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ƒƌŔƂƌ̦

سی فارسی بیبندی تاریخی و موضوعی عناوین اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بیآوری، دستهاین نوشته حاصل جمع
(https://www.bbc.com/persian:و تحلیل محتوای آن عناوین است و از شش بخش تشکیل شده است ) 

 . روزشمار از دریچه عناوین خبری1

 آوری شده. نگاه آماری به عناوین جمع2

 سیبیهای عملیات روانی به کار رفته در اخبار بی. روش3

 سی موضوعات محوری. برر4

 سیبی. نگاهی به سناریوی طراحی شده توسط بی5

 بندی . جمع6

های و بخش سوم با محوریت متن اخبار و با هدف معرفی روش سیبیبیبخش اول و دوم تنها با تکیه بر عناوین خبری 
به یک یا چند نمونه از اخبار کارشده  تربه مخاطبین محترم نوشته شد و برای تبیین هرچه بیشسی فارسی بیعملیات روانی بی

  اشاره شد.

دهد که هدف این رسانه سلطنتی از طرح موضوعات بخش چهارم نیز بر پایه موضوعات محوری بوده و به این سؤال پاسخ می
 کند.آشکار میاین رسانه را ها بوده و سناریوی کالن تحلیل و آمارها ،هاذکر شده چیست؟ بخش پنجم نیز بر پایه مجموع داده

 ای غرب.های امپراتوری رسانهزمینه خیانتتر در هرچه بیش گریسرفصلی باشد برای روشنامید است این نوشته 

https://www.bbc.com/persian
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ƒĖŒƮŗ˫Ł̦ĢƓ˫ŁƖě̦̦řķ̦Ģș̂ĢĻ̦ĢĻ̦
BBC   یا همانBritish broadcasting corporation میالدي شکل گرفـت.1927در سال  بریتانیاست که شبکه خبري 
یون زلوتکانال  مـیالدي دومـین1962یك کانال تلویزیوني توسط این تشکیالت راه اندازي و در سال  یالديمـ1936در سـال 

 سراسر جهان فعالیت میکند . شبکه بي بي سي از آن زمان تاکنون در جهت منافع بریتانیـا در .ملي افتتاح شد

تلویزیون  وشده اند، شامل رادیو، سایت اینترنتي  سازماندهي فعالیتهـاي ایـن شـبکه کـه بـه طـور خـاص بـراي ایـران
بکه شمشي  در اوایل جنگ جهاني دوم، راه اندازي شد و براساس خـط1319دیماه ،8سي فارسي در فارسي است. رادیو بي بي

انقـالب  انهچشمگیر داشته است. این رادیو در آست بي بي سي، در مقاطع تاثیرگـذار تـاریخ سیاسـي ایـران همـواره حضـوري
 وقایع و حوادث ایران داشت؛ به نحوي که حتي موجب اعتراض شاه ایران شـد.  ایـران پوشـش گسـتردهاي از1357

ما با ادعاي اسالمي ایران، ا بي بي سي فارسي پس از پیروزي انقالب نیز همـواره در مخالفـت بـا نظـام جمهـوري رادیـو
اندازي سایت فارسي برنامه پرداخته است. فعالیتهاي این رادیو با راه القـاي آن، بـه پخـشاي طرفي و با توسل به اصول حرفـهبي

رسماً 1387دي ماه  25تقویت شد و در ادامه، تلویزیون فارسي بي بي سي با همان اهـداف و سیاسـتها، در  شبکه بي بي سي
 (124، ص 1394)اردشیر زابلی، .آغاز به کار کرد

 نویسد:سی فارسی درباره تاریخچه آن میبیتارنمای رسمی بی

طرفانه در ای بزرگ بین المللی است که تالش می کند اخبار و اطالعات به صورت بیی سی فارسی یک سازمان رسانهبی ب
 .تاجیکستان اختیار مخاطبان فارسی زبان خود در سرتاسر دنیا قرار دهد، بویژه در اختیار مخاطبان در ایران، افغانستان و

تلفن  ت که اخبار و اطالعات را از طریق تلویزیون، وبسایت، رادیو،بی بی سی فارسی یک نهاد خبری چندرسانه ای اس
 .همراه و ابزارهای الکترونیکی قابل حمل به مخاطبان ارائه می کند

ی در تهیه برنامه های بی بی سی فارسی در لندن تهیه می شود؛ در عین حال گزارشگران ما از شهرهای مختلف نیز نقش مهم
 ...این برنامه ها دارند

 24راه اندازی شد و هم اکنون اخبار و اطالعات را به طور  2001در ماه مه  (bbcpersian.com) ایت فارسی بی بی سیس
 (1395سی فارسی، بیبی)د ه به خوانندگان سایت ارائه می کنساعت



 

 

 

 

 

˲ġŗ˫ƌī̦̬˫ĠƏ̦'̦

 1عنوان خبری418تعداد کل عناوین کار شده: 

 

˳ø˲ġŘļő̦ƎƮƕ˫Ɛŵ̦ġ˫ƜŽķŘźŉ̦ś˫ŝķ̦ŘĻ̦ƋƜŞƂŁ̦'̦
 

ŗƖŢě ̦ƕ˫ƐŵƮƎ̦̦Řļőġ̦
ƎƜĕ̦ 44 

ƍ˫Ɣŉ̦ƎƜĕ̦ 2 
˫ĜƮŘƌī̦ƎƜĕ 2 

ƎƜĕ̦˭˫ĜƮŘƌī̦˭ĢĻƖƐŉ̦̩Řě 1 
ƍķŘƮķ̦ƎƜĕ 8 

ƍ˫łŞƏ˫źŽķ̦ƎƜĕ 5 
ĞƐƓ̦ƎƜĕĞĜƐě 1 

ƍ˫łŞĜƜŉ˫Ł̦ƎƜĕ 1 
Ǝčķė̦̦ƎƜĕ 1 

ƍ˫̗ƈī̦Ǝčķė̦ƎƜĕ 1 
˫ƜƈķŘłŝķ̦ƎƜĕ 1 

                                                             

 های مختلف آماری امکان ریزش یک تا سه خبر وجود دارد.با توجه به گستردگی عناوین خبری در بخش .1
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˫Ɯƈ˫łƮķ̦ƎƜĕ̦ 1 
Ǝčķė 3 

̦˫ĜƮŘƌī̦Ǝčķė 1 
ĚƐƓĞƐě 4 
ĞƐƓ˫ĜƮŘƌī̦ĞƐě 1 

ĢĻƖƐŉ̦̩Řě 8 
̦̦̦˫Ɯƈ˫łƮķ̦ĢĻƖƐŉ̦̩Řě 1 

Ģƈ˫̗ș̩̌Řě 1 
ƍ˫łŞĜƜŉ˫Ł 3 
ƍķŘƮķ 145 

ƍ˫ĠƮ˫Ş̗Ɠ̦ƕ̦ƍķŘƮķ 8 
ƒƜěŘŁ̦ƍķŘƮķ 1 
ƍ˫Ɛļƈ̦ƍķŘƮķ 1 

ƍ˫łŞƏ˫źŽķ̦ƍķŘƮķ 4 
ƍ˫łŞě˫č̦ƍ˫łŞĜƜŉ˫Ł̦ƍķŘƮķ 1 

ƎƮŘŎĻ̦ƍķŘƮķ̦ 1 
ƍ˫łŞĻŘŵ̦ƍķŘƮķ̦ 1 
ķœ˫Ə˫ě̦ƍķŘƮķ 2 
˫Ɯƈ˫łƮķ̦ƍķŘƮķ 1 
˫ĜƮŘƌī̦ƍķŘƮķ 6 

˫ĜƮŘƌī̦ƎƜĕ̦ƍķŘƮķ 1 
˫ƜƈķŘłŝķ̦ƍķŘƮķ̦ 1 
ƍ˫Ɣŉ̦ƍķŘƮķ̦ 2 
ƍ˫łŞƏ˫źŽķ 12 

ƍ˫łŞĜĻřķ̦ƍ˫łŞƏ˫źŽķ̦ 1 
Ŀķŗ˫ƌķ̦ƍ˫łŝ˫źŽķ̦ 1 

ƒƜěŘŁ̦ 1 
Ŀķŗ˫ƌķ̦ 1 
ƍ˫łŞĻŘŵ 1 

ĢłŞƜƏƖƜƔț̌ƋƮėŗ̦ 1 
ŔƐƓ̦ 1 
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ƒƜŝƕŗ 1 
˫čƕŗķ̦ 4 
˫Ɯƈ˫łƮķ 9 
˫ƜƏ˫łƮŘĻ 5 
ƍ˫̗ƈī̦ 1 
˫ĜƮŘƌī 16 

˫čƕŗķ̦˫ĜƮŘƌī̦ 1 
ķœ˫Ə˫ě̦˫ĜƮŘƌī̦ 2 
˫ƜƈķŘłŝķ̦ 1 
ĢƏ˫Ɣŉ 49 

 

تر بر روی سه محور: چین، ایران و فضای جهانی کار شده است. با بیشطور که از جدول فوق پیداست تمرکز خبری همان
خبر را به خود اختصاص  5بیش از نمودار مناطقی که به صورت خاص به آن پرداخته شده و  1در نظر نگرفتن عناوین مشترک

 اند به این صورت خواهد بود:داده

 

 

                                                             

 «ایران لبنان»یا « چین هنگ کنگ»مثل  .1
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وان سه محور اساسی خبری؛ با در نظر گرفتن موارد و عناوین چنین بین سه محور چین و ایران و فضای جهانی؛ به عنهم

 گونه خواهد بود :مشترک نمودار این
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˳ø˳̦ġŘļő̦ƎƮƕ˫Ɛŵ̦ĢƂƜļŮŁ̦Ŕšŗ̦ŗķœƖ̗Ə̦'̦
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˳ø˴ĢŵƖũƖƌ̦ŗķœƖ̗Ə̦ƕ̦ƇƕŔŉ̦'̦

 تعداد خبر موضوع
 24 قرنطینه

 75 زندگی اختالل و اقتصادی خسارت
 160 کشته افزایش و بیماری شیوع

 36 پزشکی مسائل
 44 دولتی اقدامات
 6 کشورها دیگر اتباع خروج
 17 مرز شدن بسته
 33 کمبودها و هاضعف
 7 مذهب و علم تقابل

 14 متفرقه
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˳ø˵˭ŀļņƌ̦ŗ˫Ļ̦ś˫ŝķ̦ŘĻ̦ŗķœƖ̗Ə̦ƕ̦ƇƕŔŉ̦'̦ĢņƐő̦˫Ʈ̦ĢžƐƌ̦
 

ŀļņƌ̦ĢžƐƌ̦ĢņƐő̦
˵˲̦337 39 

 

 



 

 

 

 

 

'̦˳şƕŗġ˫Ɠ̦ĢĻ̦ŗ˫ļőķ̦ŗœ̦ƒłŽŗ̦ŗ˫ě̦ƒĻ̦ĢƏķƕŗ̦Ŀ˫ƜƉ̗ŵĢĻĢș̂

˴ø˲ƒłŞŉŘĻ̦'ġř˫ș̂
ها از این روش به نقل از کورت لنگ و هاست. درباره استفاده رسانهترین روش مورد استفاده رسانهسازی، شایعبرجسته
دهند. های جمعی توجه را به موضوعات خاص سوق مید: رسانهننویسای میسازی رسانهبرجستهگامان فرضیه گالریز از پیش

کنند که افکار عمومی ناگزیر باید ها همواره موضوعاتی را مطرح میسازند. آنهای سیاسی تصاویر عمومی میها از چهرهآن
 (91، ص 1396، و دیگران نائینیمحمد )علیها فکر کنند.درباره آن

درگیری سی فارسی نیز از این روش رایج در جریان بحران کرونا استفاده نموده است. او با تولید اخبار کرونا در خصوص بیبی
ا گزینش اخبار مربوط به ه کرونا در ذهن مخاطب خود پرداخت و در ادامه بسازی مسئلبهمن به برجسته3از  با این بیماریچین 

 1مخاطب القا کرد.ترین و بهترین راه مقابله با کرونا به الف را به عنوان برجستهکار مورد اختقرنطینه؛ این راه

چنین تأثیرات مثبت آن بپردازد، در مقابله با کرونا و همها که به بازتاب اقدامات دولتز اینسی فارسی بیش ابیبه عالوه بی
انگیز این بیماری را برجسته اخت و از این طریق بعد هولردهای این بیماری پها، شیوع و کشتهتر اخبار مربوط به نگرانیبیش
 کرد.

 سازی نقاط ضعف ایرانبرجسته

                                                             

راهکار قرنطینه استفاده نکردند بلکه مراکز و مراسم این در حالی است که با شیوع جدی کرونا در بریتانیا مسئوالن دولتی این کشور نه تنها از  .1
 غیرضروری را هم تعطیل نکردند.
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هاي جمهوري اسالمي سازي ضعفهاي بیگانه برجستهسي و دیگر رسانهبيیکي از موضوعات ثابت برجسته شده توسط بي
های ای برجسته کردن نقاط ضعف جمهوری اسالمی روشاین رسانه بر ایران است که مسئله کرونا هم از این قاعده مستثني نبود.
 مختلفی را پیاده کرد که در ادامه تبیین خواهد شد.

 در شیوع کرونا مذهبسازي نقش برجسته

 شده به مذهب و دیانت ارتباط دهد. به متن زیر توجه کنید: کند که شیوع کرونا را به هر طریقيبي بي سي تالش مي

هزار نفر عضو  9بتال به ویروس کرونا در اعضای یک فرقه مذهبی افزایش یافته از این رو از حدود در کره جنوبی، موارد ا »
در شرایطي که ویروس کرونا در سرتاسر جهان  (اسفندج2)بي بي سي فارسي، « .این فرقه خواسته شده که خود را قرنطینه کنند

ه؛ این چه خصوصیتي داشتند که این رسان اندکه خود نیز قربانی این ویروس شیوع یافته معلوم نیست اعضاي یك فرقه مذهبي
 تری تبیین خواهد شد.با تفصیل بیش« زداییهویت»این روش نیز در بخش  کند.خبر خاص را برجسته مي

 

˴ø˳̦'ġř˫Ŋƌ̦œ˫Ɛłŝķ̦ŠŊƐș̙̂Ļ˫ƁŘƜŹ̦ƕ̦
به ادعای  سنجی آن یا ممکن نیست یا بسیار سخت است.که صحتاست ها ادعا و استنادی های رایج در رسانهیکی از روش

 سی توجه کنید:بیبی

های عمومی خواسته شده که محل سکونت خود را ترک نکنند و از تجمع در مکانگوانگ ووهان و هوانگاز شهروندان »
 بهمن(3سی فارسی، بی)بی«.ĢƏķŘĠƏ̦ŬƮķŘș̌ƎƮķŀŝķ̦̩œŘě̦œ˫ŊƮķ̦ĢƮķŖŹ̦œķƖƌ̦œƖļ̗ě̦ƒĻ̦ŀļŞƏ̦ķŗ̦ĢƮ˫Ɠخودداری کنند. 
سی مشخص نکرده ادعای نگرانی نسبت به کمبود مواد غذایی مستند به چه تحقیق آماری یا میدانی است و چه بیخبرنویس بی

سنجی این ادعا نیز به راحتی برای کسانی و چند درصد از مردم یا مسئولین نسبت به این مسئله نگرانی دارند. طبیعتا صحت
 مخاطب ممکن نیست.

 توجه کنید: بهمن(6)کار شده در تاریخ عکس چنین به متن زیرهم
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شود این انتقادات فراوان مورد تأیید کارشناسان رسمی نبوده و توسط برخی فعاالن فضای مجازی با خواندن متن مشخص می

ست و سی ابیمطرح شده که البته میزان کم یا زیاد بودن این انتقادات هم مشخص نیست و تنها ادعایی از جانب خبرنویس بی
 شود.استنادی مجازی محسوب می

 این شیوه در خصوص تقابل مذهب و بهداشت و علم نیز به کار رفت و عدم قرنطینه قم را به مذهب ربط دادند:

گویند جایگاه این شهر به عنوان یکی از مرکز مهم مرجعیت است. برخی میدالیل زیادی درباره عدم قرنطینه قم طرح شده »
 اسفند(6)امید منتظری، «.ینه این شهر نقش داشته استشیعه در عدم قرنط

 شود:بهداشتی نیز القا میکه این خط از سوی مسئوالن باالدستی سازمان نکته مهم این

های سالمت و درمان سازمان جهانی بهداشت گفت: "ما باید مکانیسم دقیق نحوه شیوع مایک رایان، مدیر برنامه فوریت »
ƋŝķŘƌ̦ġķŘĻ̦ĢŁ˫Ŷ̗ŊŁ̦˫ŊƏī̦ƒě̦ŀŝķ̦Ōũķƕ̦ŗķŚğŘĻ̦ĢļƓŖƌ̦ġ˫Ɠ̦بیماری و آنچه که در ایران اتفاق افتاده است را بفهمیم،

ĢƌœƖš معلوم نیست این مسئول  (اسفندب6)بی بی سی فارسی، « ".کنندکنند به جاهای دیگر سفر میه شرکت میو افرادی ک
شناسی شیوع بیماری را به تجمعات مذهبی شناختی و دینجهانی بر پایه چه سند علمی و جامعه بهداشت به اصطالح سازمان

 ربط داده است؟

˴ø˴̦'̪ŗ˫ĠƏķġř˫ș̂
ای به این معناست که سازی رسانهخاصی داریم. انگاره مان شناخت و تعریفهرکدام از ما نسبت به اشیاء یا حوادث پیرامون

های آمریکا پیش از جنگ خواهد تغییر دهد. به طور مثال رسانهچه مییک رسانه شناخت و تعریف شما از اشیاء را بر اساس آن
 ا توجیه کردند.عراق این نبرد را به عنوان یک پدیده بشردوستانه و موافق با امنیت ملی کشورشان جلوه دادند و آن ر

 سازی نسبت به کروناانگاره
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  :های زیر تعریف کندویروس کرونا را با شاخصهسی در تالش بود که بی؛ خبرگزاری بیکرونابا بررسی اخبار مربوط به 

، مایه ترس و نگرانی،سرقت و کمبود غذا بار، مخل اقتصاد و زندگی، باعث قحطی مرگ ،مرموزکرونا یک ویروسِ ویروس 
 الملل، عامل تضعیف مذهبداشتنی، مایه انزوای بینهای دوستناامنی و آسیب اجتماعی، سردرگمی، از دست رفتن سرگرمیو 

 است.

 به طور مثال به عنوان زیر توجه کنید:

 
 دهی خبری خود انتخاب کرده که کمبود غذایی تنها ادعای یک دانشجویسی فارسی در حالی این عنوان را برای جهتبیبی

زی بوده است و معلوم نیست چقدر صحت دارد و در صورت صحت چه قدر به کرونا و تعطیلی مراکز افغانستانی به نام جمال
تواند عاملی برای قحطی کند که شیوع کرونا میمربوط به آن مربوط است. اما خوانش خبر در نهایت این را به مخاطب منتقل می

 سی وجود داشت و به آن اشاره شد.بیی که در برخی اخبار دیگر منتشر شده توسط بیو کمبود غذایی باشد. ادعای غیرمستند

 در مثال دیگر کرونا عامل انزوای شهروندان معرفی شده است:

ƎƜ̗Ɠ̦ġķŘĻ̦̦با شیوع ویروس کرونا، دولت از مردم خواست به ووهان سفر نکنند و شهروندان ووهان هم در خانه بمانند. »
Ɯő̦ķŗ̦Ƈ˫Şƌķ̦ƖƏ̦ƎŢŉŔƏœŘě̦ġŘĎș̂ķƕŚƏķ̦ŗœ̦ŘƔș̌ƍ˫Ɛě˫ș̂řķ̦ĢƉ. »  در حالی « خیلی از ساکنان شهر ووهان»ادعای انزوای

میلیون جمعیت دارد و ادعای انزوای شهروندان در 10است که این شهر ششمین شهر پرجمعیت در کل چین است و حدود 
 نماید.چنین شهر پرجمعیتی چندان به واقع نزدیک نمی

 توان اشاره کرد:نیز میبه عنوان خبری زیر 
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 ویروس کرونا با این خبر عامل اختالل مطلق زندگی معرفی شده است.

