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 مقدمه

 یونیسف تاریخچه

 مجمع جلسه اولین درUNICEF (United Nations Children's Fund )متحد  ملل سازمان کودکان صندوق

 به کمک متحد برای آنچه که ملل اجتماعی و اقتصادی شورای توصیه به 1946 در متحد ملل سازمان عمومی

آن در  شد و مقر میخوانند، تاسیس آنها لباس و دارو غذا، تامین و دوم جهانی نگج از دیده آسیب کودکان

 نیویورک میباشد.

نکته ای که در مورد تاسیس سازمان یونیسف عموما مغفول مانده است، تاثیر مستقیم فردی به نام لودویک 

یشنهاد مستقیم و پیگری های متحد با پ ملل سازمان کودکان اساسا صندوق 2در ایجاد این سازمان است. 1راچمن

 بودند. 4قابل ذکر است که خانواده راچمن از جمله یهودیان مسیحی شده لهستان 3مستمر وی ایجاد شد.

راچمن  (UNRRA) متحد ملل سازمان توانبخشی و امداد سازمان و با انحالل جنگ جهانی دوم پایان از پس

یب دیده از جنگ جهانی را داد که با موافقت سازمان پیشنهاد تاسیس صندوق موقت جهت حمایت از کودکان آس

 ملل سازمان کودکان ملل ایجاد و پس از مدتی به صندوق سازمان کودکان اضطراری المللیبین ملل، صندوق

 5متحد تغییر نام داد.

                                                 

1 Ludwik Rajchman 
2 dersbor-without-doctor-rajchman-https://culture.pl/en/article/ludwik 
3 years.htm96/50https://www.unicef.org/sowc 
4 .pdf0143-00015pdf/medhist/1044270https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 
5 borders-without-doctor-rajchman-https://culture.pl/en/article/ludwik 

https://culture.pl/en/article/ludwik-rajchman-doctor-without-borders
https://www.unicef.org/sowc96/50years.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1044270/pdf/medhist00015-0143.pdf
https://culture.pl/en/article/ludwik-rajchman-doctor-without-borders


 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  ||  نسفیوی یروان اتیعمل ینقشه خوان  ..................  6

 لیتفعا جهان کشور 190 از بیش در و است کودکان حوزه در المللیبین نهاد بزرگترین یونیسف امروزه

 هادهاین و افراد و خصوصی بخش ها،دولت داوطلبانه مالی هایکمک با یونیسف هایفعالیت و اقدامات. کندمی

 .شوندمی اجرا جهان سراسر در به ظاهر خیریه

 یونیسف در ایران

آغاز  1331 اردیبهشت در ژ، ث ب واکسیناسیون و سل برابر در سازی ایمن فعالیت یونیسف در ایران با طرح

 1عضو این صندوق شد. 1362بته جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی در سال شد. ال

 :2نهادهای دولتی همکار با یونیسف در ایران عبارتند از

رمان دوزارت خانه های کشور، آموزش و پرورش، دادگستری، کار و امور اجتماعی، امور خارجه، بهداشت 

ازمان سو فناوری ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران،  آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت علمی

 بهزیستی، سازمان جوانان جمعین هالل احمر، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضاییه.

 :3همکاران بخش خصوصی یونیسف ایران عبارتند از

رزی ایران، بانک تجارت، بانک سامان، اتاق بازرگانی ایران و سوییس، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاو

س، گروه هتل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، فروشگاه های زنجیره ای رفاه، پارک فناوری پردی

 های اسپیناس و شرکت تجاری صنم.

                                                 

1-https://www.yjc.ir/fa/news/4564935/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
-%DA%86%D9%87-D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81%

80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AFD9%85%D9%8A%E2%% 
2-https://www.unicef.org/iran/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

-%D8%AF%D8%B1-DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81%
-D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C% 
 همان 3

https://www.yjc.ir/fa/news/4564935/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/4564935/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/4564935/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF
https://www.unicef.org/iran/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unicef.org/iran/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unicef.org/iran/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.unicef.org/iran/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 1 2018مرور مختصر گزارش مالی یونیسف در سال 

ر زیر، قسمتی جرا میشود که داداره و ا داوطلبانه مالی هایکمک همانطور که ذکر شد، فعالیت های یویسنف با

 این سازمان را بررسی میکنیم: 2018از گزارش مالی سال 

 یافته یشافزا 2018 سال در دالر میلیون 6.676 به 2017 سال در دالر میلیون 6.577 از یونیسف کل درآمد

 2017 سال به نسبت ٪2 افزایش دهنده نشان و داده تشکیل را درآمد کل ٪76 عمومی بخش درآمدهای که است

 دولتی تامین شده است. بین و شرکای دولت از بیشتر درآمد، این. میباشد

 کاهش ٪3 2017 سال به نسبت که است داده تشکیل را یونیسف درآمد کل از ٪22 خصوصی بخش درآمد

 و سفیونی خصوصی بخش مالی های کمک آوری جمع ، ملی های کمیته به مربوط بیشتر درآمد این .است یافته

 .میباشد دولتی غیر های زمانسا

                                                 

1 2018-contributions-partner-resource-of-https://www.unicef.org/reports/compendium 

https://www.unicef.org/reports/compendium-of-resource-partner-contributions-2018
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 1از طریق حامیان مالی 2018یونیسف در سال  کل درآمد

تصاص را به خود اخ 2018یونیسف در سال  ها به کمک کل از ٪67 دولتی، بخش در برتر یونیسف شریک 20

 داده اند.

یک برتر، شر پنج هداشتند ک مشارکت یونیسف منابع در تامین دولت 139، 2018الزم به ذکر است که در سال 

 (OCHA) تانهبشردوس امور هماهنگی دفتر و انگلستان، آلمان، کمیسیون اروپا ، آمریکا متحده ایاالت های دولت

به خود  را دولتی بخش برتر شریک 20 از شده دریافت های مشارکت کل از ٪62 شریک پنج هستند. این

 اختصاص داده اند.

                                                 

 همان 1
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 1 2018و  2017سالهای  عمومی در سرمایه گذار برتر بخش 20

 

 نیسف،یو دفتر 48 و کشور 33 در( حقوقی مستقل دولتی غیر های سازمان) ملی های کمیته ، 2018 سال در

 .داشتند مؤثری نقش یونیسف برای فعالیتها خصوصی بخش منابع بسیج در

ه خود را ب 2018یونیسف در سال  ها به کمک کل از ٪21خصوصی  بخش خصوصی منابع برتر شرکت 20

 اختصاص داده اند.

                                                 

 همان 1
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 اسپانیا و مانآل کره، جمهوری ژاپن، آمریکا، متحده ایاالت ملی های کمیته شامل گروه این در برتر شریک پنج

به خود  را خصوصی بخش برتر شریک 20 از شده دریافت های مشارکت کل از ٪57 شریک پنج این. هستند

 اختصاص داده اند.

 

 1 2018و  2017وصی در سالهای خص سرمایه گذار برتر بخش 20

 

 

 

                                                 

 همان 1
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 نگاهی به برخی حامیان مالی و همکاران سازمان یونیسف

 1«است سیاسی حاکمان از عبور با مردمی اعتراض بدون و غیرمستقیم پایدار اشغال»استعمار فرانو، 

 :که نخستین بار رهبر انقالب آن را وارد واژگان سیاسی جهان نمودند

 کامالا  و فرانو استعمار آغازگر جهان، مالی و حیاتی منابع بر تسلط برای قتدارطلبا زرساالران طبقه تالش»

 2«.است جدید

المنفعه، انجام  یکی از روشهایی که استعمار فرانو چهره خود را با آن بزک میکند، شرکت در امور خیریه و عام

 باشد.می آن مانند و آبادی و انعمر ترویج گرایی،آزادی طلبانه،صلح بشردوستانه،  فعالیتهایی با ظاهر

ی افزایش قدرت، طبیعتا سازمان یونیسف و حامیان مالی آن نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از هر فرصتی برا

 ثروت و سلطه خود بر جهان استفاده میکنند.

 فجهت آشکارتر شدن این مساله، به بررسی سوابق و فعالیتهای پنج حامی مالی شاخص سازمان یونیس

 میپردازیم:

 

 RF (The Rockefeller Foundation)3بنیاد راکفلر 

 

                                                 

1 9214article?id=-http://farsi.khamenei.ir/others 
 

 .1383 آذر 11 مسئوالن، با دیدار در رهبری معظم مقام سخنرانی 2
3 /https://www.rockefellerfoundation.org 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=9214
https://www.rockefellerfoundation.org/
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 مرکز در المللی بین نشست دنبال به ،1984 سال در کودک واکسنهای تهیه برای بنیاد راکفلر اولیه تالشهای

 و نهایتا منجر به پایه گذاری پویش آغاز جهان کودکان از حمایت با موضوع ، ایتالیا همایشهای راکفلر در

 1شد. 1985توسط این بنیاد در سال  «جهانی کودکان واکسیناسیون»

 

 

                                                 

1 immunization-https://rockfound.rockarch.org/childhood 
 

https://rockfound.rockarch.org/childhood-immunization
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 توسط بنیاد راکفلر «جهانی کودکان واکسیناسیون» پایه گذاری پویش

 

( رونمایی کرد. The Children’s Vaccine Initiative) CVIاز ایده جدید خود به نام  1990این بنیاد در سال 

CVIمتحد، یونیسف،  ملل توسعه واکسیناسیون کودکان با همکاری برنامهخصوصی در زمینه -، مشارکت دولتی

زمینه  در تحقیقاتی های برنامه از میباشد که با هدف حمایت جهانی و بنیاد راکفلر بانک ، سازمان جهانی بهداشت

 1توسعه ایجاد شد. کودکان برای کشورهای درحال واکسن توزیع و تولید، توسعه

 

 راکفلر با همکاری یونیسفبنیاد  CVIاجرای ایده 

 

                                                 

 همان 1
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 19931 دسامبر CVI .14 بنیاد راکفلر به میلیون دالری 1.3هزینه  کمک خالصه

 است. CVI*نکته جالب توجه در این سند، درج نام سازمان یونیسف به عنوان یکی از حامیان مالی 

 

 

                                                 

1 immunization-https://rockfound.rockarch.org/childhood 
 

https://rockfound.rockarch.org/childhood-immunization
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 20191میلیون دالری بنیاد راکفلر به سازمان یونیسف در سال 15کمک 

 

 له رسوایی های بنیاد راکفلر در زمینه واکسن، عقیم سازی از طریق واکسن کزاز بود.از جم

 انجام بارداری ضد واکسن تولید برای آمیزیموفقیت تحقیقات میالدی 70 دهه در جهانی بهداشت سازمان

 و کزاز واکسن نظیر هاییناقل از استفاده برای تحقیقاتی هند در راکفلر، بنیاد بودجه با همکاری و سپس. داد

 و شدند ترکیب باهم هاواکسن درواقع. شد انجام زنان بدن به ضدباروری واکسن این انتقال برای دیفتری

شد که نهایتا منجر به عقیم شدن بانوان از طریق  استفاده فیلیپین و هند ازجمله کشور چند در جدید هایواکسن

 2شد. Hcgتزریق واکسن کزاز آمیخته با هورمون 

                                                 

1 /2019-unicef-for-fund-states-united-https://www.rockefellerfoundation.org/grant/grant 
2 .html?show=text5002398111https://www.alef.ir/news/ 

https://www.rockefellerfoundation.org/grant/grant-united-states-fund-for-unicef-2019/
https://www.alef.ir/news/3981115002.html?show=text
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 Hcg1تراف سازمان جهانی بهداشت به خاصیت عقیم سازی واکسن کزاز آمیخته با اع

 

است که در  2(200NSSM) 200 شماره امنیتی مطالعه نکته قابل توجه در برنامه عقیم سازی بنیاد راکفلر، سند

( تنظیم جهان و عضو بنیاد برادران راکفلر جمعیت کاهش تئوری پردازتوسط هنری کسینجر )نظریه 1974سال 

 سال محرمانه بود. 15شد. این سند تا 

 این سند، صراحتا از اهمیت تزریق داروهای ضدبارداری صحبت میکند: 110کسینجر در صفحه 

                                                 

1 https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/milstien.pdf 
 

2 .pdf500https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab 
 

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/milstien.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf
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 متخصصین توسط و هستند، مؤثر بیشتر یا ماه سه مدت به خانمها برای تزریقی که بارداری ضد داروهای»

