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 مقدمه

رب ی به غرب عمیق و مخنفوذ رژیم صهیونیستی در ایران پیش از انقالب اسالمی به خاطر وابستگی شدید حکومت پهلو
ای از زمان و به صورت مشخص در زمان زمامداری هویدا تا آن حد گسترده شده بود که ایران رسما به بود. این نفوذ در برهه

ایستگاه مهاجرت یهودیان قاره آسیا مبدل گردیده بود و ایادی و اذناب صهیونیسم برای اعزام و مهاجرت یهودیان این قاره از ایران 
 شدند.کردند و از تسهیالتی که دولت در اختیارشان گذاشته بود برخوردار میفاده میاست

ای برای تبلیغات در ایران العادهها از آزادی عمل فوقوزیری امیرعباس هویدا صهیونیستدر دوران سیزده ساله نخست
ی ان در فلسطین اشغالی و مهاجرت یهودیان ایرانگذاری یهودیبرخوردار بودند تا جایی که به صورت علنی و گسترده برای سرمایه

 (1391های مؤسسه کیهان، )دفتر پژوهشکردند.به این سرزمین تبلیغات می

ای و تبلیغاتی ایران یکی از اهداف بسیار مهم برای جریانات سیاسی و عقیدتی به طور کلی باید گفت تسلط بر فضای رسانه
الله ثابت معروف به ثابت به دست یک بهائی به نام حبیب 1337یون ملی ایران در سالانحرافی بوده و هست. از تأسیس تلوز

 ای و مطبوعاتی ایران.پاسال گرفته تا نفوذ عمیق رژیم صهیونیستی در فضای رسانه

ل یهای داخلی ایران ارگان دولت اسرائقدر عمیق بود که برخی روزنامهای و مطبوعاتی رژیم صهیونیستی آننفوذ رسانه
)پس از مدتی تعطیلی( به صورت هفتگی زیر 1345در تهران از سال « ستاره شرق»شدند. به طور مثال روزنامه محسوب می

می تر مقاالت این روزنامه را نیز مترجم وابسته نظاشد و ترجمه بیشنظر وابسته مطبوعاتی سفارت رژیم صهیونیستی چاپ می
 داد:سفارت انجام می
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ای داشت و حتی از دولت رژیم صهیونیستی بودجه نیز دریافت گان نیز با دولت اسرائیل ارتباطات رسانهو روزنامه آیند 
 کرد:می

10/07/1346 

آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه »
گذاری گذاری نماید. او ضمنًا گفته است که در صورتیکه این سرمایهو میلیون تومان سرمایهدر شرف تأسیس )آیندگان( تا حدود د

 .نماید که برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و بنفع اسرائیل تنظیم نمایدعملی شود تعهد می
رائیل بر له و علیه اعراب نوشته بود ارائه را که در آن تفسیرهایی در مورد اعراب و اس بامشادداریوش همایون یازده شماره نشریه 
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قامات آویو کرده با مداده است و خواهش کرده که آنها را بوزارت امور خارجه اسرائیل بفرستد و اضافه نموده که در سفری که به تل
 «اندمک دادهوزارت امور خارجه اسرائیل راجع باین موضوع صحبت کرده و در آنوقت آنها از او پشتیبانی کرده و وعده ک
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 های مزدور باقی نماند:با پیروزی انقالب اسالمی طبیعی بود که جایی برای این رسانه

 

ای رژیم غاصب صهیونیستی با محوریت مخاطب ایرانی قبل از انقالب پرحجم بود و محدود به فضای های رسانهفعالیت
 مطبوعات نیز نبود.
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آغاز به کار کرد که البته تنها  1337اسفند25ادیو اسرائیل به زبان فارسی بود که از های قدیمی این رژیم؛ ریکی از رسانه 
میالدی 1957شد. این رادیو در سال دقیقه پخش می 15ای دو بار و هر بار به مدت و هفته رای مهاجران ایرانی داخل اسرائیلب
لیل مسائل فنی و مالی بوده است اما در هر صورت شود تعطیلی این رادیو به دهجری شمسی( تعطیل شد. ادعا می 36-1335)

بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و در ادامه میزان پخش خود را دو برابر کرد و به  1337اردیبهشت3چند ماه بعد در تاریخ 
 دقیقه رساند.30

 1:25هه هشتاد میالدی به با پیروزی انقالب اسالمی مدت پخش رادیو اسرائیل به یک ساعت افزایش یافت و از اوائل د
 1دقیقه در روز رسید. 1:30( به 1389بهمن-)دی 2011دقیقه رسید و در ژانویه 

اواخر اردیبهشت ) 2017از نیمه ماه مه  رژیمدلیل تصمیم کنست مجلس این گفتنی است؛ بخش فارسی رادیو اسرائیل به 
اتخاذ شد که به تعطیلی کلی سازمان ملی  جدیدیون این تصمیم در چارچوب قانشود که گفته می .بسته شدشمسی(  1396

به نوشته وال استریت ژورنال منشه امیر به مدت پنج دهه مدیر بخش  2.انجامید رژیم غاصب صهیونیستیرادیو و تلویزیون 
 3فارسی رادیو اسرائیل بوده است.

وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی سایت همدمی نیز توسط فعال بود؛ وب 1396عالوه بر رادیو اسرائیل که تا سال 
و سال ثبت شد 2توسط وزارت خارجه اسرائیل )مرکز اورشلیم( به مدت  1385دی  29اندازی شد. این سایت در تاریخ راه
این  (1386)کیهان، گرفت.بانی فنی از این سایت را برعهده در اسرائیل پشتی (WAN) مرکز پیشرفته سیستم ناوبری تکنولوژی»
 به پیشنهاد آن راه اندازیشد و بر اساس گزارش اورشلیم پست سایت بخش فارسی وزارت خارجه اسرائیل محسوب میبو
تر ریاست برنامه ریزی سیاسی در وزارت خارجه این رژیم را که پیش بوده استاسرائیل در ایرلند  وقت، سفیر «زیون آورونی»

 شدیمرتباطات عربی در بخش دیپلماسی دولتی وزارت خارجه اسرائیل اداره سایت مورد نظر توسط دپارتمان ا .بر عهده داشت
 .(1386)عصر ایران، بودسردبیر آن  ،«منشه امیر» و 

های خود به پخش برنامه 4منشه امیر مدیریتاسرائیل با عالوه بر رادیو اسرائیل و سایت همدمی؛ در حال حاضر رادیو پیام 
 ورزد. می مبادرت

 گر صهیونیستی مشخص شد:زبان وابسته به رژیم اشغالجا نقش منشه امیر در سه رسانه فارسیتا این

                                                             
1 site/contact.php-old-archive-http://radis.co/radis  
2 site/-old-archive-http://radis.co/radis  
3 124571901245939581https://www.wsj.com/articles/SB 
4 Mensha 

http://radis.co/radis-archive-old-site/contact.php
http://radis.co/radis-archive-old-site/
https://www.wsj.com/articles/sb124571901245939581
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 کیست؟« منشه امیر»

چی است و در زمینه اقتصادی و اش منوچهر ساچمهمتولد محله چال واقع در چهارراه سیروس است و نام اصلی منشه امیر
گری امالک در تهران آغاز کرد و مدت زمانی بعد، در نگاری فعالیت داشته است. او فعالیت اقتصادی خود را با واسطهروزنامه

 لکیشان خود با اجاره یک آپارتمان در خیابان رامسر تهران شرکتی به نام زرساز را تشکیبا همکاری جمعی دیگر از هم 1344سال 
 کاری نیز رو آورد.داد و در کنار داللی به مقاطعه

گذاری در فلسطین اشغالی تشویق نماید. به داران یهودی و بهایی ایران را به سرمایهوی از سوی اسرائیل مأمور شد تا سرمایه
را به آدرس اکثر « این وس نورز»یک نسخه از روزنامه اسرائیلی به نام « زرساز»از طریق شرکت  1350همین منظور در سال 

به منظور ساختن هتل در اسراییل « حبرالسراییل»افراد متمول یهودی مقیم ایارن ارسال کرده و از آنان جهت خرید سهام شرکت 
 (133–132، صص 1381های مؤسسه کیهان، )دفتر پژوهشگذاری کرده بود.دعوت به سرمایه

 16را از سن  ینگارکار روزنامهمطبوعاتی نیز پرداخت و  نگاری و فعالیتهای اقتصادی به روزنامهمنشه امیر در کنار فعالیت
 روزنامه کیهان تهران آغاز درهای و مقاالت فرانسوی زبان( زاده و به عنوان مترجم نشریات و روزنامه)با مصطفی مصباحسالگی 

 (1386)میترا فرهمند،  رفت.میالدی از ایران به اسراییل  50اواخر دهه  در و کرد

نامه نیمروز چاپ لندن همکاری داشت و هر هفته به طور ثابت او در زمان ریاست بر بخش فارسی رادیو اسرائیل، با هفته
و « زیم»کت کشتیرانی و شر« حبر السراییل»اش در شرکت نوشت و با توجه به سهامداری عمدهمقاالتی برای آن نشریه می

ای هنگفت به چنگ آورده که بخشی از آن را برای در فلسطین اشغالی سرمایه« حیفا»گذاری عمده در پاالیشگاه نفتی سرمایه
آنجلس خرج کرد تا جایی که به فاصله های ایرانی در لوسهای رادیویی و تلوزیونی ضدانقالباندازی شبکهحمایت مالی در راه

منشه امیر

رادیو پیام اسرائیل
سایت همدمی وزارت 

خارجه اسرائیل
رادیو اسرائیل
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گفت و گوهای طوالنی از وی در حمایت از « آنجلسپارس لوس»و  NITVهای تلوزیونی شبکه 1380بان سال دو روز در آ
 (133، ص 1381های مؤسسه کیهان، دفتر پژوهش)اسرائیل و تبلیغات علیه ایران و رزمندگان فلسطین را پخش کردند.

مینه رویکردی چند الیه و در ای علیه نظام اسالمی مشغول است و در این زمنشه امیر در حال حاضر نیز به فعالیت رسانه
ی نیز دشوارتر شود و از جهت ویهای عالیتفپوشش فعالیت های به اصطالح فرهنگی، پیش گرفته است تا از یک سو ردیابی 

 عمیق تر و گسترده تر شود. اشپیامدها و دایره تاثیرگذاری

-خبری به این نکته ضروری است که این پایگاههای معاند قابل بررسی است اما توجه و پیام اسرائیل با سایر رسانهیارتباط راد 
 های معاند به ویژه ایران اینترنشنال دارد.ای قابل توجهی با برخی رسانههای رسانهتحلیلی همکاری

های او ارشو رادیو پیام اسرائیل به بازنشر گز داردگری به نام اشکان صفایی ایران اینترنشنال در اسرائیل گزارشبه عنوان نمونه 
شود اشکان صفایی تنها عضو یهودی شبکه برانداز فرشگرد گفته می اسفند(22)رادیو پیام اسرائیل، ر سایت خود پرداخته است.د

 نیز هست:

 

رین دشمنان جمهوری اسالمی و تشیع، حائز اهمیت جدی است و بررسی تحلیلی این رسانه معاند به عنوان صدای دشمن ت
 آن از جهات مختلف ضروری می نماید.

بسیاری از راهبردهای تخریبی علیه نظام جمهوری اسالمی در این رسانه معاند طرح ریزی می شود یا برای نخستین بار ایده 
بط سخن ض ؛یام شیوع کروناا. به طور مثال در از آن به موج سازی می پردازندآن مطرح می شود و سایر رسانه ها با الهام گرفتن 

برای ای کامال معمولی دکمه ؛ای ساده در دست ایشان بوددکمه پخش شد که در آن مقام معظم رهبری با مردم ایران ای ازشده
این  و سازی زداما رادیو پیام اسرائیل به اذعان خود برای اولین بار در این زمینه دست به شایعه. دفتریهای درونرسانیاطالع
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( عنوان کرد و این دروغ و شایعه را در فضای مجازی مخصوص اپیدورال )برای تزریق دارودکمه زنگ ساده را به دروغ دکمه 
 منتشر ساخت.

 :است نوشتار پیش رو از شش فصل ذیل تشکیل شده

 . نگاه آماری1

 های عملیات روانی. روش2

 . موضوعات محوری3

 طراحی شده. نگاهی به سناریوی 4

 بندی. جمع5

 . روزشمار عناوین خبری6

بهمن تا 11عنوان خبری )بازه زمانی: 219در بخش اول آمار رشد روزانه عناوین خبری، جغرافیایی، موضوعی و بار معنایی 
معلوم یا گزاره )در همان بازه زمانی(؛ منابع خبری درصد منابع  982فروردین( با دقت استخراج شد و در ادامه با واکاوی 1

 هایی که رادیو پیام اسرائیل به آن پرداخته بود، به تفکیکنامعلوم این رسانه صهیونیستی روشن گردید و عالوه بر آن نهادها و چهره
 های داخلیو با درصدهای معلوم به صورت نموداری ارائه شد و در ادامه میزان ارجاع رادیو پیام اسرائیل به هرکدام از خبرگزاری

 درصد و تعداد مشخص گردید.با ذکر 

های عملیات روانی به کار رفته در رادیو پیام اسرائیل به مخاطبان محترم عرضه شد. و در در فصل دوم این پژوهش روش
فصل سوم هدف رادیو پیام اسرائیل از تمرکز بر موضوعات محوری خبری روشن گردید و در نهایت سناریوی این رادیو علیه نظام 

 های آماری و ارجاعات مستند ذکر شده ارائه شد.ایران بر پایه داده اسالمی و ملت

 کارهایامید است این پژوهش گامی مؤثر در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص شناخت نقشه دشمن و ایجاد راه
 های پیچیده و شیطانی باشد.مقابله مؤثر و مستحکم علیه آن نقشه



 

 

 

 

 

 . نگاه آماری1

 فروردین1بهمن تا 11بازه زمانی:  .عنوان 219: عناوین خبریکل تعداد 

 . رشد روزانه عناوین خبری1.1
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 1. جغرافیایی1.2

 تعداد خبر منطقه جغرافیایی
 1 چین
 1 ژاپن
 152 ایران

 1 ایران ترکیه
 6 ایران همسایگان
 1 ایران ترکمنستان

 5 ایران چین
 1 ایران روسیه عراق

 2 ایران روسیه
یکا  1 ایران روسیه آمر

یش  2 ایران اتر

                                                             
 اند.مار قرار داده نشدهعناوینی که بر اساس جغرافیا تنظیم نشده بودند در این آ 1
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 1 ایران سوئد
یکا  8 ایران آمر
 1 ایران آلمان
 1 عربستان

یم غاصب صهیونیستی  19 رژ
یم غاصب  2 چین-رژ
یم غاصب  1 ژاپن-رژ
یم غاصب یکا-رژ  1 آمر

 1 لهستان
 4 جهانی

 

 «رژیم غاصب صهیونیستی»و « ایران»بر دو محور  ای رادیو پیام اسرائیلطور که از جدول فوق پیداست تمرکز رسانههمان
گونه این سایت بر اساس جغرافیای خبر این 1قرار دارد و نمودار عناوین خبری با متحد کردن عناوین مشترک دو محور اصلی

 خواهد بود:

 

                                                             
 شود.که عنوان مشترک محسوب می« ایران چین»یا « ایران همسایگان»به طور مثال  1

85%

11%

4%

جغرافیایی

ایران

رژیم غاصب

سایر مناطق
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 . موضوعی1.3

 

 

 . بار معنایی1.4

 

 

13%

37%

22%

20%

4%

4%

موضوعی

اختالل اقتصادی

شیوع و قرنطینه و فوت

ضعف و ناکارآمدی در مقابله

اقدامات رسمی و دولتی

محدودیت مرزها/بستن

متفرقه

6%

89%

5%

بار معنایی

مثبت

منفی

خنثی
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 . منابع خبری 1.5

تحلیلی رادیو پیام اسرائیل نمودار منابع و مستندات خبری آن به این شرح -گزاره خبری982عنوان خبری و 219در میان 
 1:است

 2الف( منابع معلوم یا نامعلوم

 

های خبری رادیو پیام اسرائیل با منبع نامعلوم منتشر شده درصد گزاره74طور که از جدول فوق پیداست * همان
 است.

 

 

                                                             
 برخی از عناوین رادیو پیام اسرائیل یادداشت تحلیلی بوده که منبع آن، نویسنده تحلیل در نظر گرفته شده است. 1
، «آگاهان» ،«های اجتماعیشبکه»کند و بسیاری اخبار دیگر را به صورت مبهم به ج نمیرادیو پیام اسرائیل برای بسیاری از اخبار خود منبع در 2
 شود.دهد که از حیث سندی منابع ذکر شده نامعلوم تلقی میو... ارجاع می« آشنایان امور»

26%

74%

نامعلوم بودن منبع/معلوم

منبع معلوم

منبع نامعلوم
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 1های رسمی ایرانب( پوشش خبری نهادها و چهره

 

 

 های داخلی ها و روزنامهپ( خبرگزاری

 های داخلی به این شرح است:ها و روزنامهمیزان ارجاع رادیو پیام اسرائیل به خبرگزاری

 تعداد ارجاع نام
 10 ایرنا
 8 ایسنا
 5 تسنیم

 4 روزنامه ایران
 3 ایلنا

 2 تابناک
 2 روزنامه شرق

                                                             
ها متمرکز بر ایران هستند. این موارد نیز در کنند اما به واسطه فعالیتنژاد در ایران زندگی نمیها همچون منشه امیر یا رضا حقیقتبرخی شخصیت 1

 آمار آمده است.

