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 چکیده
عنوان یکی از مهمترین ابزار ایجاد و نمایش قدرت نرم نقش مهمیی در اقنیاع و بیذخ مبا ی  رسانه به     

ببشیی، تواننید باعیآ اهاهیها بیا ماهییت وکیارکردو دوهانیه متویاد و متنیاق  می. رسیانهنمایدایفاء می

ران کرونیا شیوند ییا از سیوو دیایر باعیآ هسیترش ا اعیات نادرسیت، ببشیی در ب یافزایی و امیدمعرفت

ها به درک و فهم ما از فوا، حجم، شدت، هسیتره و عمیب ب یران را . رسانهوحشت، ترس و اضطراخ شوند

دهند؛ هدف این مقاله بررسی نقش و کارکرد رسانه در پاندومی کرونا و تأثیر ان بر افکار عمومی شکل می

هاو خاربی مبالف نظام، شیوع کرونا در اییران را فرصیتی و امریکا است. در ایران رسانهکشورهاو ایران 

او علیه بمهورو اسلامی القاء کتمان واقعیت، ارائة تصویرو نامطلوخ از نقیش میذه  و براو تهابم رسانه

هاو قدرتمنید توبهی به نقش علم در موابهه با این بیمارو قلمداد کردند؛ اما پی  از متتلیا شیدن کشیوربی

غربی با تغییر شیوة تهابم، تلاش بر ایجاد شتهه نزد مبا   ایرانی در مورد ا لاعات و امار ارائه شده توسط 

هاو داخلیی بیا . امیا رسیانهستاد ملی متیارزه بیا کرونیا و عیدم توانیایی دولیت در مهیار ایین بیمیارو داشیتند

ها در امریکیا بیه . رسیانهش در بامعة ایران بودندهاو کارشناسی درصدد ایجاد ارامببشی و ت لیلاهاهی

ببشیی بیه مبا ی ، نایونای موابهیه بیا ایین استناد مراکز نظر سنجی، در ابتداو ب یران درصیدد اهاهی

بیمارو و در عرصة خاربی درصدد تبری  وبهه و تصویر نین نزد افکار عمومی بودنید؛ امیا بیا توبیه بیه 

ه تدریج به سمت استفاده از این ب ران بهت انتقاد از رقی  حزبیی سیو  ها، بماهیت و کارکرد حزبی رسانه

 . داده شدند

 .امریکا ،رانیا ،کرونا ،رسانه ،قدرت نرم  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

در اغاز هزاره سوم میلادو ت ولات تاریبی متتنی بر تکنولوژو ا لاعات و ارتتا ات      

ببش ا لاعات، خون حیات. »ی اساسی و بنیادو نمودهاو مادو بامعه را دنار دهرهونبنیان

المللی فراتر رفته و ببش . امروزه سیاست بهان از حد مناستات ساده بینالملل استنظام بین

. هسترش و انتشار هاو ا لاعات استاعظم این دهرهونی، نتیجة هسترش زیرساخت

او از رشد اینترنت پیداست موب  مجموعهویژه الملل که بههاو بدید ارتتا ات بینفناورو

خوانند و مرزهاو سنتی زمان و ها شده است که سربمع انها را بهانی شدن میاز پدیده

 (.921: 9331)کانوو، .« نورددمکان را در می

هاو ابتماعی، ا لاع رسانی از ها، از بمله شتکهیکی از کارکردهاو اساسی رسانه     

وسایل انایز . پیشرفت بهتشوندکه در م یط ابتمیاعی واقع می ت ولات و وقایعی است

ها امکان کرده که انسان کونکی تتدیل ارتتاط بمعیی در قیرن حاضیر، بهان را به دهکدة

. در عصر  یور سیریع و بیامع دارندوقیایع و حیوادث بهیان را به ییابی از همةا یلاع

بغرافیایی خاص  دورترین نقاط، من صر به یک منطقة او هر نند درارتتا ات هیچ حادثه

-خصیصه العیاده ازنیست و از این رو سیه وییژهیی: فیرازمیانی، فیرامیکانی و سیرعت فیو 

ها در ابتماعی انسان . امروزه تمامی ابعاد زندهی فردو وبمعی استهاو وسایل ارتتاط

ها تا بزرهترین تغیییرات نهیادهاو نترین رفتار انساها رسوخ کرده و از خصوصیرسانه

رحمان زاده، . )هرددها ارائه میابتمیاعی و ساختیارهاو فرهنایی و سیاسیی از  ریب رسانه

9331 :19) 

هاو قتل در حوزة مطالعات هاو بهداشت عمومی از مدتها در ب راننقش رسانه     

ااران و نبتاان سیاسی ویژهی قابل از دیدهاه روزنامه ن. ارتتا ات مورد توبه بوده است
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هاو غربی پاندومی . در ابتدا رسانههاستاو دراماتیک شدن ب رانتنظیم در هفتمان رسانه

کرونا را من صرا متعلب به نین و کشورهاو دیارو مثل ایران دانستند، اما پ  از هسترش 

یه و ت لیل . تجزان در غرخ، با نالش ناونای پوشش ب ران کرونا موابه شدند

دهد ترس ویژهی انکارناپذیر انها در پوشش خترو این ها در غرخ نشان میکارکرد رسانه

. با وبود نقاط ضعف پوشش انها تلاش کردند با بریان مداوم اختار ب ران بوده است

 نیدر ا دیبد شرفتیپ. شد نیز متارزه کنندهاو ابتماعی پبش میبعلی که از  ریب رسانه

این  در مورد یبهداشت وهایا لاعات و بروزرسان ارائة وبرا 9رومفاده از نت دوره است

 . بیمارو همه هیر است

 وهات ولات به رسانه نیاز اخر یاهاه وبرا ها نفرونیلیم روسیو نیدر موابهه با ا     

ل سال در سه ماه او شتریکاربر روزانه ب ونیلیم 92از حدود  تریی. توانداورده ورو یابتماع

 شیاز افزا نیبوک همچن  ی. فختر داده است 2191سال  رینستت به سه ماه اخ 2121

   )(Allem,2020 کاربران ختر داده است تیدر فعال واسابقهیب

مت ده، شروع به بستن  الاتیبه اروپا و ا ایسز ابا هسترش ویروس کرونا ا کشورها     

 زی. علاقه به روابط دو بانته نهزاران نفر از اتتاع خود را رها کردندو  خود کردند ومرزها

 هاوشیوهارائة مشاوره در مورد پروازها و  وها براوها و کنسولار. سفارتبانهافتی شیافزا

 وهایاز انجا که ناران. متوسل شدندخود  یتالیجید و، به کانالهابه کشوربازهشت 

ها ت ت فشار است، وزارت امور خاربه و سفارتبانه دیهمچنان در حال تشد یعموم

اقدامات براو و  دیتهد تیو به موقع در مورد ماه بیاند تا ا لاعات دققرار هرفته وشتریب

 .مقابله با ویروس را به ا لاع مردم برسانند

                                                           
1 - chatbots 

https://theconversation.com/profiles/jon-patrick-allem-382966
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  اهداف پژوهش:

از ناارش این مقاله بررسی نقش و کارکرد رسانه و تأثیر ان بر افکار عمومی در  هدف     

پاندومی کرونا به خصوص با تأکید بر کشورهاو ایران و امریکا است. بنابراین در ابتدا به 

متاحآ نظرو قدرت نرم، کارکرد رسانه و سپ  به بررسی تأثیرپذیرو افکار عمومی از 

 . شودو امریکا پرداخته میها در بامعة ایران رسانه

 پرسش و فرضیه: 

ها در پاندومی کرونا نه تأثیرو بر افکارعمومی )با تأکید بر کشورهاو : رسانهپرسش     

 ایران و امریکا( داشتند؟

 یها در پاندومی کرونا کارکرد دوهانه مثتت و منفی ا لاعات درست: رسانهفرضیه     

. استرس و اضطراخ داشتتندیببش، ارامش ببش و ا میناناعتمادوبی ینادرست، اعتماد

هاو خاربی مبالف نظام، شیوع کرونا در ایران را فرصت علیه تهابم در ایران رسانه

او علیه بمهورو اسلامی القاء کتمان واقعیت، ارائة تصویرو نامطلوخ از نقش رسانه

قلمداد کردند؛ اما پ  از شیوع توبهی به نقش علم در موابهه با این بیمارو مذه  و بی

کرونا در کشورهاو قدرتمند غربی با تغییر شیوة تهابم، تلاش بر ایجاد شتهه نزد مبا   

. اما رسانة داخلی تلاش بر ایرانی در مورد کارایی وتوانمندو دولت در مهار کرونا داشتند

. در ن بودندهاو کارشناسی درصدد ایجاد ارامش در بامعة ایراببشی و ت لیلاهاهی

ها درصدد امریکا به استناد مراکز نظر سنجی در ابتداو ب ران در عرصة داخلی رسانه

ببشی به مبا  ، ناونای موابهه با این بیمارو و در عرصة خاربی درصدد اهاهی

تبری  وبهه و تصویر نین و تا حدو ایران نزد افکار عمومی بودند و در عرصة داخلی با 
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ها، به تدریج به سمت استفاده از این ب ران بهت کارکرد حزبی رسانه توبه به ماهیت و

 . انتقاد از رقی  حزبی سو  داده شدند

او و از نظر در این مقاله از متدولوژو تتیینی و ت لیلی از نوع کتاببانهروش تحقیق:      

. نظر به اهیمت موضوع، م قب در پژوهش حاضر به ت قیب در هدف کاربردو است

. روش پردازداندومی کرونا و نقش و کارکرد رسانه و تأثیر ان بر افکار عمومی میپ

نماید ضمن ت قیب، توصیفی بوده وم قب با مطالعه در پیشینه و سوابب موضوع سعی می

ها، به بررسی ناونای تأثیرپذیرو افکار عمومی در ایران و بررسی نقش و کارکرد رسانه

 . امریکا بپردازد

 پژوهش: پیشینة 

او پژوهشکده مطالعات فرهنای و ابتماعی وزارت علوم، ت قیقات و فناورو مجموعه     

در سال « ابعاد فرهنای و ابتماعی ب ران ویروس کرونا در ایران»از مقالات با عنوان 

کرونا ویروس و دوهانة ناسیونالیسم »( در مقالة 9311. ماحوزو )( منتشر کرده است9311)