 1«بود. خواهد برخوردار سیاریب اهمیت از تردید بی شوند می تجویز ای حرفه

 .ال میدهدمیلیون دالر در س5و حتی پیشنهاد افزایش بودجه جهت تکمیل تحقیقات این نوع واکسن ها را تا 

 

 NSSM200بیان اهمیت پروژه عقیم سازی در سند 

 این سند آمده: 86در صفحه 

 اقدامات سایر و جانبه چند ، نبهدوجا های کانال طریق از حمایت و تشویق باید متحده ایاالت استراتژی»

 2«.باشد توسعه حال در منتخب کشورهای در باروری نرخ کاهش برای سازنده

                                                 

 همان 1
 همان 2
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 NSSM200متحده در کاهش نرخ باوری کشورهای درحال توسعه،  ایاالت استراتژی

 

 NSSM200اشاره به چند کشور هدف، 

وصله این ن نتایج فاجعه آمیز اجرای آن، از حبررسی ابعاد گسترده این سند در کنترل جمعیت جهانی و همچنی

 اهمیت از NSSM200 پروژه شده، جهانی اجرا هایطرح بین تاکید میکنیم که در مقاله خارج است. همین اندازه

 مانند بنیاد المللیبین و صهیونیستی مختلف نهادهای کمک با دهه دو طی زیرا است، برخوردار ایالعادهفوق

 دارند، قرار آمریکا سیطره تحت نوعی به همگی که یونیسف حتی و جهانی بانک جهانی، داشتبه سازمان راکفلر،

 1.برد پیش به موفقیت با را زداییجمعیت طرح

                                                 

1 -AA8%A%D9%8D9%B8%D9%85%AC%D8%%D-4B8%D9%87%D7%A8%D9%83%%D/82613361https://www.irna.ir/news/
-%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-8%A7%D9%86D8%AC%D9%87%D%
-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%

%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-D8%AD%D9%81%D8%B8% 
 

https://www.irna.ir/news/82613361/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.irna.ir/news/82613361/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.irna.ir/news/82613361/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.irna.ir/news/82613361/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.irna.ir/news/82613361/%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 بنیاد یونیسف، مانند المللی،بین و خصوصی نهادهای حمایت با جمعیت کاهش نیز پروژۀ طی چند سال اخیر

 دارانسرمایه به وابسته که دیگر هایخیریه از بسیاری و عمومی رفاه موسسۀ کاول، بنیاد پاکارد، بنیاد راکفلر،

 1.بودند ادامه یافت المللیبین

 

 

 

 GAVI (Global Alliance for Vaccinesاتحاد جهانی واکسن و واکسیناسیون 
an Immunization)2 

 

 

ف، سازمان جهانی بهداشت، با شرکت کارمندان ارشد بنیاد راکفلر، یونیس 1999اجالس بانک جهانی در سال 

 سازمانی با CVI جایگزینی به نیاز که به این نتیجه رسیدند کنندگانبنیاد گیتس و بانک جهانی برگزار شد. شرکت

                                                 

1 -9%86D9%88%DA%AF%D7%A8%AA%D8%D9%86%BE%D9%%D/173281ttp://kayhan.ir/fa/news/h
-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%
-D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%

%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C% 
2 /https://www.gavi.org 

http://kayhan.ir/fa/news/173281/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/173281/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/173281/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/173281/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://kayhan.ir/fa/news/173281/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.gavi.org/
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 جهانی اتحاد منجر به تاسیس 2000دارد. این ایده در سال  وجود آن گذارانپایه به ترنزدیک ارتباط با و جدیدتر

 1شد. (GAVI) واکسیناسیون و واکسن

GAVI سازی ایمن به دسترسی افزایش با مردم سالمت از محافظت و کودکان جان نجات» را خود مأموریت 

 :3و راهبرد چهار بخشی را طراحی کرد 2عنوان «جهان در کشورها فقیرترین در

 .جدید و کم مصرف واکسنهای از استفاده به بخشیدن سرعت -1

 .دهند می هارائ را واکسن که بهداشتی سیستمهای تقویت -2

 .است پایدار هاییبرنامه چنین ایجاد و واکسیناسیون برای بودجه افزایش -3

 .باشد مناسب و صرفهبه مقرون فقرا برای جهان، سطح در واکسنها که به گونه ای بازار؛ -4

 نامی از بنیاد کنفرانس مذکور، در کنندهشرکت سازمانهای میان از ، GAVI وبسایت نکته قابل توجه اینکه در

 این و 5داندمی GAVI متعهد اسپانسرهای از یکی را خود راکفلر بنیاد سایت که حالی . در4راکفلر نیامده است

 شمرد:می راکفلر بنیاد اقدام دست در عملیاتی ابتکارات از بخشی را سازمان

«RF متعهد حامی یک GAVI واکسن مورد در جدید تحقیقات برای بالعوض های کمک سازمان این. است، 

 دولتی های مشارکت و ها مشاوره ، جلسات طریق از همکاری ارتقاء و واکسن تحویل و تثبیت های روش مطالعه

 6«.است داده اختصاص خصوصی و

 

                                                 

1 immunization-https://rockfound.rockarch.org/childhood 
2 alliance/about-https://www.gavi.org/our 
3 alliance/strategy-https://www.gavi.org/our 
4 model-partnership-model/gavis-alliance/operating-org/ourhttps://www.gavi. 
 همان 5
6 5immunization#_ftn-https://rockfound.rockarch.org/childhood 

https://rockfound.rockarch.org/childhood-immunization
https://www.gavi.org/our-alliance/about
https://www.gavi.org/our-alliance/strategy
https://www.gavi.org/our-alliance/operating-model/gavis-partnership-model
https://rockfound.rockarch.org/childhood-immunization#_ftn5
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 1و عدم درج نام بنیاد راکفلر GAVIنام حامبان اصلی 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 -model/gavis-alliance/operating-https://www.gavi.org/our
model-partnership 

 

https://www.gavi.org/our-alliance/operating-model/gavis-partnership-model
https://www.gavi.org/our-alliance/operating-model/gavis-partnership-model
https://www.gavi.org/our-alliance/operating-model/gavis-partnership-model
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 1(Bill & Melinda Gates Foundationبنیاد بیل و ملیندا گیتس )

 

 

 

شد، نام بنیاد  GAVIکه منجر به تاسیس  1999رت کنندگان اصلی اجالس بانک جهانی در سال در میان  ش

 (GAVI) واکسیناسیون و واکسن جهانی که البته این بنیاد، سرمایه گذار اصلی اتحاد 2گیتس به چشم میخورد.

 3میباشد.

 

                                                 

1 /https://www.gatesfoundation.org 
 ( مراجعه شود.Global Alliance for Vaccines an Immunization) GAVIبه بخش اتحاد جهانی واکسن و واکسیناسیون  2

3 partnerships-and-foundation/affiliations-our-https://lionsclubs.org/en/discover 

https://www.gatesfoundation.org/
https://lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/affiliations-and-partnerships
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کمک مالی نموده  GAVIمیلیارد دالر به  4.1ون . بنیاد گیتس تا کنGAVI 2020-2016میلیارد دالری بنیاد گیتس به 1.5کمک 

 1است 

ندوز باشد. شاید با شنیدن نام بیل گیتس تنها چیزی که به ذهن بیاید، شرکت مایکروسافت و سیستم عامل وی

کسیناسیون و ( و ظاهرا خیّر، چندین سال است وارد تجارت وا2019اما باید بدانیم این دومین ثروتنمد جهان )

 ه ظاهر بشردوستانه در زمینه محیط زیست و بهداشت شده است.همکاری های ب

اما به نقل وبسایت  2ذکر شده است 1997در وبسایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس، شروع فعالیت این بنیاد سال 

 ایمن تالشهای محور آن اهداف اولین از یکی که شد تشکیل 1994 سال در گیتس ملیندا و بیل بنیاد راکفلر، بنیاد

 از گیتس مشارکت برنامه میتواند این مساله را به ذهن متبادر کند که روایتها، بین تضاد این 3.است جهانی زیسا

 .بود شده به صورت پنهانی آغاز 1994 از قبل مدتی

آینده و با موضوع « نوآوری تا صفر»( با عنوان TEDبیل گیتس طی سخنرانی در کنفرانس تد ) 2010در سال 

جمله ای را بیان کرد که نیت خیرخواهانه بنیاد وی در فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه  ،4ی در جهاناستفاده از انرژ

 واکسن را به طور جدی زیرسوال برد:

 «.دهیم کاهش درصد 15 تا 10 را جهان جمعیت توانیم می دهیم، انجام خوب را واکسیناسیون ما اگر»

                                                 

1 foundation-gates-melinda-profiles/bill-gavi/funding/donor-https://www.gavi.org/investing 
2 Information/History-Are/General-We-https://www.gatesfoundation.org/Who 
3 immunization-https://rockfound.rockarch.org/childhood 
 

4 276326-https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript?language=en#t 

https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/bill-melinda-gates-foundation
https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/History
https://rockfound.rockarch.org/childhood-immunization
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript?language=en#t-276326
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 4:30دقیقه « نوآوری تا صفر» با عنوان TEDسخنرانی بیل گیتس در کنفرانس 
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دف اصلی هاین جمله، نقاب از چهره خیرخواهانه و بشردوستانه برنامه های جهانی واکسیناسیون برداشت و 

ای بنیاد هرا که عقیم سازی و کاهش جمعیت جهان بود نمایان ساخت. در زیر، چند نمونه از فجایع و رسوایی 

 گیتس در این زمینه را مرور میکنیم:

کرد  واکسینه مننژیت علیه را آفریقایی کودکان به اجبار، بنیاد گیتس ، آفریقا صحرای جنوب در 2002 سال در

روزنامه های آفریقای جنوبی با عتراض به دو آزمایش بزرگ بالینی .شدند فلج شده واکسینه کودک 50 تقریباا که

 1«.هستیم مخدر مواد سازندگان برای هندی کچهخو ما» انجام شده توسط بنیاد گیتس در سراسر آفریقا عنوان کردند

 منجر که اجرا کرد را GSK ماالریا آزمایشی واکسن از ای مرحله 3 آزمایش یک گیتس بنیاد ، 2010 سال در

 5949کودک از  1048 تشنج و فلج جمله از جدی جانبی عوارض ایجاد و آفریقایی کودک 151 شدن کشته به

 2کودک شد.

 بر را Glaxo Smith Kline (GSK)توسط کمپانی  شده ساخته ، HPV واکسن گیتس دبنیا ، 2014 سال در

 جمله از شدید جانبی عوارض 1200 تقریباا. آزمایش کرد هند افتاده دور های استان در جوان دختر 32000 روی

 3.درگذشتند نفر هفت گزارش شد و باروری و ایمنی خود اختالالت

 هند ملی فنی مشاوره گروه"میلیون دالری جهت ریشه کن کردن فلج اطفال،  450ی بنیاد گیتس با قول سرمایه گذار

 هندی اعالم کردند پویش واکسیناسیون پزشکان را تحت کنترل خود درآورد. پنج (NTAGI) "سازی ایمن مورد در

 2017 تا 2000 های سال بین را کودک 490000 شده و  (NPAFP) اطفال فلج غیر حاد فلج گیری همه باعث گیتس

 4و از هند اخراج کرد. فراخواند را گیتس واکسیناسیون بنیاد سیستم هند دولت ،2017 سال نهایتا در. است کرده فلج

به طور ضمنی  جهانی بهداشت و با افشا شدن جنبه های فاجعه بار این نوع فعالیتها، سازمان 2017در سال 

 ( است و وحشتناکvaccine strain) واکسن شی از فشار و تنشنا عمدتاا اطفال، فلج جهانی انفجار که کرد اعتراف

                                                 

1 &context=annlsurvey1205digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=https:// 
2 5709493vaccination/-mandatory-pharma-win-win-agenda-vaccine-globalist-https://www.globalresearch.ca/gates 
 همان 3
 همان 4

https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=annlsurvey
https://www.globalresearch.ca/gates-globalist-vaccine-agenda-win-win-pharma-mandatory-vaccination/5709493
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 سال تا حقیقت در. است مرتبط ها این واکسن با همه ، فیلیپین و افغانستان ، کنگو در گیر همه بیماریهای ترین

 1.بودند واکسن جهانی، ناشی از تنش و فشار اطفال فلج موارد از درصد 70 ، 2018

 

 2(vaccine strainبهداشت به عوارض ناشی از تنش واکسن ) اعتراف ضمنی سازمان جهانی

 

 

 

 

                                                 