5%

8%

31%

24%

13%

3%

3%

2%
4%

7%

پوشش خبری داخلی

رهبری

سپاه پاسداران

وزارت بهداشت و مجموعه درمانی

مجموعه دولت

مجلس و نمایندگان

قوه قضائیه

اصناف

نیروهای نظامی

چهره ها و مراکز مذهبی

سایر موارد
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نیوز، ان، مشرقخبرگزاری مهر، روزنامه عصر جنوب، روزنامه جو 
 انتخاب، روزنامه اعتماد، اعتماد آنالین، سایت نود اقتصادی

 بار 1هرکدام 

 

  



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  || لیاسرائ امیپ ویرادـ  چهارم/ بخش  کرونای سیاسی  ..  20

های حامی دولت و منتقد دولت به صورت زیر خواهد بر اساس جدول فوق، میزان ارجاع رادیو پیام اسرائیل به خبرگزاری
 بود:

 

 

79%

21%

گرایش های سیاسی

حامی دولت

منتقد دولت



 

 

 

 

 

 ام اسرائیلهای عملیات روانی به کار رفته در رادیو پی. روش2

 . دروغ2.1

رادیو پیام اسرائیل به تبع رژیم فاسد خود از این شیوه به صورت گویی است که های بیگانه دروغهای ثابت رسانهیکی از روش
 . به عنوان زیر توجه کنید:ردکتری استفاده محسوس

 

حالی خبرنویس رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر دهد در * این عنوان به صورت قطعی خبر از شیوع کرونا در ایران می
 احتمال مبتال بودن دو نفر به کرونا را درج کرده است.

 توان مشاهده کرد:در این زمینه دروغ آشکار زیر را نیز می

 تگشباز برای مردم از  ت دشواری بسر می برندوضعی در و شده قرنطینه چین ووهان در که ایرانی ی دانشجو ها ده  همزمان»
ه شده است که مقامات دولتی حاضر نیستند آنها را به ایران بر گرداند و شماری از مردم در شبکه گفت اند، خواسته مدد ایران به

 بهمن(14)رادیو پیام اسرائیل، «.داهان ممانعت از ورود انان شده انهای اجتماعی با برگشتن دانشجویان مخالفت کرده و خو
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های این رسانه وابسته به رژیم صهیونیستی گویی را دارند اما حجم دروغهای بیگانه درصدی از دروغمعموال تمام رسانه
 کنیم:هایی از آن اکتفا مینهباالست و تنها به نمو

حکومت اسالمی ایران از بیم آنکه دولت پکن ممکن است خشمناک شود، از انتشار هرگونه خبری درباره ابعاد رخنه یابی  »
 بهمن(22)رادیو پیام اسرائیل، .«ویروس کرونا به داخل ایران جلوگیری می کند

 چنین به دروغ زیر توجه کنید:هم

اه کورونا قرارگ“ای را با نام با گسترش موارد ابتال به ویروس کرونا در چند نقطه ایران، وزارت بهداشت خبر داد که نهاد ویژه »
ین می گذرد، حکومت ایران ته ای که از شیوع این ویروس در چبرای مقابله با این بیماری برپا می سازد. در چند هف” ویروس

ن ابرای رویارویی با آن، به هیچ تدابیر بهداشتی و درمانی دست نزده بود و برپایی نهاد ویژه با چنین تاخیر بزرگی، ممکن است ج
این خبر در حالی است که وزارت بهداشت و  (اسفندب1)رادیو پیام اسرائیل، «.شمار نامعلومی از شهروندان را به خطر بیاندازد

 اند.ها قبل آماده ورود کرونا به ایران بودههای دیگر از مدتسایر مجموعه

 ادیو پیام اسرائیل نسبت به قرنطینه قم نیز پیاده شد:های عجیب ردروغ

در همان حال که از رسیدن بیماری به شهر بابل اخباری انتشار یافت، رسما اعالم گردید که شهر قم در وضعیت قرنطینه »
 (اسفندالف1)رادیو پیام اسرائیل، «.قرار گرفته است

 فته شد:ررسانه علیه این نهاد نیز به کارگگویی این شبهبا توجه به بغض و کینه رژیم صهیونیستی از سپاه پاسداران دروغ

م اینکه خبرهای مربوط به انتشار ویروس جر به  در شبکه های اجتماعی آمده است: تعدادی از خبرنگاران محلی در قم»
 (اسفندالف1)رادیو پیام اسرائیل، «.کرونا در این شهر را منتشر کرده اند توسط اطالعات سپاه بازداشت شدند
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 توان اشاره کرد:القی در این رسانه بسیار استفاده شده بود. به نمونه زیر نیز میاستفاده از این روش غیراخ

 

کدام از بیماران سالمند یا معلول خود را به علت کمبود گذاری رادیو پیام اسرائیل در حالی است که ایران هیچ* عنوان
کارانه علیه امکانات در اولویت دوم و سوم درمان قرار نداد. برخالف کشورهای غربی که دست به اقدامات جنایت

 شهروندان سالمند و معلول خود زدند.

 ی رادیو پیام اسرائیل نسبت به رهبر معظم انقالب اسالمی نیز نمود داشت:گویدروغ

 

تنها در حد بازنشردهنده اکاذیب منتشر شده در  یدر موارد قابل توجه دهد که رادیو پیام اسرائیل* این خبر نشان می
 لهاین فاص. د و در همان فضا هم پاسخ داده شد. این دروغ ابتدا در فضای مجازی منتشر شکندمل میعفضای مجازی 

 وجود داشته است. م کرونا نیزست و پیش از ایامربوط به دوران کرونا نی

 گویی خود ادامه داد:رادیو پیام اسرائیل در ادامه نیز با هدف تخریب رهبری به دروغ
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 را ایران رد کرونا بروز به مربوط اخبار تر پیش ایران دینی رهبر ای خامنه علی  برخی از سیاستمداران اصولگرا و شخص»
 هشد مطرح انتخابات کردن رنگ کم هدف با هانفوذی برخی و بیگانه هایرسانه توسط که بودند کرده توصیف هیاهویی

 (اسفندالف16)رادیو پیام اسرائیل،  «.است
 

 . تفرقه2.2

 الف( تفرقه بین مسئوالن

زیر  های بیگانه است. به عنوانهای عملیات روانی رسانهخی اختالفات جزئی یا ایجاد تفرقه نیز یکی از روشبزرگ کردن بر
 دقت کنید:

 

 «مقامات»و « مسئوالن»*ایجاد دوگانه کاذب 

 ب( تفرقه بین مردم و مسئولین

 ود:های عملیات روانی رادیو پیام اسرائیل بتفرقه بین مردم و مسئولین نیز یکی از روش

 

https://radis.org/#facebook
https://radis.org/#facebook
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 کند با ایجاد تفرقه؛ این بحران بهداشتی را به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل کند:رادیو پیام اسرائیل سعی می

 

 در همین راستا به خبر زیر توجه کنید:

 اسفند(10)رادیو پیام اسرائیل، .«وزیر بهداشت، سعید نمکی مردم ایران را متهم ساخت که با دولت همکاری نمی کنند»
 شود.می افکنی مغرضانه رادیو پیام اسرائیل تعریفزنی علیه مردم ایران در راستای تفرقهتبدیل یک گالیه ساده و صمیمانه به اتهام

 

 بیمارستان خانگی ای کنی با دروغ افسانهاف* تفرقه

 ت:ای داشته اسرادیو پیام اسرائیل در این زمینه بر سوء استفاده از وضعیت قشر محروم و به ویژه کارگران تمرکز ویژه
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ل با که رادیو پیام اسرائیافکنی در شرایط حاضر ایجاد اختالف بین نظام و جامعه پزشکی است ترین نوع تفرقهخطرناک
 گویی خاص خود آن را دنبال کرد:دروغ
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 پ( تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه

های بیگانه نیز هرکدام به نحوی تالش کردند بین ایران و کشورهای همسایه فاصله با انتشار خبر شیوع کرونا در ایران رسانه
 همین خط را دنبال کرد: آلودو یا اغراق اخبار جعلی یا غیرقابل استنادبیندازند. رادیو پیام اسرائیل نیز با دروغ و 

خواستار بسته شدن تمامی مرزها بر روی ” مرزها را با ایران ببندید“فعاالن عراقی در شبکه های اجتماعی هشتگی را با نام »
 (اسفندب1)رادیو پیام اسرائیل، «.د ساعت تعداد زیادی به آن اضافه شدندچن در که  ایران شده اند

 چنین به عنوان زیر توجه کنید:هم

 

 چنین:و هم
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 چنین:و هم

 

 

 های مذهبیت( تفرقه

  گونه نوشت:قه مذهبی نیز دریغ نکرد و اینرادیو پیام اسرائیل از کرونا برای ایجاد تفر
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 . تمسخر2.3

 

یب سرداران سپاه  *استفاده از روش تمسخر برای تخر

نیز به کار گرفته شد که با عرض پوزش از محضر آن بزرگان  با استفاده از القاب نامناسب این روش علیه مراجع عظام تقلید
 شود:و جهت تنویر افکار عمومی شاهد آن آورده می

 حضور هب را مردم  ، و استرس و نگرانی مردم از مبتال شدن به این بیماری مراجع تقلید شیعه قمهمزمان با قرنطینه شدن قم»
آخوند مکارم شیرازی، نوری همدانی و آخوند سبحانی نیز با اشاره به نقش و اهمیت مجلس .ت کردنددعو انتخابات در پرشور

اخالقی گفته اند : حضور در انتخابات از واجبات است  شورای اسالمی در تعیین سرنوشت کشور در مسائل اقتصادی، سیاسی و
 (اسفندالف1)رادیو پیام اسرائیل، «.و به دستور رهبری جهاد عمومی است

 اعتمادسازی. بی2.4

 الف( نسبت به نظام

 شد. به عنوان زیر توجه کنید:ی مختلف انجام میهااعتمادسازی بود که به بهانههای رادیو پیام اسرائیل بییکی از روش
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های توجه نسبت به جان مردم و در مقابل پرانگیزه برای کمک به دولتکند حکومت ایران را بی* خبرنویس تالش می
 نزدیک خود نشان دهد.

 

 کاری به نظام اسالمی*تهمت پنهان
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 اعتمادسازیکاری با هدف بیهاناتهام پن*تکرار 

 

 * اتهام ناکارآمدی به نظام

 

 

 وم دروغ*تدا
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 بار از زبان دیگرانها این*تکرار دروغ

 ای آمریکا طراحی شده است:های رسانهگفتنی است این خط خبری به تبع سیاست

 

 

 

 

 

 ب( نسبت به وزارت بهداشت

 .اعتمادی مردم نسبت به این نهاد به تثبیت و تشدید بحران خواهد انجامیدتخریب وزارت بهداشت در بحران کرونا و بی
 کرد:اعتمادسازی نسبت به وزارت بهداشت را به صورت پررنگی پیگیری میرادیو پیام اسرائیل بی
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 رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر به تخریب شخص وزیر بهداشت نیز اقدام کرد:

ر بسته س شماری از پزشکان متخصص ایرانی می گویند باید دانشجویان مشکوک به کرونا را در محل بیمارستان و کامال»
ر تخصصی کا این مردم زندگی محل مجاورت در آنهم  تحت نظارت و درمان قرار دهند نه در مکانی به نام باغ و هتل شهریار،

 بهمن(23)رادیو پیام اسرائیل، «. نبود .این معنایش قرنطینه نیست جناب نمکی شما اینکاره نیستید

 

 کاری نسبت به وزارت بهداشت*اتهام پنهان

 در همین راستا به خبر زیر توجه کنید:

رس سراسر کشور را به تعطیلی کشاند. شمار قربانیان کرونا در قم شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، دانشگاه ها و مدا»
 رد پنهان های دست و دولت اما. شود قرنطینه زودتر چه هر باید قم »:  گفت  نفر اعالم شد. یک نماینده مجلس در این باره 50

سرائیل، )رادیو پیام ا.«ه مقصر است. مردم دارند قربانی می شوند وزیر بهداشت در این قضیاست بوده ناموفق ویروس این کنترل
 (اسفندب5

 دهد:رادیو پیام اسرائیل در کنار زیر سؤال بردن منابع رسمی آماردهی؛ به منابع غیررسمی به طرز آشکاری مشروعیت می

 

 زند.پراکنی دامن مییررسمی به شایعه*ارجاع مخاطب به منابع غ
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 اعتمادی نسبت به وزارت بهداشت از زبان مردم انقالبی قم*القای بی

رادیو پیام اسرائیل به صورت مشخص پیگیر انتقال مسئولیت مبارزه با کرونا از وزارت بهداشت به جایگاهی دیگر بود و این 
 گنجاند:سند خود میهدف را در قالب خبرهای بی

های سیاسی در داخل ایران خواستار واگذاری مدیریت بحران شیوع کرونا در ایران از وزارت پیشتر نیز برخی از چهره»
 اسفند(19)رادیو پیام اسرائیل، «.بهداشت به سطحی باالتر شده بودند

ابل ای و بازتاب آن در رادیو پیام اسرائیل نیز قتوسط برخی مسئوالن رسانه اعتمادسازی علیه وزارت بهداشتیبخط پیگیری 
 تأمل است:

 

 

 رادیو پیام اسرائیلاسفند 20*خبر
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 پ( نسبت به وزارت کشور

 

 اعتمادسازی نسبت به وزارت کشور نیز پیاده شد* پروژه بی

 های داخلی این خط را دنبال کند:در ادامه خبردهی، رادیو پیام اسرائیل تالش کرد به نقل از برخی خبرگزاری

 

 

 

 . خودبرتربینی و تعریف از خود2.5

 از رژیم متبوعش ارائه کند: ویقای نوان یک رسانه مزدور تالش کرد چهرهرادیو پیام اسرائیل به ع
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 در این زمینه به عنوان خبری زیر نیز توجه کنید:

 

یم غاصب را آن قدر قوی نشان دهد که حتی چین هم نیازمند کمک *خبرنویس به طرز مضحکی تالش کرده رژ
 اوست.

 

یم صهیونیستی در را*دروغ  ستای خودبرتربینی.پردازی رژ

 رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر دروغ دیگری نیز گفت:
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منابع خبری رادیو پیام اسرائیل در ایران گفتند که این خبر از ساعات بعدازظهر دیروز )پنجشنبه( در شبکه های اجتماعی »
 «.فارسی زبان در ابعاد گسترده انتشار یافته و موجب خشنودی مردم گردیده است

و حتی به گوش آنان نیز نرسیده  به هیچ عنوان نظر مخاطبان ایرانی را جلب نکرده استخبر ادعا در حالی است که این این 
سازی روابط بین ایران و رژیم غاصب های سران رژیم غاصب برای عادیگویی در راستای خواب. این نوع دروغاست

 است.  صهیونیستی

« رانمنابع خبری رادیو پیام اسرائیل در ای»گویی رادیو پیام این است که خبرنویس در ابتدا این خبر را به نکته جالب دروغ
های کند در حالی که رصد شبکهمستند می« های اجتماعی فارسی زبانشبکه»کند و چند کلمه بعد همین خبر را به مستند می

مأموریت  تواند اینه منابع خبری در داخل کشور ایران ندارد و یک مزدور اسرائیلی در عربستان نیز میاجتماعی نیازی به مراجعه ب
 را انجام دهد.

 

 سازی. برجسته2.6

 ها و کمبودهای ایرانالف( ضعف

نایاب شده روز پیش از اعالم شیوع کرونا در ایران اعالم کرد که ماسک در ایران 9بهمن؛ 22رادیو پیام اسرائیل در تاریخ 
  بهمن(22)رادیو پیام اسرائیل، است.

این در حالی است که در آن تاریخ تقاضای مردمی برای ماسک وجود نداشت و در صورتی که این خبر دروغ نباشد 
ر درست باشد و دروغ نباشد منبع آن معلوم نیست و در که اگر خبهای احتمالی است. نکته مهم اینسازی ضعفبرجسته

 وله یا رادیو فرانسه این خبر درج نشده بود و باید دیدسی یا دویچهبیهای بیگانه دیگر نظیر بیهای عمومی یا حتی رسانهرسانه
 رادیو پیام اسرائیل چگونه به این خبر مهم دست پیدا کرده است.
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 ادی کرونا در ایران با پیام حمله کردن این ویروس به اقتصاد ایران*برجسته کردن آثار سوء اقتص

 ب( اقدامات رژیم صهیونیستی

لوه سازی مهم و جدی جرادیو پیام اسرائیل تالش داشت اقدامات ضعیف رژیم غاصب صهیونیستی را با سیاست برجسته
 دهد.