 ور دربارة تأثیرات کرونا ویروس بر رشد ناسیونالیسم در بهان و و به« نالیسمو انترناسیو

خاص ایران و ت ولات اموزشی و بهت و م تواو اموزشی بدید و سویة مقابل ان، 

 . کندیعنی انترناسیونالیسم اموزشی ب آ می

پاندومی کرونا « مدافعین سلامت و نابرابرو بنسیتی»او با عنوان ( در مقاله9311فلاحتی)     

هاو نظام عنوان زنگ خطر امنیت ملی ونوعی ازمون عملی براو توانمندو زیرساخترا به

 داند.سلامت می
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از دیرباز نظام سلامت با دو رکن اساسی پزشک و پرستار شناخته شده و از همین نقطة      

یک نابرابرو  ور سیستماتتیز با دو کلیشة بنسیتی مردان پزشک و زنان پرستار که به

 . بنسیتی را بازتولید کرده پیوند خورده است

المللی، ب ران بهانی و اینده نظم و نظام بین»او با عنوان در مقاله (9311) صادقی نیمه     

صورت نتودِ مدیریت ص یح افکار  درکند ذکر می« کید بر کروناأهاو واهیردار با تبیمارو

هاو ابتماعی و یا حتی ممنوعیت در استفاده از شتکه رسانی، ان صارهراییا لاعو عمومی

رواج و هسترش ا لاعات غلط در میان  واستفاده از انها و اعمال سانسور در زمینة ا لاعات 

 . هرفتخواهد شکل  بهانی، ب ران م ورهاو تو ئهشهروندان و ایجاد نظریه

هاو ابتماعی در پاندومی نهنقش رسا»او با عنوان ( در مقاله2121) 9لوهان هودفرو     

همراه کننده و  عاتی، شانیدر ن در مورد شروع و هسترش ویروس کرونا« 2ویروس کرونا

ها ب آ در رسانه ینژادپرستترس و  این بیمارو توأم با تو ئه در مورد منشاء وهاهینظر

ویروس شار از انت عتریسر یابتماع وهارسانه ایجاد شده از وحشت. از دیدهاه او نمایدمی

 . شودکرونا به بوامع منتقل می

هاو اکادمیک اندکی نوشته باتوبه به بدید بودن پاندومی کرونا، مقالات و پژوهش     

. اندها به ظهور ناسیونالیسم، نظم بدید و فواو پساکرونا پرداخته. اغل  نوشتهشده است

وتأثیر هذارو انها بر افکار  ها در پاندومی کرونادر پژوهش حاضر به بررسی نقش رسانه

 . عمومی در ایرا ن وامریکا پرداخته شده است امرو که توبه نندانی به ان نشده است

 

 

                                                           
1 - Godfrey Logan 
2 - Social Media’s role in Coronavirus Pandemic 
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 چارچوب نظری -9

نتیجة خالص انقلاخ ا لاعات، تغییر یافتن روندهاو سیاسی به ترتیتی است که قدرت      

. یابدمیت بیشترو مینرم افزارو نستت به قدرت سبت افزارو در مقایسه با هذشته اه

هاو غیر دولتی به یک منتع اصلی ها و هم براو سازمانباورپذیرو هم براو حکومت

تر در زمینة ا لاعات ازاد و رایاان هاو بازتر و شفافشود و به سازمانقدرت تتدیل می

پذیرتر، از انسجام هرا و رخنههاو کثرت. هرنه ممکن است در دولتببشدبرترو می

تر هاو حکومت کاسته شود، نه بسا همان کشورها از موقعیت بهترو براو نزدیکستسیا

هاو بدید به . فناوروشدن به نوع ارمانی وابستای متقابل پیچیده برخوردار باشند

یابند که انقلاخ هاو هوادارو در می. شتکهببشدهایی میبازیاران غیر دولتی فرصت

هاو نمابر و اینترنت شدت هسترش داده است، زیرا ماشینا بها لاعات تأثیر بالقوه انها ر

. به عتارتی هاو خودشان را از ناپیداترین هوشة بهان بفرستندسازد تا پیامانها را قادر می

توانند در ها میانقلاخ ا لاعات در حال تغییر دادن میزان کنترلی است که تمامی دولت

ن غیردولتی فعال در عرصة فرامرزو براو سازمان دادن و . بازیارابهان امروز اعمال کنند

. رخنه به درون پوستة هاو به مرات  بیشترو در اختیار دارندهایشان فرصتتتلیغ اندیشه

 (.373: 9331)ناو،  تر شده است و انها کمتر به بعتة سیاه شتاهت دارنددولت اسان

 الف: قدرت نرم

الملل تولید شده است و توسط بسیارو از م ققان ابط بینمفهوم قدرت نرم در حوزة رو     

عنوان روشی براو توضیح اینکه ناونه م صولات فرهنای یک کشور ارتتا ات به

تواند بذابیت کلی ان و در نتیجه نفوذ ان در ص نة بهانی را افزایش دهد، پذیرفته می

 . شده است
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یکی از ه و ب را ابداع کرد "نرم قدرت"اصطلاح  9131در اواخر دهه  9وبوزف نا     

 وکشورها برا ییبه توانا . قدرت نرمبدل شد المللبینی پلماسیدر واژهان د یاصلمفاهیم 

 است یتبابذ بی ر ازکشورها  ریدلبواه در تعامل انها با سا جیبه نتا یابیدست

(Anguelov,2017). بهت کس  نتایج تربیح ارانیبر د ورهذاریتأث ییتوانا قدرت 

 یی. قدرت نرم تواناانجام شود  یبذخ و ترغ یاتواند با ابتار، امر می نیاداده شده است 

و  دهیاوقات افراد با ا ی. بعوو نه ابتار است ابیتبذ بیاربح از  ر جیبه دست اوردن نتا

شوند انچه را که دهند و باعآ میقرار می ریرا ت ت تأث ارانیدی که دارند تیبذاب

 .(Nye,2017) دانندبان را مشروع نیز  ارانید و انجام دهند ،دنخواهمی

. کندبندو میتقسیم وو نهاد یدتی، عقیفرهنا ةدر سه دست بوزف ناو قدرت نرم را     

مشروع بلوه دهد، با مقاومت  ارانینظر د درکشور بتواند قدرت خود را  کیاهر »

اهر فرهنگ و » :کنداو استدلال می «.خود روبرو خواهد شد وهادر برابر خواسته وکمتر

 .(Li,2018) .«پذیرندان را می وشتریب لیبا م ارانیبذاخ باشد، دو دئولوژیا

دهی به . توان، شکلقدرت نرم بر توانایی شکل دادن به تربی ات دیاران استوار است     

صیتی، هاو شبهاو نام سوس و ناملموس مانند باذبهها با مقولهتربی ات و اولویت

هاو بذابی مرتتط است که مشروع و ها و نهادهاو سیاسی و سیاستفرهنای، ارزش

هایی ارائه کند که دیاران خواهان پیروو از . اهر یک کشور ارزششونداخلاقی تلقی می

 (.22، 9331)سلیمانی،  ان باشند، براو رهترو به هزینة کمترو نیاز خواهد داشت

او مدیریت و یی مثل انتقال مفاهیم از  ریب سازوکارهایی رسانههاقدرت نرم با مولفه     

مهندسی افکارعمومی و تصویرسازو مطلوخ یا بازسازو نهره و وبهة تبری  شده 

                                                           
1 - Joseph Nye 
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دهی به ها و شکل. از ان حیآ که قدرت نرم به دنتال تغییر ارب یتشودتعریف می

)از قتیل مجازو، ارتتا ات ها و ابزار بدید ارتتا ات و رسانه ها است رسانهخواسته

اورد، ها( که دسترسی اسان به ا لاعات با حداقل هزینه را فراهم میالکترونیک، وبلاگ

 (.939: 9313)سرخیل،  ارتتاط ذاتی و متقابلی با قدرت نرم دارد

 ب: قدرت نرم و رسانه

نترد  کیر د وروزیتواند به پها میاز سربازان و تانکقدرتمند متشکل داشتن ارتش      

. دیداشته باش زین وارید وهاتیقابل دی، بادیدر بنگ برنده باش نکهیا واما برا ؛کمک کند

در ارتش ندارند  میصرف منابع عظ وبرا یکونکتر فرصت واز کشورها ی، برخنیعلاوه بر ا

 وبرا ورهذاریبذخ و تأث ییتواناو ان قرار دارد  هاذهن انساننترد در  دانیامروز م

 هدفو ارتتا ات  تالیجید یپلماسید. در مهم است اریمطلوخ بس جیبه نتا یبایدست

هنوز  ارانیاز باز یرسد برخ. به نظر میقدرت نرم به نفوذ استتتدیل کونک  وکشورها

 وهاکه رسانه ییهاکنند و از فرصترا درک نمی تالیجید یپلماسیروزافزون د تیاهم

 .(Naggel,2015) کنندیدهند استفاده نمارائه می یابتماع

هاو الکترونیک )رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینترنت( تتدیل به حوزة ممتاز رسانه»     

توان به تصاویر، اصوات یا دخل و ها را می. نه اینکه تمامی سیاستاندسیاست شده

قدرت هاو نمادین تقلیل داد بلکه بدون این نیزها هیچ ببتی براو کس  یا اعمال تصرف

ها با سیاست و ایدئولوژو بسیار پیچیده و غیر روابط رسانه»از دیدهاه کاستلز .« وبود ندارد

ها و مبا تان انها برقرار است که تأثیر او بین رسانه. همچنین تعامل دوسویهمستقیم است

هایی که توسط مبا تان مورد دخل و تصرف قرار کند؛ پیامها را ایجاد میواقعی پیام

ها فقط . بیرون از دنیاو رسانهشود، و اغل  از شکل اصلی خود خارج میهیردیم
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دهد هاو رخ می. انچه در این حوزه ت ت سیطرة رسانهتوان یافتهاو سیاسی را میحاشیه