1 #polio-derived-vaccine-is-detail/what-a-room/q-https://www.who.int/news 

 
 همان 2

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/what-is-vaccine-derived-polio
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 USAID (United States Agency forمتحده  ایاالت المللی بین توسعه آژانس
International Development)1 

 

 

 جان ستورد به 1961 سال در شود، می نامیده USAID اختصار به که ایاالت متحده المللی بین توسعه آژانس

 و جهامورخار وزارت با همکار آژانس عنوان به رسما 2009 سال در آن از پس که شد اندازی ندی راهک اف

 شد. معرفی آمریکا متحده ایاالت دفاع وزارت

 جلوگیری کشورها، به کمک توسعه: از عبارتند که شد تعریف USAID برای برنامه چهار کار به شروع برای

 زندگی صاحب و کرده فرار گرسنگی از تا میورزند تالش آن مردمان هک فقیر کشورهای برای کمک تخریب، از

 2جهان ممالک در دموکراسی اصالحات و توسعه و شوند بهتر

USID  3زمینه متمرکز شد 5و در  داد قرار تأکید مورد را "بشر اساسی نیازهای" میالدی رویکرد 60از دهه: 

 انسانی. منابع ت و توسعهجمعیت، سالمتی، تحصیال ریزی تغذیه، برنامه و غذا

مورد زمینه همکاریهای تنگاتنگی را با سایر سازمان های بین المللی همسو فراهم کرد  5طبیعتا تمرکز بر این 

متحده  ایاالت توسعه نظیر راکفلر، آژانس جهانی بنیادهای مالی حمایت و خصوصا در زمینه برنامه ریزی جمعیتی،

                                                 

1 /https://www.usaid.gov 
2 history-are/usaid-we-https://www.usaid.gov/who 
 همان 3

https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history
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(USAIDیونیسف و ،) و علمی هایفعالیت به هنگفتی بودجه شد سبب متحد، ملل سازمان جمعیت صندوق 

 یابد. اختصاص شناسی جمعیت پژوهشی

 

 1و یونیسف در صربستان USIDهمکاری 

 

                                                 

1 19-covid-combating-serbia-assist-unicef-partners-information/videos/usaid-https://www.usaid.gov/news 

https://www.usaid.gov/news-information/videos/usaid-partners-unicef-assist-serbia-combating-covid-19
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 1 2020، یونیسف، سازمان جهانی بهداشت و ...، به روزرسانی مارسUSIDنقشه ائتالف کمک اضطراری سوریه با حضور 

 

                                                 

1 -_1866/03.04.20https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/
USG_Syria_Complex_Emergency_Program_Map.pdf_ 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/03.04.20_-_USG_Syria_Complex_Emergency_Program_Map.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/03.04.20_-_USG_Syria_Complex_Emergency_Program_Map.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/03.04.20_-_USG_Syria_Complex_Emergency_Program_Map.pdf
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 1در سوریه  2019( در سال IDAUS( تحت نظر )OFDAصلح ) برای غذا رکمک مالی یونیسف به دفت

 

 ، USAID اشاره میکند که با همکاری 2018همچنین یونیسف در گزارش فعالیت های ساالنه خود در سال 

 2درصدد تدوین نقشه راه توسعه سالمت جامعه هستند. جهانی بانک و گیتس بنیاد ، راکفلر بنیاد

 DHS (Demographic andبا نام اختصاری « بهداشتی و جمعیتی های بررسی» هبرنام ،1984 سال از
healthsurveys) انجام داده  جهان کشور 90 از بیش در نظرسنجی 300 از که توسط این آژانس اداره میشود، بیش

 ،خانواده تنظیم باروری، مانند موضوعاتی اطالعات از سراسر جهان در دقیق آوری وظیفه جمع DHS است.

 از را اطالعات محیط را برعهده دارد که این بهداشت و تغذیه ، ماالریا جنسیت، ایدز، ، کودک بهداشت و مادران

 3به دست می آورد. بیولوژیکی های نمونه آوری جمع همچنین و مصاحبه طریق

                                                 

1 .pdf4_USG_Syria_ComplexEmergencyFS-_1866/02.07.20ites/default/files/documents/https://www.usaid.gov/s 

2 2018-results-annual-https://www.unicef.org/reports/global 
 

3 Brochure.pdf-Informational-Program-Are/upload/DHS-We-https://dhsprogram.com/Who 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/02.07.20_-_USG_Syria_ComplexEmergencyFS4.pdf
https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2018
https://dhsprogram.com/Who-We-Are/upload/DHS-Program-Informational-Brochure.pdf
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پژوهشگران بین و  ها، سازمان ها، محققان و دولت هنکته قابل توجه اینکه دسترسی به این اطالعات، آزاد بود

 1.المللی میتوانند از آنها جهت رسیدن به اهداف خود، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و ... بهره برداری نمایند

 

 2که نشانگر رشد استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری کشور زامبیا میباشد DHSنمودار ارائه شده توسط 

 

نفوذ در کشورهای هدف جهت تغییر در نظام سیاسی، ایجاد  همچنان دخالت و USIDالبته رویکرد اصلی 

 4و حتی حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش میباشد. 3نافرمانی های مدنی و اغتشاش، جنگ اقتصادی

                                                 

1 program-surveys-health-and-areas/demographic-cutting-health/cross-do/global-we-https://www.usaid.gov/what 
2 Planning.cfm-https://dhsprogram.com/topics/Family 
3  -3B8%D9%86%D7%A8%D%98%DA2%A8%%D/359229https://www.mashreghnews.ir/news/

-%D8%A8%DB%8C%D9%86-D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%
-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%
-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8CDA%86%DB%8C%

%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-DA%A9%D9%85%DA%A9% 
 
4 -believe-to-this-see-to-got-youve-usaid-enjoying-group-syria-linked-qaeda-lobalresearch.ca/alhttps://www.g

it/5351507 
 

https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/cross-cutting-areas/demographic-and-health-surveys-program
https://dhsprogram.com/topics/Family-Planning.cfm
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/359229/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.globalresearch.ca/al-qaeda-linked-syria-group-enjoying-usaid-youve-got-to-see-this-to-believe-it/5351507
https://www.globalresearch.ca/al-qaeda-linked-syria-group-enjoying-usaid-youve-got-to-see-this-to-believe-it/5351507
https://www.globalresearch.ca/al-qaeda-linked-syria-group-enjoying-usaid-youve-got-to-see-this-to-believe-it/5351507
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 USAIDتصویر تروریستهای داعش در چادر اهدایی 
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 LCIF (ndationLions Clubs International Fou)1بنیاد بین المللی الینز کالبز 

 

و پس از پایان جنگ جهانی اول توسط ملوین جونز )فراماسونر اهل آمریکا( ایجاد  1917کلوب الینز در سال 

 2، به بنیاد بین المللی کلوب الینز تغییر نام داد.1968و در سال 

                                                 

1 https://lionsclubs.org/en 
2 foundation/history-our-://lionsclubs.org/en/discoverhttps 

https://lionsclubs.org/en
https://lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/history
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 1نام ملوین جونز )موسس بنیاد الینز( در لیست ماسون های مشهور در وبسایت فراماسونری

 

نین در وبسایت فراماسونری، نام کلوب الینز به عنوان یکی از اعضا درج و صراحتا عنوان شده که این همچ

 این با اما هستند، ماسونی کنند نمی ادعا که هایی است ( است. )گروهParamasonryبنیاد، شبه فراماسونری )

 2دارند.( را فراماسونری های ویژگی از برخی وجود

                                                 

1 http://freemasonry.bcy.ca/textfiles/famous.html 
 

2 /clubs-.network/others/businesshttps://freemasonry 
 

http://freemasonry.bcy.ca/textfiles/famous.html
https://freemasonry.network/others/business-clubs/
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 1 2018ماسونری به بنیاد الینز، می دالری فرا10000کمک 

 ، بشردوستانه نیازهای رفع خود، جوامع به خدمت برای داوطلبان این بنیاد، ماموریت خود را توانمندسازی

 خدمات در جهانی رهبری»عنوان کرده و صراحتا بیان میکند خواهان  المللی بین تفاهم ارتقاء و صلح تشویق

 3تمرکز اصلی این بنیاد بر فعالیتهای سالمت و محیط زیست میباشد 2هستند.« بشردوستانه و اجتماعی

 

                                                 

1 /club-lions-tathra-to-10000-over-donate-https://freemasonry.network/more_news/freemasons 
2 history-and-clubs/mission-our-https://www.lionsclubs.org/en/discover 
3 causes-global-clubs/our-our-https://lionsclubs.org/en/explore 

https://freemasonry.network/more_news/freemasons-donate-over-10000-to-tathra-lions-club/
https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-clubs/mission-and-history
https://lionsclubs.org/en/explore-our-clubs/our-global-causes
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 LCIF 1ساله 100آمار خدمات و فعالیتهای 

 

زیر به نمونه  و به ویژه سازمان یونیسف دارد که در GAVIاین بنیاد همکاری های گسترده ای با بنیاد گیتس، 

 هایی از آن اشاره خواهیم کرد:

 سرخچه و سرخک دوساله واکسیناسیون پروژه ،GAVI تامین بودجه و با همکاریبا  2017بنیاد الینز در سال 

(MR) 2. را در اندونزی راه اندازی کرد 

 

 

 3آفریقایی کشور چهار در سرخک آزمایشی دالری بنیاد گیتس به بنیاد الینز جهت اجرای برنامه 400000کمک 

 

 برنامه یبرا دالر هزار صدها 1996 سال ینز ازبه نقل از وبسایت رسمی سازمان یونیسف آمریکا، بنیاد ال

  Box-in-School جهان، باشگاهی خدمات سازمان که به عنوان بزرگترین 4کرده آوری و اهدا یونیسف جمع 

 5.به شمار می آید یونیسف متحده ایاالت صندوق برای مهمی شریک

                                                 

1 clubs/centennial-our-https://lionsclubs.org/en/discover 
2 children-indonesian-protect-stories/lions-clubs/service-our-https://lionsclubs.org/en/explore 
3 partnerships-and-foundation/affiliations-our-https://lionsclubs.org/en/discover 
4 clubs-society/partners/lions-https://www.unicefusa.org/supporters/organizations/civil 
5 6802emergencies/-kids-help-clubs-https://www.unicefusa.org/stories/lions 

https://lionsclubs.org/en/discover-our-clubs/centennial
https://lionsclubs.org/en/explore-our-clubs/service-stories/lions-protect-indonesian-children
https://lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/affiliations-and-partnerships
https://www.unicefusa.org/supporters/organizations/civil-society/partners/lions-clubs
https://www.unicefusa.org/stories/lions-clubs-help-kids-emergencies/6802
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 1 2017مان در آفریقای غربی می نامد، تشکر یونیسف از بنیاد الینز به خاطر آنچه حمایت ها از این ساز

                                                 

1 /unicef-from-you-thank-a-get-clubs-https://weymouthlionsclub.co.uk/lions 

https://weymouthlionsclub.co.uk/lions-clubs-get-a-thank-you-from-unicef/
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به نیروهای یونیسف انگلیس در سوریه « سوریه فرزندان جان از محافظت»با عنوان  2013بنیاد الینز در سال 

 1یورو به این سازمان کمک کرد. 500پیوست و مبلغ 

با صدور  2015در سال  البته این فعالیتهای ظاهرا بشردوستانه ماسونی به همینجا ختم نمیشود و این بنیاد

 2فراخوان عمومی، اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی جهت تهیه پتو برای آوارگان کرد .

 

 GAVI 2016-2020 3میلیون دالری بنیاد الینز به 15کمک 

 

 نتیجه گیری و تحلیل

ی بین اده بررسی سوابق و فعالیت سازمان های حامی یونیسف نشان میدهد که همکاری و روابط بسیار گستر

الحا آن ها وجود دارد که عمدتا بر مبنای کنترل و مشخصا کاهش جمعیت جهان، به ویژه در کشورهای اصط

 درحال توسعه و جهان سوم قرار دارد.

                                                 

1 /appeal-syria-of-children-to-donate-https://weymouthlionsclub.co.uk/lions 
2 /2-appeal-refugees-child-for-blankets-winter-to-500-donate-https://weymouthlionsclub.co.uk/lions 
3 lcif-foundation-international-club-profiles/lions-gavi/funding/donor-https://www.gavi.org/investing 

https://weymouthlionsclub.co.uk/lions-donate-to-children-of-syria-appeal/
https://weymouthlionsclub.co.uk/lions-donate-500-to-winter-blankets-for-child-refugees-appeal-2/
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/lions-club-international-foundation-lcif
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روابط پیچیده و درهم تنیده ای که این سازمان ها با یونیسف دارند، پرده از اقدامات به اصطالح بشردوستانه 

بشتر چهره ضد بشری یونیسف را نمایان میکند. نکته قابل توجه، اشتراک تمام این سازمان آنها برداشته و هرچه 

 ها در فعالیت در زمینه واکسیناسیون است که به عنوان عامل اصلی کنترل جمعیت شناخته میشود.