 

ید ماسک و تعطیل کردن رزمایش جدی یم صهیونیس* خر ین اقدام رژ  تی برای جلوگیری از کروناتر

 

عملی رژیم صهیونیستی را، که حتی مردم غاصب آن رژیم را هم ناراضی کرده رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر تالش کرده بی
 گونه بنویسد:به نوعی توجیه کند و این

ه ن مواظبت مسئوالن امور شنیده شده کمردم اسرائیل با نگرانی معینی این جریان را دنبال می کنند و انتقادهایی نیز از میزا»
متهم گردیده اند که در فرودگاه بین المللی بن گوریون نظارت های سختگیرانه برقرار نکرده اند. ولی مقامات وزارت بهداشت 
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نه در قرنطی در پاسخ می گویند که آن ها به اسرائیلیانی که از خاور دور باز می گردند اعتماد دارند که دو هفته اول در خانه خود
 «.باشند تا اطمینان حاصل شود که حامل ویروس کرونا نیستند

 

 

 . تخریب مستقیم2.7

 بست:های این رسانه اسرائیلی بود که علیه سپاه پاسداران به کار میتخریب مستقیم نیز یکی از روش

 

های دن یا نبودن بحران کرونا شامل رسانههای لفظی و مستقیم از جانب رادیو پیام اسرائیل به طور کلی و ورای بواین تخریب
 شود:انقالبی نیز می

یم خبرگزاری تسنیم که » یهودیان “است، دوباره به استفاده از واژه بیانگر دیدگاه های سپاه پاسداران و قشر متحجر رژ
انتقام جویی می پردازند و به  روی آورده و ادعا می کند که این افراد که ظاهرا مسلمان شده اند، با شیوه های شیطانی به” مخفی

 اسفند(8)رادیو پیام اسرائیل، «.تحقیقات ژنتیک ادامه می دهند تا ایرانیان و مسلمانان را نابود کنند

 

 مند. پیوندهای هدف2.8

 بهمن22الف( کرونا و 

برقرار کرد که رادیو پیام اسرائیل نیز از این قافله عقب نماند. به  بهمن پیوند22های زرد بیگانه بین کرونا و خط خبری رسانه
 خبر زیر توجه کنید:



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  || لیاسرائ امیپ ویرادـ  چهارم/ بخش  کرونای سیاسی  ..  40

بهمن، که رژیم نمی خواست مردم از ترس شیوع ویروس کرونا از حضور در آن خودداری  22یک روز پس از تظاهرات »
وس کرونا در ایران فوت کرده است. ولی اولین مورد مرگ یک بیمار مشکوک به ویر  ورند، رسانه های خبری فاش ساختند که

حتی در این زمینه نیز هنوز وزیر بهداشت و مقامات رسمی حکومت ادعا می کند که فوت این بانو، به علت ویروس کرونا نبوده 
 بهمن(23)رادیو پیام اسرائیل، «.است

 بهمن را تکرار کرد.22ای جعلی منتشر کرد و دروغ خود در خصوص بهمن نامه29چنین هم

خطاب به وزیر بهداشت از او خواسته است که پیش از برگزاری  ، وزیر کشور1398بهمن  28 تاریخ به  در متن این نامه»
انتخابات مجلس یازدهم، از اعالم هرگونه آمار مربوط به بیماری کرونا خودداری شود تا این امر بر مشارکت مردم در انتخابات 

ت ، وزیر بهداشنمکی دسعی به خطاب و رسیده کشور وزیر فضلی، رحمانی عبدالرضا امضای به  این نامه. تاثیری نگذارد
بهمن نیز چنین دستوری داده بود تا مردم در راهپیمایی شرکت  22گفتنی است پیش از انتشار این نامه ، حکومت ایران در .است
 بهمن(29)رادیو پیام اسرائیل، .«کنند

 ب( نسبت به انتخابات

 اسفند نامه جعلی را منتشر کرد که در آن از قول وزیر کشور به وزیر بهداشت دستور پنهان آمار29رادیو پیام اسرائیل در تاریخ 
 کرونا داده شده بود:

دستور محرمانه وزیر کشور به مسئوالن، دوباره از پنهان کاری مقامات حکومتی در مورد ابعاد شیوع ویروس کرونا پرده »
 .برداشت

در نامه ای که تصویر آن در شبکه های اجتماعی افشاگری شده، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی دستور داده است که 
بات، مسئوالن حق ندارند هیچ گونه آماری در این باره منتشر سازند، که مبادا مردم را از ایستادن در صف حوزه های تا پایان انتخا

 بهمن(29)رادیو پیام اسرائیل، «.انتخاباتی و رای دادن بهراساند

 امنیتی-پ( آزادی زندانیان سیاسی

 رادیو پیام اسرائیل بین کرونا و مسائل دیگر پیوندهای غیرمنطقی برقرار کرد:
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زند: هم باالبردن چهره منفور پهلوی و هم تالش برای آزادی زندانیان دو نشان می* رادیو پیام اسرائیل با یک تیر 
 مطلوب خود

 

 * تداوم خط آزادسازی یاران

 

 

 اشتدسو ادامه * پروژه آزادسازی زندانیان هم

 ت( کمک جمهوری اسالمی به جبهه مقاومت

ه است ین مبارزه با کرونا و مبارزه با اسرائیل و ایادی آن در منطقکند؛ پیوند بیکی از پیوندهایی که رادیو پیام اسرائیل برقرار می
 کند:گونه نشان دهد که جمهوری اسالمی ایران سرمایه بهداشتی خود را در کشورهای دیگر خرج میکند اینو تالش می
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ت و در نهایپردازد نمایی نسبت به وضعیت نظام بهداشتی ایران می* یوحنا نجدی ذیل این یادداشت به سیاه
 نویسد:می

جای ساخت و تجهیز بیمارستان در ایران، چه برای شرایط عادی اما حکومت حاکم بر وطن ماست که به« کرونای اصلی» »
میلیارد دالر از ثروت مملکت را برای بشار اسد، سیدحسن نصرالله،  16التهابی همچون امروز، ساالنه و چه برای روزهای پر

 .«فرستدنظامی در منطقه میای شبههحماس و سایر گروه

 ث( سقوط نظام

 رادیو پیام اسرائیل تالش کرد بین بحران بهداشتی کرونا و آمال و آرزوهای خود نسبت به سقوط نظام پیوند بزند:

 

 * یادداشت سردبیر رادیو پیام اسرائیل و پیوند میان کرونا و سقوط نظام

پردازی در این زمینه عقب نماند و در این زمینه مطلبی نوشت که نقشه پشت پرده النویس رادیو پیام نیز از خیدیگر یادداشت
 نیم:ککند و به همین خاطر این یادداشت را به طور کامل به مخاطبان محترم عرضه میهای بیگانه را تا حدی روشن میسرویس

 ی کرونا؛ کورش عرفانیرنسانس خونین ایران: ابعاد سیاسی فاجعه»

 1398اسفند  21 چهارشنبه

ی خود با خطرات کوچک و بزرگ داخلی و خارجی روبرو رژیم جمهوری اسالمی در عمر چهل و یک ساله
ها را با تسلیم و یا تعویق، رفع و رجوعی موقت ها را با زور و سرکوب از سر گذرانده و خارجیبوده است. داخلی
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است و هم سرکوب شدنی نیست. ویروس کرونا در  کرده است. این بار اما با خطری مواجه شده که هم داخلی
ی کوچکی از واقعیت بزرگ مرگ و میر و گسترش این بیماری است. ابعاد ایران در حال شیوع و آمار دولتی جلوه

 .های پزشکی آن فراتر رودتواند به سرعت از جنبهسیاسی این فاجعه می

ه دیر دهد کخبر از وحشت از مقابله با واقعیتی می نفی، کم شماری، انکار و پرده پوشی حکومت در این باره
اند که چه بالیی به سراغشان ی حاکمان رژیم را خواهد زد. از آن سوی، مردم نیز هنوز در نیافتهیا زود دِر خانه

برد آمده است. به همین دلیل انتظار واکنش جمعی فوری و فراگیر از جانب آنان را نباید داشت. قدری زمان می
 .وسعت فاجعه آشکار شود و همگان دریابند که موضوع جدی استتا 

 نوع واکنش مردم

های اجتماعی برنامه ریزی شده از دست داده در کشوری که جامعه توانایی خویش را برای ایجاد جنبش
های ناگهانی وخودجوش امکان پذیر است. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد قیامی در اعتراض است، فقط حرکت

ی کنونی در ایران صورت بگیرد شکل و ماهیت شورشی خواهد داشت؛ بدون رهبری، بدون هدف و ه فاجعهب
بدون سازماندهی. بسیاری بر این باورند که حرکتی که این سه را نداشته باشد تداوم و آینده هم نخواهد داشت؛ 

 ر شوند و تداوم پیدا کنند به تدریجهای زمانی کوتاه تکراسخنی است متین. اما اگر چنین حرکت هایی در بازه
این سه عنصر را برای خود تهیه و تدارک خواهند دید: رهبران خود را خواهند یافت، هدف تعیین خواهند کرد و 

 .کنداز سازماندهی برخوردار خواهند شد. در جریان تحول خویش، حرکت نیازهایش را تامین می

خرب ها البته پرهزینه و مهدایت شده و منظوردار، این گونه شورش در تفاوت با یک جنبش از پیش سامان یافته،
ی از هم هستند، اما این امر بیشتر از آن چه حاصل یک انتخاب عمومی باشد محصول جبر شرایط در جامعه

ها پیش احتمال این را مطرح کرد که ما در ایران به جای یک جنبش و انقالب کالسیک پاشیده است. نگارنده سال
مواجه باشیم. منظور حرکت هایی است که، به جای درک و دانش جامعه، به « انقالب اسیدهای معده»یک  با

گردد و مردمان را در قالب حرکت هایی به غایت هیجان زده و رادیکال به صحنه معیشت و خشم آن باز می
سرکوب مهار کند: مانند دی  آورد. تا این جا برای رژیم این امکان وجود داشت که چنین حرکت هایی را بامی

شویم. ایران بعد ای از تحوالت میی تازهی ویروس کرونا ما وارد مرحله. اما با ورود پدیده1398و آبان  1396
 .ی کرونا شبیه قبل از آن نخواهد بوداز فاجعه

 نقش ویروس



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  || لیاسرائ امیپ ویرادـ  چهارم/ بخش  کرونای سیاسی  .. 44

سازد کم کاری و می ویروس کرونا در بسیاری از کشورها بروز کرده، اما آن چه مورد ایران را مستثنی
ی آنست. ابعاد این بیماری در ایران از هر جای دیگر دنیا گسترده تر و ی نظام در ورود و اشاعهحماقت نهادینه

نتایج آن نیز وخیم تر خواهد بود. هر چند که سانسور خبری و انتشار قطره چکانی آمار هنوز جامعه را از عمق 
زند، به مثابه پوشاندن آتش پشت یک پرده است؛ سرانجام از آن بیرون می ها و تلفات مطلع نکرده اما اینآسیب

سوزاند. آتش ویروس، حکومت و مردم را با هم خواهد سوزاند. شهروندان در این میان جان آید و میمی
 .بازند و نظام در این مهلکه بقای خود رامی

رود که یکی از سیاه ترین دوران خود را ببیند. یاقتصاد فلج ایران قبل از کرونا هم ویروس زده بود و اینک م
کمبود جدی کاالهای اساسی، قحطی مواد خوراکی، مرگ و میر محرومان، گرسنگان و بیماران، افزایش 

ها مانند سرقت و نیز نقض فراگیر قانون در ها و بزهکاریخودکشی و دگرکشی، فزونی تعداد خشونت ورزی
های تولیدی و خدماتی و بروز اختالف و درگیری و نزاع میان مردم برای تامین ابعاد بی سابقه، تعطیلی فعالیت

های معیشتی خویش برخی از نمادهای تلخ موقعیتی است که در راهست. رژیم در این شرایط دست حداقل
ر دی فلج ساختاری قرار دارد. هایی بسته دارد. حکومت به طور عملی در ایران تعطیل شده و کشور در آستانه

این موقعیت و در صورتی که رژیم مسیر تغییر، یا بهتر بگوییم، تسلیم را در پیش نگیرد، روند فرضی زیر را به 
 :شودعنوان یک مسیر احتمالی مطرح می

 .تواند به بروز اعتراضات شورش وار رادیکال بیانجامدشرایط کنونی می .1

 .ها خونین و خشن خواهد بودسرکوب شورش .2

 .ر معترضین با نیروهای سرکوبگر برخوردی متفاوت خواهند داشتاین با .3

ها با نیروهای سرکوبگر نخستین نمادهای نبرد مستقیم خیابانی در شهرهای ایران ی شورشیمقابله .4
 .خواهند بود

 .در صورت گسترده شدن این نبردهای خیابانی، جنگ پایدار مردم با نظام کلید خواهد خورد .5

های ضعیف زنجیر امنیتی نظام هستند از کنترل دولت خارج گ، نخست مناطقی که حلقهدر این جن .6
 .خواهد شد

 .های ضعیف، در واقع نخستین مناطق آزاد شده از سوی مردم خواهند بوداین حلقه .7

ی آزاد شده، روند سقوط نظام و رهایی کشور تسریع در صورت تعدد، گسترش و پیوند مناطق پراکنده .8
 .د شدخواه

 .خش، جایگزین نظام را تعیین خواهد کردببروز نیروهای فعال، توانمند و هدایتگر در این حرکت آزادی .9

تخریب و تلفات در این روند و در سطح کشوری سنگین و پرهزینه خواهد بود اما در نهایت منجر به  .10
 .فروپاشی نظام اسالمی خواهد شد
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نی ی رژیم کنودیده، با تلفات و خسارات بسیار، اما آزاد شده از سلطهدر پایان، مملکتی ویران، آسیب  .11
 .خواهیم داشت. این شاید همان رنسانس خونین ایران باشد

تواند نظم و آرامش را به کشور پس از این مرحله، میزان همسویی مردم با جایگزین رژیم مطرح است که می
و مدیریت دوران گذار در مسیر برگزاری انتخابات آزاد ممکن و  بازگرداند، کارها را به به روال عادی برگرداند

 .میسر شود

میم ی آنها فکر کنیم و تصاین فرایند احتمالی و نیزموضوعات مرتبط با آن مواردی است که از حاال باید در باره
ا کنترل این باندیشند خواهیم ایفاء کنیم. برخالف تصور کسانی که میبگیریم در چنین موقعیتی چه نقشی می
گردد، باید تاکید کنیم که گسترش ویروس کرونا علت تغییر شرایط بیماری، شرایط به حالت عادی باز می

 «.کشور نیست، معلول آنست. هشیار باشم

 رادیو پیام اسرائیل البالی پیام خود به چگونگی آغاز این شورش نیز اشاره کرده است:

میلیون نفری ممکن است باعث شورش  12ن و قرنطینه کردن یک شهر برخی از آشنایان امور میگویند : بست»
 .و به سقوط حکومت بیانجامد

تجربه چین و ایتالیا ثابت کرد که اعالم قرنطینه بهترین شیوه برای پایین بخشیدن به شیوع فزاینده کورونا می 
که در رژیم ایران قادر به انجام آن  باشد ولی درآن کشورها آذوقه و نیازهای مردم به طور منظم تامین گردید امری

 اسفند(25)رادیو پیام اسرائیل، «.نیست و ممکن است باعث شورش همگانی گردد

به  اش نسبتگوییافکنی و البته دروغاز این خبر رادیو پیام اسرائیل علت توجه ویژه این رسانه و هراس
 شود:در ایران مشخص می« قرنطینه»
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 افکنی با کلیدواژه قرنطینه*هراس

 
 افکنی با کلیدواژه قرنطینه*هراس

 

 
 کار مؤثر مقابله*تثبیت غیرمستقیم قرنطینه به عنوان راه
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  برداری روانی از آن*القای حس قرنطینه برای بهره

 
یک مردم به اجرای اقدامات احساسی نسبت به قرنطینه و القای ناامیدی نسبت به نظام  * تحر

 های مختلف الگوهای جداسازی و خودمختاری مردم را القا کرد:پیام اسرائیل به بهانه رادیو

 ایبر مردمی- مدنی های انجمن مریوان در  بدنبال کم توجهی حکومت به استان کردستان در مقابله با ویروس کورونا ،»
 .کردند مردم میان در کشدست و ماسک و ضدعفونی وسایل تقسیم به اقدام کرونا با مبارزه و مردم به کمک

 کهیتی دموکراتیک تنها راه رهایی از این بحران است چونمدیر خود  شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند:
)رادیو پیام اسرائیل، «.کند یابیەمیتواندچار و میداند بهتر را خودش مشکالت و درد جامعه است، جامعه ەگیرند تصمیم که وقتی

پایان خودمدیریتی دموکراتیک تعبیری دیگر از خودمختاری آنارشیستی است که به هرج و مرج و درگیری بی اسفند(29
 انجامد.می

 . روند حذف و انکار2.9

 های رژیم صهیونیستیالف( ضعف

گویی و برجسته کردن نقاط ضعف احتمالی ایران، از خطرات و تأثیرات منفی کرونا رادیو پیام اسرائیل در کنار تمرکز بر دروغ
 ای مثبت از چهره کریه این رژیم در اذهان تداعی کند:کند وجههدهد و تالش میرژیم غاصب صهیونیستی خبری ارائه نمی در
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 ذیل این عنوان آمده است:

بسیاری از اسرائیلی ها برنامه سفر به خارج را باطل کرده اند و هواپیماها تقریبا خالی مانده است. اسرائیلیان به گردشگری »
به خارج عالقه زیاد دارند و در طول سال، از هر دو اسرائیلی، دست کم یک نفر برای گردشگری به کشورهای خارجی  و سفر

سفر می کند و اکنون بسیاری از آن ها ترجیح می دهند موقتا در خانه بمانند. همچنین بسیاری از گردشگران خارجی آمدن خود 
این وضع اسرائیلیانی هستند که چون نمی خواهند به خارج سفر کنند، اکنون می توانند به اسرائیل را لغو کرده اند که برنده اصلی 

 « .با قیمت ارزان تر از هتل های داخل کشور لذت ببرند

نجر ماند که تعطیلی گردشگری خارجی به گردشگری داخلی ها چه تدبیری کردهمعلوم نیست با شیوع کرونا صهیونیست
تدبیری احمقانه . رادیو پیام اسرائیل نیز این بیستهاالکت صهیونیستکرونا و ه تریوع هرچه بیشاش شکه طبیعتا نتیجه شده

 را برای پوشاندن وضع نامطلوب کرونا در آن رژیم منتشر کرده است.