دهد بلکه فرایند سیاسی و ابتماعی باز و بدون قطعیتی در ها رخ نمیتوسط خود رسانه

 (.373: 9331، )کاستلز.« بریان است

و کند می فیان صار ا لاعات دولت را توع واستتداد ودر کشورها تالیجیارتتا ات د     

ب آ و هفتاو در  وها فروم براونیلیم، باعآ ایجاد نیانلا وها، رسانهترالیل وهامیدر رژ

 ده استش "استیس سیالیت"و  "ملت نندپاره"به  از موضوعات واهسترده فیمورد  

(Anguelov,2017). 
 هاکارکرد رسانه -2

هاو داراو کارکرد مثتت و منفی هستند کارکرد مثتت اعتمادسازو، تتلیغات، رسانه     

ها، ا لاع رسانی و هشدار است. هسترش بینی ب رانها، نقدسازنده، پیشانعکاس واقعیت

اشاعة ف شاء و بی بندبارو، توعیف اعتمادسازو و شکستن حریم خشونت و پرخاشارو، 

 (.91-92: 9319هاو است )هلشنی و دیاران، خصوصی افراد از کارکرد منفی رسانه

 هاکارکرد کلی رسانه

 تصویرسازو از سوژه )مثتت یا منفی( 9

 القاء یا کتمان واقعیت 2

 شتهه افکنی یا فرافکنی در مورد سوژه 3

 رسانی از وقایع )درست یا نادرست(ا لاع  2

 ایجاد اعتماد یا بی اعتماو، وحدت ببشی یا تفر  در بامعه 5

 استرس یا اضطراخ–هاو ارام ببش یا ا مینان ببش ارائه پیام 1

 

http://wp.me/p3I2YF-6Ja#Author
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 9. مدیریت تصویر ملی9-3

هاو ه. رساناز شیوع ویروس کرونا ختر دادند 2191ها براو اولین بار در دسامتر روزنامه     

. همچنین دولت نین را غربی تمایل داشتند که نین را ناتوان از مقابله با بیمارو نشان دهند

عنوان یک دولت ظالم و سرکوبار که مردم کشورش را در پشت درهاو بسته ناه داشته به

ات کرد و تجهیز. اما وقتی که نین پزشکان خود را به ایتالیا و اسپانیا اعزام میمعرفی نمایند

 . نین شد 2المللیکرد باعآ تقویت و بهتود نهرة بینپزشکی را به ات ادیه اروپا ارسال می

صورت توانند بهاند که میرا انجام داده واقدامات من صر به فرد بازیاران سیاسی دیار نیز

 ییایتالیا مارانی. در حال حاضر المان در حال معالجه ببه اشتراک هذاشته شوند نیانلا

از نظر متتلا بودن به ویروس هرفته است تا تک تک شهروندان را  میتصم سلندیا. ستا

به اشتراک هذاشتن دانش خود به اروپا پرواز  وپزشکان کوبا برا وکند  شیازما کرونا

و  یخارب وهاکمک وها، پروژهتیموفق وهابا به اشتراک هذاشتن داستان ملتها. اندکرده

در عصر امر  نیا، کنند میرا ترس ودیبد یمل ریتوانند تصو، میوفناور وهاونواور یحت

 .(Manor-Bjola,2020) مهم خواهد بود یةسرما کپسا کرونا، ی

 انگاری. مبارزه با اطلاعات نادرست و توطئه3-2

به کشورها  نیو ب در داخل یتالیجیو دروغ به صورت د، اختار کذخ تو ئه وهاهینظر     

 یتو ئه در مواقع ب ران وهاودهد که تئورمطالعات نشان می. شوداشتراک هذاشته می

درک انچه در  وبرا یتلنز شناخ کیاز مردم از انها به عنوان  واریبس رایز هیرندرونب می

. شته باشنداعتماد ندا یا لاعات رسمبه  که یهناام ژهیوبه، کننداست استفاده می انیبر

 تیرا تقو یاضطراخ عموم اناارو. تو ئهاست یمس شهینقش ان در  ول ب ران هم

                                                           
1 - National Image Management 
2 - international image 
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ب ران را دشوارتر  تیریو مد دهند، بازو مقصر بلوه دادن یکدیار را ادامه میکنندمی

اموزش مردم در مورد  وخود را برا یمراکز ا لاع رسان یابتماع وهارسانهی . برخکندمی

که  یخصوص هناامهانها ب یببشاند، اما اثرکرده واندازراه یمهار ا لاعات ایب ران 

 .(Manor-Bjola,2020) شود، نامشبص استپبش می یاسیس هیروبا بهتا لاعات 

دقتی موبی از ا لاعات نادرست در هاو ابتماعی براو بذخ مبا تان با بیرسانه     

 شیوعا لاعات غلط در مورد . کنندمورد ویروس کرونا را در بین کاربران خود منتشر می

 کدر ی. است افتهیکننده هسترش ناران یبا سرعت یابتماع وهادر رسانه ویروس کرونا

 91باعآ درمان کووید  هرم از سشوار وتنف  هوایی پبش شده ادعا شده که ویدیو

 روسیو وماریمعالجه ب وخون برا انیبه بر C نیتامیو بیاز تزر ترییپست تو کشود یا یمی

کاربران  ةزیانا. کننده استو هاه خطرناک ناران نیدروغ واهاادعاین . تعداد ختر داد

 ایپست  کی. ص ت و سقم ی است، بل  توبه و سرهرمدییتأ از بازتوئیت کردن ترییتو

به ص یح بودن پیام توبه ندارند مردم نیست  امیپ توئیتزبا وبرا زهیادعا انا کیص ت 

 . (Allem,2020)کنندمی بذاخ بودن توبه ای شدنبه م توخ بلکه 

دولتی به عمد  ارانیتوسط باز کیاستراتژ لیبه دلاو تو ئه  هادروغ نیاوقات ا یبعو     

ی منتشر شده روس وهاکه توسط کانال واتو ئه وهاوتئوربراو نمونه . شوندپبش می

 اهداف خاص وبرا روسیسوء استفاده از و به عمد درصدد از دیدهاه انها غرخاست 

نستت به اقتدارملی کشورهاو اروپایی،  وعتمادایهدف القاء باست. هدف از این امر 

 یالمللسسات بینؤم نستت به نیو همچن کشورهاو غربی بهداشت و درمان وهاستمیس

وات  مانند  ییهابرنامه بیاز  ر وادیافراد زتو ئه توسط  وهاواوقات، تئور ری. سااست

دهد که وات  اپ نشان می وهاام، بررسی پیلی. در اسرائشودبه اشتراک هذاشته می اپ

https://theconversation.com/profiles/jon-patrick-allem-382966
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ساخت  روسیو نیا ایشروع شده است  در ووهان نین یپزشک قاتیمرکز ت قویروس از 

 . ردیهمورد استفاده قرار می دیبد یبنگ بهان کیشروع  واست و برا هیروس

 وهارسانه یبعل وهاحساخ وساز یو خنث یابیرا به رد یتالیجیمنابع د دیها باپلماتید     

متارزه با  . همچینینکنند بلوهیرو ییهاهینظر نیهسترش نند تا از اختصاص دهن یابتماع

، رفتن اعتماد به دولت نیتو ئه باعآ از ب وهاوتئور رایز ا لاعات نادرست بسیار مهم است

 نی. بنابراشودمی اریسوء ظن و ترس از ملل د جادیمشروع و ا وهابه رسانهاعتماد کاهش 

 .(Manor-Bjola,2020) هستند یپلماسید ةکنندیانها خنث

 . ایجاد وحشت و ترس 3-3

کننده و همراه عاتی، شانیدر ن شروع و هسترش ویروس کرونادر عرض نند هفته از      

انتوه  دیو خر ی، نژادپرستترس این بیمارو توأم با در مورد منشاء تو ئه وهاهینظر

همزمانی شیوع سریع این  ب ران نیا یژهیونرخید و در سراسر بهان میهاماسک

 وهارسانه ناشی از . وحشتی استا لاعات نادرست ییاویروس با هسترش ا لاعات 

هاو بر نینی . تمرکزرسانهشدمی ویروس کرونا به بوامع منتقلاز انتشار  عتریسر یابتماع

بودن این ویروس و ناکارامدو دولت نین در بلوهیرو از شیوع به کل بهان، منجر به 

هاو خارج از این کشور نبستین . بعوی نینیبی اعتمادو هسترده و  غیان نژادپرستی شد

 .(Godfrey,2020) قربانیان این نژاد پرستی شدند

 وبرا یابتماع وهارسانه. توانند مثتت یا منفی عمل کنندهاو مینهدر بسیارو از موارد رسا

اختار " ای ادرستتوانند ا لاعات ناز انها می یهستند، اما برخ یانتشار ا لاعات و اختار عال

 تواند باعآ وحشت شوددر مورد ویروس کرونا می ا لاعات غلط منتشر کنند "یبعل

(Russonello,2020). 

https://www.nytimes.com/by/giovanni-russonello
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ممکن است ، کنندمشاهده می یابتماع وهاکه ا لاعات نادرست را در رسانه وافراد     

 وماریب کی ةمسئله به انداز نیا اندا لاعات ص یح و درستی را دریافت کردهفکر کنند 

 . بهانی پیامدهاو منفی و خطرناک دارد ریههمه

شود و از این  ریب پاسخ به شیوع را ا لاعات نادرست باعآ هسترش ترس و سردرهمی می     

از دیدهاه سازمان بهداشت بهانی ا لاعات نادرست در مورد کرونا ممکن است . »نمایدمبتل می

ها و احساسات عمومی بر ایجاد خسارت . تأثیر هزارشارو رسانهواهیرتر از خود ویروس باشد

هاو دولتی و خصوصی از ایجاد ز قطع برخی خدمات از بمله خدمات هواپیمایی، ببشناشی ا

 .(Karafillakis, 2020 ) خسارت ناشی از خود ویروس بیشتر است

اشت بهانی مشاهده کرد توان در هشدار سازمان بهداین وضعیت را میبازتاخ      

هاو تو ئه، واکنش انها به ویروس کرونا را ضعیف هاو اینترنتی و نظریهبراینکه ترولمتنی