ای حساسیت موضوع جمعیت، تاکیدهای مکرر رهبر انقالب در این زمینه و افشا شدن اهداف پلید سازمان ه

بین المللی در پروژه های کنترل جمعیت، زنگ خطری است که به صدا درآمده و مسئولین باید با حساسیت و 

 دقت، روابط خود با این سازمان ها را بررسی و احیانا تجدیدنظر کنند.



 

 شده منتشر خبری عناوین به آماری نگاه. 1

 فروردین 17-اسفند 4بازه زمانی:  عنوان. 25 تعداد کل عناوین خبری:

 نمودار فراوانی موضوعات کار شده. 1.1

 
*همانطور که در جدول فوق مشخص است و با وجود برابری نسبی موضوعات کار شده، مسائل اجتماعی 

 و خانوادگی، بیشترین سهم را در اخبار و اطالعیه ها داشته است.

 . نمودار نوع مطالب1.2

 

 

20%

19%

18%

17%

16%

10%

موضوعی

اجتماعی و خانوادگی

بهداشتی

یونیسف و سازمانهای جهانی

روحی و روانی

تحصیل و سرگرمی

رفتارهای فردی
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ود تعریف کرده است، دستوالعمل ها و توصیه های بهداشتی *با توجه به کارکردی که یونیسف برای خ

 و روانی، بیشترین سهم را در موضوع کرونا داشته است.

 . نمودار بار معنایی1.3

 
عناوین منتشره، بار  %60*یونیسف سعی کرده است در انتشار اخبار، بی طرف ظاهر شود به همین علت 

 نادیده گرفت.  یتوانار معنایی منفی نسبت به مثبت را نمدرصدی ب10تفاوت معنایی خنثی دارند. البته 

56%

36%

8%

نوع مطالب

خبر

مقاله

اینفوگرافی و دستورالعمل

60%

25%

15%

بار معنایی

خنثی

منفی

مثبت



 

 روش های عملیات روانی به کار رفته در اخبار و مقاالت منتشر شده. 2

 برجسته سازی. 2.1

ها برجسته سازی یکی از روش های مرسوم عملیات روانی، جهت بزرگنمایی اخبار و موارد مورد نظر رسانه

نیز از این روش، جهت برجسته کردن فعالیتهای خود در زمینه کرونا و همچنین  باشد. یونیسفها میو سازمان

 تبدیل مساله واکسیناسیون به مساله ای حیاتی که نباید به فراموشی سپرده شود، استفاده کرده است.

 های یونیسفالف( فعالیت

ای ترین سیاست رسانهصلیهای یونیسف و سازمان های بین المللی یکی از اها و کمکبرجسته کردن فعالیت

ها، همراه یونیسف بود که این ترفند، همراه با تاکید دائم بر بحرانی بودن اوضاع جهانی و سخت شدن فعالیت

 بود:

 

 جانبه جهانی.های یونیسف با تاکید بر شرایط بحران همهها و کمک* بزرگنمایی استمرار فعالیت

 برای رو پیش هایمحدودیت و بیشتر خرید برای ناگهانی ومهج ازجمله بازار، غیرعادی شرایط علیرغم»
 را زیر مهم اقالم موجودی( تیرماه اواسط تا فروردین) ژوئن تا آوریل زمانی بازه در توانسته یونیسف صادرات،

 فروردین( 10یونیسف ایران، «)نماید... تضمین

 تالش تمام همچنان ما کرده، ایجاد یشماربی هایچالش بیماری این گیریهمه میزان و سرعت کهدرحالی»
 نیاز هاآن به که کسانی دست به ترسریع هرچه یونیسف توسط شده تأمین کاالهای تا ایمگرفته کاربه را خود

 فروردین( 10)یونیسف ایران، « برسند. دارند،
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 تدارکات بخش ته،گرف قرار کرونا بیماری تاثیر تحت شدت به که است مناطقی از یکی اروپا که این علیرغم»
 داده ادامه خود کار به وقفه بی همچنان دنیاست، در بشردوستانه کاالهای انبار ترینبزرگ که کپنهاگ، در یونیسف

 فروردین( 10)یونیسف ایران، ...« 

 

 های یونیسف در زمینه آموزش و یادگیری کودکانسازی فعالیت*برجسته

 

عملیات بشردوستانه )»ف با استفاده از الفاظ برجسته ساز های خیرخواهانه یونیس*تاکید بر فعالیت

 «(جهانی

 

 ی آنها* صدور اطالعیه مشترک حمایتی با محوریت کارگران، شاغلین و خانواده

ساز ها به جمهوری اسالمی ایران، از الفاظ برجستههمچنین قابل ذکر است که یونیسف جهت اعالم کمک

 ت:استفاده کرده اس«( سخاوتمندانه)»
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 کرونا با مقابله برای کمکی اقالم محموله چهارمین توانست ژاپن دولت سخاوتمندانه مالی حمایت با یونیسف»
 که متشکریم ژاپن دولت ویژهبه مالی حامیان ..از.کند ارسال ایران به کپنهاگ، در خود جهانی تدارکات مرکز از را

 1فروردین( 12یونیسف ایران، «)پیوستند کرونا بیماری شیوع مهار برای ایران دولت به کمک برای ما برنامه به

 سازی واکسیناسیونب( برجسته

های یونیسف در ترین دغدغهبا بررسی های انجام شده، تاکید بر واکسیناسیون و ادامه یافتن آن، یکی از اصلی

 اجرایی مدیر ر،فو ن هنریتانامه های بود. علت این تاکیدهای مستمر را می توان در سخها و توصیهاخبار، اطالعیه

 یونیسف، یافت:

 هایتالش از حمایت در محوری نقش ارائه واکسن به کنندهعرضه و خریدار بزرگترین عنوان به یونیسف»
 فروردین( 14یونیسف ایران، «)داد خواهد ادامه کودکان سازی مصون برای هادولت آتی و کنونی

ز لزوم استمرار انمایی این نهاد دلیلی غیرقابل انکار برای برجستهنقش داللی یونیسف در موضوع واکسیناسیون، 

 باشد.واکسیناسیون حتی در شرایط شیوع کرونا می

آن را  ترین اقدامات عنوان و حتیو به همین علت است که این سازمان، واکسیناسیون را یکی از حیاتی

 خواند:بخش مینجات

 یونیسف«)شوند مختل است ممکن واکسیناسیون، شامل بخش،نجات حیاتی خدمات گیری،همه گسترش با»
 فروردین( 14ایران، 

 فروردین( 14یونیسف ایران، «)است.  سالمت حوزه حیاتی مداخالت از یکی واکسیناسیون»

ه عرضه بهای بیشتر خود را منوط استمرار واکسیناسیون تا جایی برای یونیسف اهمیت دارد که حتی حمایت

 لت ها عنوان میکنند:واکسن از سوی دو
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 ادامه جهانی گیریهمه زمان در هاواکسن این عرضه به که هاییدولت تری ازبیش حمایت همچنین ما»
 فروردین( 14یونیسف ایران، «)آوریممی عملبه دهند،می

ترل کند پس از کنهایی که در زمان شیوع، امکان ادامه واکسیناسیون را ندارند، توصیه میهمچنین به دولت

 شیوع و پایان شرایط قرنطینه، روند واکسیناسیون را سرعت بخشند:

 دقیق ایبرنامه تدوین کرونا، گیریهمه درآمدن کنترل به از پس هادولت تمام که کندمی توصیه قویا یونیسف»
 که باشد رکزمتم کودکانی بر باید واکسیناسیون هایبرنامه این. نمایند آغاز را واکسیناسیون روند افزایش برای

 فروردین( 14یونیسف ایران، «)داده دست از اختالل دوره این در را واکسن مصرف

این سازمان با اعتراف به کارآمد نبودن واکسن های موجود جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، همچنان 

 بر استفاده از آنها تاکید دارد:

 شهاتال این از جهانی بهداشت سازمان و هستند کرونا وسویر با مقابله برای واکسنی تهیه درحال محققان»
 طورکلیبه ولی نیستند، موثر کرونا ویروس با مقابله برای الذکرفوق هایواکسن گرچه. کندمی حمایت

یونیسف ایران، «).شودمی توصیه بسیار شما سالمت تضمین و تنفسی بیماریهای از پیشگیری برای واکسیناسیون
 اسفند( 21

 سازیجلب اعتماد و مرجع .2.2

سازی، یکی دیگر از روش های عملیات روانی است که سازمان یونیسف در دو بخش جلب اعتماد و مرجع

 -ب-مرجع سازی برای خود و سایر سازمان های بین المللی -به طور مستمر از آن استفاده کرده است: الف

 ها و ...(.حذف مراجع رقیب )دولت

 ونیسفسازی از یالف( مرجع

یونیسف در این بخش با انتشار توصیه ها، راهکارها و دستورالعملهای مشترک با سایر سازمان های جهانی، 

سعی در مرجع سازی و اعتبارسازی در زمینه های بهداشتی، روانی و عاطفی به طرق مختلف برای خود کرده 

 است:
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 سازی خبریمرجع

 وگیری از بروز شایعات:رسانی و جلتاکید بر اختصاص بودجه جهت اطالع

 در رسانیاطالع تقویت جمله از ویروس انتقال کاهش جهت در یونیسف هایفعالیت صرف اولیه هایبودجه»
 از چگونه که بدانند آنها هایخانواده و باردار زنان کودکان، تا شد خواهد غلط اطالعات با مقابله و خطر مورد

 اسفند(. 4یونیسف ایران، «)بگیرند. کمک توانندمی کجا از و کنند جلوگیری -COVID 19انتشار

دعوت به بازدید مستمر از وبسایت یونیسف و سازمانهای بین المللی و معرفی این وبسایت ها به عنوان 

 مرجع معتبر مقابله با شایعات:

 هاروش بهترین از ات کنید بازدید همیشه ما صفحه این از بنابراین داد، خواهیم ادامه اطالعات آخرین ارائه به ما»
 فروردین( 17یونیسف ایران، «).شوید آگاه تانخانواده و خود از مراقبت برای

 هایسایت وب از. باشند نداشته حقیقت است ممکن آنها از بعضی دارد وجود ما اطراف در زیادی اطالعات»
 فروردین( 17ران، یونیسف ای«).کنید استفاده جهانی بهداشت سازمان و یونیسف سایتوب مانند موثق

 و یونیسف جهانی سایتوب از را کرونا ویروس درباره اطالعات ترینتازه مداوم طور به ایران یونیسف»
یونیسف «).دهدمی قرار خود اجتماعی هایشبکه و سایتوب در و ترجمه فارسی به بهداشت جهانی سازمان
 فروردین( 12ایران، 

 اطالعات خوب بسیار منابع بهداشت جهانی سازمان و یونیسف مانند به المللیبین هایسازمان هایسایتوب»
 متخصصان به اطمینان کار بهترین اینکه و نیستند دقیق آنالین اطالعات برخی که دهید توضیح کودکان به. هستند
 اسفند( 28یونیسف ایرن، «).است

 بر عالوه. کنید دریافت را همربوط هایتوصیه و اطالعات درست منابع از که باشید مراقب است الزم»
 سواالت به پاسخگویی برای مفیدی بخش جهانی بهداشت سازمان شده، آورده اینجا در که هاییدستورالعمل

 اسفند( 20یونیسف ایران، «).دارد زمینه این در متداول

 مقاله د،انشده منتشر بیماری این درباره مجازی فضای در بسیاری مطالب کرونا ویروس شدن گیرهمه با»
 اسفند( 21یونیسف ایران، «).کندمی بازگو را بیماری این درمان و مقابله پیشگیری، شیوع، با مرتبط واقعیات حاضر
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 استفاده تیاطالعا منابع عنوان به بهداشت جهانی سازمان و یونیسف نظیر معتبری هایسازمان هایوبسایت از»
 فروردین( 9یونیسف ایران، «).کنید

 ر مباحث خانوادگیسازی دمرجع

مرجع سازی در مباحث خانوادگی نیز یکی دیگر از تالشهای یونیسف جهت جلب اعتماد برای خود 

 است:

 احساس ایجاد و یکدیگر به کمک با باید خانواده اعضای کرونا، ویروس شیوع هنگام در ماندنسالم برای»
 گوییمیم فارسی در که همانطور. باشند هم برای حمایت اصلی منبع سالم، ذهنیت حفظ و اندیشیمثبت امنیت،

 برای صتیفر به تبدیل را کرونا ویروس گیریهمه توانندمی هاخانواده زیر راهکار 5 با ،«خیر سبب شود عدو»
 اسفند(. 13یونیسف ایران، «).کنند ترعمیق عاطفی رابطه ایجاد و هم به شدن ترنزدیک

 را آسان نکات از ایمجموعه  «پایدار سالمت و فرزندپروری»نامه بر همکاری با که هستیم آن بر جا دراین»
 17یسف ایران، یون«)کند. کمک موقتی و جدید وضعیت این مدیریت در آنها به تا دهیم ارائه مراقبین و والدین به

 فروردین(.