 

 سازی نسبت به قرنطینهانگاره

سازی کند به انگارهسازی قرنطینه را به عنوان راه اول مقابله با کرونا معرفی میکه با تکرار و برجستهسی فارسی پس از اینبیبی
کند. به عنوان معرفی میبه مخاطب خود انگیزی مثل تنهایی و انزوا و... هراس هایویژگیپردازد و آن را با نسبت به این عمل می
 زیر دقت کنید:

 
 



şƕŗ˫Ɠġ̦Ɖ̗ŵƜĿ˫̦ƏķƕŗĢ̦Ļ̦ŗ˫ļőķ̦ŗœ̦ƒłŽŗ̦ŗ˫ě̦ƒĻĢĻĢŝĢ̦̦̦''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''̦˲˺ 
 

های زیر را از ساله چینی( دریافت کرده انگاره29کند از گیو جیانگ )مددکار اجتماعی سپس در قالب خاطراتی که ادعا می
 کند:ده به مخاطب القا میقرنطینه ش شهر شهروند یکنگاه 

مکان طول سکوت ترسناک دنیای پیرامون، احیرت و سردرگمی، تنش اجتماعی، انبار کردن مواد غذایی، کمبود مواد غذایی، 
سال، افسردگی، بیچارگی، ترس، اندوه، ترس از مرگ، وسواس خرید، سانسور دولتی، کشیدن قرنطینه حتی به مدت یک
 از قدرت، کاهش امید به زندگی. حکومتامکان سوء استفاده ی و شکاف بین مردم، مشغولیت شدید ذهنی، جدای

 گذاری خبر زیر دقت کنید:چنین به عنوانهم

 
ینه به مخاطب در قالب مصاحبه با یکی از ساکنان شهر ووهان مفاهیم زیر را از شرایط قرنط ذیل این عنوان سیبیگر بیگزارش

 دهد:خود انتقال می

مار، های بیمار، نبود تخت جهت بستری بیلوازم آزمایشگاهی برای تشخیص کرونا، کمک نکردن مردم به خانوادهکمبود 
های قرنطینه، نبود دکتر های قرنطینه، نبود تغذیه مناسب در محلنبود امکانات پزشکی، نبود امکانات اولیه مثل بخاری در محل

 ندگی.زری بسیاری از مردم شهر قرنطینه شده با بیماری، نبود امید به در محل قرنطینه، ترجیح مرگ بر قرنطینه، درگی

˴ø˵ŘŁŘĻ̦ĿŗŔƁ̦ŀŞĜș̌'̦
یوع چین در نظر ایرانیان یک قدرت برتر اقتصادی و جهانی است از همین رو شکست خوردن یا پیروزی این دولت بر ش

 گذارد.کرونا تأثیر روانی مستقیمی بر جامعه ایرانی می

بهمن؛ یک چهره  29رسی از دولت چین در برابر ویروس کرونا به طرز غیرمستقیم و البته مشهود؛ تا سی فابیتوصیف بی
 بهمن منتشر شد توجه کنید:12به گزارش زیر که در تاریخ  1خورده و منزوی است که توان مهار این ویروس را ندارد.شکست

کم دوازده هزار نفر به آن مبتال نفر را گرفته و دست 260گویند که ویروس کرونا تاکنون جان حدود های چین میمقام»
پزشکان  .اند. آمریکا و استرالیا ورود مسافران چینی را ممنوع کرده اند و شماری از کشورها مرزهای خود را با چین بسته اندشده

                                                             

کند کرد چین توسط بهداشت جهانی اشاره میطرفی به صورت موردی و محدود و در ضمن سایر اخبار به تأیید عملالبته برای اثبات ادعای بی .1
 کند تا تأیید سازمان بهداشت جهانی را خنثی کند.طرح میولی بالفاصله انتقادات ادعایی علیه این دولت را هم 
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چین هر روز بیشتر ایزوله اند و از دولت می خواهند مرز با سرزمین اصلی را ببندد. و پرستاران در هنگ کنگ اعتصاب کرده
)شیدا «.گوید این راهش نیست و بستن مرزهای رسمی مقابله با ویروس را دشوارتر می کندشود. سازمان بهداشت جهانی میمی

 بهمن(12هوشمندی، 

 گذاری زیر دقت کنید:چنین به عنوانهم

 
ن عنوان با با دیدن ایسی داشته باشد بیدید منفی نسبت به اقتصاد داخلی و دید مثبتی به خبرگزاری بیمخاطب ایرانی که 

چیز باقی ایران قطعا هیچ گوید وقتی ویروس کرونا برای اقتصاد ابرقدرتی همچون چین کشنده باشد؛ برای اقتصادخود می
 نخواهد گذاشت.

 
ای تغییر کرد و این رسانه در مواردی تالش کرد که از البته با اعالم رسمی کشف بیمار کرونایی در ایران این سیاست رسانه

سی در خصوص اقدامات چین، این اخبار متمرکز بر قرنطینه بیه عنوان یک الگوی موفق معرفی کند. با خوانش اخبار بیچین را ب
شود گفت این تغییر رویکرد صرفا کند. بنابراین میشهرهای چینی بوده است که قهرا الگوی قرنطینه را برای مخاطب برجسته می

 بوده و جنبه عینی یا علمی ندارد.کردن غیرمستقیم این الگو برای برجسته
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˴ø˶ŠƜč̦'ŧŘŽġŘƜğ̦
کار گیری است. این رسانه برای القای قرنطینه به عنوان تنها راهفرضسی فارسی پیشبیهای مورد استفاده بییکی از تکنیک

 مؤثر مقابله با کرونا از این روش استفاده کرده است.

 کنید: در همین راستا به عنوان گزارش زیر نیز توجه

 

 
استفاده از قرنطینه برای گیری است. نویسنده فرضای از روش پیشسی نمونهبینویس بیعنوان انتخاب شده توسط گزارش
 دهد.فرض گرفته و تنها در خصوص چگونگی آن گزارش میمقابله با کرونا را مسلم و پیش

 بهمن13گیری لزوم توقف پروزهای چین در فرضپیش

کرد جمهوری اسالمی در مواجهه با مسئله کرونا متوقف نکردن پروازهای چین به ایران یکی از مناقشات جدی علیه عمل
 :گذاری کردعنوانگونه اینفرض گرفته و سی لزوم توقف پروازهای چین را پیشبیگر بیبوده است. در همین راستا؛ گزارش
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فقط آمریکا و استرالیا مرزها را بستند و روسیه، در آن تاریخ سی هم بیبیاین در حالی است که حتی طبق همین گزارش 
متوقف کنند. به به طور کلی که پروازها را کردند نه این محدودیت اکتفا اعمالتنها به و...  1، اندونزینیوزلند، ژاپن، سنگاپور

کند چراکه مردم به سفرهای تر میکار را سختسازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که بستن مرزها  طبق همین گزارش؛ عالوه
 نویسد:سی در گزارش دیگری در این زمینه میبیبی بهمن(13)شیدا هوشمندی، آورند.غیرقانونی رو می

شوق مسخنگوی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است بستن مرزها می تواند روند شیوع بیماری را تسریع کند چون  »
وس یرعبور و مرور غیررسمی از مرز است. او گفته است غربالگری در مرزها، بهترین کار برای جلوگیری از شیوع این و

 بهمن(13سی فارسی، بی)بی«.است

 گیری نسبت به منشأ کرونا: حیوانات وحشی چینیضفرپیش

 
کدام  که حیوان وحشی بیماری را منتقل کرده پیش فرض گرفته شده و فقط سؤال اینجاست که* در این عنوان خبری؛ این

 ساز این بیماری احتمالی جدی علیه انگلیس و آمریکاست.حیوان؟ این در حالی است که منشأ انسانی و دست

 

 

                                                             

 بهمن(13سی، یب)بیسی نام برده شده بود.بیاز کشور اندونزی در گزارش دیگری از بی .1
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فرض اعتمادی افکار عمومی را پیشسی بیبینویس بی. گزارشگیری با هدف اعتمادزداییفرضه دیگری از پیش* نمون
 گرفته و تنها به دنبال علت آن است.

˴ø˷̦'ġŔƜƌķ˫Ə̦ƕ̦ƋŹ̦ġ˫Ƃƈķ̦śŘŁ̦ƕ̦

 
 .نگاران کارشده توسط روزنامهبست و ناامیدی مطلق در عنوالقای بن*

دهد تا نام یک ویروس را با ترس و یأس و ناامیدی گره بزند و در ای انجام میروانی و رسانهروز عملیات 12فارسی بیبی
 نویسد:گونه مینهایت این

است. ویروسی که شهر ووهان چین را به شهر اشباح تبدیل کرد، هر چند روز نام ویروس کرونا حاال با ترس گره خورده »
 بهمن(15)فؤاد مسیحا، «..د.رسیک بار، پایش به شهر و کشوری تازه می
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نویس است که گزارشهراس فردی و اجتماعی زای گسترش ایجاد حس تردید همراه با انتظار و ترس از عوامل شتاب*
 سی از این روش استفاده کرده است.بیبی

 کند:سی با اعالم شیوع کرونا در ایران این جمله از کریس ویتی را در خبرهای مختلف تکرار میبیچنین بیهم

ر ایران را پروفسور کریس ویتی، باالترین مقام پزشکی انگلستان و مشاور ارشد دولت بریتانیا نیز شیوع ویروس کرونا د »
آیند ارائه شده های جدیدی برای کسانی که از ایران به بریتانیا میکننده" خواند و گفت به همین دلیل توصیه"بسیار نگران

 (اسفندج6)بی بی سی فارسی، «.است

˴ø˸Ǝ̗ƮŘƓķ̦'ġř˫ș̂żƮŘŎŁ̦ƕ̦
محور شیوع  را ایرانسي تالش کرد بيسازي از اوست. بياي براي تخریب چهره دشمن، اهریمنهاي رسانهیکي از روش
منفور کند. به خبرنویسي زیر زبان از دیگر کشورها مخاطبان فارسیجلوه دهد و او را پیش چشم مردم خود و  کرونا در کل جهان

 دقت کنید:

دیروز یک زن سی ساله که از ایران به کانادا رفته مبتال به ویروس کرونا تشخیص داده شد؛ این زن هفته گذشته از ایران به  »
ولین مورد ابتال به ویروس کرونا در لبنان تایید شد؛ بر اساس این گزارش فرد مبتال زنی است که اامروز هم .سفر کرده بود کانادا

نیست که آیا زن ایراني مسافر کانادا در آن کشور این معلوم  (اسفندب2)بي بي سي فارسي، «.از ایران به لبنان سفر کرده است
انادا عالئم بیماري را داشته یا نه. اما این نوع خبرنویسي موجب بیماري را به کسي منتقل کرده یا نه و یا اولین کسي بوده که در ک

 شود.ها در شیوع جهاني کرونا ميایراني ای اهریمنیالقای چهره

 به خبر زیر توجه کنید:

 
 این در حالي است که در متن همین خبر آمده است:

سي توضیح نداده که آیا این دو مورد بياما بي« .به گفته وزارت بهداشت لبنان دو مورد مشکوک دیگر تحت مراقبت هستند»
 مشکوك هم از ایران آمده بودند یا نه؟ با فردي از ایران مرتبط بودند یا خیر؟

 دهد:گونه گزارش ميچنین خبر ابتال در هرات را اینهم
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)بي بي « ".نا را دارنداند و عالیم ویروس کروسه مورد مشکوک هم در هرات گزارش شده که "بتازگی از شهر قم بازگشته »

 اسفند(4سي فارسي، 

 
 شود.سی به صورت جدی دنبال میبیوسط بی*خط ایران هراسی ت

 

 
 

 
 خبر آمده است: همینذیل 

ساله است که پیشتر  35به ویروس کرونا در این کشور یک مرد  اولین مورد ابتالوزیر بهداشت افغانستان هم اعالم کرد که »
 «.سفر کرده بودبه شهر قم 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51610434
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51610434
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 نویسد:سی در خبری دیگر میبیچنین بیهم

رسانی وجود تردید جامعه نسبت به صداقت مقامات در این باره باعث شده است تا به گفته برخی ناظران، نحوه اطالع »
ود و زمینه گسترش بیشتر رهنمودهای منابع دولتی برای مقابله با گسترش این بیماری به طور کامل توسط مردم به اجرا گذاشته نش

 .بیماری را فراهم آورد

ĢƏ˫Ɣŉ̦ŔƮŔƔŁ̦ƒĻ̦ƍķŘƮķ̦̦روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی تحت عنوان "دستورالعمل برای شیوع وسیع ویروسی:
Ģƌ̦̙ƮŔļŁœƖšنه را رسانی رسمی در این زمیاعتمادی مردم ایران نسبت به حکومت باعث شده است تا اطالع" گفته است که بی

 .های مراجع رسمی را تالشی برای پرده پوشی و به مخاطره انداختن جان خود بدانندباور نکنند و توصیه

رسانی "قطره چکانی" این روزنامه تردید مردم نسبت به مقامات و منابع رسمی را ناشی از عملکرد حکومت نه تنها در اطالع
مانند سقوط هواپیمای اوکراینی و سوابق دیگر حکومت دانسته و هشدار داده  در مورد این بیماری بلکه در ارتباط با موضوعاتی

 .است که شرایط کنونی ایران را به یک خطر عمده برای جهان تبدیل کرده است

تر بیماری های شیوع گستردهنیویورک تایمز افزوده است که با وجود درخواست مقامات وزارت بهداشت برای مقابله با زمینه
زیارتگاه واقع در این شهر همچنان به روی جمعیت زایران باز است. این روزنامه در مورد تهدیدات ناشی از وضعیت در قم، 

  .موجود در ایران هشدار داده است

 (اسفندالف6سی، )بی بی سی فار«.روزنامه گاردین نیز در مورد اتهام پرده پوشی مقامات گزارشی منتشر کرده است
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 ŔŞƮƖƏ˰در خبری دیگر نیز میسی بیبی

به یک همه گیری جهانی دامن بزند.  19-ایران یکی از سه کشور به غیر از چین است که بیم آن می رود به بدل شدن کووید »
مشکل دولتی به نام سانسور آقای پومپئو گفت: "اخراج خبرنگاران ما بار دیگر یک  ...دو کشور دیگر کره جنوبی و ایتالیا هستند

 ".را عیان می کند که به سارس و حاال ویروس جدید کرونا منجر شده، که می تواند عواقب مرگبار داشته باشد

 .آن هم از چین اشاره داشت 2003و  2002او به شیوع ویروس دیگر کرونا یعنی سارس )سندروم حاد تنفسی( در سال های 

چین به خبرنگاران خود و خبرنگاران خارجی و کادر پزشکی اجازه می داد آزادانه حرف بزنند وزیر خارجه آمریکا گفت: "اگر 
)بی بی سی فارسی، «".و تحقیق کنند، مقام های چینی و سایر کشور آمادگی خیلی بیشتری برای رسیدگی به این چالش داشتند

 اسفند(7

جملگی موارد  بالروس، بریتانیا، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، لبنان، افغانستان، پاکستان و استونی در شمال اروپا »
تازه بیماری را در کسانی که از ایران سفر کرده اند ثبت کرده اند. بسیاری از این کشورهای همسایه ایران مرزهای زمینی خود با 

 اسفند(9)بی بی سی فارسی، «.اندایران را موقتا بسته

 اولین مورد ابتال در قطر از ایران آمده است»

فوریه از شناسایی اولین مورد ابتال به ویروس کرونا خبر دادند. به گزارش رویترز این بیمار  29وزارت بهداشت قطر روز شنبه 
)بی بی سی «.ساله قطری است که به تازگی از ایران به قطر بازگشته است و وضعیت او خوب گزارش شده است 36مرد  یک

 اسفند(10فارسی، 

در پی شیوع کرونا درایران، جمهوری آذربایجان .آذربایجان مرزهایش با ایران را بست؛ سومین مورد کرونا هم از ایران آمده »
شود اعالم کرد که جمهوری آذربایجان به از بستن موقتی مرزهایش با ایران خبر داد شبکه خبری وان نیوز، که از باکو پخش می
 ".دلیل خطر سرایت ویروس کرونا مرزهایش را با ایران "به طور موقت بسته است

گویند که این تصمیم را به توصیه سازمان بهداشت جهانی گرفته اند و آن را به مقامات ایران اطالع مقامات آذربایجان می
به وقت محلی برای  16اسفند( از ساعت  10فوریه،  29ران و آذربایجان امروز )شنبه بر اساس این گزارش مرزهای ای.داده اند

اولین مورد یک .امروز آذربایجان سومین مورد تایید شده ابتال به کرونا را در این کشور تایید کرد.شودمدت دو هفته بسته می
گر دو شهروند آذربایجان بودند که از سفر به ایران شهروند روس بوده است که از ایران به باکو سفر کرده است و دو مورد دی
 اسفند(10)بی بی سی فارسی، «.بازگشته بودند. هر سه آنها در قرنطینه هستند و تحت درمان قرار دارند

این سومین مورد .براساس اعالم وزارت بهداشت گرجستان تست کرونا یک مرد که به ایران سفر کرده بود مثبت بوده است »
این فرد در هنگام ورود به .ورد ابتال نیز مربوط به فردی بوده که از ایران سفر کرده بودابتال به کرونا در گرجستان بوده و اولین م
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دومین فرد مبتال به کرونا در گرجستان هم مربوط به فردی .گرجستان متوقف شده و برای آزمایش به بیمارستان منتقل شده بود
 اسفند(10)بی بی سی فارسی، «.بود که از ایتالیا به این کشور سفر کرده بود

 
 

 
کند و او را محور که چهره زشت و اهریمنی از ایران ارائه مینشده، عالوه بر این هم آزماییاستیر البتهاین حجم از اخبار که 
ها را از اتهامی که علیه آمریکا کند خاصیت دیگری هم دارد و به صورت واضح، ذهنعرفی میمدر جهان شرارت و شیوع کرونا 

 کند.و به کشورهای دیگری مثل چین و ایران و ایتالیا منحرف میو انگلیس در خصوص ساخت ویروس کروناست منحرف کرده 

چون وزارت خارجه با این موج برخورد جدی نکنند ممکن است ایران به عنوان متهم جدی در گفتنی است اگر نهادهایی هم
 رفته شود.سازی علیه ایران به کار گالملل مطرح شود و تمام این محتوا نیز در قالب پروندهمجامع حقوقی بین
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˴ø˹ĚƮŘŎŁ̦'̦̦
علیه مسئولین کشور است. در شناخت روش تحریک باید دید جامعه هدف ای تحریک مردم های رسانهیکیکی از تکن

 ها چه کسانی هستند؟رسانه

سی در بیبینیم که قشر ضعیف جامعه هدف تحریک این رسانه است. بیبا خوانش اخبار منتشر شده در این بنگاه خبری می
کند قشر ضعیف را به صورت خاص در معرض این بیماری جلوه دهد. او برای اثبات علمی سعی میهای شبهگزارش قالب

 نویسد:مدعای خود می

شهرنشینان فقیر اغلب در رشته هایی کار می کنند که با نظافت و بهداشت سر و کار دارد و این نوع کارها خطر تماس آنها »
همچنین ممکن است به دلیل تغذیه بد و قرار داشتن در معرض هوای کثیف یا .دهدرا افزایش می با منابع و ناقالن بیماری ها

شرایط غیربهداشتی، سیستم مصونیت بدنی این گروه ضعیف تر باشد و اگر مریض شوند ممکن است توانایی پرداخت هزینه 
 بهمن(12)تیم بنتون، «.های پزشکی را نداشته باشندمراقبت

که این ادعا مستند به هیچ پژوهش علمی نشده، دلیل مطرح شده نیز توانایی اثبات مدعا را ندارد چراکه عالوه بر این
که باشند کما این کرونا توانند در معرض ناقالن بیماریبه تناسب شغل یا موقعیت مکانی که دارند می مند نیزشهرنشینان ثروت

سی یکی از بیکه طبق توصیه بیضمن این های شاخص سیاسی و اقتصادی و... مبتال به این بیماری شدند.از چهره برخی
مند چنین سبک زندگی ندارند عالوه بر این؛ ثروت هرنشینانهای پیشگیری از کرونا سبک زندگی سالم است که بخشی از شراه
که بیماران فقیر توانایی پرداخت مراقبت پزشکی را نداشته باشند اختصاصی به کرونا ندارد و نکته جدیدی در تحلیل جامعه این

 شود.هدف ویروس کرونا محسوب نمی

 تحریک برای بستن مرزها با چین

. این در حالی است که سخنگوی بهداشت اجرا شدبستن مرزها با چین  در خصوصسی بییای برسانه هایتحریکیکی از 
 داند.جهانی این عمل را مؤثر ندانسته و حتی تسریع شیوع کرونا را با اتخاذ این تصمیم محتمل می

بستن مرزهای چین  با هدف و اعتراض مدنی آنان کنگو تکرار اعتصاب کارکنان بیمارستان هنگ سازیبرجستهسی با بیبی
 .کندکنگ را به ایرانیان معرفی میپردازد و الگوی رفتاری هنگمیبه تحریک غیرمستقیم مخاطب ایرانی 
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˴ø˺żƜŶũ̦œŘŽ̦ġŘŁŘĻ̦'̦
سو سی فارسی از یکبیتر از کشور ایران هستند. بیدر نظر مخاطب ایرانی ضعیفبه درست یا غلط برخی از کشورها 
می را یا پوشش دهد و از طرف دیگر اقدامات فراوان جمهوری اسالاین کشورها را برجسته و ویژه نشان میهای اقدامات دولت

رسد که آن مخاطب به صورت قهری به این نتیجه می . با این رونددهدضمنی انعکاس می به صورت و دهد یا بسیار اندکنمی
اسالمی در مقابله با تیجه بعدی نیز ناکارآمدی نظام جمهوری کنند و نکشورهای ضعیف به مراتب بهتر از دولت ما عمل می

 .بودکرونا خواهد

 
بهمن اقدامات جمهوری 11سی برای اقدامات دولت تاجیکستان در حالی است که این رسانه تا تاریخ بیگزاری بیعنوان
را ضعیف بازتاب داده و یا  ایرانی از چین دانشجویانبرای حفظ و بازگرداندن ها برای آمادگی در برابر کرونا یا فعالیتاسالمی 

 منعکس نکرده است.