کننده کار پراکندن ا لاعات همراه». رئی  سازمان بهداشت بهانی هفته است کنندمی

ها  ور مبتصر درباره اهمیت فکتمایلم به کندتر میمأموران قهرمان ما را حتی سبت

. مردم باید به ا لاعات دقیب دسترسی داشته باشند تا بتوانند از خود و ص تت کنم، نه ترس

نوع بدید ویروس کرونا باعآ  ةکننده دربار. ا لاعات همراهدیاران م افظت کنند

. ما در سازمان بهداشت بهانی با افکندشود و انها را به وحشت میسردرهمی مردم می

هاو تو ئه که واکنش ما را ضعیف هاو اینترنتی و نظریهکنیم؛ با ترولنمیویروس متارزه 

 .(org/?id=hjt9wzznhttp://tisri .9311صادقی نیمه « ).کنیمکند متارزه میمی

 . آگاهی بخشی 3-8

توانند به سلامت ذهن و روان و تالی میهاو ابتماعی وتکنولوژو دیجیها، شتکهرسانه     

ایجاد همتستای بین افراد کمک نمایند و به افراد در اتباذ نارش و رفتار درست براو 

https://www.researchgate.net/profile/Emilie_Karafillakis
http://tisri.org/?id=hjt9wzzn)
http://tisri.org/?id=hjt9wzzn)
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هاو بهداشتی( ها و دسترسی به مراقتتمقابله با بیمارو )ماندن در منزل، شستن دست

ات هماهنگ هاو بدید و اقداماهاهی دربارة این بیمارو و علائم ان، تولید واکسن

 . المللی مساعدت نمایندبین

کمک  یبهداشت عموم به افزایش کارایی اقداماتتوانند می یابتماع وهارسانه     

 به صورت خردمندانه ازبامعه،  ةهسترد ةنیدر  ول قرنط نی، در نله عنوان مثانمایند؛ ب

، نهیقرنط لیدلا فهم وبرا یفرصت یابتماع وهارسانه رایز؛ استفاده شد یابتماع وهارسانه

در صورت . کردندو وحشت فراهم می عاتیاز شا وریشایبه منظور پ یمشاوره عمل ةارائ

. رفتار باشند رییتغ وقدرتمند برا وتوانند ابزارمی یابتماع وهااستفاده خردمندانه، رسانه

موابهه با توانند ا لاعات مفیدو در مورد می ژهیو وهاببش مراقتت پزشکانبراو نمونه 

 .(Anguelov,2017) اذارندببه اشتراک  یابتماع وهارسانهویروس کرونا از  ریب 

مانند  ییدارو ریاز مداخلات غ ریغبا کرونا متارزه  وبرا واریکه ابزار د یطیدر شرا     

 جیبس وبرا یابتماع وهااز ا لاعات رسانه دیا، بدندارابتماعی وبود  فاصلةو  نهیقرنط

را به سرعت کاهش  نانیا م مترس و عداین امر . استفاده کرد یو م ل یبوامع عموم

 و. تنها با همکارکندمی تیرا تقو یبه اقدامات بهداشت عموم یو اعتماد عموم دهدمی

 یتوان از اثرببشمردم میمشارکت  وبرا بیدق وهاییراهنما ةبا ارائو بوامع و شهروندان 

 . کردحاصل  نانیها ا موریهدر هناام بروز همه

 . رسانه به مثابة عرصة نبرد سیاسی3-8

در فواو مسلط فرهنگ متکی به واقعیت مجازو، بازیاران سیاسی به منظور بقاء و      

هاو هاو حامل نمادحوور در ص نه و تأثیرهذارو بر روند ت ولات ناهزیرند از رسانه

. مؤثرترین ابزار صورت تمام عیار بهره بردارو کنندالکترونیک، وبه خصوص تلویزیون به

http://wp.me/p3I2YF-6Ja#Author
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هاو منفی . پیامهایی با م تواو منفی استهیرو از پیامفعالیت سیاسی در این ص نه بهره

هاو اخلاقی و مالی، بربسته کردن ها، بازهویی رسواییعتارتنداز: انچه که بر افشارهرو

 (.97: 9331)کاستلز،  هاو رقی  تأکید داردشروعیت سیاسی و نقاط ضعف دیدهاهفقدان م

. کنندهاو بزرگ از هر موضوعی براو تغییر توازن قدرت به نفع خود استفاده میقدرت     

کرونا فرصت مناستی براو ایالات مت ده و نین مهیا نمود تا از ان براو افزایش قدرت، 

. ایالات وتبری  تصویر رقی  در سراسر بهان استفاده نمایند نفوذ و بهتود تصویر خود

تعهدو و عدم مسئولیت پذیرو در مورد شیوع کرونا متهم مت دة امریکا کشور نین را بی

به ویروس نینی با ایجاد یک بنگ روانی  91. علاوه بر این با نامیدن ویروس کووید کرد

 . ی بهان داشتسعی در تبری  تصویر این کشور در افکار عموم

رسانه عرصه و میدان نمایش قدرت، زورازمایی سیاسی را براو بازیاران سیاسی فراهم      

. انداو شدیدو را علیه یکدیار سامان دیدهکند؛ ایالات مت ده امریکا و نین نترد رسانهمی

او دارد ها و قواعد رسانهترامپ به عنوان یک بازیار سیاسی که تسلط بر بازو

مسئولیتی و بی91یاستمداران نین را متهم به پنهان کارو ا لاعات در مورد کووید س

. کندکند و سازمان بهداشت بهانی را به همدستی و تتانی با نین در این امر متهم میمی

عنوان قدرت سازو از خود بهها ضمن رد این قویه، برتصویرکشور نین با استفاده از رسانه

. به همین دلیل درصدد بربسته کردن لسوز در بهان تأکید داردبزرگ خیرخواه و د

 . ها بشردوستان خود به سایر کشورها هستکمک

 تی، عصتانیغرب وارسانه وهاکانال بیکننده ارائه شده از  رپوشش مغرضانه و همراه     

که در  ینیافراد ن ورا بر رو واناخواسته وهاو استرس بتهیبرانا نیبامعه ن را در کل

پوشش غلط و  یثرات احتمالا. کرده است جادیکنند امی یزنده کشورشانخارج از 
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بر سلامت  هاو توریستی، نژاد پرستی وبر بازاریابی هردشارو، رفتارها رسانه ةمغرضان

 وهاهزارش یدفتر حقو  بشر سازمان ملل مت د در پ. مردم نین تأثیر هذاشته است یروان

 نیا وعیدر هناام ش ییایشهروندان اس ریو سا نیاتتاع ن هیعل ونژاد  یمربوط به تتع

. اما هیچ قابل درک است که از ویروس کرونا ناران باشید: »کرد اعلام یتئیدر تو وماریب

. بیایید از تواند تعص  و تتعی  علیه مردم اسیایی تتار را توبیه کندترس و حشتی نمی

. یکدیار در شرایط اضطرارو بهداشت عمومی حمایت کنیم. از نژادپرستی بیزارو بجوییم

 (Wen and Other, 20).« حقو  بشر پایدار است

 کارکرد رسانه در بحران کرونا

 مدیریت تصویر ملی)بهتود تصویر ملی( 9

 اناارومتارزه با ا لاعات نادرست یا تو ئه 2

 ایجاد وحشت و ترس  3

 اهاهی ببشی  2

 روانیی یا بنگایجاد نترد سیاس 5
 

 ایافکار عمومی و مواجهه با تهدیدات نرم رسانه -3

ها و قابلیت، هاوکشورهاو مبتلف براو متارزه با کرونا با توبه به تنوع توانمندو     

. کشورها با توبه به متانی نظام او را انجام دادندو مشابه سطح توسعه اقدامات متعدد

او درمانی و پزشکی ابنتاء یافته بر متانی فلسفی و اندیشهاقتصادو و نظام بهداشتی یسیاسی

 . دهندخود را سامان می رژیم سیاسی براو مقابله کرونا اقدامات

 ور مستقیم از رنج بشر، از منا ب بنای قدرت عا فی و تهییج کننده تصاویرو که به     

کنند و داران ت میل میپایانی بر سیاستمشود فشارهاو بیزده پبش مییا از منا ب ق طی
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دارد که براو از بین بردن رنج و عذاخ این قربانیان در منا ب دوردست کارو میانان را وا

 (.213:  9339)کاروثر،  انجام دهند

 ایراندر  ای ناشی از پاندومی کرونا علیه افکار عمومی. تهدیدات رسانه8-9

ایرانی  پسندیدههاو مذه  اسلامی و سنتکید فرهنگ و أت در کشور ایران با توبه به     

. شودها در مواقع ب رانی و هرفتارو داراو ابر و پاداشی عظیم تلقی میکمک به انسان

خود تبصص هاو مردمی با توبه به بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، نهادها و ارهان

هاو ساختن لها فراوانی را در شکهاو مبتلف و به صورت داو لتانه کمکبه شکل

. با ... انجام دادندهاو بهداشتی، دستکش تهیه موادضدعفونی کننده وماسک، روپوش

توبه به تأکید فرهنگ ایرانی و اسلامی بر فداکارو، ایثارهرو و بهاد این امور بیشتر 

هاو بهداشتی، تتدیل هاو خانای براو تولید بستهاندازو کارهاه. راهتقویت شده است

تولید مواد ضدعفونی از این نوع اقدامات  به مراکزد مسابو  هادانشااه، دارسبعوی از م

ها اسلامی در بمهورو اسلامی ایران از سنت . تشکیل ستادهاو بهادورودبه شمار می

هاو ها و قابلیتبه ص نه اوردن ظرفیت 9313. در سیل سال است دوران دفاع مقدس

ایران  ةهاو نیکوو بامعاز رفتارنیز به سیل زدهان براو کمک  ها عاشورا و اربعینموک 

 . بوده است

 ها همسو با برنامه دولتمدیریتی و نوع نااه رهتر معظم انقلاخ اسلامی در ب ران ةشیو     

ستاد نیروهاو  رئی او در ب ران کرونا به یت الله خامنها. باعآ تقویت این اقدامات شد

به تتع ان سپاه، بسیج و ارتش نیز . قابله با ب ران عمل نمایدمسلح دستور داد که ذیل ستاد م

