نامحدود وام به کسـب و کارهـای خصوصی و 

همچنیـن دولت هـای ایالتی و محلی اسـت. بـرای مقابله با شـیوع ویـروس کرونا، بورس نیویـورک از 

صبـح دوشـنبه، جلوی حضـور معامله گـران در صحن بـورس را می گیرد.

سـقوط ارزش سـهام، بنا به گزارش وال اسـتریت جورنـال، به این بحث در میـان مقامات دولت 

و کارشناسـان بخـش خصوصـی دامـن زده کـه بـرای جلوگیـری از تلف شـدن شـمار نامعلومی از 

شـهروندان، آمریـکا تا چـه اندازه بایـد و می توانـد ضررهای اقتصـادی تحمل کند.

5. برجسته سازی اقدامات اسرائیل

یکـی دیگر از کشـور هایـی که اقداماتش توسـط صدای آمریکا بزرگ نمایی شـده اسـت، اسـرائیل 

مـی باشـد کـه در ادامه به چنـد مـورد از این عملیـات روانی اشـاره می کنیم:

نمونه اول:
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@rozaneebefarda :نمونه دوم

نمونه سوم:
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2.6. آمار عملیات های روانی

در این بخش به ارائه آمار در خصوص عملیات های روانی صدای آمریکا خواهیم پرداخت:

38۴تعداد کل عملیات روانی ها ش

۷۶پنهان کاری و دروغ در ایران۱

۶۶برجسته سازی اقدامات آمریکا۲

33القای ترس و وحشت برای مردم ایران3

3۱ناکارآمدی و بی تدبیری در ایران۴

۲۶ایران منشا کرونا5

۲۲بحران در ایران۶

۱۹تالش برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران۷

۱3داغ کردن موضوع قرنطینه8

۱3کمک آمریکا به ایران۹

۱۲جدی نگرفتن کرونا در ایران۱۰

۱۱داغ کردن موضوع تعطیلی اماکن مذهبی و دینی در ایران۱۱

۱۱نبود و یا کمبود تجهیزات پزشکی و بهداشتی در ایران۱۲

8برخورد سیاسی و امنیتی با کرونا در ایران۱3

۷خود برتربینی آمریکا۱۴

5برجسته سازی اقدامات اسرائیل۱5

5تطهیر اشتباهات آمریکایی ها و غربی ها۱۶

5تقابل دین با علم و بهداشت۱۷

۴ترس مسئولین از کرونا در ایران۱8

3ماهان ناقل کرونا۱۹

3عدم مدیریت صحیح تجهیزات در ایران۲۰

3خود تعطیلی برای مردم ایران۲۱

3ایران هراسی۲۲

3قم منشا کرونا در ایران۲3

۲استفاده از ادبیات عامیانه۲۴
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@rozaneebefarda :سهم هر محور دربین عملیات روانی ها