ن این رژیم یچنین رادیو پیام اسرائیل اخبار منفی رژیم غاصب صهیونیستی را سانسور کرد و به تکرار نگران شدن مسئولهم
 اکتفا کرد:

 

 بهمن14* نگران شدن 

 

 

 بهمن28* نگران شدن 
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 اسفند4* نگران شدن 

 

 اسفند16*نگران شدن 

ترین اتفاقی که در رژیم غاصب در برابر کرونا اتفاق افتاده نگران شدن مسئولین ظاهرا از نگاه خبرنویس رادیو پیام اسرائیل مهم
 ط ضعف قطعی این رژیم نیز سانسور شده است.جالد این رژیم است و البته نقا

گوی اسرائیلی به این مقدار اکتفا نکرد و تأثیرات منفی اقتصادی کرونا )که در تمام کشورها از جمله چین و البته رسانه دروغ
 ز داشته است:آمریکا و آلمان و... وجود داشت( را نیز انکار کرد و حتی ادعا کرد اقتصاد رژیم غاصب در ایام کرونا رشد نی

 

 



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  || لیاسرائ امیپ ویرادـ  چهارم/ بخش  کرونای سیاسی  ..  50

 ب( تبرئه حسن روحانی

رادیو پیام اسرائیل روند حذف و انکار را برای حسن روحانی نیز به کار برد. در مواردی که حسن روحانی تحت فشار افکار 
 :شد و وی را تبرئه و مقصر را دیگران جلوه دادعمومی بود رادیو پیام اسرائیل به طرز عجیبی وارد عرصه می

 مورد اول: عدم توقف پرواز ماهان

وزیر بهداشت گفت که از زمان انتشار خبر کرونا در چین، با اصرار او و پشتیبانی دولت، پروازهای مستقیم از چین لغو »
رائیل، )رادیو پیام اس.«برقرار ماندند شدند اما پروازهای غیر مستقیم از سوی شرکت هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران

 (اسفندالف5

 که دارانپاس سپاه که درحالی  دولت روحانی پیشتر دراین باره گفته بود تمامی پروازهای چین به ایران متوقف خواهد شد»
اده د ستورد ترابری و راه وزارت به و شده، روحانی دستور اجرای مانع باره این در دارد چین با را تجاری و نظامی ارتباط بیشترین

 بهمن(14)رادیو پیام اسرائیل، .«که هیچ کدام از پروازها و امد و شد های ارتباطی با چین نباید قطع شود

این در حالی است که شرکت هواپیمایی ماهان به صورت رسمی اعالم کرد که عدم لغو پرواز به چین به درخواست وزرای 
 اسفند(22)فرارو، دولت حسن روحانی بوده است.

 مورد دوم: عدم قرنطینه شهری

رادیو پیام اسرائیل در خصوص عدم قرنطینه شهری به صورت واضح حسن روحانی را تبرئه کرد و آن را نیز به گردن رهبری 
 انداخت:

ور خامنه ای مخالفت کرده است و در شبکه های اجتماعی امده است که حسن روحانی با قرنطینه کردن شهرها به دست» 
رهبری مانند همیشه سعی دارد که همه تقصیرها را بر گردن او بیاندازد.روحانی بارها گفته بود که دولت وی قدرت اجرایی 

 (اسفندالف21)رادیو پیام اسرائیل، «.ندارد

 چنین:و هم

در  ... شماری از کاربران نیز نوشته اند که حسن روحانی بود و نبودش تفاوتی ندارد همه کاره علی خامنه ای و سپاه است»
 هایشبکه زا  ثر بی توجهی علی خامنه ای و تندرویان وابسته به او به گسترش روز افزون امار مبتالیان کورونا در ایران ، شماریا

 کرونا بحران ستاد در وی گرفتن قرار راس در خواهان روحانی، به خطاب ایبیانیه در نیز غیردولتی هایسازمان تخصصی و ملی
 (اسفندب21)رادیو پیام اسرائیل، «.برای مهار ویروس کرونا شدند” تقدم پیشگیری بر درمان“ژی استرات بخشی اولویت و

 چنین به نوشته زیر توجه کنید:هم
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ی یک پاهی باقری، و یا دست کم برپایتحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، در مورد انتقال ستاد مبارزه با کورونا از روحانی به س»
سازمان موازی، در برابر ستاد مبارزه با کورونا که به ریاست حسن روحانی برپا شده است، اظهار داشت که این انتصاب، گام 
دیگری در راه سپردن همه امور حکومتی به نیروهای مسلح می باشد. اگر این چنین نبود، راه حال های دیگری وجود داشت که 

روحانی گفته بود که دولت .نیروهای مسلح، در چارچوب تصمیمات ستاد روحانی عمل کنند و نیاز به برپایی نهاد دیگری نباشد
 اسفند(24)رادیو پیام اسرائیل، .«او قدرت و توانایی تحمل کردن مقررات منع آمد و شد و برقراری قرنطینه را ندارد

 این دروغ رادیو پیام اسرائیل در حال است که در پیام مقام معظم رهبری به سردار باقری تصریح شده است:

 اسفند(22)مقام معظم رهبری، «.اید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کنداین قرارگاه ب»
 هامورد سوم: بستن حرم

 کرد فشار افکار عمومی را از حسن روحانی به سمت رهبری سوق دهد:رادیو پیام اسرائیل در این مورد نیز وارد شد و تالش 

 

 نویسد:* رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر می

با آن که علی خامنه ای دستور داده است که زیارتگاه های شیعه در مشهد و قم بسته شود و زائران نتوانند وارد آن جا شود، »
می نامند و شمار زیادی آخوند نیز در میان آن ها دیده می شوند، با برپایی ” نقالبوفاداران ا“گروهی از افرادی که خود را 

همایشی، شخص حسن روحانی را مسئول صدور این دستور دانستند و علیه او به شعار دادن پرداختند و از جمله گفتند که او با 
 شکستند را مشهد و قم هایحرم ورودی  ب هایصدها نفر از همین افراد روز گذشته )دوشنبه( در.این دستور غلط کرده است

هدف این اقدام، متزلزل ساختن هرچه بیشتر دولت روحانی  که باورند این بر امور آشنایان برخی. داشتند را جا آن به ورود قصد و
 .«به هدف برانداختن آن بوده است

 مورد چهارم: برخوردهای قهری

ای بسازد که موافق برخوردهای بسته و سختگیرانه نیست و در مقابل، حانی چهرهرادیو پیام اسرائیل تالش کرد که از حسن رو
 های ارشد حکومت به دنبال بستن و بردن و برخوردهای قهرآمیز هستند:مقام

https://radis.org/#facebook
https://radis.org/#facebook
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 د:کنکه هرنوع اتهامی متوجه حسن روحانی شود وی را تبرئه می*رادیو پیام اسرائیل ذیل این خبر پیش از آن

وحانی دوباره گفت که قرنطینه ای در ایران وجود ندارد و شهری قرنطینه نخواهد شد، یک مقام ارشد با آن که حسن ر»
 کند، نقض کورونا ویروس شیوع ادامه از پیشگیری  حکومتی هشدار داد که هر کس موارد و توصیه های حکومت را به هدف

 «.شد خواهد محکوم حبس سال یک وبه گرفت خواهد قرار کیفری پیگرد مورد

 . القای غم و یأس2.10

وجه گرفت. به عنوان زیر تهای مختلف آن را پی میالقای غم و یأس نیز یکی از شگردهای رادیو پیام اسرائیل بود که در قالب
 کنید:

 

 چنین به خبر زیر توجه کنید:هم

ر عمال مختل شده و بسیاری از با گسترش نگرانی در ایران در مورد ابعاد خطرناک شیوع ویروس کرونا، زندگی در کشو»
اماکن عمومی و از جمله مدارس و دانشگاه ها تعطیل گردیده تا شاید بتوان از ادامه شیوع سریع این ویروس جلوگیری کرد. ولی 
مردم نسبت به توانایی حکومت در رویارویی با این بیماری خطرناک، به شدت ابراز تردید می کنند و از نگرانی عمیق خود سخن 

 (اسفندب4)رادیو پیام اسرائیل، «.ی گویندم

 برجسته کردن مشکالت پیش آمده و ارتقای آن به اختالل کل زندگی نیز در همین راستا قرار دارد:
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 قتصادی:آمدهای منفی اجتماعی و ابرجسته کردن پیش

 

 اغراق دروغین نسبت به محدودیت موقت مرزها:
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 *القای غم و یأس و اضافه کردن بحران اقتصادی در ذهن مخاطب

 

 

 * اضافه کردن دغدغه آب به دغدغه بهداشتی و اقتصادی

 آمیز. استفاده از الفاظ اغراق2.11

 زیر توجه کنید:ه خبر بپیام اسرائیل بود. های خبرپراکنی رادیوآمیز یکی از روشاستفاده از الفاظ اغراق

 

یم غاصب در مواجهه با کرونا آن کار بوده که توقف پروازهای غیرضروری خارجی عمل و بیقدر بی* ظاهرا رژ
 شدهانگیز محسوب میدستوری شگفت
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 . شایعه2.12

های ثابت رادیو پیام اسرائیل بود. بسیاری از خبرهای این رادیو جعلی و بسیاری دیگر با منبع پمپاژ شایعات یکی از روش
 نامعلوم بود. برخی نیز به تصریح خود آن شایعه بوده است:

 

 اده نمود:رادیو پیام اسرائیل از این شیوه بار دیگر علیه رهبری و بیت ایشان استف

 

 

 که رادیو پیام اسرائیل؛ خود به منبع شایعه بودنش اذعان کرده است:نکته جالب این

ای را در دست دارد! که آن دکمه در شبکه های اجتماعی تصویری منتشر شده که در آن خامنه ای دکمه»
تر اگر شود. سادهزریق میحسی موضعی است که در مایع مغزی نخاعی تاست. اپیدورال داروی بی«اپیدورال»مخصوص

 .بخواهم بگویم این است که خامنه ای دچار درد شدیدی به دلیل مشکالت جسمی خود است

توضیح الزم: این خبر، خبر اختصاصی رادیو پیام اسرائیل بوده که بعضی از کانالهای تلگرامی بدون ذکر منبع، آن را به عنوان 
 (اسفندب9)رادیو پیام اسرائیل، «.خبر خودشان در فضای مجازی منتشر کرده اند

های اجتماعی بوده و ظاهرا نسبت به رادیو پیام اسرائیل طبق این خبر اذعان کرده که خود منبع این شایعه و دروغ در شبکه
 عدم درج منبع این دروغ گالیه نیز دارد.
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 وجه کنید:چنین به شایعه زیر تهم

امروز شایع شد که شمار بیشتری از دست اندرکاران رژیم ایران نیز کرونا گرفته اند و این به خوبی نشان می دهد که نه تنها »
به مردم توصیه می کنند به بیمارستان مراجعه نکنند، بلکه خود نیز نسبت به این خطرات بی اعتنا هستند و موجب ابتالی خویش 

البته این مواردی است که خود رادیو پیام اسرائیل با حماقتی آشکار اذعان به شایعه  (اسفندج9)رادیو پیام اسرائیل، .« می شوند
 1ین پرداخت نیز اشاره شد.سازی دروغبودنش دارد و به برخی موارد که در پوشش خبر قطعی به شایعه

یکی از شایعاتی که در خصوص قرنطینه قم مطرح شد این بود که برخی مقامات روحانی مانع قرنطینه قم شدند که بارها و 
 دانند.بارها این شایعه تکذیب شد و اعالم شد که متخصصان وزارت بهداشت این روش را غیرعلمی می

به فضای مجازی  امعلومن خود)که استناددهی ایغیرحرفهبا شیوه  1398اسفند6شنبه رادیو پیام اسرائیل این شایعه را سه
 است( مطرح کرد:

با درخواست   به گزارش شبکه های اجتماعی از ایران، حسین طائب رئیس سازمان اطالعات سپاه به دستور خامنه ای»
 .وزارت بهداشت برای قرنطینه کردن قم مخالفت کرده است

د شد. ای آمریکا خواهمعرفی کرده و گفته است قرنطینه کردن قم باعث بهره گیری رسانه ”آبروی اسالم“حسین طائب قم را 
 فند(اس6)رادیو پیام اسرائیل، «.روند می اماکن این به زیارت برای مردم و است باز  گزارش شده که هنوز اماکن مذهبی در قم

 اسفند نیز بازنشر داد: 15رادیو پیام اسرائیل این دروغ را در تاریخ 

م ی کرده بود و قپیشتر آخوند حسین طائب، رییس سازمان اطالعات سپاه پاسداران از قرنطینه کردن شهر قم جلوگیر»
)رادیو پیام اسرائیل، «.شد خواهد آمریکا ایرسانه گیریبهره باعث قم کردن قرنطینه بود گفته و کرده معرفی اسالم آبروی  را

 (اسفندب15

ین مسئله ا ؛توجهی به حقیقتبا بیبرخی از مدعیان اما  ارتباط عدم قرنطینه قم با مقامات روحانی بارها و بارها تکذیب شد
 :گونه نوشتند( این2020مارس8اسفند )18عنوان کردند و  زورگو را مربوط به برخی روحانیون

 

                                                             
 رجوع شود به بخش: دروغ 1
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 زیر نیز پرداخت: به بازنشر شایعهعالوه بر موارد فوق؛ رادیو پیام اسرائیل 

 

 

 . ادعای ارتباط با منابع خاص2.13

 است فرادیا»سازی این اخبار نسبت دادنش به های موجهگیرد اما یکی از راهسند مورد توجه مخاطب قرار نمیادعاهای بی
نای کل و مرتبط با دارد وجهه دادهی را برمیکه زحمت ارجاع. این نوع خبردهی عالوه بر این«شان فاش شودکه نخواستند نام

 دهد:منابع خاص را به رسانه می

یکی از نزدیکان قالیباف که نخواست نامش برده شود، ادعا کرد که قالیباف مریض نیست و برای معاینه به بیمارستان نرفته »
)رادیو پیام اسرائیل، «.بوده، بلکه قصد عیادت از چند بیمار را داشته است. بررسی میزان درستی این ادعا امکان پذیر نیست

 اسفند(7

 سند نسبت به بیت رهبری نیز امتحان شد:های بیاین بلوف
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)رادیو پیام «ست.منابع خبری ما در تهران می گویند: بیت رهبری به شدت نگران مبتال شدن علی خامنه ای به بیماری کرونا»
 (اسفندب9اسرائیل، 

 . گواهی2.14

ای است. در این روش از افراد مختلف های عملیات روانی و رسانههای مختلف نیز یکی از راهگواهی گرفتن از شخصیت
 شود.گرفته میمتخصص یا افراد عادی جامعه برای اثبات منظور خود گواهی 

 

های خارج از نظام امری طبیعی است ولی نکته سؤال برانگیز گواهی گرفتن این رسانه اسرائیلی گواهی گرفتن از شخصیت
 های داخلی مثل روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری دولتی ایرنا است:از رسانه

 یواقع آمار ندادن به اعتراض در بار اولین برای  دهد،روزنامه ایران چاپ تهران نیز که دیدگاه های حکومتی را بازتاب می »
 کرونا به دگانش مبتال تعداد با تناسبی شدگان فوت تعداد چرا: نوشت کرونا ویروس با ارتباط در ایران حکومتی مقامات سوی از

 .ندارد وجود

نفر فوتی وجود داشته باشد. باید 20 نفر مبتال حدود200روزنامه دولتی ایران در ادامه نوشت: ممکن نیست که با تعداد زیر 
کید قطعی و بدون چون و چرا بر بیان حقیقت متمرکز شودبرآورد علمی داشت بنابراین اطالع  رسانی باید با تأ

حکومت اعالم کرده که انتشار شمار مبتالیان و قربانیان، تنها توسط ستاد ویژه باید انجام گیرد. این تهدید نیز شنیده شده که 
 .شکان، به طور مستقل به انتشار واقعیات ابعاد کرونا بپردازند، دستگیر و زندانی خواهند شداگر پز

ای هخبرگزاری دولتی ایرنا نیز در این رابطه پرسید: چرا نباید مردم از اخبار واقعی کشور باخبر شوند ،با وجود تعداد فراوان کانال
وجود آمده است که وجود آن از اصل ویروس کرونا رسانی بهطالعتلگرامی و دیگر منابع خبری نوعی بلبشوی تحلیلی و ا

های ذهنی و روانی و اطالعاتی نتیجه فقدان حضور مؤثر یک رسانه معتبر است و تا این نقیصه تر است. این آشفتگیخطرناک
 (اسفندالف9)رادیو پیام اسرائیل، «.حل نشود، هیچ گرهی در این جامعه باز نخواهد شد
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 سازی. اهریمن2.15

ها یا ای اهریمنی از شخصیتهای عملیات روانی مرسوم است که در آن یک رسانه چهرهسازی یکی از روشاهریمن
ترین رژیم موجود در ها از این روش است که خود اهریمنیجیب؛ استفاده اسرائیلیدهد. نکته عهای رقیب خود نشان میدولت

 حال حاضر هستند.