 . به همین شکل عمل کردند
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صادرات ، کاهش بمهورو اسلامی ایران در ب ران کرونا با توبه به اقتصاد ت ریم شده    

عملکرد قابل  و قرائن و در کارزار فشار حداکثرو به اذعان شواهد کسرو بودبهنفت، 

هاو دارو و اقلام بهداشتی دسته و پنجه . دولت از یک سو باید با ت ریمدفاعی داشته است

کرد و نیازهاو  رفی باید براو مهار ب ران تنها به توان داخلی اتکا میاز کرد و نرم می

سالمندان، معلولان و . کردمی هاو اسی  دیده از ت ریم را تأمینمعیشتی بسیارو از دهک

 ور مشبص سه قشر هاو پایین بامعه بههاو تولیدو و دهکااهبانتازان، کارهران و بن

پذیر بامعه هم از نظر بهداشتی و هم اقتصادو است که دولت دستکم از ابتداو سال اسی 

. نوع تعامل حکومت و بامعه با اندیشیده است بارو براو بهتود شرایط انها تدابیرو

فرهنگ و اخلا  ان کشور  ةدهندان نشانولان و بانتازلهاو اسی  پذیر، بیماران، معدهک

 (.9311)ایرنا،  است

 ها در ایرانالف: چالش کرونا و کارکرد رسانه

رسد ب ران بزئی تفکیک ناپذیر از زیست ما ایرانیان شده است و احتمالا به نظر می     

ابه هاو ابتماعی به دلایل مشکلات معیشتی موهاو مشابه در عرصهدراینده نیز با ب ران

. این امر به پیشایرو از . بنابراین تدوین سند مدیریت ارتتا ات ضرورو استخواهیم شد

 . ها ناشی از ب ران کمک نمایدوقوع و کاهش خسارات و اسی 

هیرو فهم ها در واقع نقشی ساختارو در شکلبسیارو از م ققان بر این باورند که رسانه    

یش از بازتاخ صرف انچه هست( و مبا تانی نیز معانی تأویل . )بکنندما از بهان ایفاء می

 (.212: 9339دهند )کاروثر، پذیر نهفته در متن یا تصویر را مورد مناقشه و مذاکره قرار می

هاو مادو و معنوو که در  ول هاو حقیقی و حقوقی از سرمایهنهادهاو و شبصیت     

ترین سرمایه براو . با ارزشکنندان هزینه میاند، در مدیریت ب رشان اندوختهدوران زیست
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رسانه اعتماد شهروندان و مبا تان و سرمایه ابتماعی مکتس  از کارکردشان و کارامدو 

تواند هاو متفاوتی را دارند؛ رسانه میها قابلیت و ظرفیت بازو کردن نقش. رسانهشان است

بستر و عرصه مناس  براو فعالیت  تواند ایفاءهرعنوان یک کنشار سیاسی و هم میهم به

هادر معادله قدرت و تعیین نتیجه این معادله نقش اساسی ایفاء . رسانهسایر بازیاران باشد

 . نمایدمی

هاو خاربی از : رسانههای بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایرانکارکرد رسانه -

هاو اد اختار و هزارشتمام اقدامات براو ارائة برنامه بذاخ و مبا   پسند در بطن ایر

هاو کاذخ ردن و دوهانه سازو. در ب ران کرونا با قطتی کنمایندت لیلی استفاده می

علم سعی کردند یپنهان کارو و دروغ، دینیناکارامدو، شفافیت و صداقتیکارامدو

هاو مذهتی، حوزة علمیه و . بربسته کردن مذه ، شهربر افکار عمومی تأثیر باذارند

دم شود هدف انها براو اسی  زدن به اعتمادمرروحانیت نیز از اقدامات انها م سوخ می

دغدغه و »از قول افرادو ناشناس سی بیبی. براو نمونه و توعیف سرمایه ابتماعی بود

. ب رانی که به ایران از قم امد ویروس کرونا در. »کردشهروندان قمی را بربسته  «ترس

. (www.bbc.com: 9313/92/7)« .مروز زمان به سایر نقاط ایران هم سرایت کرد

نین در قرنطینه کردن  ةن در قم و با توبه به تجربا غازایران و ا پ  از شیوع کرونا در»

. منشا اصلی پبش این ویروس، انتظار عمومی در ایران این بود که شهر قم قرنطینه شود

پذیرد که تجمعات صورت به رسد که کنترل سفت و سبتی نستتهمچنین به نظر می

. همچنین عدم اعلام قرنطینه بود مهمترین ان حوور در حرم حورت معصومه در شهر قم

براو قم و حرم نقطع اغازینی شد براو ب آ و بدل بین معتقدان تندروو مذهتی و 

نتیجه ننین  در» سی این استبیهیرو سیاسی بی. نتیجه« رفداران علم پزشکی مدرن
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مسئولیت عدم مدیریت ص یح کرونا در قم به دین  سویی درهم امیبتای و اشفتای، از

)احمدو،  «.و از  رف دیار به ب ران دیندارو دامن زد ندارو نستت داده شددی

9313:www.bbc.com.) 

هاو خاربی با حمایت سیاسی و مالی کشورهاو غربی و عربی و بذخ فعالین رسانه     

او و هنرمندان که بعد از انقلاخ تا کنون از ایران خارج شدند به بنگ روانی سیاسی، رسانه

رسد انها همیشه در حال اماده باش . به نظر میاند. ا پرداخته. ااو علیه نظام جهو رسان

او در ایران با شروع بنگ روانی با هدف بدبینی مردم به هستند و به م   وقوع حادثه

. نهادهاو دولتی و حاکمیتی و تشکیک و دو دلی در نهاها و اشباص تصمیم هیر هستند

مچنین با تشکیک در امار قربانیان کرونا، امارهاو ارائه شده از انها در ب ران کرونا ه

بردند و سپ  با ذکر امار و ارقامی از منابع سوو ستاد مقابله با کرونا را زیرسوال می

هاو پزشکی و داده. »کردندنامعلوم دولت را به پنهانکارو و مطال  خلاف واقع متهم می

سی را فارسی رسیده بیدر ایران بی 91به کووید هایی از موارد قطعی و مشکوک فهرست

. که حاکی از از پنهانکارو و لاپوشانی شیوع کرونا و شمار قربانیان و متتلایان در ایران است

رسند که هزارنفر می 22بنابر فهرست درهذشتاان، قربانیان کرونا در ایران تا پایان تیرماه به 

مقامات وزارت »دارد که سی فارسی اذعان میبیبی.« نزدیک به سه برابر امار رسمی است

)bbcwww . . «دهندهاو بی بی سی پاسخ نمیبهداشت و درمان در ایران به تماس

)com, 5/11/1399. 

همراه با مقامات ایالات مت ده امریکا مثل مایک پمتئو در صدد بی  نیز صداو امریکا     

ب ران »ستاد ملی متارزه با کرونا بود: هاو ارائه شده از سوو به امار کردن مردم اعتماد

اند یا در معرض متتلا شده 91میلیون ایرانی یا به کووید  15 پنهانکارو در ب ران کرونا؛
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ها و در ما ههاو نبستین ورود ویروس کرونا در ایران تعدادو از بیمارستان» «ابتلاء هستند

 .«نتاختاان را بسیار بیشتر از امار رسمی دانستندها تعداد باادارات بهداشت استان

(voa,28/4/1399) شود نیز دولت ایران اداره می کناره امریکا رادیو فردا که با هزینه

اناارو در کنار پنهانکارو امار متتلایان سهل»کند را به سهل اناارو و پنهانکارو متهم می

 ایران و ایجاد ب ران ملی شده است ها هزار شهروندده و قربانیان موب  بان باختن

 .(9311)ملکی، 

 ترویج به باید ابتماعی هاوشتکه» او ضرورو استبراو مقابله با این بو رسانه     

هاو . همچنین باید نظریهته باشندداش دسترسی حقایب به مردم تا بپردازند شده تأیید ا لاعات

توان به سرعت اصلاح کنند، در این صورت میتو ئه را از بین بترند و ا لاعات نادرست را 

 (.7/92/9313)ختر انلاین،  «از سلامت عمومی بوامع م افظت کرد

 های خارجی علیه ایرانکارکرد رسانه

بنگ روانی علیه بامعه و نظام ایران و تلاش در بهت ایجاد  9

 اشوخ در بامعه ت ت عنوان تابستان داغ در ایران

-دوهانه سازو کاذخ )کارامدوایجاد دوقطتی سازو  2

 ... (علم و -ناکارامدو، شفافیت پنهانکارو، دین

 تلاش در بهت بدبین کردن مردم به دین و نهاد روحانیت 3

ایجاد بنگ روانی با هدف بدبینی مردم به نهادهاو دولتی و  2

 حاکمیتی، تشکیک دو دودلی نزد کارهزاران تصمیم ساز

امارهاو ستاد مقابله با کرونا با بی اعتماد کردن مردم به  5

 ذکرامار و ارقام از منابع نامعلوم

ها بایااه، شأن ضرورت دارد رسانهکارکرد رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران:  -

و اعتتار ابتماعی نبتاان بامعه، فعالین مدنی، متبصصین و افراد مشهور را حفظ نماید 
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یه المله و هروه مربع به ت لیل و ارائة ا لاعات تا انها در مواقع ب رانی به عنوان افراد وب