 فحهص به کرونا ویروس مقابل در تانکودکان و خود از محافظت درباره بیشتر اطالعات کسب برای لطفا»
 فروردین( 3یونیسف ایران، «).کنید مراجعه ما صفحه در« 2019  کرونای ویروس بیماری»

 سازی در عرصه تعلیم و تربیتمرجع
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 1مدارس. مدیران ها ومعلم والدین، دستورالعمل مشترک برای * انتشار

 سازی در فضای کار و اشتغالمرجع

 

 کار. محل سازیآماده های*دستورالعمل

 رنگ کردن نقش مراجع رقیبحذف یا کمب( 

گیرد؛ ییونیسف در کنار مرجع سازی برای خود و سایر سارمانهای بین المللی، از روش دیگری نیز کمک م

ز تر از خود؛ تا جایی که حضور خود در ایران را جهت اطمینان احذف مرجع رقیب جهت مرجع سازی بیش

تحوالت و  عرض دولت و حتی باالتر از آن؛ ناظر برون یک نهاد همچسالمت و رفاه کودکان اعالم و خود را هم

 کند:نیازهای کشور معرفی می

 زشآمو و درمان بهداشت، وزارت بخصوص و ایران اسالمی جمهوری دولت با مستقیم ارتباط در یونیسف»
 است، ایران در ملل سازمان هایآژانس سایر و ،(WHO) جهانی بهداشت سازمان خارجه، امور وزارت و پزشکی

 اسفند( 16یونیسف ایران، «).دارد نظارت حاضر شرایط به باتوجه فوری نیازهای و تحوالت بر و

 جسمی المتس که کنیم حاصل اطمینان تا ایمایستاده ایران اسالمی جمهوری در خود کاری شرکای کنار ما در»
 و مدتوتاهک تأثیرات از آنها، پذیرترینآسیب ویژهبه کودکان، همه یادگیری و آموزش همچنین و رفاه روانی، و

 فروردین( 12یونیسف ایران، «)ماند. می مصون گیریهمه این مدتمیان

                                                 

1 1 cation.pdfEdu19%20-file/COVID/2311https://www.unicef.org/iran/media/ 
 

https://www.unicef.org/iran/media/2311/file/COVID-19%20Education.pdf
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 سازیهای غیرمستقیم یونیسف برای جلب اعتماد و مرجعنکته: روش

موده های غیرمستقیم نیز استفاده نسازی؛ از روشهای آشکار جهت مرجعیونیسف عالوه بر استفاده از روش

 است:

 زبان نرم

زبان نرم به ویژه در رابطه با موضوعاتی مانند کودک و خانواده، یکی از روشهای عملیات روانیست که به 

 انجامد.ای میسازی رسانهجلب اعتماد مخاطب و مرجع

رد، های ساده و صحیحی که در شرایط غیربحرانی نیز باید آن ها را رعایت کدر نمونه های زیر، بیان توصیه

 دار بعدی شود:تواند صداقت و لطف را به مخاطب القا کرده و باعث جلب اعتماد وی برای توصیه های جهتمی

 و کنید توجه آنها به توانیدمی تا بنابراین. دارند نیاز بزرگترها توجه و عشق به سخت شرایط در کودکان»
 و کنید صحبت آنها با مهربانی با کنید، گوش نکودکتا هایحرف به که بسپارید خاطر به. بگذارید وقت برایشان

 اسفند( 5یونیسف ایران، «).دهید خاطر اطمینان آنها به

 احساس ایجاد و یکدیگر به کمک با باید خانواده اعضای کرونا، ویروس شیوع هنگام در ماندنسالم برای»
 اسفند( 13یونیسف ایران، )«باشند. هم برای حمایت اصلی منبع سالم، ذهنیت حفظ و اندیشیمثبت امنیت،

 اسفند( 28یونیسف ایران، «)دهیم. انجام یکدیگر از حمایت و مهربانی اشاعه در را خودمان سهم باید ما»

 اهمیت جامعه در دیگران حقوق به احترام نشانه به کوچک هرچند حرکت هر پس باشیم، هم مواظب باید ما»
 فروردین( 3یونیسف ایران، «).دارد

 را خود کنیم کمک آنها به تا ایمکرده منتشر جوان افراد و کودکان ها،معلم والدین، برای هاییعملدستورال ما»
 فروردین( 9یونیسف ایران، «)دهند. تطبیق برانگیزچالش شرایط این با

 *استفاده از بیان نرم جهت تحت تاثیر قرار دادن احساسات مخاطب در رابطه با رسالت یونیسف:

 متغیر شرایط و بیماری ازاین متأثر کودکان همه از حمایت کرونا، بیماری بحران دوره در یونیسف رسالت»
 فروردین( 12یونیسف ایران، «)است. جهان سراسر در آن از ناشی



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  ||  نسفیوی یروان اتیعمل ینقشه خوان  .................  50

 نماییعلمی

ئه نمای یکی از روش های عملیات روانیست که باعث جلب اعتماد مخاطب و باورپذیری مطالب اراعلمی

 ونه هایی که در زیر آمده توجه فرمایید:گردد. به نمشده می

 هایگذاریسیاست مورد در  UN Women و کار المللیبین سازمان یونیسف، مشترک تخصصی انتشار سند

 1خانواده دوستدار

 دکتر تایمز،نیویورک ماهنامه نویسستون و پرفروش هایکتاب نویسنده نوجوانان، متخصص روانشناس با ما»
()یونیسف .ایمکرده صحبت کنید مراقبت خود روان سالمت و خود از توانیدمی چگونه اینکه هدربار دامور لیزا

 «فروردین( 6ایرن، 

 دکتر زتایم نیویورک ماهنامه نویسستون و پرفروش کتابهای نویسنده نوجوانان، متخصص روانشناس با ما»
 کنید، سازیعادی «گذرا و جدید تجربه» این حین را خانه در شرایط توانیدمی چگونه اینکه درباره دامور لیزا

 فروردین( 9یونیسف ایرن، «).ایمکرده صحبت

 طالعاتا خوب بسیار منابع بهداشت جهانی سازمان و یونیسف مانند به المللیبین هایسازمان هایسایتوب»
 متخصصان به ناطمینا ارک بهترین اینکه و نیستند دقیق آنالین اطالعات برخی که دهید توضیح کودکان به. هستند
 اسفند(. 28یونیسف ایرن، «).است

 گیری اعتماد مخاطب به اطالعات ارائه شده:فرضپیش

 اطالعاتی. دکن فراهم را دقیق اطالعات تا کندمی همکاری بهداشت و سالمت المللیبین کارشناسان با یونیسف»
 ادامه العاتاط آخرین ارائه به ما. دارد علمی شدهاثبات تحقیقات آخرین در ریشه کنیدمی اعتماد بدان شما که

 تانخانواده و ودخ از مراقبت برای هاروش بهترین از تا کنید بازدید همیشه ما صفحه این از بنابراین داد، خواهیم
 فروردین( 17یونیسف ایرن، «).شوید آگاه

                                                 

1 .pdf2020-guidance-19-covid-policies-friendly-file/Family/66351https://www.unicef.org/media/ 

https://www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
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 تعامل

ت که اضطراب احتمالی مخاطب را تعامل و پاسخ به پرسشهای احتمالی، از روش های عملیات روانی اس

 کند. به نمونه هایی در وبسایت یونیسف ایران توجه فرمایید:کاهش داده و او را آماده پذیرش مطالب ارائه شده می
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 *مخاطب مستقیم قرار دادن نوجوانان جهت تاثیرگذاری بیشتر روش تعامل و جلب اعتماد:

 اضطراب، چون احساساتی دچار و کرده ایجاد شانزندگی در تغییراتی گیرهمه بیماری این که شما نوجوانانی»
 پرفروش هایکتاب نویسنده نوجوانان، متخصص روانشناس با ما« .نیستید تنها» که بدانید اند،شده ناامیدی و انزوا

 خود روان سالمت و دخو از توانیدمی چگونه اینکه درباره دامور لیزا دکتر تایمز،نیویورک ماهنامه نویسستون و
 فروردین( 6یونیسف ایران، «).ایمکرده صحبت کنید مراقبت

 تصویر زبان از استفاده

استفاده از تصاویر خاص برای عناوین خبری، یکی دیگر از شیوه های عملیات روانی میباشد. وبسایت یونیسف 

یر مردم و کودکان شرقی را نیز در بخش مربوط به کرونا، از همین روش کمک گرفته و به طور مشخص تصو

 برای عناوین خبری و دستورالعملهای خود برگزیده است.
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و « د ابتالباال رفتن آمار موار»*استفاده از عکسی حاوی کلمات به زبان چینی در کنار الفاظی از قبیل  

 «.کشورهای درگیر کرونا»

است که رییس سازمان جهانی بهداشت فروردین میباشد و این درحالی  9قابل توجه است که خبر مربوط به 

 1روز پیش از درج خبر(، از اروپا به عنوان کانون شیوع کرونا نام برد. 16اسفند ) 23در سخنرانی خود در تاریخ 

 های دیگر از این دست توجه فرمایید:به نمونه

                                                 

1 -13---19-covid-on-briefing-mission-the-at-remarks-opening-s-general-director-https://www.who.int/dg/speeches/detail/who
2020-march 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---13-march-2020
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ین مرگ روز پس از گزارش اول نکته قابل توجه اینکه بخش خبری مربوط به کرونا در وبسایت یونیسف، دو

 بهمن، فرانسه(، ایجاد شده است. 26ناشی از کرونا در اروپا )

به  های شرقی به این خاطر است که این بخش از سایت یونیسفممکن است گفته شود که استفاده از عکس

ه این د گفت کهای استفاده شده نیز از مردم شرق باشد.در پاسخ بایزبان فارسی است و طبیعی است که عکس

عیه های سازمان در وبسایت اصلی و انگلیسی خود نیز از تصویر مردمان کشورهای آسیایی برای اخبار و اطال

کند و یمکند که این نحوه خبردهی ناخودآگاه مخاطب را علیه نژاد شرق تحریک مربوط به کرونا استفاده می

 موجب افزایش احساسات نژادپرستانه خواهد شد.
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 1فاده از تصویر مردم آسیا و آفریقا در خبررسانی های مربوط به کرونا در وبسایت اصلی یونیسف.*است

 القای ترس، ناامیدی و غم. 2.3

فسردگی و ابیان مداوم این نکته که کودکان و نوجوانان در این شرایط بحرانی، به شدت دچار مشکل، ترس، 

ا از دست رن حتما و بدون شک در این شرایط، خونسردی خود ... میشوند و همچنین تکرار این مساله که والدی

ه یونیسف کشوند، نوعی از عملیات روانی است داده و در نوع رفتار با کودکان خود دچار مشکل و سردرگمی می

 از آن بهره برده تا  ذهن مخاطب را برای دریافت توصیه های بعدی آماده کند:

 به وطمرب اخبار معرض در مداوم صورت به و طوالنی مدت به وادهخان اعضای با محدود فضایی در زندگی»
 تواندمی همچنین. شود وحشت و نگرانی اضطراب، کسالت، به منجر است ممکن داشتن، قرار بیماری گیریهمه

 و سینه قفسه گرفتگی چون جسمانی تغییرات باعث و کند ایجاد ما در ترس و افسردگی همچون احساساتی
 هانوادهخا زیر راهکار 5 ..با.زاهستنداسترس شرایط به نرمال هایواکنش حاالت، این تمامی  .شود خوابیبی
 ترعمیق یعاطف رابطه ایجاد و هم به شدن ترنزدیک برای فرصتی به تبدیل را کرونا ویروس گیریهمه توانندمی

 اسفند( 13یونیف ایران، «).کنند

 بچسبند، والدین بیشتربه مثالا بدهند، نشان واکنش استرس به تنسب مختلفی هایروش به است ممکن کودکان»
 ند(اسف 5یونیسف ایران، «).شوند ادراری شب دچار حتی و شوند آشفته و عصبانی یا گیروگوشه و مضطرب

 سالمت، بر گیریهمه این بلندمدت و کوتاه تأثیرات درباره ما. هستند جهانی گیریهمه پنهان قربانیان کودکان»
 «هستیم نگران کودکان آینده و رشد ،رفاه

 «.هستیم نگران بهداشتی خدمات و آب به کودکان دسترسی کمبود درباره ما»

 «.هستیم نگران کودکان آموزش درباره ما»

 «هستیم. نگران کودکان از حمایت درباره ما»

                                                 

1 19-https://www.unicef.org/coronavirus/covid 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
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 نگران کودکی، هایریبیما درمان و واکسیناسیون شامل سالمت، اولیه خدمات به کودکان دسترسی درباره ما»
 «هستیم.