 گذاری دقت کنید:چنین به این عنوانهم
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سی آن بینمایی بیالمللی داشت اما با کوچکهای بینجمهوری اسالمی ایران نیز اقدامات مشابهی را در نظارت بر فرودگاه

 شد. اقدامات ضعیف و غیرقابل اعتنا جلوه داده 

 
 

شود که مخاطب افغانستانی نیز با خواندن در این موضوع؛ عالوه بر تحقیر طرف ایرانی باعث می« برتری فرد ضعیف»روش 
خود الگوگیری از جمهوری اسالمی ایران را کنار  دولت کرد مثبتکرد ایران و از طرف دیگر عملاخبار منفی در خصوص عمل
 بگذارد و آن الگو شکسته شود.

شود اما با برجسته کردن اخبار مربوط به تر محسوب میکنگ به نسبت چین به مراتب ضعیفای مثل هنگنین منطقهچهم
 وضع قوانین علیه مسافران چینی و دولت چین روش برتری فرد ضعیف را هم علیه چین پیاده کرد:
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˴ø˲˱̦'̦ĢƓķƖğ̦
 هاي اقناع مخاطب است.متخصصین یکي از راههاي مردمي یا گفتار استناد به شاهدان عیني یا مصاحبه

 
 کند.سي براي برجسته کردن نقاط ضعف از روش گواهي استفاده ميبي*بي

هاي غربي به مسئوالن رسمي که گرایش در خصوص عدم صداقت نظام؛ چنین این رسانه براي اثبات مدعاي خودهم
 کند:مشهودي دارند نیز استناد مي
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.аϝЗж ͻϹвϐϼϝͭϝж ϤϝϡϪϜ ͻϜϽϠ ͼкϜн͵ Ємϼ ϾϜ иϸϝУϧЂϜ* 

 

˴ø˲˲ƒƁŘžŁ̦'̦
های کارهای ثابت دولت و رسانهت میان مسئولین یا ایجاد تفرقه میان مسئولین و مردم یکی از راهبرجسته کردن تناقضا

 انگلیسی است.

 
 سوء استفاده از کرونا برای تنش طبقاتی

 کند:طور که در مطالب گذشته نیز اشاره شد اخباری را در جهت تحریک قشر ضعیف منتشر میسی همانبیبی
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 ''ترین علت به خطر افتادن سالمت تهیدستاناصلی های عفونیبیماری''»

کند. این اقشار توانایی کمتری برای حفاظت از خود عموما افراد فقیر جامعه را درگیر می های عفونی،مشهور است که بیماری
طاعون، ماالریا و  های عفونی از جمله سل،نشینان شهری قربانیان اصلی بیماریدارند. شاید به همین خاطر تهیدستان و حاشیه

 .اندایدز بوده

های عفونی های عمومی" منتشر کرد که در آن "بیماریگذشته، سازمان بهداشت جهانی، گزارشی درباره "فقر و بیماری سال
 .علت اصلی به خطر افتادن وضعیت سالمت تهیدستان" ذکر شده است

شان بیش از دیگران در دالر در روز دارند، سالمت 2ه کمتر از میلیارد از مردم دنیا، که درآمدی روزان 3بنابر این گزارش، 
 اسفند(14فارسی،  )بی بی سی«.معرض خطر است

 شود.های داخلی ختم میهای طبقاتی و درگیریتداوم این خط روانی به تنش

 های مردمی و نژادی در پی هجمه ترستنش

های احساسی و خشن منجر ها پمپاژ شد به صورت قهری به واکنشحجم ترسی که به جامعه به خاطر کرونا توسط رسانه
 شرق به عنوان منشأ این ویروس جنبه نژادپرستانه هم پیدا خواهد کرد. شود که البته به خاطر معرفیمی

 
ناک از قرنطینه به صورت طبیعی مردم به سمت احتکار و انبارهای زمینه کامال منفی و وحشتچنین با ایجاد ترس و پسهم

 آورند:غیرضروری رو می
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 شود.های پس از آن میای خودخواهانه و تنشهانگیز منجر به احتکارها و فردگراییزمینه هراس*ایجاد پس

 نویسد:سی فارسی در گزارش دیگری میبیبی

شیوع ویروس کرونا در کنار بحران بهداشتی که در جهان ایجاد کرده، مشکالت دیگری هم برای جوامع بوجود آورده که »
اال های مختلف، مثل مواد ضد عفونی کننده یا از جمله هجوم مردم به فروشگاه ها برای انبار کردن ک.بعضی ریشه روانی دارد

حتی کاغذ توالت، انتشار شایعات و تئوری های توطئه مختلف و همینطور برخوردهای نژاد پرستانه و یا خارجی ستیزی که نمونه 
 اسفند(16)بی بی سی فارسی، «.آن برخوردهای بد با شهروندان خاور دور است
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 های ایتالیااجتماعی در زندان-* کرونا و بحران امنیتی

 ایجاد تفرقه میان نظام پزشکی و نظام

ها و دولت یا مردم فاصله بیفتد سرد شوند و میان آناگر این قشر دل وهستند  سرداران مبارزه علیه کرونا پرستاران پزشکان و
سی این مطلب را به بینویسان بی. گزارشو به یک فاجعه تمام عیار تبدیل خواهد شد بحران کرونا حل نشدنی باقی خواهد ماند

 کنند.تردید در این قشر تالش می دانند و برای ایجاد تفرقه وخوبی می
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سرد کردن مدافعان سی ذیل این خبر اختالفات صنفی گذشته پرستاران و ادعاهای بزرگ و غیرقابل سنجش؛ سعی در دلبیبی

 سالمت داشت:

استخدام رسمی اند. ترین اصناف ایران بودند و بارها اعتراض و اعتصاب کردههای گذشته پرستاران یکی از معترضدر سال»
، رفع تبعیض در دستمزد، تسریع اما جدا از مسئله استخدام.های گذشته بوده استترین مطالبات پرستاران در سالیکی از اصلی

 1«.های این صنف بوده استدر پرداخت کارانه و اضافه کار چندین ماهه پرستاران از دیگر خواسته

 زبانتفرقه میان ایران و کشورهای فارسی

کند یسی در بخش معرفی خود)درباره ما( مخاطب هدف خود را مردم ایران، تاجیکستان و افغانستان معرفی مبیت بیسای
بری تفرقه میان کند که ایران باعث شیوع کرونا به افغانستان است و نتیجه قهری این خط خو به مخاطب افغانستانی خود القا می

 افغانستان است. ایران و همسایه او

                                                             

 گونه اعتراف کرد:این رسانه سلطنتی در برابر محبوبیت مضاعف جامعه پرستاری پس از حادثه کرونا نتوانست ساکت بماند و این .1

 کرونا و بازگشت اعتماد به جامعه پزشکی و درمانی»

عرفه و استفاده از کاهش داده بود. مرگ عباس کیارستمی، تعیین تای از اتفاقات اعتماد به کادر درمانی و پزشکی را در چند سال گذشته، مجموعه
اد دوباره مردم کرونا در ایران با وجود همه مضراتش، شاید یک اتفاق خوب رقم زد: اعتم.ها در مطب پزشکان از جمله مسائل خبرساز بودکارتخوان

 «. معه و کادر درمانی به ضرر هر دو طرف خواهد بودو کارکنان بخش درمانی و پزشکی و توجه به این نکته که هر شکافی بین جا
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آمیزی بر مخاطب افغانستانی استفاده شده که تأثیر کامال منفی و کدورت« مهاجران اخراجی»در این عنوان از لفظ * 
 چنین به صورت ضمنی ایران به عنوان منبع شیوع کرونا در افغانستان معرفی شده است.گذارد. هممی

˴ø˲˳̦'ŗ˫ĜƏķ̦ƕ̦ŻŖō̦ŔƏƕŗ̦
چنین سرویس جهاني است؛ اما اخبار مربوط به شیوع و تلفات بیماري و همکند یك که ادعا ميبي بي سي فارسي با این

دهد و یا به صورت بسیار ضعیف و ضمني و کوتاه پوشش سو با خود را پوشش نميهاي عملي و اجرایي کشورهاي همضعف
 دهد.مي

ها را نیز شامل این قدرت روند حذف و انکار فقط در مورد کشورهای غربی نیست بلکه برخی کشورها و مناطق همسو با
 اسفند(17)بی بی سی فارسی، کندکنگ را مورد حمله سخت ویروس کرونا عنوان میسی از یک سو ژاپن و هنگبیشود. بیمی

 یم.بینو از سوی دیگر در سبد خبری این رسانه به اصطالح جهانی چیزی این کشورها و مناطق نمی
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˴ø˲˴ŻŔƓ̦ƊķŔƔƏķ̦ƕ̦ƒƉ̗ō̦ŔƏƕŗ̦'̦
مورد نظر در میان جمعیت قابل توجهی  های سانسور ناکارآمد تلقی شده و ماجرایزمانی که حذف به عنوان یکی از شیوه» 

آورند تا ماجرا یا حادثه یاد شده مند به حمله همه جانبه روی میاشاعه یافته باشد، مطبوعات به اجبار از احتراز و اجتناب هدف
 اعتبار سازند. را بی

دخالت سازمان سیا در حمل  نیوز سنخوزه پس از یک سال تحقیق و بررسي، از روزنامه مرکوري1996براي مثال، در اوت ،
خصوص سکوت  هاي بزرگ در اینواکنش اولیه اغلب رسانه. مخدر به شرق لوس آنجلس پرده برداشت هاي بزرگ موادمحموله

سرعت بر روي اینترنت ـ به همراه قرائن و  اي راه یافت و بههاي محلي و منطقهبرخي روزنامه بود. اما مطالب مرکوري نیوز به
را در پي داشت )به  انعکاس جهاني یافته و اعتراض شدید افکار عمومي ي که اتهام سیا را انکارناپذیر میکردند ـمستند شواهد
آگاهي عمومي، نادیده گرفتن این مسئله  از همه در معرض اپیدمي مواد مخدراند.( به سبب پوستان امریکا که بیشسیاه ویژه
واشنگتن پست،  .جانبه دست زدنداي همهاقدامي مشترک به حمله و غرب در هاي بزرگ امریکانبود. بنابراین، رسانه ممکن

ماجرا را تکذیب کرده و ادعاهاي مرکوري  درپي دخالت سیا در اینهاي پرمخاطب پيرسانه سي و دیگربينیویورک تایمز، بي
انگاري از ساده چیني و سوء استفادهبه دسیسهنهایت، مرکوري نیوز  نگاري کثیف تقبیح کردند. درعنوان یک کار روزنامه نیوز را به

 (35، ص 1390)حسین محمدی نجم، «مردم متهم شد

های ها و گزارشو با خواندن تحلیل بیوتروریستی بودن کرونا یکی از اتهاماتی است که متوجه آمریکا و انگلیس است
اجرای  کند. این رسانه برایحمله و انهدام هدف استفاده می رسانه برای رفع این اتهام از روند شود که اینسی مشخص میبیبی

زننده، سازنده مشهور اتهام» هایی نظیر کند و مطرح کننده آن را با برچسببوک عنوان میاین روش، منبع این خبر را توییتر و فیس
هایی که برای ضدیت با گروهکند و طرفداران این نظریه را محدود به معرفی می« تئوری توطئه و در نهایت؛ کاربر یوتیوب

 بهمن(BBC ،9)مانیتورینگ .کندعنوان میاند های توطئه تشکیل شدهیار تئورواکسیناسیون و انتش

قدر مهم و حیاتی بود که تدروس گبرایسوس؛ مدیر کل سازمان بهداشت جهانی البته پوشاندن این احتمال برای نظام غرب آن
 :. او در این زمینه گفتنیز اولویت اول خود را مبارزه با این احتمال عنوان کرد

 .افکندیعث سردرگمی مردم می شود و وحشت مبا"، nCoV-2019ع تازه این ویروس، کننده پیرامون نواطالعات گمراه " »
های توطئه که واکنش ما را تضعیف می های اینترنتی و نظریهما در سازمان جهانی بهداشت با ویروس مبارزه نمی کنیم، با ترول

  بهمن(19)بی بی سی فارسی، «".کند مبارزه می کنیم

اش موظف است تمام احتماالت موجود در خصوص مناشی این وظایف ذاتی مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر اساس
بیماری را با تحقیق میدانی، علمی و دقیق بررسی کند و نتایج را در اختیار عموم قرار دهد اما معلوم نیست چرا و به استناد چه 

 «نظریه توطئه» و« کنندههاطالعات گمرا» تحقیق و پژوهشی احتماالت مطرح شده علیه کشورهای غربی را با برچسب
داند؟ و میکننده گمراهرا  چرا فقط این احتمالپوشاند. جای طرح این سؤال وجود دارد که مدیر کل سازمان بهداشت جهانی می
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از قبیل منشأ بودن  ،اگر احتماالت دیگرآیا کند؟ واکنش سازمان بهداشت جهانی را تضعیف می چرا از نظر او تنها این فرضیه
های غربی این احتمال تقویت شود، باعث جنبه علمی نداشته باشد و با پروپاگاندای رسانه ،طب سنتی چینی و حیوانات ووهان
 کند؟ها را تضعیف نمیشود و واکنشگمراهی مراکز علمی و تخصصی نمی

 کند:ذکر میهای متهم از دولت گونه به عنوان شاهد صدق دفاعچنین تیتر گاردین را اینسی همبیبی

ترین جنبه این همانطور که روزنامه گاردین امروز تیتر زد 'اطالعات گمراه کننده درباره ویروس کرونا ممکن است مسری" »
  بهمن(19)بی بی سی فارسی، «".'ویروس باشد

ای از احتماالت مطرح است و هیچ احتمالی را بدون دلیل نباید رد کرد یا پذیرفت. در خصوص مناشی این بیماری مجموعه
کاری شده بودن این ویروس را ت به اصطالح جهانی بر اساس چه شاهد و دلیلی احتمال دستسی و بهداشبیاما گاردین و بی
 کنند؟مردود می

روند » های متهم ترول اینترنتی هستند و این خبرگزاریگوید مطرح کنندگان فرضیات علیه دولتمی سیبینویس بیگزارش
 دهد:گونه ادامه میرا این« حمله و انهدام هدف

ای اینترنتی به کسانی گفته می شود که با ایجاد اختالف و دعوا و پراکندن اطالعات نادرست باعث انحراف توجه از هترول »
شناس، استدالل در این مقاله که در بخش نظرات روزنامه گاردین چاپ شده، آدام کوچارسکی اپیدمی.یک موضوع مهم می شوند

در فضای مجازی پیرامون ویروس کرونا "برخورد با آنها مثل یک ویروس واقعی می کند که بهترین راه مبارزه با اطالعات غلط 
 بهمن(19)بی بی سی فارسی، «.های نادرستی درباره این ویروس در جهان منتشر شده استدر هفته های اخیر نظریه".است
شود. هایی به این و آن زده میشود و به جای آن برچسببینید برای رد این احتمال هیچ دلیل منطقی آورده نمیطور که میهمان
 هایی از قبیل:برچسب

رول اینترنتی، اهل اختالف و دعوا، منتشر کننده اطالعات نادرست، منحرف کننده اذهان از موضوعات مهم و ویروس ت
 واقعی.

ساز بودن آن توسط کرونا؛ دست در خصوص پیدایش ویروسجدی جا مشخص شد که یکي از احتماالت پس تا این
ینه به نام همین ویروس وجود دارد و کشورهاي ادي نیز در این زمو اسن هاي آمریکایي استهاي انگلیسي با حمایتگاهآزمایش

 کند. ذکر شده را به عنوان متهم عنوان مي

مبارزه اصلي خود را با پس از گذشت چند روز از شیوع جدي این بیماري، رئیس سازمان بهداشت جهاني که پیش از این 
تغییر داد. او در توضیح این تغییر عنوان  19-س را از کرونا به کوویدمطرح کنندگان همین احتمال عنوان کرده بود؛ نام این ویرو

 کرد:
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کرد و همزمان گشتیم که نه به گستره جغرافیایی و نه به حیوان یا انسان و گروهی از مردم اشاره نمیما باید به دنبال نامی می»

داشتن نام مهم است چرا که از رواج نام های دیگر که بار معنایی غلط دارند و یا به انگ آمیز هستند  .بودتلفظ آن هم دشوار نمی
جاست که آیا اسم قبلی به گستره جغرافیایی خاصی اشاره داشت سؤال این بهمن(23)بي بي سي فارسي، « .جلوگیری می کند

 Coronaجاست که کووید خالصه شده همان نکته جالب اینشد که باعث شد آن را تغییر دهند؟یا به حیوان خاصی مربوط می
انتخاب شده است. یعني این تغییر اسم هیچ بار علمي یا  2019ه خاطر سال شیوع آن در سال هم ب 19و  1Diseasو   Virusو 

̦دهد.از نظر معنایی نیز همان معنای کروناویروس را میتخصصي پزشکي ندارد و 

و دوم  اسم اولکند و نام هم اکتفا نمي همین های به اصطالح جهانیتبع سیاست سي فارسي بهبيکه بيتر اینو نکته جالب
 کند:مي را استفادهزند و اسم سومي این ویروس را کنار مي

ی دو نام گرفته همچنان در حال گشودن مرزهای جدید است. هم تعداد کشورهای-کرونا-ویروس جدید کرونا که سارس»
)بي «.ه شده بودال بیماری دیدکه ویروس در آن گزارش شده رو به افزایش است هم شمار مبتالیان و قربانیان در کشورهایی که قب

 (داسفن2بي سي فارسي، 

 دهد:گونه گزارش میهای مختلف این ویروس را ایند طی یک گزارش دلیل نامدر روزهای بع

شابه قرار مهای ابتال به کرونا در شهر ووهان چین، مقامات بهداشتی دوباره در تنگنای سیاسی با پیدایش اولین نمونه »
"ویروس ،ها روی این ویروس گذاشته شد، از جمله "آنفوالنزای ووهان"ای از نامهای ابتدایی طیف گستردهگرفتند. طی هفته

یایی الریه بازار غذاهای درویروس ذات"و همین طور نام نسبتا بلند "nCov- 2019 "، "کرونای ووهان"، "ویروس کرونا
از ویروس  "را به عنوان نام رسمی این بیماری که 19فوریه، سازمان بهداشت جهانی در نشستی خبری "کووید  11روز ."ووهان

ها با ی ویروسالمللی طبقه بندکمیته بین اما این نشست خبری هنوز به پایان نرسیده بود که .گیرد، معرفی کردکرونا نشأت می
اختصار به  " که به2نشانگان تنفسی حاد ویروس کرونای " :ای نام انتخابی خودش برای این ویروس را مطرح کردانتشار مقاله
یان ک مشود. این نامگذاری به دنبال تحقیقاتی صورت گرفت که پیوندی نزدیگفته می (Sars-CoV-2) "2 -کرونا -آن" سارس

 اسفند(10)زاریا گوروت، «.ویروس کرونا و ویروس سارس قائل است

ذشت گساز بودن ویروس کرونا وجود داشته باشد با تغییر و تکثیر اسم؛ پس از طبیعی است؛ اگر اسنادی در خصوص دست
سناد جرم سابق شود و این راه به طور کلی مسیر مناسبی برای پاک کردن ااعتبار میچند دهه تمام آن اسناد به صورت خودکار بی

 .است

                                                             

 به معناي بیماري .1
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˴ø˲˵'ŔƏƕŗ̦ġř˫ŝŘĻķŘĻ˫Ə̦

های ورود و خروج دو ویروس کرونا؛ راه)بهمن در آمریکا شناسایی شد1شنبه سی اولین بیمار کرونایی سهبیبی طبق گزارش
سو و یا دیگر کشورهاي همولی این بنگاه؛ خبر خاص و ویژه و پرحجمی از اوضاع کرونا در آمریکا  بهمن(3، شهر چین بسته شد

گیري پرحجم و البته با هاي او نیستند به طرز چشمسو با سیاستو چین را که هم با خود را منتشر نکرد و در مقابل اخبار ایران
 دید منفي منتشر نمود.