. در غیر این او و تبصصی خود بپردازند و به اعتماد مردم به رسانه کمک نمایندحرفه

. تعامل توأم با سوء ظن، بدبینی به هردان معرکه خواهند شدفریتان ص نهصورت عوام

انها در عرصه ابتماع هاو مربع واقعی باعآ کم رنگ شدن و به حاشیه رفتن هروه

 . شودمی

توانند شک، دودلی مسئولان در اتباذ تصمیمات را بربسته کنند و یا رسانه ملی می     

تواند در ب ران کرونا به عنوان . رسانه میتصمیمات غلط یک سیاستمدار را نشان دهند

و با نمایش بلندهویی براو ارائة ا لاعات توسط ستادملی مقابله با کرونا عمل نماید 

هاو توصیه. »دستورالعمل پزشکی و بهداشتی نقش اهاهی ببش خود را ایفاء نماید

 تلنارو تا هفتندمی کرونایی بیماران بد حال ازها رسانه و شدمی منتشر بهداشتی و ایمنی

 را غذایی و درمانی و بهداشتی وهاان، پروتکل مشاهده با که مبتلف اقشار براو باشد

. در کنار این، بسیج هماانی هم شکل هرفت تا روزانه و شتانه به درنبای تربدو

 (.91/2/9311)ایرنا، « .ضدعفونی کردن منا ب و معابر بپردازند

هاو دولتی و غیر دولتی بر رعایت پروتکل از اغاز شیوع کرونا در تمام سطوح رسانه     

یانوش بهانپور ریی  مرکز ک. بهداشتی از زبان مسئولان بهداشتی کشور تأکید کردند

هاو مدیریت و کنترل بیماریهاو واهیر در شهر قم تیم: »روابط عمومی وزارت بهداشت

اند، ببش ایزوله منفی براو ایزولاسیون موارد مشکوک، تجهیز و اماده ارایه مستقر شده

 هاو بهداشتی متنی برویژه شهروندان قم، توصیههخدمت است و همای همو نان عزیز ب

)پرهیز از مصاف ه و دست دادن و  رعایت بهداشت فردو و عمومی، بهداشت دست دادن

ها با اخ و صابون مایع، پرهیز از حوور در م ل روبوسی( و تنف ، شستشوو مکرر دست
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)ایرنا، « .کار و ت صیل در صورت وبود علایم شته انفلونزا را مد نظر قرار دهند

ها و سه عامل شرکت در مهمانیر بهداشت نیز معاون وزی ضا رئیسی(. ر9/92/9313

ها، در انتقال و شیوع بیمارو کرونا مؤثر دانست و ها، مجال  ختم و عزا و مسافرتعروسی

تشدید ویروس  و درصد عامل انتقال 32ها نشان داده است که بیش از بررسی»هفت: 

 (.93/5/9311)رئیسی« .کرونا، ناشی از همین سه رفتار مردم است

ها ضرورت دارد در ها و قل  و تسبیر ذهنبا توبه به تأثیرهذارو رسانه بر ذهن     

او بیشتر دستیابی به حکمرانی مطلوخ حساسیت و تمرکز برسیاستاذارو فرهنای و رسانه

ها لازم است . در ب راناو و فرهنای استفاده نمایندشود و از افراد متبصص در امور رسانه

لان بهت ساماندهی و هدایت افکار عمومی وبود داشته باشد یک روایت واحد و ک

ارتتاط شایسته با مردم، م تواو مناس  پتام و فرستادن پیام به مردم باید با رعایت نکات 

 . روانی، ذهنی و فرهنای و علمی باشد

 کارکرد رسانه ملی در مواجهه با کرونا

 د کروناببش در مورتلاش در ارائة ا لاعات درست و اهاهی 9

استفاده از کارشناسان و متبصصین پزشکی بهت اهاهی دادن به بامعه در مورد  2

 هاو بهداشتی )بهت اهاهی دادن به  تقات، اقشار و اصناف(کرونا و بیان پروتکل

 هماهنگ بودن با ستاد ملی کرونا )بهت اهاهی دادن به  تقات، اقشار و اصناف( 3

 ی خاص در ایام کروناتلاش در بهت ارائه ستک زنده 2

 تلاش در بهت ارائه تصویر متناس  با واقعیت از مشکلات بامعه در ایام کرونا 5

تر بهت هاو همدلانه مردم به یکدیار و  تقات ضعیفبه تصویر کشاندن کمک 1

 . هاو پسندیده بامعه و انسجام و یکپارنای بامعهتقویت سنت
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 ای کروناچالش رسانه ب: واکنش افکار عمومی در ایران به

. بازیاران یابندهاو مجازو شکل و سامان میها و شتکهافکارعمومی بیشتر توسط رسانه     

مبتلف سیاسی، اقتصادو و ابتماعی در سطوح مبتلف بهانی، ملی و م لی تمام تلاش 

بی نزد هاو مجازو تصویر مثتت و مطلوها و شتکهنمایند تا با ارتتاط با رسانهخود را می

ها کشف واقعیت و . رسالت اصلی اص اخ و متولیان رسانهافکار عمومی برباو باذارند

وبود . اما ممکن است در عالم واقع مسائل دیارو نیز بهارائة ان به افکار عمومی است

هرایانه و در . افکار عمومی ماهیتی احساسی، هیجانی و زودهذار دارد و تا حدو عواماید

. بنابراین کندهاو کارشناسانه و تبصصی نیز تتعیت میممکن است از استدلالسط ی نیز 

 . افتدتغییر بهت افکار عمومی و دستکارو ان معمولا اتفا  می

کنند از ها مبتلف تلاش میها، نهادها و الیاارشیاو )مثل کرونا( دولتدر هر حادثه     

. در ابتدا با شیوع کرونا در ایران و مطرح رار دهندها افکار عمومی را ت ت تأثیر ق ریب رسانه

هاو خاربی تلاش زیادو نمودند تا بر بایااه مذه ، و عنوان متداء شیوع، رسانهشدن قم به

معنویات نزد افکارعمومی تأثیر هذاشته و باعآ تغییر بهت ان در مسیر اهداف خود یعنی 

ها انان شد پاندومی ی شدن تلاش. اما عاملی که باعآ خنث)کاهش نقش مذه ( شوند

یافته در بلوهیرو از شیوع این ویروس و تأمین هاو توسعه. ناتوانی دولتویروس کرونا بود

ها از یک  رف و روو اوردن مای تاج مردم در ان کشورها و انعکاس این اختار در رسانه

ن بنگ روانی ها به مذه  و دعا براو مقابله با این ویروس باعآ خنثی شداین دولت

 . . بنابراین افکار عمومی قابلیت تغییر و اصلاح داردهاو خاربی علیه ایران شدرسانه

از اقدامات دولت براو بل  و همراهی افکار عمومی بهت مقابله با کرونا، تشکیل ستاد      

ا لاعات  . وبود افراد متبصص و کارشناس در این ستاد و ارائة امار وملی مقابله با کرونا بود
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. یکی از وظایف دولت در شدتبصصی به مردم باعآ بل  افکار عمومی و حمایت مردم می

ویژه بیمارهاو واهیردار مثل کرونا ارائة ا لاعات لازم به نهادهاو بهانی مثل ها بههناام ب ران

 سازمان بهداشت بهانی است که در این قسمت ستاد مقابله با ب ران نیز مطلوخ عمل کرده

کردند، هاو بیاانه در امارهاو ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیک ایجاد می. هرنند رسانهاست

 . اما به تدریج دولت توانست اعتماد مردم در این قسمت را بل  نماید

از نقاط ضعف دولت که هاهی باعآ سردرهمی بامعه شود وبود نندصدایی در      

عادو ". براو نمونه اختلاف نظرو که در افتادمی دولت بود که در بع  از مواقع اتفا 

بین ریاست م ترم بمهور با ستاد مقابله با کرونا "شروع فعالیت عادو و روزمره"و  "شدن

ویا وزیر بهداشت اتفا  افتاد و همچنین اختلاف نظر بین وزیر صمت با وزیر بهداشت در 

امل دیار حمایت افکار عمومی از . نکته قابل تاین زمینه وبود داشت نیز قابل ذکر است

کادر درمان که شامل پزشکان و پرستاران باعآ افزایش سرمایة ابتماعی و احیاو بایااه 

 . ومنزلت ابتماعی این قشرنزد افکارعمومی بامعة ایرانی شد

در سطح ملی دولت اقاو روحانی براو مقابله با کرونا تمرکز زیادو بر بل       

. اقاو روحانی و وزیر خاربة ایران اقاو ظریف در ملی داشت افکارعمومی بهانی و

هاو ظالمانه سطح بهانی تلاش زیادو نمودند تا افکارعمومی بهانی را به سمت رفع ت ریم

. براو دستیابی به این هدف از وبه عا فی، احساسی و حقو  بشرو امریکا سو  دهند

ها باعآ . هرنند این تلاشکمک هرفتندافکار عمومی بهانی)در امریکا، اروپا و اسیا( 

همراه نین و ها نشد اما در بل  افکار عمومی و حمایت کشورهاو اروپایی بهرفع ت ریم

هاو . یکی از این توفیقات دولت ازاد شدن قسمتی از داراییروسیه توفیقاتی حاصل شد

 . مسدود شده ایران بود
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مقابله با کرونا و قرنطینه نیاز به حمایت افکار در سطح داخلی دولت اقاو روحانی براو      

. اما مقارن شدن اعمال قرنطینه با تعطیلات نوروزو و نندصدایی دولت در عمومی داشت

هاو نوروزو به مسافرت روو او از مردم  تب سنتستاد ملی مقابله با ب ران باعآ شد عده

ویژه رسانة ملی و کمک ها و بههبیاورند به مرور زمان دولت با تتلیغات فراوان در رسان

نیروهاو انتظامی توانست این وضعیت را مهار نماید اوج حمایت افکار عمومی از اقدامات 

دولت در روز  تیعت )روز سیزده فروردین ماه( به منصة ظهور رسید در این روز  تب رسم 

اما در این روز شاهد . برندو سنت دیرین ایرانی، مردم براو تفریح به دامن  تیعت هجوم می

بودیم که مردم در منزل ماندند و این امر همراهی افکار عمومی با دولت را در وضعیت 

 . دهندشیوع کرونا نشان می

 . پاندومی کرونا در آمریکا؛ رسانة ابزار سیاست8-2

. تاز انجا حکومت کردن وابسته به پیروزو در انتبتات یا دستیابی به مناص  بالاتر اس     

هاو نهاد هاو روزانه تأثیرات بالقوه تصمیم هیروتوان هفت حکومت کردن به ارزیابیمی

هاو روزانه از  ریب سنجش افکار یابد، این ارزیابیحکومت بر افکار عمومی وابستای می

 (.377: 9331)کاستلز،  شودهاو پژوهشی دیار میسر میو ت لیل

 ه ابزار سیاستالف: پاندومی کرونا در آمریکا؛رسان

ها به میدان بنای تتدیل ها بریان یافت رسانهزمانی که سیاست در فواو رسانه     

هاو فشار سعی در توعیف ها و هروهشوندکه در ان نیروهاو سیاسی و شبصیتمی

بردارو از تصمیمات یکدیار، کس  وبهه در افکار عمومی، کس  اراء پارلمانی و بهره

توان در دو هاو غربی را می(. ن وة کارکرد رسانه371: 9331لز، )کاست حکومتی دارند

  بندو نمود:مرحله تقسیم
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مرحلة اول همزمان با شیوع و هسترش سریع ان در نین است. در این مرحله بیشتر      