بی اعتماد ۱

سازی مردم 

نسبت به نظام و 

مسئولین

۷۶۱5۰پنهانکاری و دروغ در ایران

3۱ناکارآمدی و بی تدبیری در ایران

نبـود و یـا کمبود تجهیزات پزشـکی و 

بهداشـتی در ایران

۱۱

عـدم مدیریت صحیـح تجهیـزات در 
ایران

3

برخورد سیاسـی و امنیتی بـا کرونا در 
ایران

8

۴ترس مسئولین ایرانی از کرونا

3ماهان ناقل کرونا

۱۲جدی نگرفتن کرونا در ایران

۲استفاده از ادبیات عامیانه

بحرانی و ۲

متشنج نشان دادن 

افراطی وضعیت 

کشور

۲۲۷۱بحران در ایران

القـای تـرس و وحشـت بـرای مـردم 
یران ا

33

۱3داغ کردن موضوع قرنطینه در ایران

3خود تعطیلی برای مردم ایران

حمله به دین 3

و روحانیت و 

اعتقادات مردم

5۱۹تقابل دین با علم و بهداشت

3قم منشا کرونا در ایران

داغ کـردن موضـوع تعطیلـی اماکـن 

مذهبـی و دینـی در ایـران

۱۱

فشار سیاسی ۴

و بین المللی بر 
ایران

3۴8ایران هراسی

۲۶ایران منشا کرونا

تـالش بـرای آزادی زندانیـان سیاسـی 

در ایـران

۱۹



  3ن تریآ  هداریوی صهانه ای ردای آمریکا3    69

تمجید از 5

آمریکا و غرب

۶۶۹۶برجسته سازی اقدامات آمریکا

خـود برتـر بینـی آمریـکا در مقابلـه با 

نا و کر

۷

۱3کمک آمریکا به ایران

و  هـا  آمریکایـی  اشـتباهات  تطهیـر 

غربـی هـا

5

5برجسته سازی اقدامات اسرائیل

3. تبیین سناریوی رسانه ای صدای آمریکا:
بـر اسـاس آمار ارائه شـده و بررسـی های صـورت گرفته بر روی اخبار تهیه شـده توسـط صدای 

آمریـکا در بـازه زمانـی سـوم بهمـن تـا پنجـم فروردیـن مـاه ۹۹ بایـد گفت که سیاسـت رسـانه ای 

صـدای آمریـکا در موضـوع کرونـا نسـبت بـه نظام جمهـوری اسـالمی، به طور آشـکار بر اسـاس 

یـک هجمـه چند جانبه در سیاسـت و مسـائل داخلی و خارجی کشـور و اعتقادات مردم می باشـد 

در ایـن زمینـه باید گفـت عملیات روانی های این شـبکه در پنـج محور مهم صورت گرفته اسـت:

محور اول و دوم: بی اعتمادسازی و تشنج عمومی

در جنبـه اجتماعـی صـدای آمریـکا بـا دو محـور »بـی اعتمادسـازی مـردم نسـبت بـه نظـام و 

مسـئولین« و »بحرانـی و متشـنج نشـان دادن افراطـی وضعیـت ایـران« پیش رفته اسـت کـه تقریبا 

سـه پنجـم کل عملیـات روانی ها را بـه خود اختصاص داده اسـت که پیگیـری آن؛ در صورت عدم 

اتخـاذ سیاسـت های رسـانه ای مناسـب؛ بـه بـروز اغتشاشـات منجر می شـد. 

صـدای آمریـکا اوج بـی انصافی رسـانه ای خـود را در این دو محـور نمایان کرد که بـا پرداختن 

افراطـی و غیرمنطقـی بـه این دو محور سـعی در بحرانی نشـان دادن وضعیت و سـلب اعتماد مردم 

از نظام داشـت و در این راسـتا کوچکترین نقطه منفی ای را نسـبت به ایران بسـیار برجسـته می کرد 

ولـی از سـوی دیگـر نقـاط مثبتی کـه در همین بحـران کرونا صـورت پذیرفت را عموما یا سانسـور 

می نمایـد و یـا به نوعی به حاشـیه می کشـاند.

جامعـه هـدف ایـن دو محور نیز ملـت ایران اند و با کارگر افتـادن این ترفنـد، روح و روان مردم را 

بـه بن بسـت می کشـاند و آن هـا را به طـور کامل از نظـام و جمهوری اسـالمی جدا کـرده و این گونه 

القـا می کنـد کـه برای برون رفـت از بحران چـاره ای جز شـورش علیه نظام وجـود ندارد.
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 کاری از تحریریه سیایس کانال حوزوی روزنه

@rozaneebefarda محور سوم: حمله به دین و روحانیت

از سـوی دیگـر صدای آمریکا با طرح محور سـوم یعنـی »حمله به دین و روحانیـت و اعتقادات 

مـردم« بـه پایه هـای مذهبـی نظـام حمله کـرده اسـت. البته؛ »مذهـب« تنهـا پایه ای سیاسـی برای 

نظـام نیسـت بلکه ملجـأ و پناه گاه روحی مـردم ایران نیز هسـت. به این ترتیب صـدای آمریکا ذهن 

مخاطـب ایرانـی را بـه بن بسـت می کشـاند و تمام پناهگاه هـای روحـی او را نیز تخریـب می کند و 

مـردم را به یک سـردگمی محض می رسـاند.

