
ویروس کرونا - بررسی واقعیت ھا: شکوفایی گزارش ھای دروغین درباره واکسناسیون  
 

وین - APA در این آدرس ایمیل coronavirus@broding.org، روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی، خانم 
اینگرید برودینگ Ingrid Broding، در حال جمعآوری و پردازش اخبار جعلی، غیرواقعی، شایعات و ادعاھای اثبات نشده 
 می باشد. در حال حاضر تئوری ھای توطئھ زیادی در حال گسترش ھستند، بھ طور مخصوص اخبارحامل واکسیناسیون. 

مروری بر خبرھا: 
 

تصاویر دشمنی 
 

گزارش ھا و گمانھ زنی ھای دروغین باعث بھ وجود آوردن تصویر دشمنی جدیدی شده اند. بوردینگ در مصاحبھ ای با  APA بھ 
این پدیده پرداختھ است. خیلی از تئوری ھای توطئھ ھمیشھ با شیطنت گروه یا فردی ھمراه ھستند: مثل سپربال کردن کسی، یا متھم 
کردن کسی، یا ھدایت کردن چیزی بھ سمت تاریکی. در ماجرای فعلی این نام بیل گیتس Bill Gates است کھ بیشتر بھ چشم می 
خورد. کھ حمایت و پشتیبانی از پروژه ھای پزشکی در سرار جھان وھمچنین پشتیبانی مالی برای دسترسی سریعتر بھ واکسن را 

انجام میدھد.  اما پایھ گذار ماکروسافت بھ کم کردن جمعیت جھان از طریق واکسناسیون متھم شده است. کھ پایھ و اساس آن برگرفتھ 
شده از یک نقل قول قدیمی اوست کھ البتھ بسیار گمراه وگیج کننده از آن استفاده می شود.  

  www.mimikama.at بررسی واقعیت در
 

پشت صحنھ ماجرا: این ماجرا برمیگردد بھ یک اظھارنظر قدیمی از بیل گیتس کھ استدالل میکرد واکسیناسیون در کشورھای در 
حال توسعھ باعث کاھش مرگ ومیر کودکان می شود و خانواده ھا زمانی کھ بدانند کودکانشان می توانند ازاین طریق عمر بیشتری 

داشتھ باشند می توانند آن وقت بچھ ھای کمتری تولید بکنند. خیلی از کارھای خیرخواھانھ بیل گیتس را بھ طور بدجنس گونھ ای تغییر 
می دھند و بھ سمت دیگری ھدایت می کنند. برودینگ معتقد است کھ باید ھمینطور مراقب خیلی از ادعاھای متناقض ضد یھودی ھم 
بود چرا کھ قصد آنھا نھ تنھا درگیرکردن بیل گیتس بھ این ماجرا است بلکھ می خواھند خانواده روتشیلد Rothschild ( خانواده ای 

قدیمی و ثروتمند و پر نفود کھ شجره نامھ آنھا از سال ١۵٠٠ میالدی در آلمان قابل پی گیری است. مترجم) را ھم بھ این ماجرا 
درگیر کنند. این روش محبوب آنھاست: بیدار کردن خشم علیھ یھودی ھا. آنھا ازبحران کرونا ھم استفاده می کنند تا بھ این ماجراھا 

ھم اشاره ای داشتھ باشند. 
 
 

کودکان واکسینھ شده   
  

ادعاھایی در حال حاظر در حال گسترش است کھ می گوید، بیل گیتس کودکان خود را واکسینھ نکرده است، کھ البتھ ھیچگونھ سند و 
مدرکی در این زمینھ وجود ندارد. تنھا در وب سایتی کھ مشوق تئوری ھای توطئھ و اطالعات ضد و نقیص است، این نظریھ در 

 سال ھای پیش مطرح شده است. کھ براساس دانستھ ھای برودینگ، خبرگذاری رویتر این ادعا رو رد و نادرست اعالم کرده است. 
ملیندا گیتس در سال ٢٠١٩ در فیس بوک اعالم کرد کھ ھر سھ فرزندش برای جلوگیری از بیماری ھا واکسینھ شده اند. 

  www.reuters.com :بررسی واقعیت در رویترز
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ترس از واکسناسیون اجباری  

 
 

اگرچھ ھنوز ھیچگونھ واکسنی برای مبارزه با ویروس جدید کرونا وجود ندارد. اما این نظریھ وجود دارد کھ قانون اجبارٍ  
واکسینھ شدن بھ ھمراھش خواھد آمد. بھ گفتھ برودینگ ویدیوی از یک عکاس آلمانی در یوتیوب بیش از یک میلیون بازدید کننده 

داشتھ است کھ بر این باور است کھ از ١۵ ماه مھ قانونی در آلمان تصویب خواھد شد مبنی بر اجباری شدن واکسناسیون. این حرف 
کامال بی معنا و اعتبار می باشد و این ویدو صرفاً حامل ابھام و حدس و گمانی بیش نیست. بررسی واقعیت در:  

  SWR3: www.swe3.de
 

در این زمینھ نھ قانونی تصویب شده است، نھ حتی پیش نویس قانونی در آلمان وجود دارد مبنی بر اجباری کردن واکسناسیون. تنھا 
چیزی کھ دولت آلمان بھ آن فکر کرده است، این است کھ: آیا داشتن گواھی مصونیت الزم است یا خیر، و از آنجا کھ این مطلب 
بسیار قابل جدل و بحث می باشد بھ شورای بی طرف اخالق آلمان رجوع داده شده است. بر اساس دانستھ ھای برودینگ، وزیر 
بھداشت آلمان Jens Spahn براساس گفتھ رسانھ بایرنی Rundfunk از این ادعا عقب نشینی کرده است و گفتھ است قانون 

داشتن گواھی مصونیت از پیش نویس برنامھ ریزی در قانون حذف شده است.  
 
 

موجودیت ویروس ھا  
 
 

یک نظریھ شدید کھ در حال حاظر وجود دارد براین باور است کھ ویروس کرونا بھ صورت کلی اصالً وجود خارجی ندارد و این 
ھمھ گیری اختراعی بیش نیست. کھ این نظریھ واقعاً توھین آمیز است. چرا کھ دانشمندان زیادی در سراسر جھان در حال بررسی 

 بر روی این ویروس می باشند. برودینگ ھمچنین انتقاد میکنید بر ویدیوی ازخواننده ای بھ نام Xavier Nadioo کھ سعی بر اثبات 
  https://correctiv.org :واقعی بودن این نظریھ دارد. بررسی واقعیت در

 
بھ طور کلی سال ھاست کھ مخالفان واکسیناسیون بر این باور ھستند کھ تصاویر منتشر شده از بیماران مبتال بھ ویروس ھا یا تقلبی 
ھستند یا اینکھ اصالً ھمچین تصاویری کالً وجود ندارند. برودینگ می گوید: اشتباه است. اطاعات مرتبط در مؤسسھ روبرت کوخ: 
www.rki.de . برودینگ معتقد است کھ این گونھ اخبار جعلی می توانند بسیار پرخطر برای افراد و جامعھ باشند کھ چرا وجود 

کلی ویروس را زیر سؤال می برند و طبیعتاً مقاوت در برابر واکسیناسیون و تحریم کلی آن را بھ ارمغان می آورند. 
 

در وب سایت زیرازNewsGuard نگاھی شده است بھ ده صفحھ ای عمومی کھ در فیس بوک اطالعات اشتباه و غیر واقعی در 
  . www.newsguardtech.com :مورد ویروس جدید کرونا انتشار می دھند
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