 «.هستیم نگران آنها روان سالمت درباره ما»

 «هستیم. نگران کنند،می زندگی مناقشه تحت مناطق در یا و شده آواره که کودکی هامیلیون درباره باالخص ما»

 دارای کرونا ریبیما با مقابله برای جهانی بشردوستانه عملیات برنامه این مالی تأمین که است دلیل همین به»
 وضعیت دچار کشورهای در عملیات برای دالر میلیون 405 خواهان تنهایی به یونیسف .است حیاتی اهمیتی

 کشورهای در عملیات دالربرای میلیون 264.6 مبلغ به دیگری بودجه یک خواهان همچنین ما .است اضطراری
 .هستیم اضطراری وضعیت فاقد

 المللیبین جامعه حمایت با توانیممی ما. است دالر میلیون 651.6 بر بالغ ما مالی درخواست مجموع بنابراین
 تر،ضعیف بهداشتی هایمراقبت هاینظام دارای کشورهای در را عملیات و آمادگی برنامه یکدیگر کنار در و

 فروردین( 9یونیسف ایران، «).کنیم تقویت

اما تکرار دائم آن، همزمان با شرایط بحرانی تواند صحیح و منطقی باشد *هرچند تمام این موارد می

 میتواند ذهن مخاطب را مشوش کرده و قدرت تحلیل صحیح را از وی سلب کند.

 هویت زدایی. 2.4

یکی از اصلی ترین اهداف سازمانها و نهادهای بین المللی، حذف فرهنگها و آداب و رسوم بومی، به ویژه 

ست. یونیسف نیز با توجه به محدوده فعالیت خود، به طور مستمر یها و هویت زدایفرهنگ دینی و مذهبی ملت

از این روش استفاده کرده است و رقص و آواز و موسیقی و دیگر نمادهای سبک زندگی غربی را به مخاطب 

 مسلمان و ایرانی خود توصیه نمود. به نمونه هایی که در سه بخش آورده شده توجه فرمایید:

 الف( القای نسخه های غربی

 شستشوی تشویق هابیماری دیگر و کرونا ویروس از کودکان داشتن نگه سالم برای هاراه بهترین از یکی»
 آموزش برای رقص این یا و ویگلز آهنگ از. باشید داشته ترسناک مکالمه یک که نیست قرار. است هادست مداوم

 اسفند( 28ف ایران، یونیس«).کنید استفاده کننده سرگرم و شاد
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 برای را فرآیند این مالید،می هم به را هادست کهحالی در کودکان عالقه مورد هایآهنگ خواندن با توانیدمی»
 فروردین( 1یونیسف ایران، «).سازید کنندهسرگرم آنها

 کودکان: برای هاییایده»

 !بخوانید آواز یا برقصید موسیقی با همراه

یونیسف «).کنید همراه آن با را موزون حرکات. کنید تهیه ایثانیه 20 آهنگ یک هادست شستن زمان )برای
 فروردین( 17ایران، 

 ساز صرف را خود وقت یا بخوانید جدیدی کتاب بگیرید، یاد جدیدی کار که ایدداشته دوست وقت هیچ»
 از که کنید پیدا هاییراه و نیدک تمرکز خودتان روی کارهاست؛ این انجام وقت حاال کنید؟ موسیقی تمرین و زدن
یونیسف «)کنید. استفاده خود روان سالمت از مراقبت برای و سازنده ایشیوه به آمده دست به زمان و فرصت این

 فروردین( 6ایران، 

 ب( زیرسوال بردن اعتقادات آخرالزمانی

 طاعون، نظیر کندمی ترس ایجاد که آمیزاغراق الفاظ از نباید و کرد، منتشر یا تکرار را نشده تایید شایعات نباید»
 اسفند( 20یونیسف ایران، «).کرد استفاده...  و آخرالزمان،

 پ( سانسور و جایگزینی

های توصیهاسالمی و جایگزینی -با بررسی وبسایت یونیسف ایران، مشاهده شد سانسور دین و فرهنگ ایرانی

در هویت زدایی دارند. به نمونه هایی از این مدل هویت  خرافی و کاذب مانند مدیتیشن و ...، بیشترین سهم را

 زدایی توجه فرمایید:

 حذف توکل و نقش خداوند در آرامش بخشی

 این درباره نگرانی احساس اگر یا نیست خوب حالشان اگر که کنند تشویق را خود فرزندان باید والدین»

 فروردین( 9یران، یونیسف ا)«بخواهند. کمک و کنند صحبت آنها با دارند بیماری
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 کنیدمی مراقبت او از بخوبی شما که کنید یادآوری او به. است خوب حالش شما کودک آیا کنید بررسی»

 انجام انگیزهیجان و شاد بازی یک هم با سپس. کند صحبت شما با بخواهد که زمان هر تواندمی او و
 فروردین( 17یونیسف ایران، «)!دهید

 با تا کنید کمک آنها به تانکودکان برای استراحت و بازی هایفرصت آوردن پدید با امکان صورت در»

 اسفند( 20یونیسف ایران، «)کنند. مقابله استرس

 به که دهدمی پیشنهاد تانروزمره زندگی در توازن و آرامش به دستیابی برای هاییراه عنوانبه دامور دکتر»

یونیسف «)بخوانید. داستان کتاب خواب موقع یا و کنید تماشا را تانعالقه مورد هایفیلم برسید، تاندرسی تکالیف
 فروردین( 6ایران، 

 خود در نفس به اعتماد با همراه بینانهخوش نگرشی تا کنند کمک کودکان به والدین که است مهم نکته این»
یونیسف «)کنند. غلبه شد هندخوا روبرو آنها با آینده در که مشکالتی و فعلی هایچالش بر بتوانند تا کنند ایجاد

 اسفند( 13ایران، 

*البته شکی نیست که والدین نقش اساسی در تربیت و کاهش اضطراب فرزند دارند اما حذف و سانسور 

 توکل و یاد خداوند متعال و تمرکز انحصاری بر نقش والدین، مخالف نگاه توحیدی و اسالمی است.

 مشکالتنادیده گرفتن قدرت خداوند در مواجهه با 

 که است این کار بهترین گیریم،می قرار سخت شرایط در طوالنی مدت به ما وقتی که معتقدند روانشناسان»
 از کاری هیچ آنها مورد در که چیزهایی و کنم کنترل توانممی که چیزهایی: کنیم تقسیم دسته دو به را مشکالت

 هم کامالا و گیرند،می قرار دوم دسته در که دارند وجود زیادی چیزهای حاضر درحال« .نیست ساخته دستم
 این از را افکارمان که است این بیاییم کنار مورد این با تا کندمی کمک ما به که کاری تنها ولی است، طبیعی

 فروردین( 6یونیسف ایران، «)دور کنیم. موضوع

 دو نکته:

اند، باعث انفعال مخاطب ایرانی در برابر ه. این روش مواجهه با مساله کرونا که روانشناسان غربی توصیه کرد1

تواند این موضوع ر از ذهن کرونا شده و از آنجا که تمام رسانه های خبری بر کرونا متمرکز هستند، مخاطب نمی

 دور کرده و نهایتا باعث تنش ذهنی دائمی وی میشود.
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قطه مقابل نکاری عقالنی نیست؛ هکه را. توصیه به دور کردن ذهن از مشکالت و گریز از آن، عالوه بر آن2

های تر به قدرتها نیز هست. منابع اسالمی در هنگام مشکالت توجه بیشراهکار اسالم در مواجهه با سختی

 دانند:کنند و هر بحران را بهترین فرصت توجهات معنوی جامعه میمعنوی را توصیه می

 (156)بقره/ ونَ لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُلَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَۀٌ قالُوا إِنَّا 

 نویسد:های خود مییونیسف در ادامه توصیه

است.  نآ از گذر و احساسات این با آمدن کنار چاره راه تنها هستید، کنندهناراحت احساسات دچار وقتی»
 حالتان زودتر بدهید،  بروز را غم احساس که بدهید اجازه خودتان به اگر و باشید، غمگین که ندارد اشکالی هیچ
 فروردین( 6)یونیسف ایران، « شود.می بهتر

 دو نکته:

. باید توجه داشت که نسخه اسالم، برخورد فعال با مشکالت و تقویت روح در برابر آن است نه صرف 1

اشتن غم های مومن در احادیث، پنهان دبروز احساسات که یک حالت انفعالی است. ضمن اینکه یکی از ویژگی

 1در دل، و بروز دادن شادی و نشاط در ظاهر است.

این  شود مخاطب ایرانی مدام به فکر بروز غم باشد که در صورت همه گیر شدن. این توصیه باعث می2

 یرود.مروش، فضای غم و افسردگی بر کشور حاکم شده و انگیزه و توان مقابله با بیماری کرونا از بین 

 بخشی و جایگزینی راهکارهای موقت حذف نقش دعا در آرامش

 تواند می آگاهیذهن و مراقبه که داده نشان مطالعات. کنید آگاهیذهن و مراقبه تمرین دقیقه ده روز هر»
 ایجاد شما در زندگی به نسبت تریمثبت دیدگاه و بکاهد ترس و اضطراب از دهد، تسکین را استرس

 اسفند( 14یونیسف ایران، «).کند

 مضطرب یا و دارید استرس که زمانی. کندمی کمک آرامش ایجاد و اعصاب تمدد به زیر ایدقیقه یک تمرین»
 فروردین( 17)یونیسف ایران، « دهید. انجام را تمرین این توانیدمی هستید،

                                                 

 333قَلْبِهِ. نهج البالغه، حکمت  فِی حُزْنُهُ وَ وَجْهِهِ فِی بِشْرُهُ الْمُؤْمِنُ 1
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هاست که مشغول فعالیت است. بدون در نظر گرفتن اتقان و صحت عقاید اسالمی در یونیسف در ایران سال

دهی به مخاطب ایرانی خبر ندارند؟ طبیعتا خبر در آرامش« نقش دعا»و توسل؛ آیا مسئولین یونیسف از  زمینه دعا

 های یونیسف آگاهانه بوده است.دارند بنابراین سانسور دعا و مذهب در توصیه

 عدم اشاره به مناسک و اعتقادات مذهبی در سبک زندگی سالم 

 هایفعالیت. باشید داشته مغذی و متنوع موادغذایی شامل مناسبی یغذای باشید: رژیم داشته سالم زنگی سبک»
 اسفند( 14)یونیسف ایران، « باشید، ورزش. داشته منظم و ثابت خواب برنامه و مرتب روزانه

 معروف افراد موسیقی، ورزش، مانند دارند دوست که چیزهایی درباره نوجوانان با نوجوانان: برای هاییایده»
 ورزش او عالقه مورد موسیقی با همراه. کنید رویپیاده منزل از خارج یا اطراف در. کنید صحبت شاندوستان و

 فروردین( 17یونیسف ایران، «)کنید.