محور چهارم: فشار سیاسی و بین المللی

همچنیـن در جنبـه اقتصادی-سیاسـی ایـن رسـانه بـا محـور »فشـار سیاسـی و بیـن المللی بر 

ایـران« پیـش رفته اسـت. صدای آمریکا با ایـن ترفند در پی منـزوی کردن ایران در سـطح منطقه ای 

و جهانـی بـود و ایـن روش می توانسـت فشـار بیـن المللـی باالیـی را بـه ایـران وارد سـازد و حـس 

انزجـار در بیـن مـردم کشـورهای منطقـه و دیگـر نقاط جهان نسـبت به ایـران را ایجـاد کند. 

گفتنـی اسـت همیـن شـیوه در خصوص چیـن نیز پیاده شـده و برخـی سیاسـتمداران آمریکایی 

بـا صراحـت این ویـروس را چینی و ووهانـی خواندن و بعید نبـود این ویـروس را حداقل در منطقه 

خاورمیانـه به عنوان »ویـروس ایرانـی« معرفی نمایند.

محور پنجم: الگوسازی از ایاالت متحده آمریکا

در محـور پنجـم هـم صدای آمریـکا با توجه بـه تخریب انجـام گرفته نسـبت به ایـران در مقام 

بدیـل سـازی بـر آمده و بـا این محور اوال سـعی بر این داشـت که بـا بزرگنمایی اقدامـات آمریکا، 

دولـت ایـن کشـور را بـه عنـوان الگـوی مثبت مقابلـه با کرونا نشـان دهـد و در درجه بعـدی بطور 

کلـی تحریـم داروئـی ایران را انکار نموده و مشـکالت ناشـی از تحریم ها را با خـط کمک آمریکا 

بـه ایـران بـه گونـه ای توجیـه نماید، تـا اندکـی جلـوه غارتگری خـود را در ذهـن مخاطـب ایرانی 

نماید. تلطیف 

نکتـه جالـب توجه این که صـدای آمریکا این هجمه و فشـار را، به ویژه در محورهـای اول و دوم 

و چهارم)بـی اعتمـاد سـازی-القای حس بحران-فشـار سیاسـی(، بطور گسـترده تا ۲۰ اسـفند ماه 

۹8 پیـاده کـرد و پـس از آن با شـیوع گسـترده بیماری در اروپا و کانون شـیوع شـدن آن و پـس از آن 

شـیوع افسارگسـیخته کرونـا در آمریکا، رفتـه رفته این حجـم پرداختن به این سـناریو اندکی کاهش 
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داشـته و بیشـتر بر محور پنجـم یعنی تمجیـد از آمریکا و غـرب متمرکز گردید.

در پایـان بایـد گفـت کـه صـدای آمریـکا رسـانه ای حکومتی اسـت کـه قطعا در سیاسـت کلی 

خـود نسـبت بـه ایـران همگام با سیاسـت دولـت ترامپ عمـل کرده و بـا توجه بـه آنچه کـه در این 

پژوهـش بیـان نمودیـم، مـی تـوان ادعا کـرد که این رسـانه جنبه نرم و شـناختی فشـار بـه اصطالح 

حداکثـری را به عهده داشـته اسـت.

4. جمع بندی

بـر اسـاس نـکات پیش گفتـه و هم چنین سـناریوی تبیین شـده؛ صـدای آمریکا در صدد اسـت 

کـه مـردم ایران را نسـبت به نظام جمهوری اسـالمی اسـالمی بدبین سـازد و با غلو و اغراق شـرایط 

ایـران را متشـنج نشـان دهـد. صـدای آمریکا با هـدف قـرار دادن دیـن و روحانیت پشـتوانه معنوی 

نظـام اسـالمی و ملـت ایـران را هـدف قـرار می دهـد و در مقابـل بـا بـزک رژیـم آمریـکا سـعی در 

الگوسـازی از آن دارد.

صـدای آمریـکا بـا ارائـه چهـره ای اهریمنـی از ایـران تالش می کنـد این کشـور را محور شـیوع 

کرونـا در منطقـه و حتـی جهـان معرفی کنـد و از این طریـق به دنبـال ایجاد فشـار بین المللی علیه 

اسـت. بوده  ایران 