« روند نابرابرسازي»اي است و به عنوان این روند نابرابري بین اخبار منتشر شده مغرضانه و بر خالف قواعد منطقي رسانه
 شود.شناخته مي

˴ø˲˶̙ƌ˫ŶŁ̦'̦
سی فارسی با در نظر داشتن این نکته به سؤاالت بیهاست. بیهای تعامل و جذب آنیکی از راه پاسخ به سؤاالت مخاطبان

 ها داشته است.هایی را به آنشود پاسخ داده  و توصیهکه برای مخاطب ایجاد می و غیر پزشکی پزشکی
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˴ø˲˷ĢĻ̦ġ˫ŵœķ̦'ĢŽŘŭ 
کرد غلط مسئوالن بریتانیا را طرفی خود، به نحو ضعیفی عملادعای بیسی فارسی در موارد بسیار جزئی برای اثبات بیبی

 پوشش داده است. این رسانه در خبری با عنوان نامربوط در حد دو خط نوشت:

èϤϼϜϾм йϮϼϝ϶ ϝужϝϧтϽϠ бк Ьϝϲϼϸ дϝвϾϝЂ дϸϜϸ ЬϝЧϧжϜ ϸмϹϲ ̷̷̹ ϹжмϽлІ етϜ ϼнЇͭ ϾϜ еуͧ ϥЂϜ .ϝвϜ ͼ϶ϽϠ дϜϹжмϽлІ 

ͼтϝужϝϧтϽϠ ϾϜ ϥЮмϸ ϸϝЧϧжϜ иϸϽͭ м ͼКϹв дϜϹЧТ ϥтϝгϲ ϼϸ ϥЇ͵ϾϝϠ йϠ ϼнЇͭ иϹІ ϹжϜ.çͼϠ)ͼϠ ̪ͼЂϼϝТ ͼЂ̀(еглϠ  

و گزارش « ادعای برخی شهروندان» کرد وزارت خارجه بریتانیا به طور که واضح است این رسانه با استناد ضعف عملهمان
 این وزارت در انتقال شهروندان، این ادعا را تضعیف نموده است. ادعایی کردعمل
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˴ø˲˸Ģ̗Ɖŵ̦'ĢƮ˫̗Ə̦

زنند و از این طریق علمی دست میهای علمی یا شبهها برای جلب اعتماد مخاطبان خود به انتشار گزارشگاهی اوقات رسانه
 دهند.های تخصصی نیز گسترش میمرجعیت خبری خود را حتی به حوزه

هایی از این دست اقدام نمود و در های مختلف به ارائه گزارشسی فارسی نیز از این روش استفاده کرد و به مناسبتبییب
 بریتانیایی را نیز تبلیغ نمود:-سلطنتی مراکزضمن آن؛ 

 
 المللی بریتانیا، چتم هاوسمؤسسه سلطنتی امور بین-انتشار گزارش ای از تیم بنتون*

گیر از جمله ویروس هاي همهنمایي؛ ارائه آمار در خصوص میزان آمادگي کشورها در مقابل بیماريهاي علمينمونهیکي از 
کند. سي فارسي براي علمي نشان دادن آمار خود، آن را مستند به شاخص موسوم به امنیت بهداشت جهاني ميبيبي کروناست.

 عربستان یا امارات یا حتي کویت از کشوري مثل روسیه باالتر است: که طبق این شاخص امنیت بهداشتينکته جالب این
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 نویسد:ميذیل همین نمودار سي فارسي بيهاي آمارگیري است. بياین آمار عجیب به خاطر سیاسي بودن شاخصه

واکنش  شاخص امنیت بهداشتی با توجه به معیارهایی برای سنجش آمادگی و توانایی در پیشگیری، تشخیص و گزارش،»
ġŔƌīŗ˫ě̦و  Ģŝ˫Ɯș̂Ɗ˫ŲƏهای محیطی مرتبط با و در نهایت ریسک ƎƜĻ̦ġ˫Ɠŗ˫ƜŶƌ̦řķ̦ġƕŘƜčĢƉƉ̗ƈķسریع، نظام بهداشتی، 

ŀƌƖĜō مشخص است که طبق نگاه کشورهاي غربي در بین کشورهاي منطقه  اسفند(1)بي بي سي فارسي، «.تهیه شده است
و این گاوهاي شیرده پیروي  تر از کشور رقیبي چون روسیه کارآمد هستندو... بیش 1عربستان سعودي و رژیم غاصب صهیونیستي

نیز تفسیر  در این نمودار با همین مقیاس رتبه پایین جمهوري اسالمي ایران .المللي دارندتر از معیارهاي به اصطالح بینبیش
 شود.مي

˴ø˲˹ŀƮƖƓ̦'ĢƌƖĻ̦ĞƐƓŘŽ̦ƍœŘĻ̦Ƈķİș̂ŘƮř̦ƕ̦ĢƮķœř̦
دی آن پذیرد و برای نابودیگر کشورها را نمی نمادهای هویت و دارد. فرهنگی که را غرب یک فرهنگ تهاجمی مختص خود

ستفاده نموده های بومی شرقی و دینی اسی نیز از مسئله کرونا برای زیر سؤال بردن فرهنگبیکند. بنگاه خبرپراکنی بیتالش می
 است.

                                                             

ها شاخصه بهداشتي که در این نمودار عربستان باالتر از اسرائیل قرار داده شده بعید نیست به خاطر حفظ آبرو بوده باشد و اال سعودياین .1
 اند.شان فراهم نکردهمطلوبي را براي شهروندان
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نموده است.  و برجسته معرفیبه عنوان منشأ کرونا و...(  ماردر اولین قدم، توزیع و فروش و مصرف حیوانات وحشی )مثل 
ساز بودن این ویروس توسط آمریکا چون دستاین در حالی است که هنوز این احتمال تأیید نشده است و احتماالت دیگری هم

ها نیست بلکه جزئی جاست که مصرف حیوانات وحشی تنها یک ماده غذایی برای چینیو انگلیس نیز وجود دارد. نکته مهم این
 های فرهنگ بومی تغذیه و طبو به عبارت دیگر یکی از شاخصه و جزء سبد غذایی بومی هااز طب سنتی آن

 بهمن(15سی، بی)بی.ستهاآن

برای کند بلکه ی فارسی نیز بدون در نظر گرفتن جوانب علمی نه تنها همین احتمال را تقویت میسبیبی در هر صورت
 کند:گذاری میگونه عنوانپیچد و اینهای بعدی نیز نسخه میپیشگیری

 
 یسد:نوگونه میکند و اینسواری بر کرونا، پرچم حمایت از حقوق حیوانات را هم به پا میچنین بی بی سی با موجهم
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 «شود.استفاده می ĢƐƜĕ̦ĢłƐș̂ĺŭاز مار خشک شده برای درمان آرتروز در »به متن کار شده زیر عکس توجه کنید: 

های حیات وحش دارند. گوشت بعضی از عالقه فراوانی به فرآورده ĢłƐș̂ŗƖŭ̦ƒĻها چینی »نویسد:چنین در متن گزارش میهم
همچنین در تهیه بسیاری از  ..شوندمصرف می ĢłƐș̂ġ˫Ɠƕŗķœشود و بقیه برای تهیه حیوانات به دلیل لذیذ بودن خورده می

ƎƜĕ̦ĢłƐș̂ĺŭ̦ġ˫Ɠƕŗķœ ها مانند عارضه، از اعضای بدن حیوانات وحشی عمدتا با این تصور که قدرت بهبود شماری از
 بهمن(17)نوین سینگ خدکا، «د.شوناتوانی جنسی مردان یا التهاب مفاصل و یا نقرس را دارند، استفاده می

سی، منشأ بودن حیوانات یا بازار غذاهای دریایی برای کرونا تنها یک بینویس بیاین در حالی است که به اذعان گزارش
 حدس است:

)نوین «که یک بازار غذاهای دریایی در شهر ووهان در چین منشأ شیوع ویروس کرونا بوده.  Ģƌ̦śŔōŔƐƏř̦دانشمندان  »
 بهمن(17سینگ خدکا، 



˵˹̦̦'''''''''''''''''''''''''''''''̦̦Ģŝ˫Ɯș̂ġ˫ƏƕŘě̦̦||̦̦ŗ˫ěġ̦ŘŎŁ̦řķƮŘƮƒ̦ŝƜŝ˫Ģ̦ƕřƖō̦Ƈ˫Ə˫ěġ̦ƒƏřƕŗ˰̓rozaneebefarda7̒ 
 

سی با بردن انگشت اتهام به سمت حیوانات به عنوان ناقل اولیه بیماری به طور بیجاست که بنگاه خبری بینکته جالب این
دهند. اما میغربی است، در معرض اتهام قرار  و زندگیشان جزئی از فرهنگ ، که بودنرا طبیعی حیواناتی مثل سگ و گربه

 کنند:تولید می و خبر گونه عکسکنند و اینبالفاصله از این حیوانات رفع اتهام می

 
 نویسد:می -داشتنی و جذاب نیز هستدوست به خودی خود کهæسی ذیل این عکس بیبی

جدید کرونا باشند، وجود ها ناقل ویروس ها و گربهبنا به نظر سازمان بهداشت جهانی، هیچ شواهدی مبنی بر اینکه سگ»
گمان بر این است که ویروس کرونای جدید در بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین پیدا شده و منشأ آن .. .ندارد

منشأ کرونا  چین که حیوانات شهر ووهانخالصه این بهمن(18)بی بی سی فارسی، « .احتماالً حیوانات وحشی بوده است
 نیست.آن هم  ناقل نه تنها منشأ ویروس نیست بلکه حتی هستند ولی سگ و گربه که جزئی از فرهنگ و سبک زندگی غربی است

سی نسبت به شتر )که نماد رسمی یا متعارف کشورهای اسالمی عربی حوزه بیکه بنگاه خبرپراکنی بینکته جالب توجه این و
 :اسفند(6)هلن بریگز، خلیج فارس است( این عنایت را نداشته و انگشت اتهام را سمت آن نیز برده است
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که یکی نماد فرهنگ غیرغربی و دیگری نماد فرهنگ سی توضیح نداده که بین شتر و سگ؛ به غیر از اینبیخبرنویس بی

 تواند.دیگری نمیتواند عامل انتقال کرونا باشد و غربی است؛ چه فرقی وجود دارد که یکی می

 
 سی به دروغ ادعا کرده لیسیدن حرم یکی از مناسک سنتی دینی است.بی*بی



˶˱̦̦''''''''''''''''''''''''''''''''̦̦Ģŝ˫Ɯș̂ġ˫ƏƕŘě̦̦||̦̦ŗ˫ěġ̦ŘŎŁ̦řķƮŘƮƒ̦ŝƜŝ˫Ģ̦ƕřƖō̦Ƈ˫Ə˫ěġ̦ƒƏřƕŗ˰̓rozaneebefarda7̒ 
 

 نویسد:سی هم بر اساس همین رویکرد میبینویس بیگزارش

اگر در مورد بیماری ایدز، همجنس گرایان، معتادان و کارگران جنسی در نوک تیز حمالت قرار داشتند، امروز چینی تبارها  »
)جعفر بهکیش، «.گیردآنان مورد اهانت قرار می ƊƖŝŗ̦ƕ̦Ƌŝŗ̦ƕ̦Ŀķœ˫Ƃłŵķ̦˭ĢğŔƏř̦̩ƖŎƏاند. ان اتهام قرار گرفتهدر مظ
معلوم است که چه کسانی به خاطر یک ویروس که منشأ آن معلوم نیست به فرهنگ شرقی و چینی و ایرانی و... توهین  اسفند(16
 است.اول های مغرضانه متهم ردیف کنند و در این زمینه بی بی سی فارسی با خبرپراکنیمی

زدایی و تحقیر نیز در راستای هویت« چینی ویروس»گذاری کرونا به عالوه بر موارد گفته شده؛ توییت دونالد ترامپ و اسم
 شود:نژادی تعریف می

 

˴ø˲˺ŔƮœŘŁ̦œ˫ŊƮķ̦'̦ĢĻ̦ƕġœ˫̗łŵķ̦
ها بوده است و کرد رسمی دولتسی در ماجرای کرونا، القای تردید نسبت به آمار و عملبیهای ثابت بییکی از سیاست

 است. به متن زیر توجه کنید: های چین و ایران پیاده شدهاین روش به صورت ویژه علیه دولت

تدابیر چین برای مقابله با این ویروس را اقدامی مناسب برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس  بهداشت جهانی سازمان»
این درحالی است که مقام های چینی در خصوص نحوه مدیریت بحران کرونا هدف انتقادات گسترده ای .کرونا خوانده است
ها گسترده از جانب چه کسانی بوده؟ آیا تخصص آنمعلوم نیست این انتقادات  بهمن(16)بی بی سی فارسی، «.قرار گرفته اند

بیش از مسئولین سازمان بهداشت جهانی است؟ آیا سازمان بهداشت جهانی سازمانی است که مستقل از نظام استکباری غرب 



şƕŗ˫Ɠġ̦Ɖ̗ŵƜĿ˫̦ƏķƕŗĢ̦Ļ̦ŗ˫ļőķ̦ŗœ̦ƒłŽŗ̦ŗ˫ě̦ƒĻĢĻĢŝĢ̦̦̦''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''̦˶˲ 
 

صین؟ اند یا جمع وسیعی از متخصاست؟ به عالوه گستردگی این انتقادات چه میزان بوده است؟ چند فعال مجازی انتقاد کرده
 بوده است. رقیبکرد دولت ظاهرا خبرنویسی مبهم و غیردقیق این بنگاه خبری صرفا برای ایجاد تردید در عمل

)بی بی سی عدم انتشار اخبار مربوط به بیماری کروناست. ؛زندچنین یکی از اتهاماتی که این بنگاه خبری به چین میهم
 اتهامی که در ادامه آن را متوجه ایران نیز کرد. بهمن(16فارسی، 

 نویسد:ان یک فرد اهل ووهان است میکند از زبای که ادعا میسی در مصاحبهبیبنگاه خبری بی

امکانات کم است و تعداد بیماران زیاد. ما می ترسیم و   .پدر دوستم را حتی به قرنطینه هم راه ندادند چون تبش باال بود »
را از شهر  ژانویه شهر را ببندند، همه خانواده ام 23اگر می دانستم که قرار است روز  .نمی دانیم که قرار است چه اتفاقی بیفتد

دانم من و اگر جای دیگری بودیم ممکن بود امیدی وجود داشته باشد. نمی .خارج می کردم چون اینجا کمکی به ما نمی رسد
البته فکر کنم مرگ دایی من جواب این  کسانی مثل من که به حرف دولت گوش دادیم و در شهر ماندیم کار درستی کردیم یا نه؟

 بهمن(16سی، بی)بی«.سئوال را مشخص می کند

قرار  کرد چیناي دیگر براي ایجاد تردید در عملسي ناپدید شدن فردي مرتبط با خود را در چین بهانهبيچنین در ادامه بيهم
 داد و نوشت:

ها نسبت به سرنوشت چن کوئیشی، وکیل حقوقی افزایش یافته است. موقعیت و وضعیت او که ویدئوهای در چین نگرانی»
های شهر ووهان و یا صف های طوالنی مردم این شهر برای دریافت ماسک در اینترنت منتشر کرده از وضعیت داخل بیمارستان
ها بار به اشتراک گذاشته شده، از روز پنجشنبه گذشته ئوهای او در فضای مجازی چین میلیونمعلوم نیست. در حالی که وید

  .کسی از او خبر ندارد

سی تصریح بیگویند ممکن است او به قرنطینه فرستاده شده باشد. او هفته گذشته در گفتگو با بیهای تایید نشده میگزارش
بسیار "انتشار این ویدئوها از وضعیت در شهر ووهان ادامه دهد چرا که سانسور دولتی  کرده بود که معلوم نیست تا کی بتواند به

 ".شودهای کاربری کسانی که در این رابطه محتوایی منتشر کنند به سرعت مسدود میشدت یافته و حساب

ه سرنوشت او به نوعی ها از سرنوشت این وکیل حقوقی به خشم صدها هزار چینی در فضای مجازی انجامیده چرا کنگرانی
لیانگ تداعی شده است؛ دکتری که نخستین بار درباره بروز ویروس کرونا هشدار داد اما از سوی با سرنوشت تراژیک دکتر لی ون

ماموران پلیس هشدار سکوت دریافت کرد و هفته گذشته هم گزارش شد که خود او بر اثر ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان 
  .ستجان باخته ا

کاری متهم شده بود به ویژه در مورد دکتر دولت چین در ابتدای شناسایی و شیوع ویروس کرونا به اهمال و تالش برای پنهان
های دولت محلی است وگرنه "از دکتر لی به علت لی اما آقای لیو، سفیر چین در بریتانیا گفته در مورد دکتر لی خطا متوجه مقام

 بهمن(21)بي بي سي فارسي، «".ت عنوان یک قهرمان یاد خواهد شدشجاعت و تالشش همیشه تح
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 سي. این بنگاه خبري توضیح نداد که منتقدین به دولت چین چه کساني یا چند نفر بودند؟بيبيبهمن 23* خبر 

 نویسد:بهمن می17زمان ایجاد تردیدهای بی بی سی از چین عبور کرده و به ایران رسید. خبرنویس بی بی سی لبته به مرور ا

از چین منتشر شده حاکی از اینکه آنان در یک هتل زیر نظر  هایی از قرنطینه بعضی از مسافران بازگشتیدر ایران نیز گزارش»
اند. کاری در این زمینه را به شدت رد کردهمقامات دولتی اتهام پنهان.قرار دارند اما جزئیات بیشتری در این زمینه در دست نیست

گفته شده است که مراجع حکومتی در در روزهای اخیر، اخباری تایید نشده در مورد تلفات این بیماری در ایران رواج داشته و 
این خبر نویس تالش کرده با  بهمن(17)بی بی سی فارسی، «.اندپنهانکاری کردهآستانه سالگرد انقالب اسالمی در این مورد 

 گرد انقالب اسالمی و نقل قول مجهول در اینچنین مرتبط کردن عدم اعالم کرونا با سالپیش کشیدن اخبار تأیید نشده و هم
 زمینه در صحت و صداقت گفتاری مسئولین ایرانی تردید ایجاد کند.

 کند:گونه ابراز ميچنین تنها چند ساعت بعد از اعالم اولین بیمار مبتال به ایران؛ این بنگاه خبري تردیدافکني خود را اینهم

مورد رسید.  ٢٧که کرونا به آنها رسیده با تایید درگذشت دو نفر در قم به دلیل آلودگی به ویروس کرونا، شمار کشورهایی  »
کردند، برخی نگران آن هستند که شیوع این ویروس های ایرانی رسیدن کرونا به ایران را تکذیب میبا توجه به اینکه پیشتر مقام

ویروس شده اند، و همین باعث نگرانی از احتمال گسترش بزرگتر از آنچه باشد که مسئوالن بهداشتی ایران به آن اذعان کرده
 اسفند(1)بي بي سي فارسي، « است. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، ایران چقدر برای برخورد با چنین شرایطی آماده است؟

وزیر بهداشت ایران گفته است "همزمانی" ویروس آنفلوآنزا و کرونا در ایران باعث شده تا در شرایط فعلی همه بیماران با  »
 .او گفته است رسیدگی به مبتالیان و افراد مشکوک به کرونا "رایگان" خواهد بود.شوند پروتکل ویروس کرونا بررسی
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ها، پرهیز از روبوسی، پرهیز از دست دادن و عدم تردد در اماکن شلوغ را الزامی خوانده و شوی دستوآقای نمکی، شست
گیری در این مسایل با وزارت بهداشت ایران تصمیمرسد اما به نظر نمی.ها در کشور لغو شوندتوصیه کرده برگزاری برخی نشست

 ند(اسف3)بي بي سي فارسي، «.باشد

های تهیه شده توسط برخی مسئولین یا اعتمادی مردم نسبت به مسئولین از خوراکسی فارسی برای تثبیت بیبیالبته بی
 کند:های داخلی نیز استفاده میرسانه

از تجربه خودش برای  الهام فخاری؛ عضو شورای شهرتهران در یادداشتی که صفحه اول روزنامه همشهری منتشر شده، »
باتوجه به خستگی شدید و گرچه تب نداشتم با مشورت همکارم، برای بررسی و انجام تست " :مراجعه به بیمارستان نوشته است

به بیمارستان مراجعه کردم. خستگی و درماندگی مردم از یکسو و فشار کاری بر کارکنان و کادر درمانی از سوی دیگر، نمایی 
 اسفند(5ی سی فارسی، )بی ب« ".آور شده استها دلهرهتر و صدای سرفهپررنگآزاردهنده بود. هراس از خود بیماری 

ها حتی از ابتالء نویس آنای که گزارشسی در غائله کرونا بود به گونهبیهای اصلی بیاعتمادی یکی از روشایجاد حس بی
کاری نسبت داد و تالش کرد حس بدبینی را به مخاطب منتقل کند. حسین باستانی در پاسخ چند مسئول به کرونا را هم به مخفی

 نویسد:که خود؛ در زمینه چرایی ابتالی مسئوالن ایرانی به کرونا طرح کرده می به سؤالی

پاسخ این پرسش را باید در واقعیت آشنایی دید که نمودهای آن، به ویژه در ماه های اخیر، به شدت در سطح افکار عمومی  »
 اسفند(6)حسین باستانی، «.کاری وابسته شده استخبرساز شده: اینکه دستگاه حکومتی ایران، در ابعادی "استثنایی" به مخفی 

 گونه به هم ربط داده است.که معلوم نیست دقیقا این رطب و یابس را چ
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 *سخن برخی مسئولین مورد سوءاستفاده بی بی سی قرار گرفت.

های آن از گنجایش این نوشته سی بود که آوردن تمام نمونهبیهای به کار رفته توسط بیترین روشاین روش یکی از جدی
 خارج است.