 رادیو پیام اسرائیل با استفاده از این روش تالش کرد ایران را محور شیوع کرونا نشان دهد:

 

 

 ها نیز اقدام کرد:و در این راستا به بازنشر اتهامات ناروای دیگر رسانه

 

 ریت ژورنال:استوال
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 . تخریب هویت2.16

های کرونایی رادیو پیام اسرائیل بود.این رسانه با سوء استفاده از بحران کرونا به تخریب هویت مذهبی یکی از سوء استفاده
 تخریب مذهب و فقه اسالمی پرداخت و دوگانه دروغ فقه و بهداشت را برجسته کرد:

 

 

 جش. استنادهای مجازی و غیرقابل سن2.17

های رادیو پیام اسرائیل استفاده از استنادات غیرقابل سنجش است. ظاهرا این رسانه با ضعف مفرط ترین روشیکی از پررنگ
 منابع خبری روبروست و از این روش حتی در عنوان خبری خود نیز استفاده کرده است:

 

 به مورد زیر نیز توجه کنید:
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 درصد اخبار رادیو پیام اسرائیل با منبع نامعلوم منتشر شده است.74* در بخش آمار گفته شد که 

 

 . تحریف2.18

 های پرکاربرد رادیو پیام اسرائیل است. به خبر زیر توجه کنید:روش تحریف اخبار نیز یکی از

 که عیموضو با رابطه در خصوصا مجازی فضای در حتی رسانیاطالع  پیشتر پلیس حکومت ایران اعالم کرده بود که با»
ا ناجا گفته بود که فضای نظامی وحید مجید، رئیس پلیس فت.کندمی قهری برخورد باشد، داشته پی در را عمومی افکار حساسیت

 (اسفندالف13)رادیو پیام اسرائیل، «.شودمی رصد  مجازی ایران به شدت

 رسانی.سازی است و نه اطالعد پلیس فتا با شایعهبدیهی است برخور

 چنین به خبر زیر توجه کنید:هم

  (اسفندب16)رادیو پیام اسرائیل، «.به گزارش خبرگزاری ایسنا هم اکنون هم پروازها توسط سپاه پاسداران به چین ادامه دارد»

 های رسمی پروازها به چین را به سپاه نسبت ندادند.کدام از خبرگزاریهیچ

 توان اشاره کرد:به خبر زیر نیز می« تحریف»در زمینه استفاده از روش 

و حاال حسین سالمی فرمانده کل سپاه  خامنه ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را مامور تشکیل یک ستاد جنگی ساخت »
ی، معلوم نیست که با آرایش جنگ«. سپاه در برابر کرونا آرایش جنگی به خود گرفته است»پاسداران نیز ادعا کرده می گوید: 

 اسفند(26)رادیو پیام اسرائیل، .«چگونه می توان به درمان یک بیماری خطرناک پرداخت

مقام معظم رهبری رئیس ستاد کل را مأمور تشکیل یک ستاد بهداشتی و نه جنگی ساخت و سردار سالمی نیز سپاه را در بعد 
 بهداشتی مأمور دانسته بود.
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 . استفاده از ادبیات عامیانه2.19

هایی را با ه بارز رادیو پیام اسرائیل است. رادیو پیام اسرائیل البالی اخبار خود پیامووج یکی از میانهاستفاده از ادبیات عا
آورد و منبع آن را فضای ادبیات عامیانه و به قصد تخریب سپاه پاسداران و مقام معظم رهبری و جمهوری اسالمی اسالمی می

 کند:پیام را منتشر کرده به هیچ عنوان مشخص نمیکند ولی منبع و نوع شبکه اجتماعی که این مجازی اعالم می

در شبکه های اجتماعی نوشته شده ورود نخستین تیم فنی سازمان بهداشت جهانی به ایران کشور دوست و همسایه روسیه »
ه ایران سفر بکه برای آقا قرآن خطی کادو میاره، کوچکترین پیشنهاد کمکی که نکرده هیچ، مربی ایرانی را که میگوید من سه ماهه 

 .اد کمک بشردوستانه میدهدپیشنه حساس برهه این در آمریکا کش قاسم و کافر و متخاصم کشور اونوقت. نمیدن راه  نکردم

برخی کاربران در شبکه های اجتماعی با تشکر از این نوع دوستی سازمان بهداشت جهانی نوشته اند: به این میگن نوع 
)رادیو پیام اسرائیل، «.م مردم ایران رو فراموش نکردن و با هر شرایطی به ما کمک می کننددوستی و انسانیت .بازم دمشان گر

 (اسفندب13

دا از شود. جهای مضحکی دچار میشود که به اشتباهبازی خود میامقدر درگیر عوالبته گاهی اوقات رادیو پیام اسرائیل آن
 اشتباهات امالیی فراوان این به اصطالح رسانه، مورد زیر نیز جالب توجه است:

 

 

یان کرونا مردم نسبت به نظام بی اعتماد * این متن بخشی از گزارش نیویورک تایمز است که در آن ادعا شده در جر
 اسفند منتشر کرده است. در خط پایانی این گزارش نوشته شده:15م اسرائیل آن را شدند و رادیو پیا

ه این ک« ایدچرا بیمارستان صحرایی را در یک محله پرجمیت برپاکرده»اهالی قم در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت:»
 شود که این جمله درامه مشخص میتر شبیه است. در ادجمله تناسبی با یک گزارش رسمی ندارد و به عنوان یک خبر بیش

 جا کپی کرده است:حقیقت عنوان خبر بعدی بوده که خبرنویس عجول رادیو پیام اسرائیل آن را در این
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 چنین به خبردهی زیر توجه کنید:هم

اری نداشته کدر شبکه های اجتماعی نوشته که کرونا فعال از بزرگان حکومت شروع کن .لطفا با مردم بیچاره و قشر متوسط »
ها خلوت شده، خبری از شلوغی اسفند نیست، بازارها و مراکز خرید تقریبا در شبکه های اجتماعی نوشته شده :خیابان.باش

 .سین و ماهی قرمز و سمنو برقرار است اما ازدحامی مقابل آن نیستخالی هستند، بساط هفت

دگان بر اثر شودکان به ویروس کرونا منتشر نشده و در میان فوتکاربران نوشته اند خداروشکر تا به حال خبری از ابتالی ک
)رادیو پیام «.کرونا نیز کودکی نبوده است. اما هیچ تحقیق پزشکی ثابت نکرده که کودکان از ابتالی به این ویروس مصون هستند

 (اسفندج15اسرائیل، 

 چنین:و هم

 های بهداشت جهانی کجا رفته ؟ کمک ارسال  کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند این همه»

ن حق بیمه طالب و روحانیو“میلیارد تومان برای  346عده ای نیز نوشته اند : همون حکومتی که امسال از جیب من و شما “
ها مشغول کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا هستند، پرداخت کرد، االن برای نیروهای متخصصی که در بیمارستان” غیرشاغل

)رادیو پیام اسرائیل، «”.کنه، و از مردم درخواست کمک مالی دارهماسک و دستکش و لباس و مادۀ ضدعفونی تهیه نمی
 (اسفندب17

 بولتنی. خبردهی شبه2.20

شود ذیل یک عنوان خبری ای رادیو پیام اسرائیل است که باعث میهای ثابت رسانهبولتنی یکی از روشخبردهی شبه
 به طور کامل و بدون تقطیع آورده شده توجه کنید:ای از اخبار مربوط و نامربوط آورده شود. به خبر زیر که مجموعه

 کورونا و بحران اقتصادی فزاینده موجب شد که بانک مرکزی یک رشته تسهیالت مالی به بدهکاران اعطا کند

 1398اسفند  14چهارشنبه 
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ق افتاد. ارها به تعویوکالحسنه و تسهیالت مالی برخی کسبهای قرضسررسید وام  رییس کل بانک مرکزی ایران اعالم کرد:
علت اتخاذ این تصمیم آن است که وضع اقتصادی رژیم هر روز بحرانی تر می شود و ویروس کورونا نیز به کسب و کار مردم 

 .آسیب زیاد وارد آورده است

اند عبدالناصر همتی، گفت که اقساط تسهیالت کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل شده
بدون وضع هرگونه  99و فروردین و اردیبهشت  98های اسفند الحسنه تمام اشخاص، در ماهو همینطور اقساط تسهیالت قرض

 .جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شد

ت همتی گفته اس شوند با این حال آقایها و بخشی از حمل و نقل شامل این کسب و کارها میها، رستورانگفتنی است هتل
 .شودمصادیق کسب و کارها از سوی دولت تعیین می

رییس صنف رستوران های تهران پیشتر گفته بود: وضعیت کسب و کار خوب نیست و بیشتر رستوران ها بسته شده اند. شمار 
 .زیادی از انان نیز که فعالیت می کنند مشتری ندارند

 معاون.میکند جلوگیری  کرونا ویروس واقعی اخبار انتشار از نحوی هر به که  در یک نمونه دیگری از پنهان کاری های رژیم
 از دئوییوی انتشار با قمی شهروندان از یکی پیشتر. شد بازداشت  قم غسالخانه فیلم انتشار عامل که کرد اعالم قم دادستان

 .اده بوددر این شهر نشان د را کرونا باختگان جان دقیق آمار قم معصومه بهشت غسالخانه

 به نیز اخیرا  حکومت ایران از هر روشی برای جلوگیری از انتشار اخبار ویروس کرونا استفاده می کند، بر همین اساس
 .کنید اقدام باره این در که ندارید حق وجه هیچ به که اند داده دستور پرستاران و پزشکان

یا تصویر جعلی یا بدون مجوز منتشر کند و امنیت روانی جامعه  هر کسی که درباره کرونا خبر» معاون دادستان قم تاکید کرد:
 «.را بر هم بزند، مجرم است و با آن برخورد قاطع می شود

 سخنگوی قوه قضائیه نیز در ارتباط با : نازنین زاغری در سالمت کامل است
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ه کرونا گفت زندانی ایرانی بریتانیایی بغالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در ارتباط با مبتال شدن نازنین زاغری 
 «.اش تماس داشتنازنین زاغری در سالمت کامل است و فضاسازی شد و دیروز با خانواده: »

اند. اسماعیلی گفته هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفته 54وی درباره اعطای مرخصی به زندانیان گفته است که بیش از 
 «.ما مهم است و امنیتی و غیرامنیتی ندارداست که سالمت زندانیان برای 

 ارائه« قضائی»و « رسانی و اجتماعیعاطال»، «اقتصادی»شود ذیل یک عنوان اقتصادی سه محور:طور که مشاهده میهمان
 شده است.

 چنین در این زمینه به خبر زیر توجه کنید:هم

 ان سپاهی: سه تن از فرماندهان در اثر کرونا فوت کرده اندشبکه های اجتماعی در ایران، درباره ابتالی فرمانده

  1398اسفند  15پنج شنبه 

 

 

محمد حاج ابوالقاسمی، مسئول  پاسدار و سپاه، زمینی نیروی اطالعات حفاظت سابق فرمانده پورقاسم، رمضان  پاسدار
 ددادن جان ناکورو ویروس اثر در  سازمان بسیج مداحان سپاه استان تهران و رضا خازنی راد

 روز هس در قم و تهران ساری، هایشهر در  در شبکه های اجتماعی نوشته شده که دو پاسدار بازنشسته و یک سپاهی کارمند
 .دادند دست از را خود جان گذشته

 ئولمس ابوالقاسمی، حاج محمد پاسدار و سپاه، زمینی نیروی اطالعات حفاظت سابق فرمانده پورقاسم، رمضان  پاسدار
 ماندهفر این مرگ علت به هارسانه اما دادند جان کورونا ویروس اثر در,  راد خازنی رضا و تهران استان سپاه مداحان بسیج سازمان

 .”«.به خاطر جراحات شیمیایی در بیمارستان بستری شده بود“اند که او تنها نوشته ند،نکرده ایاشاره پاسداران سپاه سابق

هزار جانباز  63“ حاضر حال در  دیرکل مصدومان شیمیایی بنیاد شهید در این باره گفته کهمحمدرضا صدیقی مقدم، م
 .وجود دارد” شیمیایی
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ای اخیر هگفتنی است مصدومان شیمیایی در ایران از مشکالت تنفسی و ریوی در رنج هستند و گروهی از آنها نیز طی سال
 بیماری  اند.کورونا نیز که بهایران و عراق جان خود را از دست داده های سمی در جنگبر اثر عوارض ناشی از استنشاق گاز

مشکالت حاد “اثر  بر هم اندشده مبتال ویروس این به که افراد از زیادی شمار مدت این در و است مشهور تنفسی و ”ریوی“
 .اندجان خود را از دست داده” تنفسی

رگان حکومت شروع کن .لطفا با مردم بیچاره و قشر متوسط کاری نداشته در شبکه های اجتماعی نوشته که کرونا فعال از بز
 .باش

گذاری گرفته کنشان داده شد؛ از مجلس قانونجا خودش را به رخ می گیری ویروس کرونا در همهدر رسانه های خبری همه
کنی آنها پاکفروشی و شیشهه است و گلهای زبالگردی کودکان درون سطلتا بازار شب عید. تنها چیزی که تغییری نکرده، زباله

 .هاسر چهارراه

ها خلوت شده، خبری از شلوغی اسفند نیست، بازارها و مراکز خرید تقریبا خالی در شبکه های اجتماعی نوشته شده :خیابان
 .سین و ماهی قرمز و سمنو برقرار است اما ازدحامی مقابل آن نیستهستند، بساط هفت

دگان بر اثر شخداروشکر تا به حال خبری از ابتالی کودکان به ویروس کرونا منتشر نشده و در میان فوت کاربران نوشته اند
 .کرونا نیز کودکی نبوده است. اما هیچ تحقیق پزشکی ثابت نکرده که کودکان از ابتالی به این ویروس مصون هستند

خواستار توجه هر چه بیشتر به بهداشت، سالمت، یک عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در این باره 
 .گرد شده استآموزش و نحوه اسکان کودکان زباله

طح کنند، بدون ماسک و دستکش در سگرد و کسانی که در خیابان یا مترو دستفروشی میگوید کودکان زبالهمینا جندقی می
 هاستدر جوار زبالهشان نیز شهر در تردد هستند، تغذیه نامناسبی دارند و محل سکونت

ش های سنگین درمانی و مشکالت پذیراین کودکان در صورت ابتال به بیماری نیز، به دلیل هزینه» نویسد: این کنشگر می
 «.کودکان بدون اوراق هویتی امکان مراجعه به مراکز درمانی ندارند

 عرضشم در کودکان که مراکزی و معابر نکرد ضدعفونی برای ضربتی هایعملیات  در شبکه های اجتماعی نوشته شده که
 . ها آقازاده سفارش به شاید انهم کنند می عفونی ضد را خاص های خیابان تنها و است شعار حد در و نشده عملی هستند

در میان مرگ و میر و فشارهای روحی و روانی ناشی از گسترش ویروس کرونا محتکران از اب گل الود ماهی گرفته اند و روز 
محتکر لوازم پزشکی  157  سخنگوی نیروی انتظامی حکومت اعالم کرد: بیش از . روز امارشان بیشتر از کرونا می شودبه 

 . بازداشت شدند
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میلیون دستکش ،  68هزار عدد ماسک،  14ز گذشته، بیش از هشت میلیون و رو ده طول در  پاسدار احمد نوریان افزود: 
نفر به اتهام احتکار اقالم پزشکی بازداشت  157اند که در این رابطه نیز اقالم کشف شدهکننده و سایر تن مایع ضدعفونی 10

 .«گردیده اند

شده اده د« احتکار»چنین و هم «وضعیت کودکان کار» ،«شایعه فوت برخی سرداران سپاه»ربط در این خبر نیز سه محور بی
 است.