کردند و اختارشان را در معادلة هاو غربی ب ران و ویروس را نینی تعریف میرسانه

عنوان فرصتی براو انتقاد از دولت نین، داند و از ان بهرار میغرخ قیهاو نینتنش

باو پیامدهاو احتمالی بهداشت ها بههاو ان و دفاع از ازادو رسانهم کوم کردن رویه

نااران غربی اقدامات انجام شده در نین براو مهار این . روزنامهکردندعمومی استفاده می

. دادندوهان را به سیستم سیاسی متفاوت ان نستت میویروس مانند قرنطینه کردن منطقة و

ارزیابی وزرات بازرهانی امریکا این بود که شیوع کرونا در نین باعآ تسریع و بازهشت 

هاو موابه شود که با خوشتینی زیادو در هفتمان رسانههایی در امریکاو شمالی میشغل

نین مرد واقعی بیمار »را با عنوان  2مید مقاله والتر راسل 9. روزنامه وال استریت ژورنالنشد

منتشر کرد این امر باعآ خشم و عصتانیت پکن شد و خواستار معذرت خواهی « اسیا است

به ایتالیا وارد شد  2121. کرونا از اواسط فوریه . مرحلة دوم پیچده و عا فی بودامریکا شد

 3رسانه کارین وال یورهنسن . م قبو سپ  در بقیة کشورهاو اروپایی نیز شیوع پیدا کرد

. سازمان بهداشت بهانی در پاسخ در رسانه استفاده نمود« ویروس قاتل»از مفهوم ترسناک 

به تنش و اضطراخ این رسانه، راهنماو بلوهیرو از برنس  زنی ننگ ابتماعی )برنس  

 لیایی . تجزیه و ت لیل صف ات نبست سه روزنامه ایتالیازدن بد ابتماعی( را منتشر کرد

روند مارس  91فوریه تا  21 زسه هفته ا ی،  1و لا استامپا  5کای، لا ربوبل2دلا سرا رهیکور

به  ور کامل  اول، مقالات و. در روزهادهدرا نشان میدادن کرونا بال  توبه در پوشش 

                                                           
1 -Wall Street Journal 
2 -Walter Russel Mea 
3 -Karin Wahl-Jorgensen 
4 -Il Corriere della Sera 
5 - La Repubblica 
6 - La Stampa 
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 اوضاع شدند، شروع به انتشاروخامت متوبه  جیبه تدرکه نها . انادیده هرفتند وماریب نیا

 یمسدود کردن قسمت شمال ودولت برا وها کردند و از اقدامات فورمارستانیاز ب ریتصاو

به سه نشریة فو  ، انیتعداد قربان شی. تنها پ  از افزاکل کشور ختر دادندبعد از ان و  ایتالیا

ماندن در خانه و  تیاز خود م افظت کنند و بر اهم ناونه کردند که هیخوانندهان توص

ان،  واقتصاد وامدهایو پ به مشکلات بهداشت شتریب در پی ان. کردند دیتأک نیانقو تیرعا

خود و  یاساس وازهاین نیشهروندان در تأم وپزشکان، دشوار ی، قهرمانمارستانیب تیظرف

تا  ایتالی. دولت اندها پرداختم دود در زندان وهامانند شورش یابتماع وامدهایپ یبرخ

ناه  نهیبازهشتند در قرنط ایتالیبه ا نیرا که از ن ینیکه مسافر فتهر مورد انتقاد قرار وحد

صورت کنترل نشده در هاو بهداشتی قتلی، اختار بعلی به. برخلاف ب راننداشته است

هاو ابتماعی هسترش ان را تسهیل هیر کرونا در حال پیشرفت است و رسانهبیمارو همه

 .(Tzogopoulos,2020) «کردندمی

 هاتحلیل تأثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی در آمریکا براساس نظرسنجی-ب

با  پاندومی کرونادر زمان  یسنجش افکار عموم وبرا در امریکا مؤسسات نظرسنجی     

 کنار هذاشته شوند دیمراکز تماس بابه دلیل شرایط خاص  شدند؛ روبرو واندهیانالش فز

ماه  کیدر شیوع کرونا . کند رییدر بهان تغسریع ها یاز نظرسنج واریبسنتایج  همچنین

کرده  با مشکل موابهها را ییکایامر یزنده؛ است افتهی شیافزا وریهذشته به  رز نشما

اکثر دفاتر را  یابتماعفاصلة . الزامات ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین وریهوو صنعت را

 لیدلاز انجام ان به پ نند روز  یحت یمعناست که نظرسنج نیبه اافزایش متتلایان بسته و 

 رییتغ . نظر سنجی در زمان شیوع کرونا باباشد یمیتواند قدمی یدر افکار عموم عیسر رییتغ

از  واریبس. موابه است یده ودر رأ کیاستراتژ راتییتغ و دیبد وهاوداده، نواور عیسر

https://besacenter.org/author/george-n-tzogopoulos/


 9311ن بهار و تابستا ،(22پیاپی ) اول شماره ،همد سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      988

 

 وکه را یخانه مشغول به کار هستند، در حالدر  یسنجش افکار عموم ومراکز تماس برا

 کنندمی هیتک نینلاا وریه وبه را شتریمتنوع هستند ب یدهندهان که از نظر روش شناس

(Sparks,2020). 
 روسیها اظهار داشتند که وییکاامری از ٪11،  9ویپ قاتیمرکز ت ق ینظرسنجاخرین  درا     

ننین  ٪27درحالی که یک قتل ازان  مت ده است، الاتیمردم ا یسلامت وبرا ودیتهدکرونا 

دهد تا بتواند را انجام میهاو متعددو ینظرسنجی هفتا 2. مرکز مشاورة مورنینگنظرو داشتند

. را مورد بررسی قرار دهدروزمره  یفرهنگ و زنده، اقتصاد، استیس تأثیر شیوع این ویروس بر

کرونا متتنی بر تمایلات اولویت دار ملی بود و  روسیو وعیدر مورد ش هیاول یواکنش عموم

ها و دموکرات نی، شکاف بریاخ وهادر هفته. کردکمتر از انایزة حزبی پیروو می

 به عنوان مثال:. در مورد شیوع کرونا افزایش یافته استخواهان وبمهور

صورت بزرهسالان  انیدر مدر اوئل ماه مه این نظرسنجی : روسیاز و ینگران -

خواهان در حال حاضر  ودرصد از بمهور 23ها و درصد از دموکرات 73، هرفت

اواخر ماه  ی. در نظرسنج(وازیامت 31ان هستند )شکاف  وعیناران ش "اریبس"

نظر  نیهم بواهانیدرصد از بمهور 19ها و تدرصد از دموکرا 71، لیاور لیاوایمارس

 .(وازیامت 95 له)فاصرا داشتند 

، صورت هرفتبزرهسالان  انیدر مدر اوئل ماه مه این نظرسنجی : یاجتماع فاصلة -

معتقد به فاصلة ابتماعی در  بواهانیدرصد از بمهور 23ها و درصد از دموکرات 91

ها درصد از دموکرات 1، لیر اواخر ماه اور( دامتیازو 93)شکاف . اماکن عمومی هستند

 . (ازیامت 2)شکاف . نظر را داشتند نیهم بواهانیدرصد از بمهور 99و 

                                                           
1 -  Pew Research Center poll  
2 -  Morning Consult 

https://www.people-press.org/2020/03/26/worries-about-coronavirus-surge-as-most-americans-expect-a-recession-or-worse/?utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=20-03-26%20COVID-19%20PART%202%20GEN%20DISTRO&org=982&lvl=100&ite=5786&lea=1288980&ctr=0&par=1&trk=
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مرکز مشاورة  ینظرسنج نی: در اخریاقتصاد یهادغدغه یبند تیاولو -

 91دهندهان ثتت نام شده،  واز رأصورت هرفت  کویتیپولمورنینگ که با همکارو 

بیشتر از انها نارانی  هفتند که بواهانیدرصد بمهور 55و  هادرصد از دموکرات

( در اواخر ماه وازیامت 31)شکاف . تأثیرات اقتصادو شیوع کرونا است تا مسائل بهداشتی

حرف را زدند  نیخواهان هم ودرصد از بمهور 31ها و درصد از دموکرات 91مارس، 

 .(Morning Consult,2020)(وازیامت 21)شکاف 

هاو سیاسی در بامعة امریکا در اثر شیوع دهد که شکافها نشان میرسی نظرسنجیبر     

هاو سیاسی و بناحی با موضوعات برخورد کرونا بیشتر شده و مردم بیشتر با انایزه

در نظر سنجی خود در ایالات مت ده امریکا در زمان  9. موسسه نظر سنجی اغاز نوکنندمی

. سه یافته اساسی در مورد نظر مردم امریکا ایی دست یافتهشیوع ویروس کرونا به یافته

 حاکی از این است که: 91در مورد کووید 

. مطابب با هستند 91حدود یک سوم مردم امریکا معتقد به اسطوره بودن کووید  -9

وبیش نفر در سراسر کشور در سنین مبتلف، کم 9111نظرسنجی انجام شده از 

ل در مورد یک ویژهی ویروس ا لاعات یک سوم از پاسخ دهندهان حداق

کنند که شستن منظم بینی درصد از مردم فکر می91عنوان مثال . بهنادرست دارند

درصد قری  به 92. کندخود با اخ نمک به بلوهیرو از ویروس کمک می

 . اتفا  معتقدند کرونا توسط مردم ایجاد شده است

ایجاد ا لاعات نادرست باعآ  یتماعاب وهارسد که استفاده از رسانهبه نظر می -2

هاو ابتماعی هزینه . هر نه بیشتر مردم در رسانهشده است 91در مورد کووید 

                                                           
1-Reboot Foundation surveyed 
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. افزایش کنندهایی در مورد ویروس کرونا اعتقاد پیدا میکنند. بیشتر به افسانه