˴ø˳˱ĢƐƜĻŘŁŘĻœƖő̦'̦
کند، های این بیماری را برجسته میدهد و کشتهکرونا همه جهان را درگیر کرونا نشان میسی که در قضیه بیرسانه سلطنتی بی

 نویسد:در خصوص ورود و تأثیر این بیماری در کشور متبوع خود می

شود. هر سال به شود هم باعث مرگ افراد میگیر مینباید فراموش کنیم که سرماخوردگی معمولی که هر سال زمستان همه»
پروفسورجاناتان بال از دانشگاه ناتینگهام  .میرندنفر بر اثر عوارض ناشی از ابتال به سرماخوردگی در بریتانیا می 600وسط طور مت
ها و اقدامات احتیاطی در بریتانیا، بسیار گیری آن در مقایسه با سرماخوردگی فصلی و با توجه به پیشگیریگوید:"خطر همهمی

 بهمن(18)بی بی سی فارسی، « ."کم است

 مقایسه کنید: منتشر شده که در همان روز خبر دیگریتوانید با سی را به صورت میبیاین خبرنویسی بی

 چرا کرونا تا این حد مقاوم است؟ گفتگو با کامیار عالیی»
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نفر در چین بر اثر ویروس جدید کرونا جان خود را از  640ویروس کرونا همچنان قربانی می گیرد. تا پایان روز پنجشنبه 
شده. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده دنیا با کمبود ماسک هزار نفر به آن تایید  31دست داده و ابتالی بیش از 

 «...روبه رو است

˴ø˳˲ŘƮƖŦŁ̦ƍ˫Ļř̦řķ̦̪œ˫žłŝķ̦' 
کند استفاده از زبان تصویر است. این بنگاه سي براي القاي مفاهیم مورد نظر خود استفاده ميبيهایي که بيیکي از شیوه
 کند که شاید ربط چنداني هم به متن یا عنوان آن نداشته باشد.ي را تولید یا انتخاب ميهایهاي مختلف عکسخبري به مناسبت

نمایی علیه این مرکز دینی و مذهبی و سیاسی استفاده هراسی و سیاهسی از این سیاست به صورت مشخص برای تثبیت قمبیبی
 کرد.

 
 برابر کرونا.استفاده از عکس شهر قم براي توضیح میزان آمادگي ایران در *
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 گیري و مقابلهاخبار ابتالئات جدید و تشکیل ستاد پیش*استفاده از عکس شهر قم براي 

 

 
 هاي دیگرها در استانپراکن*استفاده از عکس شهر قم براي بازتاب خبر بازداشت شایعه
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 *استفاده از عکس قم برای خبر ورود ناظران سازمان جهانی بهداشت به تهران

 

 
 یک مرکز مذهبی، شناسنامه )نماد انتخابات(، ماسک )نماد کرونا( و سرباز)نماد امنیتی و بسته بودن فضا( عکس*
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 *نمایش عکس یک طلبه خارجی روبروی حرم مطهر حضرت معصومه سالم الله علیها برای توضیح آمار کرونا در کل ایران.
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سیاسی را منشأ بروز -کند و این شهر مذهبیهم عکس قم را درج میسی حتی برای انتشار خبر اعزام هواپیمای خالی بی*بی

 کند.کرونا در ایران و کشورهای دیگر معرفی می
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شود. سی تنها محدود به نمادهای مذهب تشیع یا اسالم نیست بلکه نمادهای مسیحی را هم شامل میبی*تصویرسازی بی
ها یا مراکز خرید و پاساژها و... تصویر ضدعفونی کردن خیابان برای بیان آمار قربانیان ویروس کرونا؛ سیبیبه نظر شما چرا بی
  دهد؟را نمایش نمی

˴ø˳˳ŷƕŗœ̦'ƚƮƖğ̦
 کند.اي تبعیت ميسي فارسي نیز از این شاخص به طرز پیچیدهبيهاي خبري غربي است. بيگویي ویژگي رسانهدروغ

 

 
ها قبل بسیاري از کشورها قرباني بیماري هاي همین بنگاه خبري از مدتر حالي است که طبق گزارشبي بي سي د خبر*این 

 کرونا بوده است.



 

 

 

 

 

 

'˴ġŗƖŎƌ̦Ŀ˫ŵƖũƖƌ̦

˵ø˲̦'ƒƐƜŮƏŘƁ̦
در ضمن اخبار و با را به خود اختصاص داده بود و عالوه بر این؛ سی بیدرصد از عناوین خبری بی6« قرنطینه»موضوع 

 کار اصلی مبارزه با کرونا القا کرد. ها قرنطینه را به عنوان راهسازی و سایر روشاستفاده از روش برجسته

به صورت طبیعی و  گیری بپذیرد، این رسانهطینه را به عنوان راه اصلی پیشسی همراه شود و قرنبیاگر ذهن مخاطب با بی
ی تمجموعه القائا کند.کننده و... معرفی میمنزویانگیز و دارد و قرنطینه را به عنوان مسیری هولقدم بعدی را برمی غیرمستقیم
 :1کند عبارت است ازمی غیرمستقیم به مخاطب خود منتقل و سی از قرنطینه به صورت مستقیمبیکه بی

 از حیث فردی الف(

 حیرت و سردرگمی

 افسردگی

 بیچارگی

 ترس و تنهایی

 اندوه

                                                             

 مطرح شد.« سازیانگاره»له این مطلب در بخش شواهد و اد .1
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 ترس از مرگ

 وسواس خرید

 مشغولیت شدید ذهنی

 نبود امید به زندگی

 ب( از حیث اجتماعی

 جدایی و شکاف بین مردم

 تنش اجتماعی

 های بیمارکمک نکردن مردم به خانواده

 پ( از حیث تغذیه

 انبار کردن و احتکار خانگی مواد غذایی

 کمبود مواد غذایی

 های قرنطینهنبود تغذیه مناسب در محل

 ت( از حیث بهداشتی و رفاهی

 سکوت ترسناک دنیای پیرامون

 کمبود لوازم آزمایشگاهی برای تشخیص کرونا

 نبود تخت جهت بستری بیمار

 نبود امکانات پزشکی

 های قرنطینهر محلنبود امکانات اولیه مثل بخاری د

 نبود دکتر در محل قرنطینه

 درگیری بسیاری از مردم شهر قرنطینه شده با بیماری

 سالامکان طول کشیدن قرنطینه حتی به مدت یک

 ترجیح مرگ بر قرنطینه
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 ث( از حیث سیاسی

 اطالع ماندن از اوضاع پیرامونو بی سانسور دولتی

 قرنطینه در ایام امکان سوء استفاده حکومت از قدرت

 رها شدن از جانب حکومت

به  اعتبار شده و این خبرگزاریگیری از کرونا، توسط خود این رسانه بیسی برای پیشبیکه نسخه بیاین نکته جالب توجه
 :اعتراف نموده است فایده بودن قرنطینه در ایتالیابی

اند اما دیروز شمال این کشور را تحت قرنطینه گذاشتهبحران شیوع کرونا، اوضاع ایتالیا را بهم ریخته است. مقامات از »
ایتالیا یکی  .اند مانع از خروج هزارن نفر از مناطق شمالی به جنوب کشور شوند. در بعضی از زندانها هم شورش شدهنتوانسته

 اسفند(19)سیاوش اردالن، « .از قطب های گردشگری اروپا است که بعلت شیوع کرونا به حالت رکود درآمده است

 نویسد:گونه میت اینپسنویس واشنگتنسی به نقل از جاش روگین، ستونبیچنین بیهم

جاش روگین به ایتالیا و آمریکا به عنوان دو کشور برخوردار از نظام دموکراسی اشاره کرده و اقدامات آنها برای مقابله با  »
ها گسترده برای آمد و شد مردم بیشتر موجب رعب و وحشت شده در ایتالیا محدودیت .شیوع کرونا را ناموفق ارزیابی کرده است

جنوبی برای مقابله با شیوع کرونا انجام پست موثرترین راهکار دولت کرهنویس واشنگتنبه عقیده ستون ...ینان و اعتمادتا اطم
 اسفند(21)امیر پیام، « .گسترده تست شناسایی این ویروس بوده است

 انتها که احتمالانگیز بیسی قانع شود؛ نسبت به سقوط به یک چاه هولبیبنابراین اگر کسی نسبت به این نسخه پیشنهادی بی
بست ر ناامیدی و رسیدن به بنو نیز هست و این یعنی فرورفتن دظاهرا تنها راه نجات ا امارسد ای هم برای او ندارد میفایده زیاد

 محض که سرمنشأ اختالالت فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خواهد بود.

˵ø˳̦'ĝŘƌ̦ƕ̦ƤłĻķ̦˭ĢğŔƏř̦ƇƤłőķ̦
درصد( را به خود 56از اخبار)  بزرگیبخش  اختالالت معیشتی و اخبار مربوط به شیوع بیماری و مرگ روی هم رفته

اش کند که کل زندگیسی یک هیوال را ترسیم میبیاند و به صورت غیرمستقیم از ویروس کرونا برای مخاطب بیاختصاص داده
این در حالی است که شیوع کرونا  دهد.گیرد و تفریحات ساده را هم از دست میکند و حتی شغلش را نیز از او میرا متوقف می

سی نبود و با حربه بیسی تقریبا باعث تعطیالت جدی نشد اما پوشش این اخبار در سیاست خبری بیبیکشورهای متبوع بی در
 سانسور با آن برخورد کرد.
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ذهن  سی بار منفی دارد و پمپاژ این حجم از اخبار منفی بهبیدرصد اخبار کرونایی بی80در بخش آمار نیز گذشت که 
ƎĻ̮ƒĻ̮ƒě̮ĢƏ˫ŞƏķ̮ƕ̮ŔƏ˫Ţěƌ̮ƀƉŮƌ̮ĢğœŘŞŽķ̮ƒĻ̮˫Ʈ̮Ŕš˫Ļ̮̩ŔƜŝŗ̮ŀŞĻĢ̮˫Ʈ̮Ŕŝŗس، ناامیدی، عصبیت مطلق میمخاطب او را به یأ

ƒƏƤƁ˫ŵŘƜŹ̮ŗ˫ěŘƓ̮̩œ˫ƌīƋƓ̮̓ġķĹƖšī̮ƍƖĕ̮ƒƏ˫łŝŘčœķĘƏ̮Ŀ˫ěŘō̮˭ġŘğتفرقه»نوان های عینی آن ذیل عو...( خواهد بود که نمونه »
 ذکر شد.

˵ø˴̦'żŶũ˫ƓœƖļ̗ě̦ƕ̦˫Ɠ̦
ده ها و کمبودهای کشورها در مواجهه با کرونا اختصاص داده شده بود که عمسی به پوشش ضعفبیبیدرصد از اخبار 8
 ادعایی این رسانه علیه کشورهای رقیب )چین و ایران( بود. هایها و ناکارآمدیربوط به ضعفآن م

چنین ایجاد ن مردم و مسئولین و همبی« تفرقه»و « اعتمادیایجاد تردید و بی»ها و کمبودها هدف از پررنگ کردن این ضعف
 های مختص به این دو عنوان قرائن مربوط ذکر شد.شکاف اجتماعی میان مردم بوده است که در هرکدام از بخش

˵ø˵̦'ĢĜšŚč̦̙ĵ˫Şƌ̦
سی که در فصل بیهای بیسی را به خود اختصاص داده بود. با تبیین ترفندها و روشبیدرصد از اخبار بی9مسائل پزشکی 

 شود که این بنگاه خبرپراکنی از طرح مسائل پزشکی چند هدف زیر را داشته است:قبل گذشت مشخص می

 1. برقراری تعامل با مخاطب و جلب اعتماد او از طریق پاسخ به سؤاالتش1

 ٢علمیجلب اعتماد مخاطب با ارائه محتوای شبه. 2

های ژورنالیستی با برچسب دن تولید ویروس کرونا؛. رفع اتهامات از دولت انگلیس و آمریکا در خصوص عمدی بو3
 3علمیشبه

 4.علمیتخریب نمادهای سنتی و هویتی کشورهای رقیب )چین، کشورهای اسالمی، ایران( با ادبیات شبه. 4

                                                             

 ادله و شواهد ذکر شد.« تعامل»در بخش  .1
 ادله و شواهد ذکر شد.« علمی نمایی»در بخش  .٢
 ادله و شواهد ذکر شد.« روند حمله و انهدام هدف»در بخش  .3
 ادله و شواهد ذکر شد.« زدایی و زیر سؤال بردن فرهنگ بومیهویت»در بخش  .4
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˵ø˶̦'̦ƕ̦ƋƉŵ̦̙Ļ˫ƂŁ̦ŀƮƖƓļƓŖƌĢ̦

صرفا از  شده بود البته این تقابلسی به القای تقابل بین علم و هویت مذهبی اختصاص داده بیدو درصد عناوین خبری بی
تفاده از اس»بخش مذهبی نیز متمرکز بود و در بخش شد بلکه این رسانه بر تخریب نمادها و اماکن هویتحیث نظری القا نمی

هراسی مقو پروژه  دیدیم که چگونه برای مخاطب خود تالش داشت قم و روحانیت را عامل شیوع کرونا جلوه دهد« زبان تصویر
کشورهای  سی به عنوان یک رسانه مهاجم غربی به دنبال تخریب نمادهای مذهبی و هویتیبیو اشاره کردیم بی. پیاده کندرا 

 رقیب خود است.

أ آن و اولین شهر گزارش دهنده کرونا بود و نه مبدصرفا  قمسی با علم به این است که بیهراسی بیسیاست تخریب و قم
سیده ربهمن پشت مرزهای غربی ایران 10سی ویروس کرونا بیم در حالی است که به گزارش بیانتشار خبر شیوع کرونا در ق

شت مرزهای پابراهیم شکیبا، رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه گفته "با وجود این اخبار عمال ویروس کرونا  ». بوده است
سی فارسی، بی)بی«."تی و درمانی استان وجود داردباش کامل در مرزها و مراکز بهداشاکنون آمادهغرب کشور رسیده و هم

که این بهمن از قم سر در بیاورد؟ مگر 30باره بهمن کرونا پشت مرزهای غربی کشور باشد و یک 10شود چگونه می بهمن(10
یا از طریق ها را درگیر کرده رسانه سلطنتی ادعا کند ویروس کرونا از زیر زمین و با حفر تونل خود را به قم رسانده و اول قمی

 جا شروع به کار نموده است.ه فرودگاهِ نداشته قم رفته و از آنهوایی ب

˵ø˷̦'˫ƓŗƖŢě̦ŘĠƮœ̦ų˫ļŁķ̦ŇƕŘő̦ƕ̦řŘƌ̦ƍŔș̌ƒłŞĻ̦
به  شود. یکی از اهداف این رسانه محوریت دادنسی را شامل میبیدرصد از عناوین خبری بی5این دو موضوع؛ مجموعا 

گویی آشکار سی از این خالفبیبی های آن آورده شد.نمونه« و تحریف سازیاهریمن»ایران در انتشار کرونا بود که در بخش 
ا هیاسی با آنچون ایجاد کینه و نفرت میان ایران و همسایگان و قطع روابط اقتصادی و ستبعات دیگری همخود به دنبال ایجاد 

 .نیز هست

˵ø˸̦'Ģłƈƕœ̦Ŀ˫ƌķŔƁķ̦
نقاط قوت جمهوری  تر از ما هستند و عدم پوششی ضعیفپوشش اقدامات مثبت کشورهایی که از نظر مخاطب ایران

چنین القای سی و همبیبینی و یأس مضاعف مخاطبان بیباعث خودکم دولت آنکرد یا برجسته کردن نقاط ضعف عمل اسالمی
 1شود.نظام اسالمی میو به تبع آن عدم مشروعیت  ناکارآمدی 
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سی بود که باعث شد نقاط ضعف کشورهای غربی و بیرسانه سلطنتی بی« حذف و انکار»نکته مهم در این زمینه، سیاست 
 سو با آن سانسور شود و در مقابل مشکالت احتمالی کشورهای رقیب برجسته شود.های همدولت

 



 

 

 

 

 

'̦˵̦ƒĻ̦ĢƓ˫ĠƏĢōķŘŭ̦ġƖƮŗ˫Ɛș̂ĢĻ̦ŬŝƖŁ̦̬ŔšĢĻĢș̂

خط  یو خارج یرسانه معاند در دو عرصه داخل نیگفت که ا دیبا BBC یخبر گاهیشده از پا یآورجمع یهابر اساس داده
 . کنندیبه مخاطب خود عرضه م ینشیدار و گزو اخبار را به صورت جهت کندیرا دنبال م یمشخص یارسانه

 :شودیم میترس گونهنیشد؛ ا انیب لیکه به تفص ییهالیها و تحلداده هیبر پا ویسنار نیا خالصه

 سیو انگل کایتوسط دولت آمر روسیبودن و یاتهام ساختگ یارسانه یو پروپاگاندا یعلمشبه اتیادب دیبا تول یسیبیب رسانه
 یماریب نیا وعیدر ش رانیو بزرگ کردن اتهامات به ا نیچ یعنی روسیو نیا یایو با برجسته کردن مبدأ جغراف بردیسؤال م ریرا ز

 .کندیم منحرفها را از خود در جهان؛ ذهن

اخبار  یینمابزرگ نیچنرنگ کردن آن و همکم ایو  روسیو نیبا سانسور اخبار مهار ا یسیبیمرحله، ب نیا یاز ط پس
ها را به زانو که ابرقدرت سازدیناک ممهار و هول رقابلیغ روسیو کیکرونا  روسیاز و ؛یماریب نیا وعیاز ش یخسارات ناش

 یافراد بشر را به انزوا یها و حتاست و دولت دهیو... را بلع یو کار یحیو تفر یمذهب و یدرآورده و اقتصاد و انواع تجمعات بشر
 یتمام اتفاقات مثبت یسیبی. بستین نهیجز قرنط یراه چیه روسیو نیمقابله با ا یبرا کندیالقا م گونهنیمطلق کشانده است و ا

محض،  ییدر خانه باشد به تنها نهیکه اگر قرنط کندیالقا م گونهنیو ا ردیگیکه  ماندن در خانه ممکن است داشته باشد را درز م
باشد عالوه بر  مارستانیو اگر در ب انجامدیم یو روح یوسواس فکر رت،یو ح یفیتکلیب ،یذهن دیشد تیمشغول ،یافسردگ

 .شودیهم اضافه م یو رفاه یموارد قبل؛ نبود امکانات بهداشت

  یرعلمیغ یینمابا بزرگ یسیبیاست اما ب یجد یامسئله ندیگویم نیکه متخصص یکرونا در حد روسیکه و ستین یشک
 روسیو نی. اشودیجامعه م یدگیپاشاست که باعث از هم یروسیکرونا و دیگویبه مخاطب خود م میرمستقیغ ای میمستق

 لیرا تعط یاجتماع یو چرخ اقتصاد و زندگ آوردیآلود و نژادپرستانه و... را به همراه مسرقت، حرکات تعصب ،یاحتکار،قحط
̦.کنندیو پلمپ م بندندیاش را مدر خانه گانشیمبتال شد همسا یماریب نیبه ا یاست که اگر کس زیانگقدر هولو آن  کندیم



Ɠ˫ĠƏĢ̦ŗ˫Ɛș̂ƒĻƮƖġ̦ōķŘŭĢ̦Ļ̦ŬŝƖŁ̦̪ŔšĢĻĢŝĢ̦̦''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''̦˷˺ 
 
و  یفراوان اقتصاد یهایدلو هم کندیاستفاده م زیسانسور ن استیاز س عات،یها و شاگمانه نیا تیتثب یبرا یسیبیب
 یهایرو ناهنجا یو در مقابل اخبار منف دهدیمسئله کرونا وجود دارد را پوشش نم انیمردم در جر نیو... که ب یاجتماع
 .کندیو برجسته م کندیبار تکرار م نیباشد را چند اشتهممکن است وجود د یکه در هر بحران یاجتماع

مهلکه  نیجامعه را از ا تواندیم یچه کس جاستنیاما سؤال ا سازدیم اریمهلکه تمام ع کیاز کرونا  یسیبیهر صورت ب در
امش آر هیکه ماهم  یندارند و مراکز مذهب یماریب نیا یبرا یها درمانچراکه پزشک کسچیه یسیبینجات دهد؟ از نگاه ب

 . شوندیهم مطرح م یماریب وعیبه عنوان عامل ش یابه صورت مغرضانه کهشوند بل لیتعط دیاست نه تنها با یروح

 یلیتعط یاطو با پوشش افر کندیم یکرد را در حال قطع رابطه معرف هیها تکبه آن شدیکه م هامانیپو هم گانیهمسا نیچنهم
 یرمستندیغ نامعلوم و لی. عالوه بر همه موارد ذکر شده به دالدهدیرا تمام شده نشان م زیهمه چ یموقت مدارس و محافل جمع

از قشر  روسیو نیبرخوردار هستند و ا یجهان روسیو نیدر برابر ا یباالتر تیقشر ثروتمند از مصون ایمسئوالن و  کندیادعا م
 ربط دهد. یگمانه را به ظلم بهداشت نیا کندیو تالش م ردیگیم یترشیب یقربان فیضع

 یجنوبنسبت به کره یکه باعث شد وضع بهتر ،یها و سانسور کردن اقدامات مؤثر نظام اسالمبا بزرگ کردن ضعف یسیبیب
آمد را ناکار یالماس یرا به خود اختصاص دهد، تالش کرد جمهور نیبعد از چ یبهبود زانیم نیو... داشته باشد و باالتر ایتالیو ا

 با شورش و آشوب آن را برانداخت. دیندارد و با یتیدولت ناکارآمد مشروع کیاست که  یعیجلوه دهد. طب

 لمیف کی هیآن شب ترشیاز آن واقع و ب یشده بود که بخش اندک یطراح یفارس یسیبیبود که توسط ب ییویسنار دهیچک ن،یا
 .تیتعهد و صداقت و واقع هیبر پا یاروند رسانه کیناک بود تا ترس