 کرد:توان اشاره در این زمینه به مورد زیر نیز می

یخ، موافقت کردند  یارتگاه بدون تعیین تار  پس از بسته شدن حرم امام رضا در مشهد، روحانیون قم نیز با بسته شدن ز

 1398اسفند  25یکشنبه 

مقامات مذهبی قم تا کنون با بستن زیارتگاه ها به شدت مخالفت می کردند ولی به دنبال اعالم بسته شدن حرم امام رضا در 
 یز ناچار به اعالم تعطیلی حرم شدندمشهد، آن ها ن

 مذهبی مقامات. شوندمی تعطیل زودی به جمکران و معصومه حضرت حرم  استاندار قم با تاخیر یک ماهه اعالم کرده که
م بسته شدن حرم امام رضا در مشهد، آن ها نیز اعال دنبال به ولی کردند می مخالفت شدت به ها زیارتگاه بستن با کنون تا قم

 .ار به اعالم تعطیلی حرم شدند. با این همه، مقامات مذهبی قم تاریخی برای بسته زیارتگاه ها مشخص نکردندناچ

نامه وزارت کشور، حرم حضرت معصومه و مسجد پور، معاون امور زائرین استانداری قم، اعالم کرد طبق بخشیونس عالی
 خواهندن تعطیل مسافری هایپایانه و هااتوبوسرانی متروها،  رد کهشوند. وزارت کشور نیز اعالم کزودی تعطیل میجمکران به

 .بود

 ریتمدی ملی ستاد توسط تجهیزات تأمین با استانی هایخروجی کنترل  :افزود کشور وزارت سخنگوی  سلمان سامانی
 .ذیرفتا هماهنگی استانداران در سراسر کشور صورت خواهد پب و احمر هالل جمعیت و بسیج همراهی کرونا،

هم چنین مدیرعامل پشتیبانی امور دام حکومت گفت: عرضه مرغ و گوشت قرمز در بازار بیشتر از تقاضا است و هیچ کمبودی 
 .در این زمینه وجود ندارد

هزار تومان و گوشت  40ها به قیمت کیلویی حسن عباسی معروفان، افزود: هم اکنون گوشت قرمز وارداتی در کلیه فروشگاه
 .شودها عرضه میهزار تومان در فروشگاه 93لی نیز به قیمت هر کیلوتازه داخ

هزار و  12هزار تومان و گوشت مرغ کشتار روز نیز به ازای هر کیلو 12وی گفت: گوشت مرغ منجمد نیز به قیمت هر کیلو 
 .شودتومان به مردم عرضه می 500
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 وبارهد قیمت اکنون اما  قیمت گوشت قرمز جهش داشته استعباسی معروفان افزود: در روزهای اخیر به علت شیوع کورونا 
 .«هزار تومان برگشته است 100 زیر به

آورده شده « قیمت گوشت»و « نظارت بر ورودی و خروجی شهرها»، «بسته شدن حرم»ربط در این خبر هم سه محور بی
 است.

 . انتشار اخبار جزئی محلی2.21

شود که یک رسانه در نظر مخاطب دقیق و قابل اعتماد جلوه کند. رادیو پیام میانتشار اخبار جزئی و بعضا محلی باعث 
 اعتباری برای رسانه خود بخرد:اسرائیل نیز با انتشار اخبار جزئی تأیید نشده تالش کرد از این طریق اندک

 ه پاسداران در مناطقشهروندان قمی مرکز اصلی شیوع کرونا در ایران در اعتراض به استقرار بیمارستان صحرایی سپا»
  (اسفندالف15یل، )رادیو پیام اسرائ«. مسکونی فقیرنشین به خیابان ها آمده اند و مانع اجرایی شدن این اقدام شده اند

 تر و جلب اعتماد مخاطب طراحی شده است.سازی هرچه بیشاین خبر دروغ که به منابع محلی استناد داده شده برای شایعه

 چنین است:هم

تن رسید. سیامک دیوشلی  11باخته بر اثر کرونا به شمار پزشکان و پرستاران جان  منابع محلی در استان گیالن خبر دادند که»
سرا، زشک بیمارستان بندر انزلی، علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان رشت، حمید لطفی جراح استخوان و مفاصل در صومعهپ

 (اسفندالف17)رادیو پیام اسرائیل، «.و مصطفی صمدی پزشک بابلی شمار کادر درمانی جان باخته بر اثر کرونا هستند

 .جوانان جوانرود، در برابر ناتوانی های رژیم در رسیدگی به کورونا، به تالش خودجوش علیه آن دست زده اند»

 یک  اند و در، به شکل خودجوش کمپینی راه اندازی کردهجوانان شهرستان جوانرود یکی از شهرهای محروم استان کرمانشاه
 سالمت تامین در حکومت توجه عدم علت به. کنندمی ضدعفونی را شهر مردمی، غیرنقدی و نقدی هایکمک با جمعی حرکت

 .کنند می محافظت شهرها از کورونا با مقابله کمپین  تشکیل با مردمی های گروه ایران، مردم

اوه نیز اقداماتی مردمی انجام شده است .در این گزارش امده پ و مریوان و بانه شهرهای  رسانه های محلی همزمان به گزارش
 «.است که مردم به انتظار دولت و حکومت نمی نشیند

 



 

 

 

 

 

 . موضوعات محوری3

 کرد:می نبالدرادیو پیام اسرائیل اخبار خود را در چهار حوزه کلی 

 ادیالف( اختالل اقتص

 ب( شیوع و قرنطینه و فوت

 پ( ضعف و ناکارآمدی در مقابله

 ت( بستن و محدودیت مرزها

 خوانی عملیاتحال باید دید که هدف این رسانه از ارائه اخبار در این چهار محور چیست؟ پاسخ به این سؤال ما را به نقشه
 کند.نزدیک میروانی رادیو پیام اسرائیل 

 ی. اختالل اقتصاد3.1

بحران بهداشتی کرونا بار سنگین روانی را بر مردم ایران و جهان تحمیل کرد. طبیعی است برای حل این بحران باید بر مسائل 
 بهداشتی تمرکز داشت و البته در کنار آن به مسائل جانبی و آثار سوء احتمالی آن نیز پرداخت.

لیه ایران را پرحجم و با هدف مأیوس کردن مطلق مخاطب ایرانی رادیو پیام اسرائیل اخبار مربوط به آثار اقتصادی کرونا ع
 1 منتشر کرد و آثار اقتصادی کرونا را در حد نابودی کامل اقتصاد ایران بزرگ جلوه داد.

                                                             
 «القای غم و یأس»، «ها و کمبودهای ایرانسازی: الف( ضعفبرجسته»رجوع شود به بخش:  1
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چنین این رسانه وابسته به رژیم صهیونیستی از فرصت به وجود آمده سوء استفاده کرد و پشتیبانی جمهوری اسالمی از هم
 1های اقتصادی و به تبع آن بهداشتی نشان داد. مت را باعث ضعفجبهه مقاو

البته مزدوران رادیو پیام اسرائیل متوجه بودند که نباید خبر منفی از رژیم غاصب مخابره کنند از این رو کرونا را، که مایه 
بلکه به طرز غریبی  نوان نکردچین و آمریکا و آلمان و... است، نه تنها مایه اختالل اقتصاد رژیم غاصب ع ضعف اقتصادی

 2ادعای رشد اقتصادی این رژیم را نیز داشتند.

عالوه بر موارد فوق رادیو پیام اسرائیل تالش کرد از کمبودها و فشارهای اقتصادی برای تحریک قشر مستضعف سوء استفاده 
ام سقوط نظ و پریشان انتقام از ملت ایران ها را به شورش مردمی علیه نظام بکشاند و در نهایت به خوابو این تحریک 3کند 

  4به راه بیندازد.« رنسانس خونین در ایران»اسالمی برسد و به خیال خام خود 

 . شیوع و قرنطینه و فوت3.2

اعتمادی آلود و پرحجم آمار شیوع و فوت القای ناکارآمدی نظام و ایجاد حس بیهدف رادیو پیام اسرائیل از انتشار یأس
وری اسالمی در مخاطب بود. این رسانه به صورت مشخص تالش داشت که نوک پیکان حمله خود را به سمت نسبت به جمه

 5رهبر معظم انقالب اسالمی، سپاه پاسداران، وزارت بهداشت و تا حدی وزارت کشور ببرد.

کرده؛ پیامدهای اجتماعی آن چنین این رسانه درصدد بود که با القای پیام منفی قرنطینه از بار روانی آن سوء استفاده هم
چون قحطی و گرانی و... را پیش چشم مخاطب تصویر کند و قرنطینه را عامل آشوب و شورش قلمداد کند و از این طریق هم

 6های احساسی حاّد دعوت کند.مخاطب ایرانی را به حرکت

یامدهای ه میدان بکشد و قشر متوسط را با پرادیو پیام اسرائیل تالش داشت که قشر محروم و مستضعف را با بحران اقتصادی ب
روانی قرنطینه ادعایی خود و البته در کنار آن تالش فراوانی داشت که به قوه قضائیه جمهوری اسالمی فشار وارد کند تا زندانیان 

قطعات دیگر در طبیعی است تکمیل این پازل و قرار دادن  7شوند را آزاد کند.امنیتی، که پیاده نظام غرب محسوب می-سیاسی
آورد. البته این بحران از نگاه اسرائیل صرفا داخلی نیست. رادیو پیام اسرائیل تالش کنار آن بحرانی فراگیر را در ایران به وجود می

                                                             
 «مند: کمک جمهوری اسالمی به جبهه مقاومتپیوندهای هدف» رجوع شود به بخش: 1
 «خودبرتربینی و تعریف از خود»و « های رژیم صهیونیستیند حذف و انکار: ضعفرو»رجوع شود به بخش: 2
 «تفرقه: تفرقه بین مردم و مسئولین»رجوع شود به بخش: 3
 «مند: سقوط نظامپیوندهای هدف»رجوع شود به بخش: 4
 «اعتمادسازیبی»رجوع شود به بخش: 5
 «مند: سقوط نظامپیوندهای هدف»رجوع شود به بخش: 6
 «امنیتی-مند: آزادی زندانیان سیاسیپیوندهای هدف»جوع شود به بخش:ر 7
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داشت ایران را عامل شیوع کرونا در منطقه و حتی جهان معرفی کند و از این طریق کشور را به انزوای محض بکشاند و زمینه 
 1المللی فراهم سازد و بین ایران و کشورهای دوست و همسایه تفرقه بیندازد.عاوی حقوق علیه ایران را در مجامع بیناقامه د

 . ضعف و ناکارآمدی در مقابله3.3

ظام ضعیف نت پردازیهای احتمالی جمهوری اسالمی ایران و یا دروغهدف اولیه رادیو پیام اسرائیل از برجسته کردن ضعف
ا به صورت ویژه در دستور کار خود قرار رام معظم رهبری و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تخریب مق تاو در این راساسالمی بود 

البته رادیو پیام اسرائیل )با وجود  3ای رادیو پیام اسرائیل به وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز رسید.کاری رسانهخراب و 2داد
بر شخص آقای حسن روحانی وجود داشت وارد که فشار افکار عمومی  هازنگاهبدر (، اما 4که اصل نظام را نشانه رفته بوداین
 5کرد.شد و وی را تبرئه میمی

ها و ها تالش کرد پزشکپردازی نسبت به وجود ضعفهای احتمالی یا دروغچنین رادیو پیام اسرائیل از ضعفهم
ظام فاصله کرونا هستند با نپرستارها را در شرایط بحران کرونا از بدنه نظام جدا کند و بین این قشر که خط مقدم مبارزه با 

ترین مسائل هم نگذشت و تالش کرد از بحران پیش آمده برای دامن زدن افکنی از کوچکالبته در راستای تفرقه 6بیندازد.
 7های مذهبی سوءاستفاده کند.به تفرقه

 . بستن و محدودیت مرزها 3.4

 8ظور ایجاد تفرقه و القای حس قرنطینه در مخاطب منتشر کرد.رادیو پیام اسرائیل اخبار بسته شدن و محدودیت مرزها را به من

                                                             
 «سازیاهریمن»رجوع شود به بخش: 1
 «ادعای ارتباط با منابع خاص»، «تحریف»، «شایعه»، «دروغ»رجوع شود به بخش: 2
 «اعتمادسازی نسبت به وزارت بهداشت و وزارت کشوربی»رجوع شود به بخش: 3
 «اعتمادسازی نسبت به نظامبی»رجوع شود به بخش: 4
 «روند حذف و انکار: تبرئه حسن روحانی»رجوع شود به بخش: 5
 «تفرقه: تفرقه بین مردم و مسئولین»رجوع شود به بخش: 6
 «های مذهبیتفرقه: تفرقه»رجوع شود به بخش: 7
 «تفرقه: تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه»رجوع شود به بخش: 8



 

 

 

 

 

 

 

 . نگاهی به سناریوی طراحی شده توسط رادیو پیام اسرائیل4

 اتیعمل یوی، کشف سنار1399نیفرورد1بهمن تا 11 یدر بازه زمان لیاسرائ امیپ ویراد یخبر نیعناو یلیتحل یحسب بررس
 .ستیرسانه مزبور، چندان دشوار ن یروان

  :گفت دیاب ل،یاسرائ امیپ ویاخبار منتشر شده در راد یبه کار رفته و پردازش موضوع یروان اتیعمل یهاروش آمار، به توجه با

ای از همین رو تالش مذبوحانه مردم ایران منفورنددانند که نزد های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی به خوبی میرسانه
ا در هر هایی داشت امکنند. رادیو پیام اسرائیل نیز در همین راستا تالشمی ق، اسالمی و انسانینفرت عمیبرای پاک کردن این 

د و انهای آن بریدهاید اذعان کرد که مخاطب ایرانی این رسانه کسانی هستند که به طور کامل از نظام اسالمی و آرمانبصورت 
 .برانداز یا آماده پذیرش عقاید براندازانه حاد هستند

همین  وقعیت خود را درک کرده ازرسد این رسانه نیز به خوبی مبا توجه به اخبار منتشر شده از رادیو پیام اسرائیل به نظر می
 مستقیم تخریبنمایی ،بزرگ تهمت، اخبار غیر مستند، شایعه، دروغ،: چونهمای با ابزار و تکنیک های بسیار سیاه رسانه رو

دار های شاخدروغ أمین خوراک برای بریدگان از نظام و به اصطالح براندازها تبدیل کرده است و خود را به منبعی برای ت و...
 صریح را با ادبیات عامه پسند و با تکیه بر تکنیک های عملیات روانی به خورد مخاطب می دهد.

توانند های رسمی نمیکه رسانهدارد. چرارسمی نگه میخود را به سان یک رسانه نیمهدر سیر خبررسانی رادیو پیام اسرائیل 
بع امن از یکی به ایا همین سیاست رسانهبادیو پیام اسرائیل رسند منتشر کنند.به صورت واضح و آشکار اخبار دروغ یا بی

اهده ای و مشرسانی شبکهبا توجه به هم است و تبدیل شده سازی و گردش شایعات علیه نظام به ویژه رهبری و سپاهشایعه
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ن یتر( با اییدر برخی شبکه های مجازی)خصوصا تو هویت)فیک(یبهای سابهماهنگی غیرعادی برخی فعاالن برانداز و ح
 منبع شایعات براندازهای فیک توییتری و غیرتوییتری نیز هست. رسانه معاند، به نظر می رسد که این رسانه صهیونیستی 

ع خود را به مناب سازی منابع رسمی را زیر سؤال برده و به طور مشخص مخاطبرادیو پیام اسرائیل برای رفع موانع شایعه
انجامد. البته رادیو پیام اسرائیل دقت داشت که ماشین دهد که این اقدام به افزایش ضریب شایعات میغیررسمی ارجاع می
به کار نگیرد و حتی در مواقع حساس به تبرئه برخی  داخلی دارزده و مسئلهغرب سئولینمای خود را علیه تخریب و اراذل رسانه

 نیز پرداخت.هستند های سیاسی غرب دیک به نقشهسیاسی که نز باالیمسئولین رده

درصد اخبار این رسانه با 74ای ثابت برای رادیو پیام اسرائیل است و در هر صورت تکیه بر منابع نامعلوم یک راهبرد رسانه
 تواند داشته باشد:ای دو علت میمنبعی نامعلوم منتشر شده است. این سیاست رسانه

 این روش با اسلوب خبرنگاری حرفه ای سازگار نیست. البته کند کهمیرادیو پیام اسرائیل بر اساس توهمات خبر منتشر . 1

ها مخابره کند و در مقابل مدیران این رسانه برای . یک شبکه از داخل ایران به آنها وصل باشد و جزئیات خبری را به آن2
 پرهیز می کنند. منبع خائنین داخلی، از درج نام و نشانصیانت از شبکه 

به نظر می رسد هر دو وجه تا حدودی در مورد رسانه معاند رادیو پیام محتمل است. آنان در موارد متعدد از عنصر دروغ و 
منبعی در کار نیست و بسیاری از  ها هیچشایعه برای ایجاد عملیات روانی استفاده می کنند و به عبارت دیگر پشت اخبار آن

اما در عین حال تحلیل مجموع جهت گیری شان است.ایای آنان در واقع بافته ذهن مریض و متوهم تیم رسانهی رسانههاگزاره
کند که این رسانه معاند به یک شبکه اند، مشخص میهای آنان، که گاه در الیه های پیچیده محتوای رسانه ای شان مخفی کرده

ممکن است از طریق  خبارااین  شوند.برخی جزئیات تحوالت داخلی باخبر می مزدور داخلی متصل است و به همین خاطر از
کاری چون منوچهر ای رادیو پیام به مدیریت فرد کهنههای جاسوسی معاند تأمین شود یا آنکه تیم رسانهاتصال به سرویس

را برای طراحی جنگ روانی علیه های خود چی )منشه امیر( خود در نقش یک شبکه جاسوسی به فعالیت بپردازد و دادهساچمه
 ملت و نظام سیاسی ایران اسالمی به کار گیرد.

چون هم درصد عناوین خبری خود را با محور ایران تنظیم کرده بود؛85که   گفته رادیو پیام اسرائیلعالوه بر مطالب پیش
BBC  تمرکز کرده بود و تالش داشت:« بحران فراگیر»فارسی بر نقشه 

 بت به رهبری بدبین کند.. مردم را نس1

 ند.اعتماد کیریت بحران هستند( بیترین مراکز رسمی در مد. آنان را نسبت به وزارت بهداشت و وزارت کشور )که از مهم2

ها و پرستارها را از خط مقدم مبارزه علیه کرونا پردازی در این زمینه؛ پزشک. با برجسته کردن نقاط ضعف احتمالی یا دروغ3
 ند و آنان را به مبارزه سیاسی علیه نظام فرابخواند و بحران بهداشتی موجود را از این طریق تثبیت کند.عقب بکشا



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  || لیاسرائ امیپ ویرادـ  چهارم/ بخش  کرونای سیاسی  .  74

 . با تحریک قشر مستضعف آنان را نیز به مبارزه حاد بکشاند.4

طریق  این های منفی کشور را در آستانه قحطی و نابودی محض جلوه دهد و ازو سایر پیام« قرنطینه». با القای پیام منفی 5
 بقیه اقشار را نیز به شورش فرابخواند.