کند و حتی صحبت کردن در مورد افراد کارهای مختلف مادی را به مخاطب خود توصیه مییونیسف راه

بخش ای در خصوص مناسک و اعتقادات آرامشچ توصیهکند اما هیها( را پیشنهاد میمعروف )البد سلبریتی

 کند.اسالمی نمی

دهنده آن است که یونیسف تالش دارد فضای فکری سکوالر خود را به مخاطب مسلمان  ها نشاناین توصیه

 ای به تناسب فرهنگ مخاطب خود بنویسد.که نسخهبی ایرانی تحمیل کند؛ نه اینو مذه

 گواهی )استناد(. 2.5

 ایده و باورها و بداند یکسان استناد مورد فرد با را خود مخاطب، که است آن هدف گواهی، یا استناد روش در

بپذیرد. یونیسف نیز با استناد به سخن روانشناسان، درصدد هدایت  خود عقاید و باورها منزله به را آنان های

 :مخاطب به سمت دلخواه خود است

 یونیسف سایتهای مثل) معتبر منابع» از را خود اطالعات که کنید حاصل اناطمین دامور دکتر هایتوصیه طبق»
 فروردین( 6یونیسف ایران، )«.کنیدمی کسب( جهانی بهداشت سازمان و

 گیریفرضپیش .2.6

 یکی از تکنیکهایی که سازمان یونیسف در عملیات روانی خود به کار گرفته است، پیش فرض گیری است.
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راب و ناامیدی را در نوجوانان پیش فرض گرفته و خود را مراقب و محافظ سالمت روان به این نمونه که اضط

 آنها معرفی میکند توجه فرمایید:

 اضطراب، چون احساساتی دچار و کرده ایجاد شانزندگی در تغییراتی گیرهمه بیماری این که شما نوجوانانی»
 پرفروش هایکتاب نویسنده نوجوانان، متخصص روانشناس با ما« .نیستید تنها» که بدانید اند،شده ناامیدی و انزوا

 خود روان سالمت و خود از توانیدمی چگونه اینکه درباره دامور لیزا دکتر تایمز،نیویورک ماهنامه نویسستون و
 فروردین( 6یونیسف ایران، «)ایم.کرده صحبت کنید مراقبت

 شده توسط یونیسف، مسلم فرض شده است:*در اینجا نیز اعتماد مخاطب به اطالعات ارائه 

 دریافت بهداشت جهانی سازمان یا یونیسف مانند به اطمینان قابل منابع از را واقعیات که شوید مطمئن»

. کند فراهم را دقیق اطالعات تا کندمی همکاری بهداشت و سالمت المللیبین کارشناسان با یونیسف. کنیدمی

 17یونیسف ایران، «)دارد. علمی شدهاثبات تحقیقات آخرین در ریشه کنیدمی اعتماد بدان شما که اطالعاتی

 فروردین(

 پیوندهای هدفمند. 2.7

های بین المللی از جمله یونیسف فراهم آورده است تا شیوع کرونا فرصتی برای پیگیری اهداف پنهان سازمان

به سمت دلخواه هدایت کنند. به دو پیوندی که بتوانند با ایجاد پیوند بین کرونا و اهداف خود، ذهن مخاطب را 

 یونیسف بین کرونا و جهانی سازی و کرونا و تامین مالی برای سازمان خود ایجاد کرده توجه فرمایید:

 «سازیجهانی»الف( سوق دادن مخاطب به سمت پروژه 
 دارای کشورهای در را لیاتعم و آمادگی برنامه یکدیگر کنار در المللی وبین جامعه حمایت با توانیممی ما»
 اطالعات تا دهیم افزایش را جوامع با مانتعامل توانیممی ..ما.کنیم تقویت تر،ضعیف بهداشتی هایمراقبت هاینظام

 فروردین( 9یونیسف ایران، «).کنیم ارائه آنها به را بیماری این سرایت از جلوگیری برای الزم

 ه از بحران کروناب( تأمین منابع مالی یونیسف با استفاد
 حیاتی اهمیتی دارای کرونا بیماری با مقابله برای جهانی بشردوستانه عملیات برنامه این تأمین مالی»
 فروردین( 9یونیسف ایران، «).است
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 ما. است اضطراری وضعیت دچار کشورهای در عملیات برای دالر میلیون 405 خواهان تنهایی به یونیسف»
 اضطراری وضعیت فاقد کشورهای در عملیات دالربرای میلیون 264.6 مبلغ به دیگری بودجه یک خواهان همچنین

 فروردین( 9یونیسف ایران، «).است دالر میلیون 651.6 بر بالغ ما مالی درخواست مجموع بنابراین». هستیم

 یونیسف به بهانه کرونا به تبلیغ ارتباطات اقتصادی عمومی خود نیز پرداخت:

 

 تعدد حمایت از فعالیهای یونیسف در ایران، در وبسایت این سازمان.*اعالم روشهای م

 

 در سربرگ تمام صفات وبسایت یونیسف ایران قابل مشاهده است.« حمایت مالی»*گزینه 
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امال *روش دیگر ارسال کمکهای مالی به یونیسف با توضیحاتی مبنی بر تامین مالی یونیسف به صورت ک

 داوطلبانه.

 هاپروژه نفوذ در دولت عادی سازی  پ( 

ها به ویژه ایاالت متحده هایی وابسته به قدرتهای جهانی از جمله یونیسف، سازمانشکی نیست که سازمان

 1آمریکاست. با توجه به خوی استکباری و استعماری ایاالت متحده و اروپا، و همچنین هشدارهای رهبر انقالب

کمکهای به ظاهر بشردوستانه نهادهایی مانند پزشکان بدون مرز، عادی اعتمادی نسبت به و کارشناسان مبنی بر بی

توان یکی دیگر از روشهای عملیات روانی این سازمان به ها توسط یونیسف را مینشان دادن نفوذ در دولت

اهی های مشابه، با عنوان همکاری، همرحساب آورد. و  این نکته را نباید فراموش کرد که یونیسف و دیگر سازمان

 دهند:و... مأموریت خود را انجام می

 خود همتایان ها،دولت با همچنین یونیسف آن، مداوم انتشار و ویروس بینیپیش غیرقابل ماهیت به باتوجه»
 ویژههب مناطق، سایر در اضطراری هایبرنامه تهیه زمینه در خود شرکای سایر و جهانی، بهداشت سازمان در

 چنینی، این هایبیماری شیوع با مقابله در محدودتر هایظرفیت و ترضعیف داشتیبه ساختارهای با کشورهای
 اسفند( 4یونیسف ایران، «).است ارتباط در

                                                 

 03/01/99ایران،  ملت به رهبر انقالب خطاب نوروزی سخنرانی 1
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 هایرصتف و اجتماعی-روانی حمایت حمایتی، خدمات تا دهیم ادامه هادولت با همکاری به توانیممی ما و»
 9ان، یونیسف ایر«).کنیم تقویت پذیرآسیب کودکان ایبر باالخص و کودکان تمام برای را دور از یادگیری

 فروردین(

 دجهبو کودکان، یادگیری سازیایمن و کودکان آموزش در اخالل با مقابله به کمک راستای در یونیسف»
 داده تصاصاخ متوسط، و پایین درآمد با کشور 145 از بیش در شرکا و هادولت با همکاری تسریع به را بیشتری

 فروردین( 14نیسف ایران، یو«)است

 *اشاره مستقیم به وزارتخانه های هدف:

، انتخاب وزرات آموزش و پرورش جهت همکاری، ظاهرا در راستای اهداف آموزشی سازمان یونیسف است

ز خانواده، ترین نهادهای کشور که وظیفه تربیت نسل آینده را برعهده دارد و پس ااما نفوذ در یکی از حساس

زارت سازی و تربیت است، چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. حساسیت این وکن فرهنگترین رمهم

 طلبد.و نفوذ علنی در آن توسط یونیسف، هشیاری نهادهای مربوطه را می

 هب جایگزین، یادگیری هایفرصت تا کندمی همکاری جهان سراسر در آموزش هایخانهوزارت با یونیسف»
 9سف ایران، یونی«)کنند. شناسایی را تلویزیون، و رادیو هایبرنامه طریق از آموزش یا آنالین هایکالس مانند

 فروردین(

 زشآمو و درمان بهداشت، وزارت بخصوص و ایران اسالمی جمهوری دولت با مستقیم ارتباط در یونیسف»
 است، ایران در ملل ازمانس هایآژانس سایر و ،(WHO) جهانی بهداشت سازمان خارجه، امور وزارت و پزشکی

 اسفند( 16یونیسف ایران، «).دارد نظارت حاضر شرایط به باتوجه فوری نیازهای و تحوالت بر و

 القای حمایت از کادر درمانی ت(

ها همچون ای آنسی فارسی و رادیو پیام اسرائیل و پادوهای رسانهبیهای معاند به ویژه بیبا رصد برخی رسانه

که در این میان  1شویم.متوجه تالش جهت القای شکاف بین جامعه پزشکی و  نظام اسالمی مینژاد مسیح علی

 وظیفه یونیسف، جذب کادر پزشکی به سمت خود و تکمیل پازل تفرقه است.

                                                 

 مراجعه کنید.« کرونای سیاسی»های سابق بخشتوانید به در این زمینه می 1



 (@rozaneebefarda):روزنه یکانال حوزو یاسیس هیریاز تحر یکار  ||  نسفیوی یروان اتیعمل ینقشه خوان  ................  68

افکنی بین جامعه ها توسط یونیسف، دو روی سکه تفرقهدور کردن جامعه پزشکی از نظام اسالمی و جذب آن

 ام اسالمی است.پزشکی و ارکان نظ

 

 * بی اهمیت جلوه دادن سالمت شغلی و جانی کادر درمانی برای نظام اسالمی، در وبسایت بی بی سی فارسی

 

 

 * القای بی توجهی نظام اسالمی به سالمت کادر درمانی توسط رادیو پیام اسرائیل.

 



 69 .........................  به کار رفته در اخبار و مقاالت منتشر شده یروان اتیعمل یروش ها

 

 های علینژاد جهت ایجاد شکاف بین کادر درمانی و نیروی انتظامی*تالش

ها به کادر درمانی و استفاده از عبارات جذاب *موارد باال را در کنار تاکید مستمر یونیسف بر تعلق کمک

 )شجاعانه، سختکوش، حفاظت از کادر درمان و ...( قرار دهید:

 به دل و جان با و شجاعانه روزها این که است کشور درمان و بهداشت کادر از محافظت برای محموله این»
 اسفند( 16یونیسف ایران، «).کنندمی کمک کرونا ویروس به تالمب افراد

یونیسف ایران، «)شان. وقفه بی تالشهای در درمان و بهداشت کادر به کمک برای یونیسف اقالم سوم محموله»
 اسفند( 18

 و عینک ماسک، مخصوص، روپوش مانند به – فردی حفاظت تجهیزات تامین از ثابتی جریان توانیممی ما»
 کوشسخت کادر حال عین در و سازیم برقرار بیماری، از پیشگیری و کنترل از پشتیبانی برای را –پزشکی تکشدس
 فروردین( 9یونیسف ایران، «).داریم نگه ایمن را درمان و سالمت حوزه حیاتی و

 خود تالش تمام همچنان ما کرده، ایجاد بیشماری چالشهای بیماری این گیریهمه میزان و سرعت کهدرحالی»
 دارند، نیاز آنها به که کسانی دست به ترسریع هرچه یونیسف توسط شده تأمین کاالهای تا ایمگرفته کاربه را

 فروردین( 10یونیسف ایران، «)است. اصلی اولویت درمان و بهداشت کادر از حفاظت. برسند
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 کرونا با مقابله برای کمکی اقالم محموله چهارمین توانست ژاپن دولت سخاوتمندانه مالی حمایت با یونیسف»
 محفاظت تجهیزات تن 18.5 شامل محموله این. کند ارسال ایران به کپنهاگ، در خود جهانی تدارکات مرکز از را

 فروردین(. 12یونیسف ایران، «)است. کشور درمان و بهداشت کادر برای( PPE) فردی



 

 یونیسف ایران توسط شده کار موضوعات بررسی. 3

 ن یونیسف در انتشار اخبار و اطالعیه های خود بر سه محور کلی زیر متمرکز بود:سازما

 اجتماعی و خانوادگی، روحی و روانی، رفتارهای فردی. 3.1

به طور کلی یونیسف در تالش بود به بهانه بحران کرونا و از طریق هویت زدایی، سبک زندگی مورد نظر 

 1اسالمی کند.-روان را جایگزین سبک زندگی ایرانی خود در زمینه مقابله با مشکالت و سالمت

همچنین با علمی نمایی توصیه ها و اخبار منتشره از سوی خود، در جلب نظر و اعتماد خانواده ها به خصوص 

و با زیرسوال بردن اعتقادات آخرالزمانی در کنار سانسور دعا و توکل، سعی در القای نسخه  2نوجوانان کوشید

 3سب آرامش را داشت.های غربی جهت ک

 یونیسف و سازمان های جهانی. 3.2

سازمان یونیسف تالش کرد با مرجع سازی از خود و سایر نهادهای بین المللی، پایگاه ثابتی برای مراجعات 

 4بعدی مخاطب ایرانی ایجاد کرده و با نفوذ در خانواده، اهداف آتی خود در دوران پساکرونا را دنبال کند.