و  یخلخطوط کالن به دو عرصه دا نیکرده است. ا جادیا ویسنار نیا یرا در راستا یاخطوط کالن رسانه یفارس یسیبیب
 .انجامدیمآن به اختالل مطلق نظام  وستنیکه به هم پ یخود را دارند. خطوط کالن یهارشاخهیشده و هرکدام ز میتقس یخارج

̦.میکنیم حیو تشر نییتب یو خارج یرا در دو عرصه داخل ویسنار نیادامه ا در

˶ø˲̦'ĢƉőķœ̦
̒żƈķ̦ƒƏ˫ŝŗ̦ŘłŞĻġķĢƏŔŢƏŗ˫Ɣƌ̦śĮƮ̦ƕ̦ŀŢōƕ̦ƕ̦ĺŵŗ̦œ˫ŊƮķ̦˰̦

این ویروس را کشف کرد و  13981دی9نخستین پزشکی بود که در « ووهان»ساله شهر  33پزشک دکتر لی وِنلیانگ؛ چشم
دکتر لی را به دفتر امنیت عمومی  ٢دی13« ووهان»های اجتماعی منتشر کرد. پس از انتشار این خبر؛ پلیس خبر آن را در شبکه
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)پا به پای ویروس کرونا توسط مقامات بهداشت و درمان چین اعالم شد. 13981دی17فراخواند و خبر کشف این ویروس در 
 (رادیو فرانسه، علیرضا مناف زاده،()از زیستگاه نخستین تا مقصد نهایی

های ت، رسانهاین ویروس تا ورود آن به ایران گذش با توجه به مدت زمان نسبتا طوالنی )بیش از یک ماه و نیم( که از کشف
توان گفت یت میای داشتند و با نگاهی به اخبار منتشر شده در این بازه زمانی با قاطعمعاند فرصت خوبی برای بسترسازی رسانه

خبار منفی ابود. حجم  ناک و ناامیدکننده از این ویروسهای بیگانه در مسئله کرونا نشر اخبار هولیکی از خطوط ثابت رسانه
 طلب است.مسی به ذهن مخاطب خود منتقل کرد و آن را در نمودار و جدول مربوط ارائه کردیم مؤید این بیکه بنگاه خبری بی

ی نبود جز آوری به مخاطبان القاء شد و نتیجه آن چیزانگیز در خصوص این ویروس به طرز سرسام* موارد تیتر و متن هراس
گونه اس اینذب که به تصریح مسئولین بهداشتی کشور نیز رسید.  خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک روانشنایجاد هراس کا

 نویسد:می

وجب مکنند و حس عدم کنترل ناشی از مسری بودن و نبود راه درمانی برای ویروس کرونا ها ایجاد میجوی که رسانه »
، دکتر را تشدید کرده است)حس عدم کنترل، ترس از کرونا «.جامعه شده استتشدید ترس و نوعی فوبیا از این بیماری در 

 (1398هادی نقدی، 

̒Ĺ̦ŀŞŞğ̦œ˫ŊƮķ̦
های داخلی؛ دانسته یا های خبری بیگانه انتخاب نموده و برخی رسانهای که بنگاهگفته؛ بستر رسانهبا توجه به قرائن پیش

برند؟ در رس میچه سودی از این ت هاالعاده در میان مردم شد. اما آننادانسته آن را دنبال کردن باعث ایجاد رعب و وحشت فوق
 ها به دنبال ایجاد گسست میان:دهد آنها نشان مینظر گرفتن خط خبری این رسانه

 های برجسته دینیمردم و مذهب، مراکز مذهبی و چهره

 های رسمی و دولتیمردم و نهادها و شخصیت

 مردم و منابع درآمد اقتصادی

 مردم و مردم

رای هرکدام پاشیدگی ذهنی و روحی فردی نیز خواهد انجامید. در ادامه برت عدم تدبیر به از همهستند که در نهایت در صو
 گفته شواهد و قرائن خواهیم آورد.از عناوین پیش
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̪ŘƔĕ̦ƕ̦ĢļƓŖƌ̦ŚěķŘƌ̦˭ĺƓŖƌ̦ƕ̦ƊœŘƌ̦ƍ˫ƜƌĢƐƮœ̦ƒłŞŉŘĻ̦ġ˫Ɠ̦
کردند ایجاد گسست میان مردم و دین و مظاهر  ای کرونا دنبالهای خبری بیگانه در عملیات رسانهیکی از خطوط ثابتی بنگاه
داری را زیر سؤال دهی خبری اصل دین و دینستیز غرب تنها اسالم را هدف قرار نداده بود بلکه با جهتآن بود. البته جامعه دین

 برده بود.

ŀƜŦŒș̌ƕ̦˫Ɠœ˫ƔƏ̦ƕ̦ƊœŘƌ̦ƍ˫ƜƌĢłƈƕœ̦ƕ̦Ģ̗ŝŗ̦ġ˫Ɠ̦
یان اخبار منتشر ای در من و نهادهای رسمی یکی از عناصر برجسته رسانهاعتمادی و تردید نسبت به مسئولیایجاد حس بی
 بود. سیبیبی خبری شده از بنگاه

طور فعال بود و به القای تردید در کارآمدی نظام در مواجهه با این ویروس پرداخت و همانبه شدت در این زمینه  این رسانه
ناکارآمد جلوه دادن اقدامات دولتی در برابر این  صرف اخبار خود را بخشی از سرخطبخش آمار گفته شد؛ این سایت که در 

 کرد.تمادی به مسئولین اعویروس و القای حس بی

سي همین سناریو، یعني سناریوي جداسازي مردم از دولت و دعوت آنان به شورش بيطبق گزارش بيجاست نکته جالب این
 زیر توجه کنید: علیه دولت در چین هم پیاده شده است. به گزارش

 اند؟ویروس کرونا: چرا دو خبرنگار در ووهان ناپدید شده
 1398بهمن  27 - 2020فوریه  16
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ŔƏƕŘƔș̌˭ƕœ̦ƎƮķ&̦ŚěŘƌ̦ĢƐŶƮ̦˭œŗķœ̦ƍ˫ƮŘŉ̦ƍ˫Ɠƕƕ̦ŗœ̦ƒě̦œƖĻ̦ĢŁ˫Ɓ˫žŁķ̦ ƀƮ˫Ƃō ̦Ƈ˫ƂłƏķ̦ƍ˫ŢŽŔƓ̦ƒě̦ŔƐłŞƓ̦ġŗ˫ĠƏŘļő
̦ĢƉťķشیوع ویروس کرونا در چین. 

فرستادند و عکس و های جالبی میتباطش به خاطر قرنطینه با بقیه کشور قطع شده است گزارشها از داخل شهری که ارآن
 .کردندهای اجتماعی منتشر میویدیو در شبکه

 .انداند و در زمین فرو رفتهاما حاال انگار آب شده

های خود درباره بحران موجود فنگ بین و چن کیوشی مصمم بودند که از مرکز استان هوبی گزارش تهیه کنند و همه دانسته
 .در ووهان را با بقیه دنیا به اشتراک بگذارند

هایشان منتشر نشده است اما مدتی است که چیز جدیدی در کانال .ویدیوهایی که منتشر کرده بودند هزاران بار دیده شده بود
 .کنندکردند از سرنوشتشان احساس نگرانی میو کسانی که کارهایشان را دنبال می

 فنگ بین کیست؟
فنگ بین تاجری اهل ووهان است که تصمیم گرفته بود به منظور "گزارش وضعیت واقعی" و با وعده "تالش حداکثری" 

 .های تصویری تهیه کندگزارش

 
توان به میان پیژانویه در یوتیوب منتشر کرد که در چین فیلتر است و تنها با استفاده از وی 25او اولین ویدیوی خود را روز 

 .آن دسترسی داشت
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دادند، کمی نخستین ویدیوهای او که هنگام رانندگی در اطراف شهر گرفته شده بودند و وضعیت در نقاط مختلف را نشان می
 .بیش از هزار بازدیدکننده داشتند

یست هزار بار دیده شده سپس روز اول فوریه فیلمی گرفت که توجه مردم را به خود جلب کرد. این ویدیو که تا به امروز دو
 .اندهای ووهان روی هم تلنبار شدهبوسی بیرون یکی از بیمارستاندهد که در مینیاست ظاهرا هشت جسد را نشان می

هایش بازجویی کرده بود. او را بازداشت اش ریخته بود و از او درباره فیلمآقای فنگ مدعی است که همان شب پلیس به خانه
 .کنندبعد از هشدار رها میکنند و نهایتا می

قدرت دولت را به مردم  -گفت "مردم قیام کنید ای از خود منتشر کرد که در آن میثانیه 13فوریه ویدیویی  9اما روز 
 ".بازگردانید

 .بعد از آن دیگر هیچ صدایی از او شنیده نشده است

 

 چن کیوشی کیست؟
ای تصویری روی آورده بود و به همین خاطر نسبتا بین فعاالن شناخته هآقای چن وکیل حقوق بشری است که به تهیه گزارش

 .هایی بود که از اعتراضات هنگ کنگ در ماه اوت گذشته تهیه کرده بودشده بود. معروفیت او به خاطر گزارش
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و نهایتا صدایش  ها باعث شده بود که بعد از بازگشت به چین مورد اذیت مقامات قرار بگیرداو بعدا مدعی شد که آن گزارش
ها بیش از هفتصد هزار عضو داشتند های اجتماعی چینی که بنا بر گزارشهای کاربری او در شبکهخاموش شود. تمامی حساب

 .بسته شدند

 .اما صدایش را نتوانستند برای همیشه ساکت کنند

ار عضو دارد. تعداد پیروانش در او در ماه اکتبر حساب کاربری جدیدی در یوتیوب درست کرد که حاال حدود چهارصد هز
 .توییتر هم بیش از دویست و شصت هزار نفر است

 .او در اواخر ژانویه تصمیم گرفت که به ووهان سفر کند و از وضعیت رو به وخامت آنجا گزارش بفرستد

ه خواهم کرد. من او در نخستین ویدیوی خود در یوتیوب گفت که "من از دوربین برای مستندسازی حقایق در جریان استفاد
 ".دهم که واقعیت را پنهان نکنمقول می

 .وگو نشستهای مختلف ووهان سر زد، وضعیت را بررسی کرد و با بیماران به گفتاو به بیمارستان

گفت که  سی،بیدانست که این کارش خطرناک است. او در اوایل ماه فوریه به جان سادورث، خبرنگار بیآقای چن می
 .تواند به کارش ادامه دهدچه وقت می داند تانمی

 ".بندندهای کاربری مردم را در صورت انتشار محتوای ساخت من میبه گفته او "سانسور سختی حاکم است و حساب

شود که خبری از او کرد که یک روز میفوریه ویدیویی در توییترش منتشر شد که مادرش در آن اعالم می 7سپس در روز 
 .یتری او در دست یکی از دوستانش استنیست. حساب توی

 .اندبعدا دوستش شو شیائودنگ در ویدیوی دیگری در یوتیوب مدعی شد که او را به زور قرنطینه کرده

 گویند؟مقامات چه می
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ای درباره محل این دو فرد به شکل رسمی منتشر نشده اند. هیچ اطالعیهمقامات چینی در این زمینه سکوت اختیار کرده
 .است و مشخص نیست که اگر قرنطینه شده باشند چه زمانی اجازه خروج پیدا خواهند کرد

اند یا گوید هنوز معلوم نیست که این دو نفر "توسط پلیس بازداشت شدهالملل، میپاتریک پون، پژوهشگر سازمان عفو بین
 ".برنددر قرنطینه اجباری به سر می

 .ها تماس گرفته شودرود این است که با اعضای خانواده آنمقامات میبه عقیده او "حداقل" انتظاری که از 

ها را در جریان بگذارند و به این دونفر اجازه دهند که با وکالی سی گفت "مقامات چینی باید خانوادهبیآقای پون به بی
 ".کندها را تهدید میدیگری آنتوان حدس زد که خطر شکنجه یا بدرفتاری معتمدشان تماس بگیرند. اگر چنین نشود، می

 اند؟به چه دلیل ناپدید شده

کنند. از طرف دیگر دوست دارد نشان دهد که دارد بر این پکن ید طوالیی در سرکوب فعاالنی دارد که صدایشان را بلند می
 .کندبیماری غلبه می

به همان اندازه برای ساکت "حال حاضر  لذا عجیب نیست که به گفته یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر دولت چین در
 ".کند که برای متوقف کردن شیوع ویروسکردن انتقادات تالش می
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دکتر لی ونلیانگ که در اواخر ماه دسامبر نسبت به این ویروس هشدار داده بود در ادامه برای خودداری از پخش "نظرات 
 .شد و جانش را از دست دادغلط" تحت فشار قرار گرفت. او نهایتا به این ویروس مبتال 

مقامات چینی که انتظار چنین واکنشی را  .سابقه از خشم را به همراه داشت و به قیامی اینترنتی منجر شدمرگ او موجی بی
 .نداشتند، سعی کردند هرگونه نظر انتقادی درباره مرگ دکتر لی را سانسور کنند

 
 

سی گفت که "مقامات چینی سابقه زیادی در آزار و بازداشت شهروندانی بیبییاچیو وانگ، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، به 
مثل زمان شیوع بیماری سارس در سال  -زنند کنند یا دست به انتقاد از دولت میدارند که در مواقع بحرانی حقایق را برمال می

 ".2015میایی تیانجین در سال و انفجار شی 2011، تصادف قطار ونژو در سال 2008، زلزله ونچوان در سال 2003

گوید که چین باید از "این تجربیات درس بگیرد و بفهمد که آزادی اطالعات، شفافیت و احترام به حقوق او با این حال می
کند. ماقامات چینی با ناپدید کردن این دو نفر به شود، بلکه آن را تسهیل نیز میبشر نه تنها مانع شکست دادن این ویروس نمی

 ".زنندودشان لطمه میخ

ها هم به زودی رسد که آنبرند و به نظر میدر وبسایت خبری چینی ویبو، تنها چند نظر وجود دارد که از این دو نفر نام می
 .جمع چینی پاک خواهند شدهای حواستوسط سانسورچی

که انگار اصال کسی به نام چن کیوشی  شودکنند. یواش یواش جوری میبه گفته یکی از این نظرها "تاریخ را بازنویسی می
 بهمن(27)بي بي سي فارس، ".وجود نداشته است
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اهداف  سی چندان هم به دنبال پوشش اخبار کرونا نبودند وبیرش مفصل باال پیداست دو خبرنگار بیطور که از گزاهمان
شکاری وجود که بین خبرنگاری سالمت با براندازی نظام ربط آای که فنگ بین بدون اینکردند به گونهدیگری را نیز دنبال می
 گوید:کند و میداشته باشد فیلم پر می

 «.قدرت دولت را به مردم بازگردانید مردم قیام کنید»

ġœ˫ŦłƁķ̦Ŕƌīŗœ̦ŴĻ˫Ɛƌ̦ƕ̦ƊœŘƌ̦ƍ˫Ɯƌ̦
ای که تالش سی ایجاد تالزم میان شیوع کرونا و بحران اقتصادی و معیشتی بود به گونهبییکی از خطوط خبری ثابت بی

 تعطیلی و فلج مطلق یکاین ویروس عامل  شیوع کهشود ولی این. شکی نیست که کرونا باعث اختالل اقتصادی میداشت
مربوط  آمار کند با ترفندهای مختلف این مطلب خالف را جا بیندازد.سی تالش میبیشود خالف واقع است که بیکشور عنوان 

 به این بخش در فصل مربوط ذکر شد. 

ƊœŘƌ̦ƕ̦ƊœŘƌ̦ƍ˫Ɯƌ̦
های مردمی گونه اجتماعی و برانگیخته شدن تعصبات نژادی و.. همه باعث فعال کردن گسلاحتکار و سرقت و ترس وسواس 
̦شد.سی دنبال میبیگذاران بیشود که توسط سیاستاختالل اجتماعی میو 

̦řķƋƓĢğŔƜš˫č̦ġœŘŽ̦Ģōƕŗ̦ƕ̦ĢƐƓŕ̦
العاده چنین مردم به خاطر ترس فوقفصل مربوط گذشت. هم العاده اخبار منفی منتشر شده است که آمار آن درحجم فوق
نشینی هتوانند مراجعه کنند. خانشد نمیهای پزشکی به مراکز مذهبی که به طور سنتی آرامش روحی آنان محسوب میو توصیه

کی از معدود رف دیگر؛ یشود. از طبر اثر تعطیالت یا کاهش ساعات اداری زیاد شده و بیرون رفتن معادل ابتال و مرگ تلقی می
 افزاید.ردم میمهای ارتباطی با عالم خارج اینترنت خواهد بود که به خاطر افسارگسیختگی و حجم اخبار منفی به آالم روحی راه

 های بیگانه و برخی اتباع داخلی آنان است.این نتیجه قهری محتوا و موضوعات تولید شده توسط رسانه

˶ø˳'̦Ģŉŗ˫ő̦
ƍķŘƮķ̦ƎƜĻ̦ŀŞŞğ̦ƍ˫ĠƮ˫Ş̗Ɠ̦ƕ̦

 1سی بر ایجاد عداوت میان ایران و همسایگان متمرکز بود.بییکی از خطوط خبری ثابت و البته پرحجم بی

 نید:شود. به نوشته مارک دوبوویتز دقت کاین روند باعث مختل شدن صادرات غیرنفتی ایران و ضربه اقتصادی نیز می

                                                             

 افکنی بود.آمار مربوط به بسته شدن مرزها توسط همسایگان بخشی از این تفرقه .1
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˴̦Ǝ̗ƔĻ̦

 شود یک شهر را قرنطینه کرد؟ویروس کرونا؛ چطور می

 های ورود و خروج دو شهر چین بسته شدویروس کرونا؛ راه

˵̦Ǝ̗ƔĻ̦

 المللی شدویروس کرونا در همسایگی افغانستان؛ وزارت صحت خواستار کمک بین

 افزایش یافته استشمار مبتالیان و قربانیان بیماری جدید در چین به سرعت 

˶̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویدیو افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا

 رئیس جمهور چین: شیوع ویروس کرونا شتاب بیشتری گرفته

˷̦Ǝ̗ƔĻ̦
 صدا راز دانش: ویروس کرونا و سرمنشاء آن

  توانیم درها را بر ویروس کرونا ببندیموزیر بهداشت ایران: نمی

https://www.bbc.co.uk/persian/science-51220501
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51220501
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51220501
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51219294
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51219294
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51219294
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51234696
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51234696
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51232913
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51250946
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51247604
https://www.bbc.co.uk/persian/tv-and-radio-51253793
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51285253
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51285253
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51285253
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 وزارت بهداشت ایران: آماده مقابله با ویروس کرونا هستیم

 های پزشکی برای جلوگیری از ابتال به ویروس جدید کروناویدیو توصیه

 نفر جان خود را از دست دادند 56اند و ویروس کرونا؛ بیش از دو هزار نفر آلوده شده

 دانشجویان افغان در شهر ووهان چین: با کمبود مواد غذایی روبرو هستیم

˸̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویروس کرونا؛ افغانستان از چین خواست تا مانع سفر مسافران به افغانستان شود

 ویدیو افزایش سریع قربانیان ویروس جدید کرونا در چین

 نفر 80افزایش قربانیان ویروس مرگبار کرونا به 

˹̦Ǝ̗ƔĻ̦

 کرونا؛ نگاهی به خسارات اقتصادی شیوع یک ویروس

 توانیم درها را بر ویروس کرونا ببندیمبهداشت ایران: نمی ویدیو وزیر

 ویروس کرونا؛ اولین مبتالیان در ژاپن و آلمان، افزایش مبتالیان در چین

˺̦Ǝ̗ƔĻ̦

 های فزاینده از گسترش ویروس کرونایو نگرانیوید

 شودویروس کرونا: اطالعات غلط درباره ویروس به سرعت پخش می

 "ر شهر قرنطینه: "به مقاومت ادامه بده ووهانویروس کرونا؛ طنین فریاد همدلی د

 افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا؛ برنامه استرالیا برای مسافران در یک جزیره

˲˱̦Ǝ̗ƔĻ̦

 کرونا؛ ماسک چه تاثیری دارد؟ویروس 

 کند؟ویدیو آیا ویروس کرونا ایران را تهدید می

 قرنطینه شدندشیوع ویروس کرونا؛ شش هزار مسافر کشتی در ایتالیا 

https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51254267
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51257003
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51257003
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51257003
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51255178
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51253735
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51261651
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51273281
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51254642
https://www.bbc.co.uk/persian/business-51286253
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51285253
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51277207
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51299867
https://www.bbc.co.uk/persian/magazine-51293790
https://www.bbc.co.uk/persian/magazine-51293790
https://www.bbc.co.uk/persian/magazine-51293790
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51298355
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51291436
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51205671
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 ویروس کرونا؛ فرازهایی از دفتر خاطرات یک زن تنها در ووهان چین

 نویروس کرونا؛ شیوع بیماری در سراسر چین و تاخیر در خروج خارجیا

 کند؛ از پروازها گرفته تا مسابقات ورزشیویدیو ویروس کرونا همه چیز را متوقف می

 مستلزم موافقت دولت چین است شیوع کرونا؛ ایران: خارج کردن ایرانیان از ووهان،

˲˲̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویدیو اقدامات ویژه در تاجیکستان برای مقابله با ویروس کرونا