 ها آزاد کند و آنان را به محیط آشوب اضافه کند.امنیتی خود را از زندان-. با فشار بر قوه قضائیه نیروهای سیاسی6

یه آنان قدام علهای منفی پرحجم علیه نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه سپاه پاسداران؛ مردم را نسبت به ا. با القای پیام7
 تحریک کند و آن نیروها را نیز به انفعال بکشاند.

 سرانجام و طوالنی مدت بکشاند.سر و بیهای بیها، کشور را به آشوب. با معرفی نکردن رأس شورش8

 هویت خواهد انجامید و این یعنی آغاز جنگهای مختلف و بیسر و بدون رهبر قهرا به تشکیل گروهکهای بی. آشوب9
 داخلی که به خاطر مشخص نبودن رأس و هویت جریانات مختلف بسیار سخت و دیر به صلح خواهد انجامید.



 

 

 

 

 بندی. جمع5

 رادیو پیام اسرائیل در سه سطح:

ناامیدی، »فعالیت داشت. و تالش داشت در سطح مردمی به القای  «نیروهای برانداز میدانی»و  «نظام»، «مردم»
 بکشاند. مومیعسائل و مشکالت جاری را به خشونت پرداخته و م« اعتمادیبی

تخریب رهبری و سپاه گام برداشت و البته ماشین تخریب خود  مسیرپرده در به صورت مشخص و بی چنین در سطح نظامهم
اند رسانه مع. زده در مواقع حساس دفاع کردغرب از برخی مسئولین البته ورا سمت وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز کشاند 

تر خواهش را آزاد کند و در راستای تضعیف هرچه بیشلسیاسی د-تالش کرد با فشار به قوه قضائیه زندانیان امنیتیرادیو پیام 
نظام اسالمی بخشی از اخبار خود را نیز با هدف تضعیف رابطه ایران با همسایگان منتشر کرد. هدف نهایی رسانه معاند رادیو 

 پیام در این سطح براندازی نظام بود.

جزئی  هایچنین تأمین بولتنضریب دادن به شایعات و همدر سطح نیروهای میدانی برانداز نیز به تزریق هیجان، پمپاژ و 
 پرداخت.
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 مدت و بلندمدت رادیو پیام اسرائیل از عملیات روانی کرونایی خود به این صورت بود:مدت، میانچنین اهداف کوتاههم

یه راضات جدی عل. تحریک اقشار مختلف )محرومین، طبقه متوسط،پزشکان و پرستاران، اصناف مختلف و...( به اعت1
 نظام

 . آزادسازی نیروهای میدانی زندانی با فشار به قوه قضائیه2

 هدفهای فراگیر و بی. ایجاد شورش3

 . تبدیل شورش به جنگ داخلی با سرنوشتی نامعلوم4
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 خبری عناوین. روزشمار 6

 بهمن

11 

 ستویروس کرونا به ایران نیز رسید و نگرانی های زیادی ایجاد کرده ا

 دو شرکت اسرائیلی، ماسک ضد رخنه یابی ویروس می سازند که به زودی به بازار می آید

13 

 مسؤوالن گفتند که پروازها به چین را متوقف می کنند ولی مقامات گفتند چنین نکنید، زیان دارد

 اسرائیل خود را برای مقابله با شیوع ویروس خطرناک کرونا آماده ساخته است

14 

 ت ویروس کرونا، رژیم ایران زیر فشار دولت پکن، همچنان به شهروندان چین اجازه رفت و آمد می دهدعلیرغم خطرا

 «!نگرانی اسرائیل از ویروس کرونا. کاردار سفارت چین در اسرائیل: در جنگ جهانی به یهودیان پناه دادیم، ما را تنها نگذارید

15 

 نکرده، ولی به دولت چین پیشنهاد یاری داد جدی اقدام ”وناکر“ ویروس  رژیم ایران که برای جلوگیری از شیوع
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 نه تنها ورود بدون کنترل اهالی چین به ایران، خطر ویروس کرونا را افزایش داد، ماسک صورت هم نایاب شد

18 

 !پاسدار نقدی: آمریکاییان در یک جنگ میکروبی، ویروس کرونا را در چین کاشتند” افشاگری شگفت انگیز“

19 

 تن رسید 722تلفات مبتالیان به ویروس کرنا در چین به وسیله به  شمار

21 

 پیامدهای اقتصادی بحران کرونا برای ایران؛ احمد علوی

 تن رسید 900افزایش قربانیان کرونا به بیش از 

22 

های شارتاسرائیل برای مصونیت از ویروس کرونا تالش می کند؛ ممنوعیت سفر به چین، خرید ماسک و قطع رزمایش با 
 بیگانه

23 

 از مرگ یک بانو به علت ویروس کرونا خبر داد، ولی وزارت بهداشت همچنان تکذیب می کند” ایران“روزنامه 

26 

 رژیم در تالش برای پنهان نگاه داشتن ابعاد رخنه یابی ویروس کورونا به ایران، اطالع رسانان را توقیف و زندانی می کند

28 

 مورد شناسایی شده است 45ی به کرونا مبتال نشده است. شبکه های اجتماعی: وزارت بهداشت: هیچ ایران

 اسرائیل از شیوع ویروس کرونا نگران است و به تدابیر گسترده ای علیه آن دست زده است

 مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در مورد پیامدهای اجتماعی و انسانی کرونا هشدار داد
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29 

 ویروس کرونا را تا پس از برگزاری انتخابات، محرمانه نگاه داریددستور وزیر کشور: آمار شیوع 

30 

 در آستانه انتخابات مجلس ناچار شدند فاش سازند که دست کم دو مورد کرونا در ایران شناسایی شد

 گردشگران اسرائیلی که در کشتی تفریحی بزرگ، به علت ویروس کرونا گرفتار شدند، به کشور باز می گردند

 اسفند

1 

 وزارت بهداشت، پس از چندین هفته پنهانکاری، اکنون از برپایی نهاد مبارزه با ویروس کرونا خبر می دهد

پس از هفته ها پنهانکاری حکومت، افشا شد که ویروس کرونا به سرعت در ایران شیوع می یابد و چندین مورد شناسایی 
 شده است

2 

 نفر حامل ویروس 13کشته و  4رعت در کشور شیوع می یابد. تا کنون: حکومت ایران اعتراف می کند که ویروس کرونا به س

 ایا ایران قرنطینه خواهد شد ؟» واکنش های مردمی در رابطه با شیوع ویروس کرونا: 

 یازده گردشگر اسرائیلی، با آن که به کرونا مبتال نشده اند، همراه با تدابیر سختگیرانه بهداشتی، به کشور بازگشتند

 ، امیر طاهری«کرونا»الله در سایه خیالی آیترفراندم 

3 

 حمله کرونا به پنج نقطه کلیدی اقتصادی ایران؛ مهرداد سید عسگری

 نماینده مجلس، شرکت هواپیمایی ماهان وابسته به سپاه پاسداران را مسؤول شیوع کرونا دانست

 محروم هستندهمه بیمارستان های ایران از وسایل و امکانات مبارزه با ویروس کرونا 
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 تن 28گزارش های رسمی: کرونا به سرعت همچنان در ایران شیوع می یابد. آخرین آمار: 

 کرونا، مهمترین سوغات ایرانیان برای کشورهای همسایه است که دروازه های خود را در برابرشان بسته اند

 ا به روی ایرانیان می بندندایران به یک قرنطینه بزرگ مبدل می شود و کشورهای همسایه دروازه های خود ر

 در اسرائیل، بانویی که از کشتی تفریحی مجاور ژاپن بازگشته، مبتال به ویروس تشخیص داده شد

4 

 نژادهم دنبال دشمن گشت؟ رضا حقیقت« ویروس کرونا»ای در پرونده چرا خامنه

 دابیر امنیتی گسترده تر می شوداسرائیل تا کنون از کورونا تلفات نداشته است. ولی نگرانی شدت می یابد و ت

 کاربران شبکه های اجتماعی: مدیریت بلد نیستند و مرتبا مصیبت پشت مصیبت برایشان به وجود می آید

 افزایش نگرانی درباره بی لیاقتی حکومت در مدیریت ویروس کرونا، زندگی را در ایران مختل کرده است

 «س کرونا و سقوط هواپیمای اوکراینی و اعتراض های مردمی، علت عدم شرکتویرو»روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران: 

5 

 پزشکان: شمار فوت کرده های کرونا و مبتالیان به آن، بسیار بیشتر از رقم گزارش شده است

 افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف

 داد که به ویروس کرونا مبتال نشده است ظریف در دیدار با وزیر خارجه اتریش، به خبرنگاران قول

 وزیر بهداشت حکومت اعتراف می کند که ادامه پروازهای ماهان به چین از جمله عوامل شیوع کرونا در ایران بود

 ویروس کرونا زندگی را همچنان در ایران مختل کرده و از شمار باالی قربانیان گزارش می شود

 ل نیز می ترسند که ویروس کرونا بر درصد رای دهندگان تاثیرگذار باشدنه تنها در ایران، بلکه در اسرائی

 خامنه ای نسبت به خطرات کرونا پوزخند زد، ولی خودش از ترس ویروس، از طلبه فاصله زیاد گرفت
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6 

 با شیوع کرونا، عروس و دامادها نیز جشن عروسی را باطل می کنند و صاحبان تاالرها غرامت می طلبند

 «در ایران بیمارستانی نداریم که از آن به عنوان مرجع تشخیص کرونا استفاده کنیم»اون وزیر بهداشت: اعتراف مع

به چین یکی از عوامل شیوع کرونا در ایران بود. اکنون سپاهی سالمی به وزیر بهداشت پیشنهاد کمک می ” ماهان“پروازهای 
 کند

 ن، ایران به صورت یک قرنطینه بزرگ در آمدشش کشور مرزهای مشترک با ایران را بستند و بدین سا

 به علت پروازهای به چین کیفرخواست صادر کند” ماهان“حقوقدان شیرین عبادی: دادستان رژیم باید علیه مدیر عامل 

7 

 لدر آمریکا واکسن ضد کرونا بزودی به بازار می آید؛ در اسرائیل تنها دو مورد کرونا تشخیص داده شده که منشا آن از داخ
 کشور نیست

شایعات در تهران: قالیباف به ویروس کرونا مبتال شده است؛ گزارشی از نگرانی شدید در بیت رهبری و امکان ابتالی علی 
 خامنه ای

 گفتگوی رادیو پیام اسراییل با دکتر حسین الجوردی درباره انتخابات رژیم و بحران ویروس کرونا در ایران

 کرونا در منطقه است، کشورهای همسایه را به همکاری علیه آن فراخواندرژیم ایران که عامل اصلی شیوع 

نیویورک تایمز هشدار داد که حکومت ایران ممکن است به علت سهل انگاری، باعث شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر 
 جهان شود

 ایران بودپاسدار جاللی: شیوع ویروس کرونا در ایران، توطئه دشمنان خارجی علیه رژیم اسالمی 

 مایک پمپئو: نگرانیم رژیم ایران جزئیات مهمی از شیوع کرونا در این کشور را مخفی کرده باشد

حسن روحانی در سخنان خود یک بار دیگر نشان داد که از نظر رژیم، کرونا یک معضل سیاسی و نه یک فاجعه بهداشتی 
 است

 دهنددرگذشت شمار بیشتری از بیماران خبر میهای حکومت، پرستاران و پزشکان از در ادامه پنهان کاری
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 بسیاری از مدارس را باز نگاه داشتند، ولی مجلس خبرگان را که همه اعضایش پیر هستند، موقتا تعطیل کردند

8 

 کرونا کافی نبود، اکنون ایران با خطر هجوم ملخ از کشورهای عرب روبرو می باشد

 ا به طور موقت ممنوع ساختعربستان، از بیم کرونا، برگزاری حج عمره ر

 با افزایش خطر کرونا، شاهزاده رضا پهلوی نیز نسبت به سالمت جان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد

 جمهوری اسالمی؛ تسلیم کرونا یا فقیهان؟ مراد ویسی

 کرد روسیه برای ایرانیان روادید ورود صادر نمی کند و عراق هم ورود شهروندان ایرانی را ممنوع اعالم

 وزارت بهداشت اسرائیل، در یک دستور شگفت انگیز، توصیه کرد که پروازهای غیرضروری به خارج متوقف شود

 توصیه شبکه های اجتماعی: اماکن زیارتی را تحریم کنید و از تجمع در آن جا خودداری ورزید 

9 

 ساخته است انتشار ویروس کرونا، اقتصاد ورشکسته ایران را نیز با مشکل بزرگتری روبرو

 بیت رهبری از احتمال ابتالی خامنه ای به کرونا، نگران است

 اتهام و اعتراض در ایران: حکومت همچنان واقعیات مربوط به کرونا را از مردم پنهان می کند

 هدداز بیم کرونا، به قوه قضائیه توصیه شد که به شماری از زندانیان سیاسی به علت تراکم در زندان ها مرخصی موقت ب

 حسن روحانی تغییر عقیده داد و اعالم کرد که همه دستگاه های دولتی باید پیرو توصیه های ستاد مدیریت کرونا باشند

 یک دیپلمات اتریشی که از تهران دیدن کرد، احتماال کرونا گرفته است. سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد

 یا خبر این گونه ابتال به کرونا نمایشی است؟معصومه ابتکار نیز حامل ویروس اعالم گردید، ولی آ

 ویروس کرونا همچنان به سرعت در نقاط مختلف ایران شیوع می یابد و حکومت قادر به رسیدگی به آن نیست

 «دانشمندان ما واکسن کرونا را در ظرف سه ماه آینده در اختیار جهانیان قرار خواهند داد»وزیر علوم اسرائیل: 
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و ماراتون تل آویو، طبق معمول برگزار می شود. ولی برای دارندگان حق رای، حوزه های رای گیری ویژه برپا مسابقه سالیانه د
 می گردد

10 

 خواند” سیاسی“حکومت ایران پیشنهاد آمریکا را برای کمک رسانی در مورد کورونا رد کرد و آن را 

 «رفتن خودداری ورزید در خانه بمانید و از سفر»وزیر بهداشت از مردم گله کرده گفت: 

 یک هیات چهارنفره از کارشناسان چین برای راهنمای ایران در مبارزه با کرونا به تهران اعزام شده اند

 باالخره رئیس قوه قضائیه دستور داد برای ادامه جلوگیری از کرونا در زندان ها، اقداماتی صورت گیرد

 شده که هفت تن از آنان بیمار اعالم گردیده انددر اسرائیل دوازده مورد ویروس کرونا تشخیص داده 

 یهودیان ایرانی نیز برای حفظ تندرستی خویش در برابر کرونا، به اقدامات احتیاطی ویژه دست زده اند

 سفیر اتریش در تهران: دیپلمات اتریشی که از تهران برگشته، به ویروس کرونا مبتال نشده است

آبان ماه و جنایات دیگرشان، باالخره دامن آنان را خواهد گرفت. تفسیر سیاسی هفته، خون قربانیان کرونا و جانباختگان 
 نوشتۀ منشه امیر

سخنگوی دولت: وزارت دفاع توانسته بستۀ ابزاری تشخیص کرونا را تولید کند که مورد تایید انستیتو پاستور هم قرار گرفته 
 است

11 

 ادامه دارد، روحانی ادعا کرد که حکومت توانسته است آن را مهار کنددر همان حال که شیوع کرونا در ایران با شتاب 

 گوید آمریکا آماده کمک به ایران برای مقابله با شیوع کرونا استپرزیدنت ترامپ می

 آیا اقدامات احتیاطی اسرائیل در برابر خطر کرونا، اغراق آمیز است؟ چالش دارندگان حق رای و حامالن ویروس

 ردن شماری از روحانیون ارشد، آنان را به یک هتل مجلل در جزیره کیش منتقل ساخته اندبرای قرنطینه ک

 مقررات جدید: ایرانیان از این پس فقط با کارت تایید سالمت جسمی می توانند وارد کشورهای خارجی شوند
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 ، بیمارستان خانگی راه انداخته اندبیمارستان ها پر است و بیماران غیر کورونایی را راه نمی دهند و آقازاده های مبتال

 کرونای اصلی در ورای کرونا؛ یوحنا نجدی

 نژاد به دبیر کل سازمان ملل : عامل تولید ویروس کرونا را شناسایی و معرفی کنیدنامه احمدی

13 

 گیرد؛ افزایش تصاعدی جانباختگان و ناتوانی حکومت در مهار آنکرونا در ایران همچنان قربانی می

های اجتماعی: وضعیت شیوع کرونا بسیار نگران کننده است. تابناک: اعالم وضعیت قرمز در بسیاری از شهرهای  شبکه
 کشور

گاه شوند  انجمن صنفی روزنامه نگاران: رژیم باید سانسور اخبار مربوط به کرونا را متوقف سازد تا مردم از همه حقایق آ