هاو ابتماعی با افزایش ا لاعات نادرست از ویروس رابطة استفاده از رسانه

 . مثتت داردهمتستای 

 روسیمرتتط با و وها، پستیابتماع وهاا لاعات نادرست در رسانه رغمیعل -3

 وهارسانه وهادر ماه مارس پست Reboot یقاتیت ق میت. هستند ادیز اریبس

 شیب نند هفته هذشته، یکردند و   یرا بررسکرونا  روسیو مربوط به یابتماع

ها تییتو نی. امنتشر شد ترییدر تو وسریو نیا ةدربار قهیدر دق تییاز هزار تو

، ل  انجل ، ورکیوینمثل  ییا لاعات نادرست بودند و در شهرها وحاوبیشتر 

 .(Bouygues,2020)داشتند  رواج تیترویو د اتلی، سیامی، مکاهویش

 های انجام شده در آمریکا(ها در جامعه آمریکا )براساس نظرسنجیکارکرد رسانه -8

 .کایی بعد از شروع کرونا به تدریج از کارکرد ملی به کارکرد حزبی سو  پیدا نمودندهاو امریرسانه 9

او علیه رقتاو بهانی دولت امریکا به رهترو ترامپ از کرونا به عنوان ابزارو در بنگ روانی و رسانه 2

 . المللی مثل سازمان بهداشت بهانی استفاده نمودمثل نین و بعوی از نهادهاو بین

 رائه ا لاعات پزشکی در مورد کرونا به بامعه امریکاا 3

ها در هره زدن توانمندو و کارامدو دولت ترامپ درمتارزه علیه کرونا با انتبابات ریاست تلاش رسانه 2

 بمهورو اینده امریکا

 ارائه ا لاعات درست و نادرست در مورد کرونا به مردم بهان 5
 

 گیرینتیجه

. ت ابتارو براو ازمون زیست در عصر ا لاعات فراهم کرده استب ران کرونا فرص     

ها فقط حاشیه . بیرون از دنیاو رسانهکنندها متن و حاشیه سیاست را مشبص میرسانه

سیاست رسانه او عرصه او تناق  امیز است که دران کنشاران . توان یافتسیاسی را می
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. کنش و اهون مشغول فعالیت هستندهاو متفاوت و پیامدهاو هونمبتلف با مهارت

از  ریب سنجش افکار عمومی  هایی است کهها در ب ران کرونا ت ت تأثیر ارزیابیواکنش

 . مسیر هست

، اقتصاد و ثتات کشورها در سراسر بهان یسلامت وبرا وبد دیتهدپاندومی کرونا      

 نکهیمار ا ستین ریار امکان پذاما مه، است روسیمتارزه با و وراه برا نی. مهار بهتراست

در  یینجات از زنده واز موارد برا واریدر بسیعاقلانه  وریه میتصم وا لاعات لازم را برا

. خاص و من صر هایی عام و خاص استداراو خصوصیت کرونا ران . بباشد ادافر اریاخت

 رایعام است ز قرن است کیاز  شیدر ب یبهان ریههمه وماریب نیاولبه فرد است نون 

ها در اینجا فرصتی براو دیپلمات. اندمشابه استفاده کرده وهاکیاکثر کشورها از تاکت

هاو ابتماعی براو مستند کردن هاو ملی خود از رسانهفراهم شد تا با حفظ ارزش

 . هاو ملت خود در مهار ویروس کرونا استفاده کنندتلاش

درباره  وادیا لاعات غلط زدهد که بتماعی نشان میهاو اهاو و شتکهبررسی رسانه     

من صر  غیهمچنان به تتل یابتماع وهاوبود دارد و رسانه نیدر هردش انلاویروس کرونا 

ضرورو است افراد و بامعه خطرناک است  وبرا نی. ادهندادامه میبودن این ویرروس 

توانند به ناونه می نکهید و ابه مردم داده شو روسیو نیدر مورد ا یلا لاعات موثب و عم

 . ان کمک کنند وعیاز ش وریوبه در بلوه نیبهتر

هاو مبتلف در کشور ما در مواقع وقوع ب ران اکثر نهادهاو دولتی و خصوصی با انایزه     

عنوان نهاد . وبود ستاد ملی مقابله با ب ران بهبراو کمک مردم ب ران زده تمایل دارند

ها و نهادها و ی و منتع ا لاع رسانی، بهت تجمیع و تشکل یافتن سازمانهیرنده نهایتصمیم

ها تر و در سطح استانها و سطوح پایین. در لایهها امرو ضرورو استساماندهی امور و کمک
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. به صورت معمول . نیز این وبود نهاد استانی به هماهنای با ستاد ملی ضرورو است..و

به بامعة مدنی و اشباص حقوقی و حقیقی در مواقع ب ران تمایل به ها و نهادها متعلب ارهان

دیده دارند؛ ضرورت دارد مرکزو براو تشکل یافتن این کمک صورت کمک به مردم اسی 

هاو خاربی .  یف متعددو از رسانهکارو ابتناخ شودکارو و مشابههیرد تا از موازو

داده و با تلاش بر افکار عمومی ایرانیان انجام هاو هنافت و عظیمی را براو تسلطهذاروسرمایه

با مردم  "شفافیت و صداقت". دهی ان درمسیر دلبواه خود هستندفراوان سعی در بهت

 . راه بل  افکار عمومی و افزایش قدرت نرم در بامعة ماستیاانه

کا، نین، رسانه در ب ران کرونا به میدان نترد کنشاران سیاسی مبتلف از بمله امری     

ها و اند که در ان نیروهاو سیاسی، شبصیت... تتدیل شدهسازمان بهداشت بهانی و

. ایالات هاو فشار سعی در توعیف یکدیار کس  وبهه در افکار عمومی دارندهروه

اند سیاستمداران او شدیدو را علیه یکدیار سامان دیدهمت ده امریکا و نین نترد رسانه

مسئولیتی و بی91را متهم به پنهان کارو ا لاعات در مورد کووید  امریکایی دولت نین

 .کندکند و سازمان بهداشت بهانی را به همدستی و تتانی با نین در این امر متهم میمی
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 منابع
  9313اسفند  27 د،یکرونا، قم و مرابعه تقل روسیو .(9313اعظم ) واحمد (1

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-51930491 

 م،ینارفته ا ونرا خودمان موضوع را بد ستندیکرونا وقم؛اهر مسئولان به فکر ما ن. (9313) یسیبیب (2

 https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-51646604 
 کند،یرا فاش م رانیماهه ا کی ودرز امار کرونا پنهانکار .(9311)یسیبیب (3

 https://www.bbc.com/persian/iran-features-53260478 
 /https://www.irna.ir/news/83840803 شاخدار، روسیبا و یزنده .(9311) رنایا وخترهزار (4

 91/2/9311. دیباش-خود-مراق -شاخدار-روسیو-با-یزنده

 .https://www.irnaب ران کرونا،  رانیپذ  یدولت از اس وهاتیحما. (9311) رنایا وخترهزار (5

ir/news/83738254کرونا-ب ران-رانیپذ- یاس-از-دولت-وها-تی/حما 

 9/92/9313شروع شد، مورخه  شیازما کیاز  زیکرونا درقم همه ن .(9313) رنایا وخترهزار (6

7) https://www.irna.ir/news/83682059شیازما-کی-از-زین-همه-قم-در-/کرونا-

 شد. -شروع

 ،ومجازِ ودر فوا ییبرخ کرونام عاتیشا وعیمقابله با ش وراهکارها .(9313)نیخترانلا (8

https://www.khabaronline.ir/news/1357282عاتیشا-وعیش-با-مقابله-و/راهکارها-

 7/92/9313مورخه  ،ومجاز-وفوا-در-ییکرونا-مبرخ

شدن، فصلنامة  یدر عصربهان ومجاز یابتماع وهاکاربرد شتکه .(9331) یعل دیزاده س رحمان (9

 . زمستان 9شماره9دوره  ،یومعم واستاذاریس ومطالعات راهترد

 .https://www.javanonlineکرونا،  وعیدرصد ش32سه رفتار مردم عامل  .(9311رضا ) یسیرئ (11

ir/fa/news/1014386کرونا-وعیش-درصد-32-عامل-مردم-رفتار-/سه 

، 3 شماره، بهان اسلام یاسیس وها، فصلنامة پژوهش«رسانه و قدرت هفتمان» .(9313بهنام ) ،لیسرخ (11

 . زییپا

 . وتهران: پژوهشکده مطالعات راهترد کا،یامر یمل تیامن وقدرت نرم در استراتژ .(9331فا مه) یمانیسل (12

 فیب ران بر بازتعر نیا ریو تأث 91 دیکو یها با پاندمن وه موابهه دولت(. »9313شیخ زاده، حسین ) (13

، پاییز و 29، شماره 1رم، دوره ، دو فصلنامه مطالعات قدرت ن«دولت وهاتیو مسئول اراتیاخت طهیح

 .39-11زمستان، صص 
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با  رداریواه وهاوماریب ،یالمللنینظم و نظام ب ندهیو ا یب ران بهان .(9311احسان ) مهین یصادق (14

 http://tisri. org/?id=hjt9wzznبر کرونا؛  دیتأک

اند متتلا شده 91 دیکوو ای یرانیا ونیلیم 15در ب ران کرونا؛  وب ران پنهانکار .(9311) کایامر وصدا (15

 در معرض ابتلا هستند، ای

 https://ir. voanews. com/persiannewsiran/iran-coronavirus-death-0 
 ومورد یقدرت نرم؛ بررس تیریکرونا و مد روسیو یهسترش بهان(. »9313عتاسی خوشکار، امیر ) (16

، پاییز و زمستان، صص 29، شماره 1، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره «قدرت نرم ینین تیریمد

923-991. 

بهان، متربم،  استیارتتا ات، در کتاخ مسائل س وها و فناوررسانه .(9339سوزان ) کاروثر (17

 . وتهران: پژوهشکده مطالعات راهترد ان،یکمال سرور دم مدیس
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