 اضطراری اعالم کردویروس کرونا؛ سازمان جهانی بهداشت وضعیت 

 ویدیو پیامدهای ویروس کرونا؛ ایران ورود مسافران از چین را ممنوع کرد

 قتصاد آمریکا مفید باشدتواند برای اوزیر بازرگانی آمریکا: ویروس کرونا می

 'شودویروس کرونا؛ 'کلیه پروازهای رفت و برگشت ایران به چین موقتا متوقف می

 گیری و هماهنگی' ایجاد کردندهداشت جهانی 'کمیته مشترک پیشویروس کرونا؛ افغانستان و سازمان ب

 هزار نفر در جهان رسید 10ویروس کرونا؛ شمار مبتالیان به این ویروس به حدود 

˲˳̦Ǝ̗ƔĻ̦

 شود؟ویروس کرونا: چرا امراض بیشتری از حیوانات به انسان منتقل می

 ها را ممنوع کردندشود: آمریکا و استرالیا ورود چینیویدیو بحران کرونا جهانی می

 گیرندویدیو جلوی ویروس کرونا را در میدان هوایی کابل می

˲˴̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویدیو ضربات کشنده ویروس کرونا به اقتصاد چین

 ونا در راه: ایران هنوز پروازهای چین را متوقف نکردهویدیو کر

 ویروس کرونا؛ انزوای عمیق چین، تمهیدات کشورها برای مقابله با ویروس

 بهداشت ایران خواستار تعلیق پروازهای ایران به چین شد ویروس کرونا؛ وزارت
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 ویروس کرونا، کابل: برای انتقال دانشجویان از شهر ووهان چین آمادگی داریم

 ویروس کرونا؛ اولین قربانی در خارج از چین، ادامه خروج خارجیان از ووهان

 ایم به محض موافقت سازمان بهداشت جهانی دانشجویان افغان را از چین برگردانیمویدیو کابل: آماده

 صدا راز دانش: ریشه و عالئم ویروس کرونا

˲˵̦Ǝ̗ƔĻ̦

 تختخوابی ووهان افتتاح می شود 1000ویروس کرونا: بیمارستان 

 کندافکنی میایم اما آمریکا هراسکاری کردهویروس کرونا؛ چین: ما کم

 سیصد نفر مظنون به ابتال به ویروس کرونا در تاجیکستان قرنطینه شدند

 صدا ویروس کرونا: ادامه پروازها میان ایران و چین چقدر نگران کننده است؟

 ز دست رفتمیلیارد دالر در بازار بورس چین ا 400ویروس کرونا؛ نزدیک به 

 کنگ و درخواست برای بسته شدن مرز با چینویروس کرونا؛ اعتصاب کارکنان بیمارستان هنگ

˲˶̦Ǝ̗ƔĻ̦

 گردنداز چین به خانه بر میویدیو ویروس کرونا؛ دانشجویان ایرانی 

 'شیوع کرونا ویروس؛ منع فروش حیوانات وحشی در چین 'باید دائمی شود

 هنوز جهانی نشده، ماسک الزم است اما کافی نیستگیری ویروس کرونا؛ سازمان بهداشت جهانی: همه

˲˷̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویدیو تردید درباره ورود ویروس کرونا به ایران

 مهار کرونا وجود دارد سازمان بهداشت جهانی: پنجره فرصتی برای

 'ویروس کرونا؛ 'ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه به قرنطینه بروم

 گذرد؟بازگشتند چه میویروس کرونا؛ در قرنطینه دانشجویان ایرانی که از چین 

 کنگویروس کرونا؛ افزایش قابل توجه شمار افراد مبتال، اولین مورد مرگ در هنگ
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˲˸̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ن ویروس شدپزشک افشاگر کرونا خود قربانی ای

 چرا ویروس کرونا موجب سقوط بهای نفت شده؟

 تواند نعمتی برای حیات وحش باشدچرا شیوع ویروس کرونا می

 ویروس کرونا؛ افزایش آمار تلفات در چین؛ قرنطینه چند صد نفر در تاجیکستان

˲˹̦Ǝ̗ƔĻ̦

 نکته که باید بدانیم 5ویروس کرونا: 

 ویروس کرونا؛ ازدواج گروهی هزاران زوج در کره جنوبی

 کندفون در چین ماسک پزشکی تولید میویروس کرونا؛ سازنده آی

 ویدیو چرا کرونا تا این حد مقاوم است؟ گفتگو با کامیار عالیی

 ویدیو کرونا و هشدار سازمان بهداشت جهانی؛ جهان با کمبود ماسک و دستکش طبی روبروست

 سازمان بهداشت جهانی از کمبود تجهیزات ایمنی برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد

˲˺̦Ǝ̗ƔĻ̦

 !ونادار، متهمان جدید پرونده کرویدیو مورچه خواران پولک

 'های توطئهویروس کرونا؛ هشدار سازمان جهانی بهداشت علیه 'نظریه

 کنگ قوانین جدید قرنطینه برای مسافران چین وضع کردویروس کرونا؛ هنگ

˳˱̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویروس کرونا؛ هزاران نفر اجازه پیاده شدن از کشتی را پیدا کردند

 آمار مرگ در اثر نسل تازه ویروس کرونا از سارس فراتر رفت

 نفر رسید 800های ویروس جدید به بیش از ویدیو کرونا رکورد سارس را شکست؛ شمار جان باخته
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˳˲̦Ǝ̗ƔĻ̦
 قربانی در یک روز 97ویروس کرونا؛ مرگبارترین روز با 

 دولت بریتانیا، ویروس کرونا را 'تهدید آنی' برای سالمت عمومی اعالم کرد

 شیوع بیماریویدیو ادامه تلفات ویروس کرونا؛ بیشترین کشته در یک روز از زمان 

˳˳̦Ǝ̗ƔĻ̦

 نفر رسید 1000ویدیو تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 

 چرا کودکان خیلی کم به ویروس جدید کرونا مبتال شدند؟

 مردی که در متروی مسکو 'تظاهر' به ابتال به ویروس کرونا کرد دستگیر شد

 چینینفر و 'برکناری' تعدادی از مقامات  1000افزایش قربانیان کرونا به بیش از 

 کندای را موقتا تعطیل میویروس کرونا؛ نیسان به دلیل نرسیدن قطعه از چین کارخانه

 

˳˴̦Ǝ̗ƔĻ̦
 نا چقدر نگران کننده است؟صدا پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرو

 وزارت بهداشت ایران مرگ در اثر کرونا را تکذیب کرد

 19-بیماری ناشی از ویروس کرونا نام رسمی گرفت؛ کووید

 و یک مدل تاشو، درسایه شیوع کرونا 20های تازه سامسونگ گلکسی اس رونمایی از گوشی

˳˵̦Ǝ̗ƔĻ̦

 ویدیو جهش شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین

 نگرانی از ویروس کرونا، کشتی تفریحی را آواره دریا کرد

 ویروس کرونا؛ جهش شدید آمار مرگ و ابتال در هوبی

 سازمان بهداشت جهانی خواستار توضیح چین در مورد روش تشخیص ابتالی به کرونا شد
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˳˶̦Ǝ̗ƔĻ̦

 کروناپزشک و پرستار در چین به ویروس جدید  1700ویدیو ابتالی 

 'ویروس کرونا؛ علیرغم جهش موارد در چین وضعیت جهانی 'تغییر نکرده

 کشته 6مبتال به ویروس،  1716ویروس کرونا؛ آمار کارکنان بخش بهداشتی چین: 

˳˷̦Ǝ̗ƔĻ̦

 'ویدیو ویروس کرونا؛ 'دشمن سرکش بشریت

 چین: شیوع ویروس کرونا 'تحت کنترل' در آمده است

 شوندروز قرنطینه برای کسانی که وارد پکن می 14ویروس کرونا؛ 

˳˸̦Ǝ̗ƔĻ̦

 اند؟ویروس کرونا: چرا دو خبرنگار در ووهان ناپدید شده

 های جدیدی در استان هوبی اعالم کردشیوع کرونا؛ چین محدودیت

 چهل مسافر آمریکایی کشتی تفریحی در ژاپن مبتال به ویروس کرونا هستند

˳˹̦Ǝ̗ƔĻ̦

 کنگویروس کرونا؛ سرقت صدها عدد دستمال توالت در هنگ

 هزار نفر رسید 70ویروس کرونا: تعداد مبتالیان به بیش از 

˳˺̦Ǝ̗ƔĻ̦

 شودخسارات ویروس کرونا به اقتصاد جهانی آشکار می

 ترین تحقیق در مورد بیماری را منتشر کردویروس کرونا: چین گسترده

 فون را کاهش داده استهشدار اَپل: شیوع ویروس کرونا تولید و عرضه آی

˴˱̦Ǝ̗ƔĻ̦
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 ویدیو مرگ دو نفر در قم بر اثر ویروس کرونا

 دو نفر در اثر ویروس کرونا در قممرگ 

 نسل تازه ویروس کرونا چیست و چقدر خطرناک است؟

 کردویروس کرونا؛ چین اجازه کار سه خبرنگار آمریکایی را باطل 

 گروهی از مسافران سالم از کشتی دیاموند پرنسس خارج شدند -ویروس کرونا 

 خروج بخشی از مسافران کشتی تفریحی تحت قرنطینه در ژاپن شروع شد

˲̦ŔƐžŝķ̦

 ویدیو در مقابل ویروس کرونا چه باید کرد؟

 ویروس کرونا؛ ایران چقدر برای مقابله آماده است؟

 دانیمویدیو ویروس کرونا در ایران، آنچه تا کنون می

 ویدیو کرونا در ایران؛ از گرانی ماسک تا دیگر مشاهدات شما

 ویروس کرونا؛ انتقاد فزاینده از تدابیر ژاپن در کشتی تفریحی

 ویروس کرونا؛ کاهش چشمگیر شمار مبتالیان تازه در چین، مرگ دو مسافر کشتی ژاپنی

 نفر و تشکیل 'ستاد پیشگیری و مقابله' با دستور روحانی 5کرونا در ایران؛ تایید ابتال 

 صدا چقدر باید نگران شیوع ویروس کرونا در ایران باشیم؟

 ویدیو تایید سه مورد جدید از ابتال به ویروس کرونا در ایران

˳̦ŔƐžŝķ̦

 شود؟ویروس کرونا چگونه تشخیص داده می

 کند؟ویروس کرونا با بدن چه می

 ویروس کرونا؛ شیوع بیشتر، افزایش تعداد کشورهای آلوده

 های هواپیمایی' شرکتکرونا در ایران؛ لغو پروازها و 'زیان
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 ویدیو ایران دومین قربانگاه کرونا در جهان بعد از چین

 ویروس کرونا با مسافری از ایران به لبنان رسید

 درصد کاهش یافت 92ویروس کرونا؛ فروش خودرو در چین 

 گیری در انتخابات مجلس ایران و نگرانی از گسترش کروناویدیو رای

 مسافر ایرانی در کانادا مبتال به ویروس کرونا تشخیص داده شد

 ردکرونا در ایران؛ افزایش تعداد مبتالیان، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی ک

 'پراکنیچندین نفر در چهار استان ایران به اتهام 'شایعه کرونا در ایران؛ بازداشت

 در آن قربانی گرفته؟ صدا چرا ایران جزو معدود کشورهایی است که کرونا

˴̦ŔƐžŝķ̦
 ویدیو کرونا در ایران، مشاهدات و راهکارهای شما

 ویروس کرونا: چگونه خود را قرنطینه کنیم؟

 شیوع کرونا در ایران؛ آنچه از قم باید بدانیم

 ویدیو شاهد عینی: وضعیت رسیدگی به موارد مشکوک به کرونا در ایران

 ویدیو شیوع ویروس جدید کرونا در ایران؛ گفتگو با فرین عاصمی

 ویروس کرونا: فیلم تبلیغاتی پرستار باردار در چین خبرساز شد

 ویروس کرونا در حال گسترش در خارج از چین است

 تعطیلی مدارس تهران و دانشگاه های چند استان در پی گسترش کرونا

 ترده کرونا در کره جنوبی و مرگ دو نفر در ایتالیاشیوع گس

 ویدیو افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در ایران؛ گفتگو با کامیار عالیی

 نفر 28نفر رسید، مبتالیان به  5انیان کرونا در ایران به ویدیو شمار قرب

 هنر و فرهنگ هفته، کرونا رسید، رونق تئاتر و سینما و هنر نامزدهای انتخابات

 'تهران مشکوک به ابتالست'، 'رئیس شورای شهر خود را قرنطینه کرد 13ایران؛ 'شهردار منطقه  کرونا در
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 'دو بخش در بیمارستان مسیح دانشوری ایزوله شده'ویدیو 

˵̦ŔƐžŝķ̦

 توقف کارناوال ونیز در پی شیوع کرونا در ایتالیا

 ویدیو مشاهدات شما از گسترش ویروس کرونا در ایران

 ان؛ شش کشور همسایه مرزهای خود را بستندکرونا در ایر

 ویدیو سه مورد مشکوک ابتال به ویروس کرونا در هرات افغانستان

 های اصلی بعد از چینایتالیا و ایران کانونجنوبی، ژاپن، ویروس کرونا؛ کره

 باختگان هشت نفر، چند کشور همسایه مرزهایشان را بستندویدیو کرونا در ایران: شمار جان

 ها در گفتگو با آرش عالییدر ایران و خطر انتقال به بقیه کشور ویدیو کرونا

 ویدیو از گالب و سرکه ذکر صلوات تا خوردن عسل؛ بازار داغ شایعات درباره ویروس کرونا

 سه فرد مشکوک به ویروس کرونا در هرات، دولت افغانستان مرزهایش را با ایران بست

 ویدیو بسته شدن مرز ترکیه و افغانستان با ایران؛ نظرات شما

˶̦ŔƐžŝķ̦

 ویدیو اقتصاد جهان گرفتار در چنگال کرونا

 !کشور گرفتارند 29ویدیو کرونا جهانی شده؛ دستکم 

 1398اسفند  5دوشنبه کرونا در ایران؛ 

 روندکرونا در ایران؛ ناظران سازمان جهانی بهداشت به تهران می

 هشدار درباره تبعات اقتصادی ویروس کرونا در جهان

 ویروس کرونا؛ سردرگمی تورهای مسافرتی و لغو سفرها در آستانه نوروز

 اولین فرد مبتال به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شد

 صدا شیوع کرونا: پیامدهای اقتصادی بستن مرزها به روی ایران چیست؟
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 'اولین مورد ابتال به کرونا در عراق 'یک طلبه ایرانی است

 گیری جهانی را افزایش داده استویروس کرونا؛ شیوع سریع، ترس از همه

 قرنطینه شهروندان خارجی در کره شمالی برای مقابله با ویروس کرونا

 مقدمویدیو کرونا در ایران؛ قرنطینه الزم است یا نه؟ گفتگو با دکتر بابک قرایی

 کندنفر، وزارت بهداشت تکذیب می 50گوید باختگان کرونا در قم: نماینده مجلس میویدیو آمار جان

 ویروس کرونا؛ قیمت طال به باالترین نرخ خود در هفت سال گذشته رسید

 گ بیماراز تجربه عضو شورای شهر تا نتیجه آزمایش پس از مر های تهران؛کرونا در روزنامه

 ویروس کرونا؛ والی هرات: مرز اسالم قلعه میان ایران و افغانستان موقتا مسدود است

 ا در افغانستان؛ مسافری از قم آن را به هرات بردویدیو تأیید اولین مورد ابتال به کرون

 جشنواره تجسمی فجر: از تحریم و تعویق تا رضا مافی و فراموش شدگان هامون

˷̦ŔƐžŝķ̦

 کرونا' در چین و آمریکا؛ دویست هزار آزمایش کرونا در کره جنوبی ساخت واکسن'

 ناپذیر' استاجتنابگیری کرونا در آمریکا 'های بهداشتی: همهمقام

 نا زندگی روزمره در ایران را دگرگون کردهویدیو کرو

 جات باال رفتکرونا در ایران؛ قیمت بعضی صیفی

 اند؟ونا گرفتهچرا این تعداد از مسئوالن حکومت ایران کر

 گیر جهانی' اعالم کندویدیو سازمان بهداشت جهانی شاید کرونا را 'همه

 ویروس کرونا؛ کدام حیوان وحشی بیماری را به انسان داد؟

 'کرونا قرار است کدام یک از ما را ببرد؟'

 گذرد؟نوک کوه یخ' کرونا در ایران؛ در قم چه می'

 ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران به کرونا مبتال شد

 ویروس کرونا؛ لغو پروازها و افزایش هشدارها درباره سفر به ایران
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 شیوع ویروس کرونا باعث تعویق اجالس خبرگان رهبری در ایران شد

 ویروس کرونا؛ افغانستان مرز زمینی و هوایی با ایران را باز کرد

 خواهند کشور را به تعطیلی بکشندگوید دشمنان میاستان ایران؛ روحانی می 13ویدیو کرونا در 

 شود گیری کروناسازمان جهانی بهداشت: جهان آماده ورود به مرحله همه

 روحانی: توطئه دشمنان ماست که با هراس از کرونا کشور را به تعطیلی بکشند

 نفر 15نفر و فوت  95آمار رسمی ویروس کرونا در ایران؛ تایید ابتالی 

 قرنطینه' دفتر یکی از مراجع تقلید قم به دنبال درگذشت یکی از اعضای دفترش بر اثر ویروس کرونا'

˸̦ŔƐžŝķ̦

 اصله داریم؟گیری ویروس کرونا فچقدر با همه

 ویروس کرونا؛ تالش جهانی برای ساخت واکسن

 کرونا و باز شدن پای 'دشمن' به بحران

 تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار در ایران

 ویدیو بحران کرونا در ایران: مردم نگران، تجمعات مذهبی در جریان

 نفر افزایش یافت 400یان به کرونا در ایتالیا به تعداد مبتال

 ویدیو سازمان جهانی بهداشت، نگران وضعیت کرونا در ایران

 'پروازهای مسافری و باربری ایران را متوقف کردویروس کرونا؛ ترکیه 'تمام 

 میلیون دالر برای مقابله اختصاص داد 25ویروس کرونا؛ دولت افغانستان 

 ا از ایتالیا به سایر کشورهای اروپاانتشار ویروس کرون

 'اولین موارد ابتال به کرونا در پاکستان و گرجستان: 'هر دو مسافر ایران

 'نفر به اتهام 'شایعه پراکنی 24گیرد؛ بازداشت انی میویدیو کرونا در ایران همچنان قرب

 'ایم؟کرونا و قم؛ 'اگر مسئوالن به فکر ما نیستند، چرا خودمان موضوع را جدی نگرفته

 کشته 19مبتال و  139آمار رسمی کرونا در ایران در هفتمین روز: 

https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51612263
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51626156
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51633810
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51623600
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51630282
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51625983
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51630280
https://www.bbc.co.uk/persian/science-51644838
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51643135
https://www.bbc.co.uk/persian/blog-viewpoints-51646602
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51640999
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51649306
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51653964
https://www.bbc.co.uk/persian/tv-and-radio-51640251
https://www.bbc.co.uk/persian/tv-and-radio-51640251
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51646823
https://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan-51640772
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51639886
https://www.bbc.co.uk/persian/world-51651854
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51649304
https://www.bbc.co.uk/persian/blog-viewpoints-51646604
https://www.bbc.co.uk/persian/iran-51644086


őķ̦ŗ˫̗šřƕŗŗœ̦řķ̦˫ƏƕŘě̦ŗ˫ļƮƒĖ̦ƕ˫ƐŵƮƎ̦Řļőġ̦ĻĢĻĢŝĢ̦ŝŗ˫ŽĢ̦̦''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''̦˺˲ 
 

 ه استکنندسازمان بهداشت جهانی: سرعت شیوع کرونا در ایران، کره و ایتالیا بسیار نگران

 پردازد؟را می از کرونا در قم تا ایدز در لردگان؛ چه کسی بهای دروغ

 ر زندان خواهان 'آزادی یا مرخصی' آنها شدندخانواده زندانیان سیاسی با اشاره به اخبار شیوع کرونا د

 ها در مورد ویروس کروناانتقاد پومپئو از ایران و چین همزمان با افزایش نگرانی

 خالی برای بازگرداندن ایرانیان، پیشنهاد آزمایش مسافران خروجیاعزام هواپیمای 

 پس از آمریکا، بریتانیا هم از تعویق مراسم تحلیف اشرف غنی استقبال کرد

˹̦ŔƐžŝķ 
 گیری جهانی چیست؟ویدیو ویروس کرونا: همه

 گویند؟کرونا در ایران؛ مراجع تقلید چه می

 ای مقابله با گسترش کروناویدیو افزایش تمهیدات جهانی بر

 است؟ها جنگیدهویروس کرونا: قرنطینه چطور در طول تاریخ با بیماری

 استان کشور 20ع بیماری در ویدیو افزایش آمار مبتالیان کرونا در ایران؛ شیو

 ویدیو گره سیاسی کرونا: چرا آمار رسمی ایران مشکوک است؟

 مهم است؟ویروس کرونا: بیمار صفر کیست و آیا یافتن او 

 نفر در ایران ٢٦نفر و فوت  ٢4٥ویروس کرونا؛ تایید ابتالی 

 ترامپ خطر شیوع ویروس کرونا را در آمریکا کم دانست

 های ایران به کرونا؛ معصومه ابتکار و مجتبی ذوالنور هم مبتال شدندابتالی شمار بیشتری از مقام