سازمان با برجسته سازی اقدامات و کمکهای خود به دولتها به دنبال کسب و افزایش اعتبار برای  به عالوه این

 5سازمان خود بود.

                                                 

 رجوع شود به بخش: هویت زدایی 1
 رجوع شود به بخش: علمی نمایی 2
 رجوع شود به بخش: هویت زدایی 3
 رجوع شود به بخش: مرجع سازی 4
 رجوع شود به بخش: برجسته سازی 5
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 ، تحصیل و آموزشبهداشتی. 3.3

یونیسف در زمینه مسائل بهداشتی درکنار توصیه های بهداشتی، توصیه های اکید به ادامه واکسناسیون توسط 

در دستور کار خود قرار داد و با توجه به اینکه یونیسف بزرگ ترین واسطه و دالل  دولت ها و حتی خانواده ها را

 1واکسن در جهان است، این مورد نمود بیشتری داشت.

 

سوق همچنین این سازمان با پیوند دادن کرونا به مسائل اقتصادی، بهداشتی و آموزشی، تامین مالی سازمان، 

 3همچنین عادی سازی نفوذ در دولتها را پی گرفت. و 2سازیدادن مخاطب به سمت پروژه جهانی

در کنار این موارد، یونیسف در پازل ایجاد تفرقه، نقش حمایت از کادر درمانی ایران را بازی کرد و با تاکید 

 4دائم بر اختصاص داشتن کمکهای ارسالی خود به کادر درمانی، جلب نظر و اعتماد این قشر را دنبال نمود.

                                                 

 رجوع شود به بخش: برجسته سازی 1
 رجوع شود به بخش: پیوندهای هدفمند 2
 دولتها در نفوذ پروژه سازی   عادیرجوع شود به بخش:  3
 رجوع شود به بخش: القای حمایت از کادر درمانی 4



 

 فیونیس یسناریو . 4

با بررسی آماری، عملیات روانی و تحلیل موضوعات مطرح شده با موضوع کرونا در وبسایت یونیسف، 

سناریوی این سازمان جهت نیل به اهدافش مشخص شد. این سناریو در سه زمینه اصلی با زیرشاخه های مشخص، 

 دنبال شده است:

 یونیسف و نهادهای بین المللی. 4.1

 د در زمینه سازمان ها و نهادهای بین المللی را در چهار زیرشاخه دنبال کرده است:یونیسف سناریوی خو

 خود از سازیمرجع 1/1

این سازمان جهت مطرح کردن خود در جامعه ایران، اعتمادسازی و نفوذ در خانواده ایرانی، با روش های 

رر حمایتها و کمکهای خود، با مختلف به مرجع سازی از خود پرداخته است. یونیسف عالوه بر برشمردن مک

حذف مراجع رقیب شامل دولت ها و وزارتخانه های مربوط، خود را یکه تاز میدان کمک و حمایت معرفی کرده 

و به این ترتیب مخاطب، ناخودآگاه جهت کسب اطالعات، دستورالعمل ها و راهکارهای مربوطه، حتی پس از 

 گر سازمانهای بین المللی مرتبط با آن مراجعه خواهند کرد.پایان بحران کرونا، به وبسایت یونیسف و دی

 

 واکسیناسیون به تشویق 2/1

سازمان یونیسف به عنوان بزرگترین دالل واکسن در جهان، در تمام شرایط و موقعیت ها تالش خود را جهت 

زوم کاهش مراجعات ادامه یافتن واکسیناسیون توسط دولتها میکند. این تالش حتی در شرایط بحرانی کرونا و ل

به مراکز پزشکی و همچنین رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، ادامه دارد. این درحالی است که حتی خود 

یونیسف نیز معترف است واکسنهای فعلی موجود در بازار، به هیچ عنوان جنبه پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا 

 را ندارد.

عیین پاداش مالی برای دولتهایی که حجم واکسیناسیون خود را در اصرارهای مکرر سازمان یونیسف و حتی ت

شرایط کرونا کاهش ندهند، تاکید و تاییدی است بر دید منفعت طلبانه و سرمایه داری این سازمان که اهداف 

 سودجویانه آن را از پس فعالیتهای به اصطالح خیریه نمایان میکند.
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 مالی هایهزینه تأمین 3/1

هزینه های این سازمان از طریق کمکهای داوطلبانه و دولتها تامین میشود، و با توجه به سابقه از آنجایی که 

دونالد ترامپ در قطع کمکهای دولت ایاالت متحده به سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت )به عنوان یکی از 

ه کمکهای مالی نیاز دارد. به بزرگترین حامیان این سازمان ها( یونسف برای پیشبرد اهداف خود بیش از پیش ب

همین جهت این سازمان به عناوین مختلف و با ظاهری بشردوستانه، درخواستهای تامین مالی خود را مطرح کرده 

و در جای جای وبسایت خود، راه های مختلف و متنوع واریز وجه را به مخاطب معرفی میکند. گسترش این 

ن مناطق محروم در ایران، درکنار نبود نظارت دولتی بر آن میتواند به روش تامین مالی به بهانه حمایت از کودکا

عنوان سناریوی تالش برای خروج ارز از کشور و یا سناریوی استفاده از منابع کشور جهت رسیدن به اهداف 

 دولتهای غربی و سازمانهای بین المللی مطرح شود.

 سازیجهانی پروژه بردپیش برای تالش 4/1

اری وبسایت یونیسف و مشاهده توصیه و تاکید بر رفتارهای یکسان در مواجهه با بحرانها برای با بررسی آم

جوامع مختلف، به اجرای سناریوی جهانی سازی را از سوی این سازمان پی میبریم. سناریویی که نهایتا به حذف 

نگ و تمدن رو به زوال غرب را آداب و رسوم، ادیان، فرهنگها و عادات سنتی و گاها ریشه دار می انجامد و فره

جایگزین آن ها میکند؛ فرهنگ سرمایه داری عاری از هرگونه روح و آداب نجات بخش بشری. و یونیسف به 

 عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمانهای بین المللی، نقش خود را در این پروژه به خوبی اجرا میکند.

 سبک زندگی. 4.2

هویت ساز فردی و اجتماعی میباشد که غفلت از آن به معنی از دست  سبک زندگی یکی از ارکان اساسی

دادن و نابودی هویت و نهایتا فرهنگ یک ملت است. همین مهم باعث میشود که مساله سبک زندگی به عنوان 

یک اصلی ترین نقاط جدال بین تمدن اسالم و غرب شناخته شود و هرکدام با قدرت و تمام توان سعی در 

این جبهه سخت و نفس گیر را داشته باشند. یونیسف نیز به عنوان یکی از پایگاههای عملیاتی تمدن پیروزی در 

غرب، در این زمینه فعالیتهای چشمگیری انجام داده است. با مشاهدات آماری در موضوع بحران کرونا، مشخص 

 شد این سازمان تغییر سبک زندگی را به طور همزمان در دو شاخه دنبال میکند:



 75 ..................................................................................  سفیونی یویسنار

 اسالمی زندگی سبک و اعتقادات کردنرنگکم یا بردن سؤال زیر 1/2

یکی از مهمترین موانع موفقیت پروژه جهانی سازی، تعلیمات و دستورات جامع و کامل دین مبین اسالم است 

که با پویایی تمام، نه تنها مانع از هضم شدن پیروانش در فرهنگ و تمدن منحط غرب شده بلکه خود به عنوان 

نی پیشرو و پیشگام، تمام لوازم تمدن سازی را در اختیار مسلمانان و آزادگان جهان قرار داده است. پس عجیب دی

نیست وقتی با بررسی های آماری مشاهده شد یکی از اهداف یونیسف، کم رنگ کردن اعتقادات مذهبی و 

با بروز بحران کرونا، شکل جدیدی زیرسوال بردن سبک زندگی اسالمی به ویژه در جامعه ایرانی است. هدفی که 

به خود گرفت و با سانسور تمام اعتقادات و دستورالعملهای مذهبی در کاهش اضطراب، مهار بحران، افزایش 

 همدلی و مواسات و حتی دستورالعملهای بهداشتی اسالم، نمود پیدا کرد.

 زندگی سبک در غیراسالمی و غربی نسخه القای 2/2

ندگی را میتوان القا و جایگزینی نسخه غربی و غیراسالمی دانست که با بررسی های رکن مکمل تغییر سبک ز

انجام شده مشاهده شد یونیسف در این امر نیز فعال میباشد. این سازمان همزمان با حذف و سانسور 

نه تنها  دستورالعملهای عملی و امیدبخش اسالم در مواجه با بحران ها، نسخه هایی را به مخاطب القا میکند که

تاثیر دائم و پایداری در مهار بحران و کنترل اضطراب ندارد، بلکه به عنوان راهکارهای موقت عمل کرده و پس 

از اتمام دوره، مشکالت روحی و روانی بازگشته و پریشانی ها و مشکالت بیشتری برای فرد به همراه خواهد 

 آورد.

 دولت ها. 4.3

 هادولت در نفوذ پروژه سازیعادی

کنترل و هدایت غیرمستقیم وزارتخانه های حساس در ایران مانند امور خارجه، بهداشت و به ویژه آموزش و 

پرورش که مستقیا با تربیت کودکان و آینده سازان کشور سر و کار دارد، در سرلیست نفوذ نهادهای بین المللی 

ر این وزارتخانه مهم و حیاتی و هدایت مستقیم و یونیسف قرار دارد. سازمان یونیسف به خوبی میداند که با نفوذ د

و غیرمستقیم مدیران تصمیم ساز این نهاد، میتواند سرنوشت و آینده ایران را دست گرفته و به هر سمت و سویی 

که بخواهد سوق دهد. به همین خاطر و جهت کاهش حساسیت ها به پروژه نفوذ، مبادرت به عادی سازی رخنه 

ه ها کرده و تماس و ارتباط با آن ها را به عنوان موضوعی ساده و مرسوم عنوان میکند و با در دولتها و وزارتخان
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، حساسیت ذهنی مخاطب نسبت به ارتباط گیری جهت ارسال کمکها و نظارتتکرار این عادی سازی در قالب 

 این موضوع را کاهش داده و به هدف نهایی خود میرسد.



 

 بندی. جمع5

های عملیات روانی به کار رفته توسط سایت فارسی یونیسف باید گفت که این ار و روشبر اساس پیشینه، آم

 کند:المللی عملیات روانی و اجرایی خود را در سه بُعد پیاده میسازمان به اصطالح بین

 «.مردم»و « هادولت»، «المللنهادهای بین»

ات روانی گفته شد، بر اساس اسناد منتشر طور که در معرفی یونیسف و همچنین مباحث مربوط به عملیهمان

ترین دالل واکسن است که حامیان مالی آن نیز با نگاهی غیرانسانی و البته سودجویانه به این شده یونیسف بزرگ

کنند. به همین خاطر یکی از مباحث پررنگ و پراهمیت برای یونیسف تشویق به واکسیناسیون مقوله نگاه می

های مالی این بحران کرونا استفاده کرده و مخاطب خود را به واریز پول و تأمین هزینهاست. البته یونیسف از 

سو مرجعی جهانی و عمومی های جهانی همکند. یونیسف تالش دارد از خود و دیگر سازمانسازمان تشویق می

 کند.ها از هیچ کوششی دریغ نمیسازی ابرقدرتبرد پروژه جهانیبسازد و در راه پیش

های رسمی را عادی جلوه دهد و در بُعد چنین یونیسف در بُعد دولتی تالش کرد پروژه نفوذ در دستگاههم

های غربی و غیراسالمی را جایگزین رنگ کرد و نسخهمردمی نیز اعتقادات اسالمی را زیر سؤال برد و یا کم

 ایرانی نمود.-های اصیل اسالمیروش

 ونیسف به این صورت خواهد بود:بندی شده عملیات روانی ینمودار جمع
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فعملیات روانی یونیس

مردم

زیرسؤال بردن یا کم رنگ 
کردن اسالم در زندگی مردم

القای نسخه های غربی و 
غیراسالمی

دولت

عادی سازی نفوذ در دولت ها

یونیسف و سازمان های 
جهانی

مرجع سازی از خود

تشویق به واکسیناسیون

تأمین هزینه های مالی به 
صورت تبرعی

پیشبرد جهانی سازی
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