 کرد و سازمان بهداشت جهانی تجهیزات درمانی به ایران فرستادرژیم از روسیه کمک خواست، کمک آمریکا را رد 

 جهان با بحران اقتصادی روبرو می باشد، ولی در اسرائیل رشد اقتصادی بسیار شکوفا و پر رونق بوده است

14 

 رفتگران بیش از هر قشر دیگر از شهروندان در معرض خطر قرار دارند و از هرگونه امکانات رفاهی محروم هستند

 وحانی قول کمترین تلفات و کوتاه ترین مدت را داد ولی شمار قربانیان و مبتالیان ساعت به ساعت باال می رودر

 کورونا و بحران اقتصادی فزاینده موجب شد که بانک مرکزی یک رشته تسهیالت مالی به بدهکاران اعطا کند

 استان های کشور را متوقف ساخته است؟ تابناک: چرا وزارت کشور آمار مبتالیان و قربانیان کرونا بر حسب

 هزار زندانی را به طور موقت آزاد می کند، ولی شامل زندانیان سیاسی نمی شود 54رژیم به علت کرونا 

15 

 نفر تلفات و بیش از سه هزار نفر مبتال. منابع خبری غیردولتی: آمار واقعی بسیار باالتر است 107آمار رسمی در تهران: 
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 : بحران کورونا بی اعتمادی مردم به رژیم و شکاف بین شهروندان و حاکمان را بسیار بیشتر کرده استنیویورک تایمز

 «چرا بیمارستان صحرایی را در یک محله پرجمعیت برپا کرده اید؟»اهالی قم در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت: 

 ه کرده اند که ممکن است به صد هزار نفر برسدارزیابی: در اسرائیل حدود پنجاه هزار نفر خود را در خانه قرنطین

سپاهی حسین سالمی انتشار ویروس کرونا را به هدف آسیب رساندن به رژیم ایران، و یک جنگ بیولوژیکی علیه آن توصیف 
 کرد

 شبکه های اجتماعی در ایران، درباره ابتالی فرماندهان سپاهی: سه تن از فرماندهان در اثر کرونا فوت کرده اند

 ایران از ترکیه برای کرونا کمک خواست. وزیر بهداشت ترکیه پرسید: چرا توصیه ما برای قرنطینه را نادیده گرفتید؟
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 مورد ابتال به کرونا تشخیص داده شده و تلفاتی نبوده، ولی نگرانی از شیوع بیماری شدید است 17در اسرائیل تنها 

 آنانی که در معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند توصیه های کارشناسی وزارت بهداشت اسرائیل به

 گفتگوی تلویزیون یک با منشه امیر درباره کرونا در ایران، اسرائیل و جهان

 نفر قربانی شدند و بیش از هزار تن به ویروس مبتال گردیده اند 124آخرین آمار درباره شیوع ویروس کرونا: 

 اال رفته و موجب نگرانی مقامات حکومت شده استدر ایران، از هنگام بروز کرونا مصرف آب ب

 وال استریت ژورنال: ایران مرکز اشاعه کرونا به ده کشور دور و نزدیک شده و مرکز خطر محسوب می شود

 «پزشکان ما توانسته راه درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا را شناسایی کنند»خبرگزاری دولتی ژاپن: 

 جهانی بهداشت خواستار شدند با اقدامات مجدانه نگذارد ایران به مرکز شیوع کرونا مبدل شود تالشگران ایرانی از سازمان

 آخرین گزارش بلندپایگان رژیم که قربانی ویروس کرونا شده و جان خود را از دست داده اند

گاهی داشت و با مداحان دست نمی»افشاگری یک مداح بیت رهبری:   «دادخامنه ای از شیوع کرونا آ

 برایان هوک: جمهوری اسالمی ایران درباره ویروس کرونا به مردم خود دروغ گفت

 نمایندگان مردم و کاربران شبکه های اجتماعی: حکومت در مورد تعداد واقعی قربانیان و مبتالیان، دروغ می گوید
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 روس کورونا مبتال گردندپیش بینی یک کارشناس: بیش از یک سوم از اهالی تهران در دو هفته آینده ممکن است به وی

 برابر کشورهای همسایه است 15دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز: شمار قربانیان و مبتالیان در ایران 
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 شبکه های اجتماعی: کمبود شدید وسایل ایمنی برای پزشکان و پرستاران بیمارستان ها وجود دارد

 گوید و نمی داند وضعیت تا چه حد خطرناک است روزنامه دی تسایت آلمان: رژیم ایران به مردم دروغ می

 رژیم وسایل ایمنی در اختیار بیمارستان ها نمی گذارد و پزشکان و پرستاران نیز مبتال می شوند و جان می دهند

 رفت و آمد به سه استان ایران ممنوع شد و در مورد چهارده استان دیگر محدود گردید. ایران: یک قرنطینه بزرگ

 سترش ویروس کورونا، روسیه دروازه های خود را به روی شهروندان ایرانی به طور کامل می بنددبه دنبال گ

 ایرانیان سوئد از دولت آن کشور درخواست کردند کمک های انساندوستانه به آسیب دیدگان کورونا در ایران بفرستد

 روحانی دستور بازگشایی ادارات را دادتعداد مبتالیان در ایران دانما باال می رود و شهرها قرنطینه شده، ولی 

 می باشد و کسی فوت نکرده است” سبک“در اسرائیل شمار مبتالیان به کرونا به سرعت باال می رود، ولی همه موارد 

 الله، بر اثر کرونا؛ مراد ویسیهای حزباالسالم، از پدرخواندهمرگ حسین شیخ

  بکار را فرو ریزد! تفسیر سیاسی هفته، نوشته منشه امیرویروس کرونا ممکن است باالخره طومار حکومت فری

18 

  می خواند، ولی محسن رضایی، عملکرد دولت روحانی را ضعیف توصیف می کند” تروریست پزشکی“ظریف، آمریکا را 

 متهم می سازد” تروریسم پزشکی“ایاالت متحده برای کمک به ایران دو بار پیشنهاد داد، ولی ظریف آمریکا را به 

 «هرچه میکشیم، از دست آن ها می کشیم»کاربران در واکنش به فوت یک روحانی دولتی در قم بر اثر کورونا: 

 کردند قرنطینه را شهرها و شدند بکار دست خود کورونا  مردم ایران مایوس ازحمایت رژیم در مقابله با ویروس

 درصد افزایش یافته است 25درصد و جانباختگان  12در شبانه روز اخیر شمار مبتالیان به کورونا، طبق آمار رسمی 
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 «ندشوبدون اعتنا به جدال سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر، کمک ها به زودی فرستاده می»سازمان جهانی بهداشت: 

 مورد رسید، ولی تا کنون تلفاتی نداشته است 26در اسرائیل شمار مبتالیان به کورونا به 

 دیدترین افت قیمت از زمان جنگ اول خلیج فارس تا امروزسقوط آزاد قیمت نفت؛ ش

 تن تلفات کورونا در شبانه روز اخیر؛ آمار مبتالیان مدام باالتر می رود و رژیم قادر به کنترل نیست 43

 بندددولت ترکمنستان نیز دروازه های خود را به روی ایرانیان و کاالهای ساخت ایران می

 «ویی و تجهیزات پزشکی و پیشگیری، با کمبود خطرناک روبرو هستیماز نظر دار»شهردار تهران: 

 «استان ما به کانون شیوع ویروس کورونا در ایران مبدل شده است»استاندار گیالن خطاب به حکومت: 

 !«ما فقط توصیه می کنیم، اجرای برنامه مبارزه با کورونا در اختیار ما نیست»وزیر بهداشت حکومت اسالمی: 

 ی اعتراضی نمایندگان مجلس در رابطه با ناتوانی دولت در رویارویی با کرونا افزایش یافته استهانامه

 بین دو اردوگاه مرگ در لهستان باطل شد” راهپیمایی زندگان“با گسترش ویروس کرونا در جهان، برای نخستین بار 

 شت کمک خلبان اسرائیلی بودحسین شیخ االسالم که بر اثر ویروس کرونا هالک شد، کلید حل معمای سرنو
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 خبر ابتالی جهانگیری به کورونا و بستری شدنش در خانه، توسط دفتر ریاست جمهوری ایران تکذیب شد

 نه تنها آخوندهای شهر قم، بلکه رئیس سازمان اطالعات سپاه به دستور خامنه ای با قرنطینه قم مخالفت می کند

 کومت را به انتشار آمار دروغین درباره شمار جانباختگان متهم می سازندمنابع خبری، به طور فزاینده، همچنان ح

 اداره گمرک: چندین تن ماسک بهداشتی و مواد ضد عفونی به ایران رسیده و آماده ترخیص است

 دولت برای جلوگیری از سفرهای نوروزی شهروندان، افزایش سهمیه بنزین را که پیشتر اعالم شده بود باطل کرد

 یران از بیم افشای واقعیات درباره وخامت اوضاع، مردم را تهدید کرد درباره کورونا گزارش نکنندحکومت ا
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 نژاد و دانیال جعفریکرونا چگونه به ایران آمد و چگونه مهار خواهد شد؟ سعید قاسمی
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 با وجود گسترش ویروس کورونا، دولت حسن روحانی همچنان از اعالم قرنطینه روی می گرداند

 تن جان باخته و بیش از نه هزار نفر مبتال 354رین آمار دولتی درباره ابعاد شیوع ویروس کورونا: آخ

 منصوب شده است” ستاد مبارزه با کورونا“حسن روحانی باالخره در مال عام ظاهر شد و اعالم گردید که در راس 

 گی به معضل کورونا نشان داده استعباس عبدی تالشگر سیاسی در ایران: رژیم ناتوانی مطلق خود را در رسید

 ی کرونا؛ کورش عرفانیرنسانس خونین ایران: ابعاد سیاسی فاجعه

 گفتگو با منشه امیر درباره بحران ویروس کرونا و احتمال بروز فاجعه انسانی در ایران در وبسایت نمادملی ایران

22 

 زادهنقش ماهان در پرونده کروناگیت؛ شکوفه حبیب

 شرایط زندگی کارگران روزمزد تحت تاثیر بحران کرونا؛ امیر سلطان زادهتر شدن وخیم

 هنگامی که رژیم در رسیدگی به بحران ها ناتوان می ماند، جوانان، خود ابتکار عمل را به دست می گیرند
ن تر به جهاپژوهشگران اسرائیلی امید دارند که نخستین دانشمندانی در جهان باشند که واکسن ضد کورونا را هرچه زود

 عرضه کنند

یک مقام حکومتی در تهران: چهل درصد از مردم به علت تناقض گویی رژیم، کورونا را جدی نمی گیرند و تدابیر الزم را 
 رعایت نمی کنند

 

23 

 ستنفر بر اثر بیماری فوت کرده اند و شمار مبتالیان از یازده هزار نفر فراتر رفته ا 514آخرین آمار کورونا در ایران: 
 انتشار یافت” واشنگتن پست“تصاویر ماهواره ای هزاران گور در قم که رژیم برای دفن قربانیان کورونا حفر کرده، در 
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 شمار دیگری از دست اندرکاران حکومت اسالمی نیز به کورونا مبتال شدند و برخی از آن ها مردند

 ترده رژیم در رسیدگی به کورونا پرده بر می دارندمقامات ارشد حکومتی، در سخنان انتقاد آمیز خود از ناتوانی گس

 شورای شهر مشهد از استاندار خراسان رضوی خواستار شده آن استان قرنطینه شود و مردم به زیارت نیایند

 دولت باالخره اعالم کرد که به بخشی از خانواده های فقیر کمک مالی خواهد کرد، ولی موعد آن معلوم نیست
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 ه نیز حاضر نشد از ادعای خامنه ای در مورد جنگ میکروبی آمریکا علیه رژیم ایران جانبداری کندحتی حسن نصرالل

 تن جانباخته و بیش از دوازده هزار تن مبتال به ویروس کورونا در سراسر کشور 612آخرین آمار دولتی در ایران:  

 کوشد اطالع رسانی آن ها را متوقف کند شبکه های اجتماعی به افشاگری واقعیات کورونا می پردازند و رژیم می

ده را از کجا آور” جنگ بیولوژیکی آمریکا علیه ایران“شبکه های اجتماعی در ایران از علی خامنه ای پرسیدند که فرضیه 
 است؟

25 

 هشدار مقامات در تهران: کورونا ممکن است به سرعت در سراسر پایتخت شیوع یابد

 دگی کمک کرد ولی انتقادهای شدید در شبکه های اجتماعی ادامه داردمعاون سپاه پاسداران اعالم آما

 شمار مبتالیان به ویروس کورونا همچنان باال می رود، ولی شمار نسبی جانباختگان، دو برابر مبتالیان شده است

 ردندموافقت ک پس از بسته شدن حرم امام رضا در مشهد، روحانیون قم نیز با بسته شدن زیارتگاه بدون تعیین تاریخ، 

26 

” گیآرایش جن“حسین سالمی دوباره با الف و گزاف گفت که سپاه پاسداران با همه قدرت و امکانات خود، در برابر کورونا 
 گرفته است

 نزدیک شدن زمان رفع تحریم تسلیحاتی و تأثیر آن بر روابط تهران و واشنگتن؛ هدی رئوف

 ؛ دکتر لطفعلی بخشی98همه مصائب 
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 دام گروهی که کوشیدند درهای زیارتگاه های مشهد و قم را شکسته و وارد حرم شوند، علیه روحانی است؟آیا اق

 حکومت ایران اجتماعات پرجمعیت را ممنوع کرده و اکنون متخلفین را به بازداشت و زندان تهدید می کند

 دیگر هم ممکن است بیکار شوند میلیون کارگر 2ر6در ایران، پیش از کورونا، بیکاری بیداد می کرد و اکنون 
 در آستانه چهارشنبه سوری، حکومت اجتماع کنندگان را به بازداشت و زندان تهدید کرد

 رئیس کل بانک مرکزی، بانک های ایران را متهم ساخت که با تخلف از دستور دولت، به مردم ستم کرده اند

 در ایران چند هفته دیگر افزایش می یابدبه علت تعطیلی های ناشی از کورونا در مدارس، سال تحصیلی 

علی خامنه ای به مردم ایران توصیه کرد تا آن جا که ممکن است از خانه خارج نشوند و اگر به یک سفر ضروری نیاز دارند، 
 اول مفصال نماز بخوانند
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 منابع غیردولتی: آمار باالتر استهزار نفر مبتال شده اند.  17تن فوت کرده اند و بیش از  1135آخرین آمار رسمی کورونا: 

 رانندگان تاکسی نیز در خطر ابتال به کورونا قرار دارند و درصد بزرگی از جانباختگان یزد، زرتشتی هستند

 روحانی در سخنان شعارگونه ادعا کرد مردم ایران دشمنان را شکست داده اند، ولی اوضاع همچنان رو به وخامت است

میلیون دالر بودجه برای مبارزه با کورونا نیاز دارد و دولت از دنیا تقاضای وام کرده  300حدود  وزارت بهداشت می گوید به
 است

 روسیه گفت که آماده است در مبارزه با کورونا به ایران کمک کند. ترکیه مقادیری وسایل و تجهیزات پزشکی به ایران می دهد

 نفر هم قطع عضو شدند 28دها زخمی به جای گذاشت. برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در ایران دو کشته و ص

 خانم زاغری را به مدت دوهفته آزاد کردند ولی هزاران زندانی سیاسی همچنان با خطر کورونا روبرو هستند
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 تن باال رفت و بیش از یک هزار نفر هم بر مبتالیان افزوده شد 149آمار قربانیان کورونا در ایران 
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و استادان علوم پزشکی از روحانی خواستار شدند همه ادارات و فروشگاه های غیرضروری را دو  وزیران پیشین بهداشت
 هفته تعطیل کند

تن دیگر جان  9تیم های پزشکی ایران همچنان با فداکاری در راه مبارزه با کورونا، جان خود را نیز به خطر می اندازند. 
 باختند

 خواند و دوباره از جهان کمک خواست” ظالمانه“ریم های آمریکا را به دنبال شیوع کورونا در ایران، ظریف تح

 کارزار دیپلماتیک رژیم ایران: کشورهای دنیا باید آمریکا را مجبور کنند به خاطر کورونا، تحریم ها را لغو کند

 در ادامه جلوگیری از اجتماعات بزرگ در ایران، نماز جمعه نوروزی از جانب حکومت نیز باطل شد

 ه تبلیغات زهرپاشی سران رژیم ایران: شیوع کورونا به علت آزمایش های میکروبی ارتش آمریکا رخ داده استادام

 دولت حسن روحانی اعالم کرد که در حد توانایی خود، به افراد نیازمند کمک نقدی اعطا خواهد کرد

 فروردین

1 

 هزار نفر رسید 19یان به بیش از تن دیگر از کورونا فوت کردند و شمار مبتال 159در آستانه نوروز، 

وزیر بهداشت حکومت اسالمی ادعا می کند که سازمان جهانی بهداشت، اقدامات دولت در مبارزه با کورونا را تحسین 
 کرده است

 تا دیروز رژیم ایران از کشورهای جهان عاجزانه تقاضای نقض تحریم ها را داشت، ولی اکنون ادعای پیروزی می کند

در پیام نوروزی، سپاه پاسداران را نادیده گرفت، ولی فرماندهان سپاه دوباره می گویند با کمال قدرت در صحنه خامنه ای 
 هستند

 

 

 