 ایران از جهان متفاوت است؟ های آمریکا؛ چرا آمار کرونا دردر رسانه

 ها شهر دیگر ایرانلغو نماز جمعه تهران و ده

 عربستان سعودی ورود زائران حج عمره را موقتا تعلیق کرد

˺̦ŔƐžŝķ̦
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 یروس کرونا چه تاثیری بر جیب شما دارد؟و

 کنند؟شهرهای بزرگ چطور از شیوع ویروس کرونا جلوگیری می

 کرونا در ایران؛ مدارس تا روز دوشنبه تعطیل شد

 به ایران کرونا؛ نامه سناتور آمریکایی به پومپئو برای تسهیل کمک

 رانافزایش شصت درصدی آمار رسمی مبتالیان به ویروس کرونا در ای

 نفر' را گرفته است 210ویروس کرونا در ایران جان 'دست کم 

 های دیگرویروس کرونا؛ زنان حامله در معرض خطرند؟ و پاسخ به سوال

 ها و تسهیل در ارائه مرخصیمحور در زندانهای اجتماعکرونا در ایران؛ تعلیق فعالیت

 را رقم زد 2008مالی  ویروس کرونا بدترین هفته بازارهای سهام جهان پس از بحران

 قربانی 34نفر و درگذشت  388ها اعالم شد؛ ابتالی آمار جدید مبتالیان به ویروس کرونا و فوتی

 ویروس کرونا: چقدر با واکسن فاصله داریم؟

 

˲˱̦ŔƐžŝķ̦
 'داعش از گسترش ویروس کرونا در ایران 'استقبال کرد

 زادهطالبشنبه؛ کرونا در موسیقی و ترانه تازه عماد هفت

 کالف پیچیده کرونا؛ به شمار بیماران بدون منشا مشخص افزوده شده

 گذارد لیگ فوتبال ایران تعطیل شود؟شش قدم؛ کرونا، چه کسی نمی

 اعتماد استهای رسمی ایران درباره کرونا بیچرا افکار عمومی به گزارش

 انیاگسترش شیوع ویروس کرونا در جهان؛ سه مورد جدید ابتال در بریت

 کرونا؛ کانادا به شهروندانش هشدار داد که ایران را ترک کنند

 شوندشوند و چرا گاهی باعث بروز بحران میها چطور نامگذاری میکرونا؛ ویروس

 واکنش سرد تهران به پیشنهاد آمریکا برای کمک به کنترل شیوع کرونا در ایران
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 جدید ابتال در آمریکاویروس کرونا؛ نگرانی از گسترش سریع و گزارش موارد 

 نفر؛ استرالیا محدودیت اعمال کرد 43آمار رسمی مرگ در اثر ویروس کرونا در ایران 
 چین چگونه کرونا را مهار کرد؟

 نگرانی از عوارض اجتماعی شیوع کرونا در ایران

 امویروس کرونا؛ از اخبار تلویزیون فهمیدم مبتال شده

 

˲˲̦ŔƐžŝķ̦
 جنوبی به دلیل شیوع ویروس کروناهبی در کرهشکایت از رهبر یک فرقه مذ

 نفر 54نفر، قربانیان  970آخرین آمار کرونا در ایران؛ مبتالیان بیش از 

 راز دانش: راز گسترش سریع کرونا چیست؟

 های عمومی ایران باید بیماران کرونا را بپذیرندهمه بیمارستان

 اندازی شدسامانه خودارزیابی ویروس جدید کرونا در ایران راه

 کند؟گویند؛ ویروس کرونا با الهیات شیعه چه میناظران می

 شیوع کرونا؛ آمارهای ابتال و مرگ در ایران و جهان

 گو با حسین قاضیان جامعه شناسوفشارهای روانی ناشی از شیوع کرونا؛ گفت

 کرونا؛ افغانستان: نگران انتقال ویروس توسط مهاجران اخراجی از ایران هستیم

 

˲˳̦ŔƐžŝķ̦

 همه آنچه باید از کرونا بدانید
 ویروس کرونا؛ 'پروتکل' تدفین مردگان در ایران چیست؟

 نفر رسید 6شمار قربانیان کرونا در آمریکا به 
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 بردجهان خودرو؛ کرونا خودروسازی را به کما می

 بحران کرونا در ایران؛ دولت برای مردم چه کرد؟

 افغانستان بستویروس کرونا؛ ازبکستان مرزش را با 

 های اروپاکرونا در ایران: رد پیشنهاد کمک آمریکا؛ ورود کمک

 برخورد اجتماعی ما با معضل کرونا چگونه باشد؟

 جنوبیویروس کرونا؛ عذرخواهی رهبر فرقه مذهبی از مردم کره

 ناسا: شیوع ویروس کرونا در چین موجب پاکیزگی هوا شد

 ار نفر گذشتهز 3شمار قربانیان ویروس کرونا از 

 های هواپیمایی کمک کنندهای خاورمیانه برای مقابله با کرونا به شرکتیاتا: دولت

 تواند به سرعت زیاد شودبوریس جانسون: موارد ابتال به کرونا در بریتانیا می

 باختگان از سه هزار نفر گذشتکشور؛ شمار جان 66گسترش ویروس کرونا به 

 برد؟آیا فریز کردن، ویروس را از بین میکرونا: پاسخ به سواالت شما؛ 

 هزار نفر به تهران رسید 100سازمان بهداشت جهانی: تجهیزات تشخیص کرونا برای 

 مبتال 1500مرگ و بیش از  66آمار رسمی شیوع کرونا در ایران: 

 فرماندار نیویورک: نخستین بیمار ویروس کرونا در این ایالت از ایران آمده است

 

˲˴̦ŔƐžŝķ̦

 کرونا آرامش 'سرزمین آرامش صبحگاهی' را برهم زد
 های صحرایی در قم و قزوینویروس کرونا؛ برپایی بیمارستان

 احتمال تعویق المپیک به دلیل ویروس جدید کرونا

 گوید آمار قربانیان واقعی نیستکرونا در ایران؛ نایب رئیس مجلس می

 بوده استهای کنترل کرونا مثبت سازمان جهانی بهداشت؛ روش
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 نفر شد 9باختگان کرونا در آمریکا سه قربانی دیگر گرفت، آمار کل جان

 تشخیص به افغانستان کمک کرد هزار کیت 50ویروس کرونا؛ امارات 

 ویروس کرونا: مجازات برای انتشار تصاویر 'اقدام غیرمتعارف' لیسیدن حرم

 مبتال شود ویروس کرونا؛ 'تا یک پنجم' نیروی کار بریتانیا ممکن است

 کره جنوبی برای مقابله با ویروس کرونا 'شرایط جنگی' اعالم کرد

 ها جا ندارندنایب رئیس مجلس ایران: آمار مبتالیان به کرونا واقعی نیست، بیمارستان

 آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا نرخ سود بانکی را کاهش داد

 ویروس کرونا در ایران شفاف و صادقانه است رسانی دربارهای: اطالعالله خامنهآیت

 برد؟های شما؛ آیا تریاک و الکل مقاومت به ویروس را باال میکرونا: پاسخ به سوال

 مورد ابتال 2300نفر و بیش از  77آمار رسمی شیوع کرونا در ایران: مرگ 

 چه کسانی هستند؟ها و چهره های سیاسی؛ قربانیان و مبتالیان به ویروس کرونا در ایران مقام

 

˲˵̦ŔƐžŝķ̦

 شناسد؟آیا شیوع کرونا فقیر و غنی نمی
 هاکرونا در ایران؛ آمار رسمی به تفکیک استان

 را بشویید هایتاندستهای آمریکا؛ اوباما: هول نکنید، فقط کرونا در رسانه
 کرونا در آستانه نوروز؛ کشور نیمه تعطیل، سفرهای نوروز معلق

 ونا؛ شرح روزهای طوالنی جدایی از دیگرانهای کرشدهروایت جدا

 'کارآزمایی بالینی روی داروهای کرونا در ایران آغاز شد'
 کندشیوع کرونا در ایران؛ ماهان همچنان به چین پرواز می

 ویروس کرونا؛ دانشجوی سنگاپوری در حمله 'نژادپرستانه' در لندن آسیب دید

 شود ضدعفونی و دوباره استفاده کرد؟می های شما؛ آیا ماسک راکرونا: پاسخ به سوال
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 تر؟جهش آمار کرونا در ایران؛ اوضاع بدتر شده یا آمار، دقیق

 کرونا در افغانستان؛ مدارس در هرات با تاخیر باز خواهد شد

 کندایتالیا مدارس و دانشگاههای این کشور را برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تعطیل می

 شهروند مبتال هستند 2900تن رسید؛ بیش از  92شدگان به ارت بهداشت: شمار فوتکرونا در ایران؛ وز

 

˲˶̦ŔƐžŝķ 

 کندها را تعطیل میکرونا نوروز افغان

 "وزارت بهداشت تاجیکستان: "ویروس کرونا در این کشور نیست

 سازمان بهداشت جهانی: چین الگوی خوبی برای مقابله با کرونا

 های ایران تا آخر سالمدارس و دانشگاهکرونا در ایران: تعطیلی 

 کنند؟ویروس کرونا؛ چرا مردم دستمال توالت انبار می

 مرگ دو مقام ایرانی دیگر بر اثر کرونا، فاطمه رهبر به کما رفت

 کرونا و تحریم با اقتصاد ایران چه کرده؟

 هاهای علوم پزشکی استانکرونا در ایران؛ تناقض آمار وزارت بهداشت و دانشگاه

 شود جلوی آن را گرفتهای توطئه در فیسبوک؛ آیا میویروس کرونا و تئوری

 های شما؛ برای خرید شب عید چه نکاتی را رعایت کنیم؟کرونا: پاسخ به سوال

 مبتال 3500نفر و بیش از  107باختگان کرونا در ایران؛ آمار رسمی جان

 وع کرونا سفر خارجی نروندامارات از ساکنان و شهروندان خود خواست به دلیل شی

 ویروس کرونا؛ کره جنوبی یک شهر دیگر را 'منطقه مراقبت ویژه' توصیف کرد

 ویروس کرونا؛ کالیفرنیا بعد از مرگ یک نفر وضعیت اضطراری اعالم کرد

 میلیارد دالر اختصاص داد 50المللی پول برای مقابله با ویروس کرونا صندوق بین
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 بشرکرونا، ایدز و حقوق 

 شود؟ویروس کرونا؛ واکسن کی ساخته می

 ویروس کرونا؛ احتمال مرگ چقدر است؟

 ویروس کرونا؛ اماکن گردشگری دنیا از توریست خالی شد

 های آزمایش ویروس کرونااذعان کاخ سفید به کمبود کیت

 شودویروس کرونا؛ تردد میان برخی نقاط ایران محدود می

 مرگ 124مورد ابتال،  4747ر رسمی: ترین آماکرونا در ایران؛ تازه

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران: شیوع کرونا حمله بیوتروریستی است

 های سهام اروپایی به خاطر شیوع کرونا سقوط کردبهای نفت و شاخص بورس

 های شما؛ با ترس و استرس احتمال ابتال چه کنیم؟کرونا: پاسخ به سوال

 شهرهای بزرگ ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کروناو آمد بین محدودیت رفت 

 بحران شیوع کرونا چه پیامدهایی روانی در جامعه دارد؟

˲˸ 

 کرونا در افغانستان؛ سه مورد جدید شناسایی شدند

 کنند؟ویروس کرونا: مردم چه چیزهایی را انبار می

 شمار قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا افزایش چشمگیری یافت

 یروس کرونا؛ افزایش مبتالیان و مرگ و میر در آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیاو

 هزار نفر شد 100آمارهای امیدبخش از چین در روزی که شمار مبتالیان کرونا 

 نفر؛ وضعیت رشت 'وحشتناک' است 5823نفر و ابتالی  145جدیدترین آمار رسمی کرونا در ایران، مرگ 

 مورد مرگ، و افزایش هزار نفری مبتالیان در یک روز 145ایران: آمار رسمی کرونا در 

 ضربه کرونا به اقتصاد ایران در آستانه نوروز
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 دانند؟تا کجا مردم ایران خود را مسئول جلوگیری از کرونا می

˲˹ 

 مرگ جدید و قرنطینه گسترده در ایتالیا 133ویروس کرونا؛ 

 اعالم 'وضعیت قرمز' در مازندران کرونا در ایران؛ درخواست از روحانی برای

 مبتال 6566مرگ،  194ترین آمار رسمی: ویروس کرونا در ایران؛ تازه

 دهدهای قضایی میپلیس ترکیه منتشرکنندگان خبر 'جعلی' درباره کرونا را تحویل مقام

 نفر در فروریختن هتل قرنطینه افراد مشکوک به کرونا در چین 10مرگ دست کم 

 های تنفسی' در گیالن خبر دادنفر بر اثر بیماری 200ان؛ نماینده وزیر بهداشت از 'مرگ بیش از کرونا در ایر

 توجهندها بیای به توصیهکرونا در ایران؛ چرا عده

 گسترش کرونا: تجربه چین و ایتالیا در قرنطینه

 استان لغو شد 22کرونا در ایران؛ سفرهای نوروزی به 

˲˺ 

 تبر تنیس را تعطیل کردویروس کرونا تورنمنت مع

 ایممبتال به کرونا داشته 1056قربانی و  88فرماندار کاشان: تاکنون 

 وزارت بهداشت ایران 'شناسایی دو نوع ویروس کرونا' را تکذیب کرد

 سابقههای بیزمان با اعمال محدودیتهای ایتالیا همکرونا؛ شورش در زندان

 روز قرنطینه شود 14کرونا؛ هر کسی وارد اسرائیل شود باید 

 ویروس کرونا در ایران؛ نمایندگان گیالن: وضعیت اضطراری است

 نماینده مجلس ایران: دو نوع ویروس کرونا در ایران هست

 ویروس کرونا؛ چکار کنیم که کمتر به صورتمان دست بزنیم؟

 پیشگیری از کرونا با الکل جان بیش از بیست نفر را در ایران گرفت
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 کاری' چین و دفاع مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی از نقش این سازمانن'پنها کرونا؛

 هزار مورد ابتال 7نفر و بیش از  237آمار رسمی شیوع کرونا در ایران: مرگ 

 ها و چهره های سیاسی؛ قربانیان و مبتالیان به ویروس کرونا در ایران چه کسانی هستند؟مقام

 افزایش چشمگیر در اروپا سابقه شیوع کرونا در چین وکاهش بی

 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران 43درگذشت 

˳˱ 

 کرونا؛ مترو، قطار، اتوبوس و هواپیما سوار بشویم؟

 کرونا در ایران؛ سال تحصیلی جاری چه خواهد شد؟

  'تشکیل 'شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا

 داد مرگ در یک روزویروس کرونا در ایتالیا؛ بیشترین تع

 تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به هفت رسید

 کرونا و کادر درمانی ایران؛ نه امنیت شغلی نه امنیت جانی

 کرونا بازار شب عید را در کانادا کساد کرد، در آمریکا رونق داد

 2020های اروپا در تنگنای کرونا؛ صد روز به یورو جام ملت

 گیردایران، حسن روحانی 'ریاست ستاد مقابله با کرونا' را در دست میبا نظر رهبر 

 شیوع کرونا؛ گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی موقت زندانیان سیاسی ایرانی شد

 خواه آمریکا به ظن ابتال به کرونا قرنطینه شدندچند چهره حزب جمهوری

 هر ایالت نیویورک برای مبارزه با کرونااعزام گارد ملی و ایجاد ناحیه محصور در یک ش

 رسدرئیس صدا و سیما به نقل از وزیر بهداشت: شیوع کرونا تا یکماه دیگر به اوج می

 هزار مورد ابتال 8نفر و بیش از  291آمار رسمی شیوع کرونا در ایران: مرگ 

 عماپژوهشگران بریتانیایی به دنبال حلقه گمشده شیوع کرونا؛ نقشه ژنتیک کلید م
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 اندکرونا؛ کشورها چه اقداماتی برای جلوگیری از کرونا انجام داده

 شونددرصد جمعیت آلمان احتماال به ویروس کرونا مبتال می 70تا  60شیوع جهانی کرونا؛ مرکل: 

 مسافر بازگشتی از ایران کرونا دارند 77بحرین: 

 خرد؟مرغ میهزار تخمسفید روزانه چندین های آمریکا؛ چرا کاخکرونا در رسانه

 ویروس کرونا؛ ایتالیا در قرنطینه به روایت عکس

 شیوع کرونا؛ آمارهای ابتال و مرگ در ایران و جهان

 کرونا؛ کاربران چینی مصاحبه سانسورشده دکتر افشاگر را پخش کردند

 کنندهای هواپیمایی هزاران پرواز را لغو میویروس کرونا؛شرکت

 سعودی، ایران را به رفتار 'غیر مسئوالنه' متهم کردویروس کرونا؛ عربستان 

 های بهداشتی در غرب افغانستان: خطر شیوع کرونا بسیار جدی استهشدار مقام

 اندنفر جان خود را از دست داده 350آمار رسمی شیوع کرونا در ایران؛ بیش از 

 نا در ایراننگرانی پومپئو از وضع زندانی هایی آمریکایی به خاطر شیوع ویروس کرو

 تواند دوباره کرونا بگیرد؟یافته از کرونا میآیا یک درمان

 هاهای رسمی با واقعیتتناقضات آمار قربانیان کرونا در ایران؛ فاصله داده

 گوید قرنطینه خوبی دارد ولی ضررش بیشتر استکرونا در ایران؛ روحانی می

 وایت رسمی ایرانهزار مبتال به کرونا به ر 8نفر و بیش از  291مرگ 

 کندمالی را پیشنهاد میکرونا در آمریکا؛ ترامپ کاهش مالیات و کمک

 تشدید نگرانی از گسترش کرونا در اروپا؛ آلمان هشدار داده که شاید هفتاد درصد مردمش مبتال شوند

 گیری جهانی رسیده استدبیرکل سازمان بهداشت جهانی: شیوع کرونا به مرحله همه

˳˳̦

 فروغ روی المپیک را کم کردکرونا 
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 کرونا چیست و چقدر خطرناک است؟

 هاکرونا در ایران؛ آمار رسمی به تفکیک استان

 های شنگنی را ممنوع کردماه ورود اروپاییکرونا؛ آمریکا یک

 های پیشرفته تشخیص مانع شیوع گسترده کروناکره جنوبی؛ شیوه

 نا در ایرانتناقض در آمارهای رسمی و محلی درگذشتگان کرو

 شان فاصله افتاده؟ویروس کرونا؛ آیا بین مردم و دین

 تام هنکس و همسرش به کرونا مبتال شدند

 کرونا در ایران؛ نماینده تبریز: کشور باید قرنطینه شود

 ادامه نزول بازارهای مالی جهان با بحران کرونا و محدودیت سفر به آمریکا

 کنیم؟چرا حاال از این اصطالح استفاده میگیری جهانی چیست و ویروس کرونا؛ همه

 نفر رسید 429آمار رسمی شیوع کرونا در ایران؛ تعداد قربانیان به 

 کرونا در افغانستان؛ ارگ مراسم یادبود عبدالعلی مزاری را لغو کرد

 میلیارد دالر کمک درخواست کرد 5المللی پول ایران از صندوق بین شیوع کرونا؛

 ل کشورهای درگیر با ویروس کرونا خارج شده؟آیا اوضاع از کنتر

 ای با اشاره به احتمال 'حمله بیولوژیکی' دستور داد نیروهای مسلح ایران قرارگاه کرونا ایجاد کنندالله خامنهآیت

 کندکرونا؛ ترامپ سفر از اروپا به آمریکا را متوقف کرد، رئیس شورای اروپا گفته اوضاع را بررسی می
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های بیگانه و دستگاه پیچیده سیاست خارجی غرب سی و دیگر رسانهبیای روانی بیدر پایان باید گفت اگر خط رسانه
های و فروپاشی و گسست کشور بر اساس مراحل ذیل با اختالل مطلق نظام و جدی با آن صورت نگیردشناخته نشود و مقابله 

 مواجه خواهد شد: المللی و...مزمن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، بین

 . ارتقاء بحران بهداشتی به بحران آموزشی به صورت قهری و حفظ آن به صورت مصنوعی1

 آموزشی به بحران دینی-بهداشتی. ارتقاء بحران 2

 دینی به بحران اقتصادی-آموزشی-. ارتقاء بحران بهداشتی3

 دینی به بحران امنیتی-آموزشی-. ارتقاء بحران بهداشتی4

 المللی. ارتقاء بحران داخلی به بحران خارجی و بین5

 نشدنیهای کور تمامنتیجه نهایی: فروپاشی مطلق اجتماعی و آشوب
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اما امروز نظام استکبار به کمک ایادی خارجی  1اگرچه ممکن است اصل این ویروس ساخته دست مستکبرین نباشدبنابراین؛ 
ها به دنبال گسستن مردم از دولت کند. آناش از این ویروس برای ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده میو داخلی

 و نظام و حتی شخص رهبری هستند.

                                                             

 ساز بودن این ویروس برای برخی متخصصین محرز است.شده و دستکه البته این فرض توسط برخی مراکز تخصصی مردود اعالم  .1
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