
کرونا ویروس : بررسی وافقیعت ھای اخبار جعلی  
 
 

ھمچنان مثل گذشتھ اخبار جعلی نگران و گیج کننده ای در رسانھ ھای اجتماعی مثل واتس اپ یا  وب سایت ھای مقتضی پخش می 
شوند. از در گذشت نفری کھ واکسن ضد کرونا بر روی وی امتحان شده تا قوانین واستثناھایی بھتری کھ برای مسلمانان در نظر 

گرفتھ شده. اخبار جعلی کھ زندگی واقعی انسان ھا را تحت تاثییر خود 
می گذارند. 

 
سایت بررسی واقعیت mimikama در حال پیگیری خبر جعلی وخیمی می باشد کھ در حال گسترش است: 

خبرھای دروغین، جعلی و افسانھ ای در رسانھ ھای مجازی موجی ازخشونت را میان افراد برانگیختھ اند، کھ توجیھ و شاھد عینی 
برای آنھا وجود ندارد، این در مقالھ کھ بھ تازگی منتشر یافتھ است، آمده است: این سایت ھم در ابتدای ماه آوریل براساس تحلیلی کھ 
انجام شده بود بھ این موضوع ھشدار داده بود: این ماجراھای می توانند پایھ ریزی دشمنی و خشونت باشند، چیزی کھ ھم اکنون دارد 

خود را بھ گفتھ آنھا نشان می دھد. 
 
 

 5G خسارت ھا و تھدید ھا در مورد افسانھ خطوط
 
 

براساس گفتھ mimikama  خسارت ھا و تھدید ھای زیادی برروی خطوط 5G وارد شده است. در بعضی از کشورھا پیام ھای 
دروغینی گسترش یافتند مبنی بر آن کھ خطوط 5G بسیار خطرناک می باشند و عامل اصلی ویروس کرونا می باشند. وحتی در 

بعضی از مناطق دکل ھای خطوط 5G  بھ آتش کشیده شده اند. رسانھ انگلیسی BBC حتی تھدید بھ مرگ شدنِ تکسنین ھای 
  www.mimikama.at :مخابراتی را نیز گزارش کرده است. تحلیل خبر در

 
 

تظاھرات علیھ قوانین تصویب شده ویروس کرونا  
 
 

ھمچنان تظاھرات علیھ اقدامات تصویب شده برای مقابھ با ویروس کرونا در کشورھای مختلف جھان رو بھ افزایش است. ھمانند 
چندی گذشتھ در وین کھ پلیس مجبور بھ تعطیل کردن تظاھرات شد. سایت .mimikama بھ نقل قول از روزنامھ آلمانی 

Frankfurter Allgemeine Zeitung در مورد اعتراظات  خبر از گردھمایی افراطیون راستی، ملی گراھای متعصب و ضد 
یھودی ھا می دھد کھ دست بھ اعتراض در برابر قوانین تصویب شده در برابر ویروس کرونا را زده اند. در وین ھم در جمعھ گذشتھ  

نزدیک بھ ٢٠٠ نفر در میدان Helmut-Zilk در پشت آلبرتینا گردھم آمده اند تا اعتراض خود را بھ قوانین تصویبی دولت برای 
مبارزه با کرونا نشان دھند کھ البتھ پلیس این تظاھرات را تعطیل کرد. در بین تظاھرکنندگان افراد مخالف واکسناسیون، افراد موافق 

تئوری توطئھ و افراطیون راستی نیز بھ چشم می خوردند. این روزنامھ ھمچنین تصویر خشونت در یک تظاھرات در کُلن را نیز 
انتشار کرده است. 

 
 

شایعات مبنی بر ممنوعیت ارتباط برای مسلمانان 
 
 

خبر جعلی گسترش یافت مبنی بر آنکھ جریمھ نقدی  فقط شامل حال آلمانی ھا می شود، اگر قوانین تصویب شده را رعایت نکنند یا با 
  www.einreich.de پرداختھ است. کھ بی توجھ بھ آن در سایت Correctiv یکدیگر دیدار داشتھ باشند. بھ این موضوع سایت
این احتمال دوباره آمده است. داستانی در برلین تعریف شده است بدون ارائھ ھرگونھ سند و مدرکی. چند مرد در تصویری دیده می 

شنود  کھ اگرچھ در کنار ھم ھستند جریمھ ای را نباید پرداخت کنند و شامل حال استثناھایی می شنود کھ برای آلمانی ھا اینگونھ 
نیست. 

 بررسی پشت صحنھ:  براساس گفتھ پلیس در برلین در تاریخ ٣ آوریل در حال پخش اذان نزدیک بھ ٣٠٠ نفر در برابر یک مسجد 

http://www.mimikama.at
http://www.einreich.de


جمع شده اند. روحانی مسجد، انتظامات شھری و مسؤلین مرتبط دیگر با یکدیگر بھ این نتیجھ رسیده اند کھ افراد با فاصلھ تعیین شده 
صرفا اجازه اجرای مراسم مذھبی خود را پیدا کنند والبتھ  آیین مذھبی و مناجات این بار زودترازحد معمول خود با توافق روحانی 

مسجد پایان یافت. این گفتھ پلیس در تویتر خود بوده است. 
در مقالھ Ein Reich آمده است کھ این یک دعوت ھدفند و برنامھ ریزی شده بوده است. در پاسخ بھ پرسش Correctiv، پلیس 
برلین در ٢١ آوریل درایمیلی پاسخ می دھد، کھ این یک دعوت ازقبل برنامھ ریزی شده و ھدفمند نبوده است. بررسی واقعیت در:  

 https://corrective.org/
 
 
 
 
 
 

 شایعات در مورد درگذشت فردی کھ واکسن ضد کرونا بر روی امتحان شده بود 
 
 

در چند روز گذشتھ در شبکھ ھای مجازی خبری در حال پخش است کھ ریشھ در سایت خبریNews NT دارد کھ مبتنی برآن است 
کھ می گوید فردی کھ واکسن ضد ویروس کرونا بر روی وی آزمایش شده بود فوت کرده است. 

mimikama براساس مدرکی از Fullfackt این خبر را رد کرده است  و بھ عنوان سند، این سایت ویدیویی را بھ نمایش درآورده 
است کھ خبرنگار بی بی سی فردی را کھ News NT ھم بھ عنوان فرد تست شده می خواند، نشان می دھد کھ فرد بسیار ھم زنده و 
سروحال می باشد. سایت ھا و خبرگزاری ھای کھ گمانھ زنی می کنند کھ فرد فوت کرده است بھ دلیل مواد استفاده شده در واکسن را 
نمی توان جدی گرفت چرا این گونھ خبرھای جعلی و دروغین فارغ مدرک و سند ھستند و صرفاً می خواھند برموقعیت بھ وجود آمده 

 https://fullfact.org/online/elisa-granato-fake/  :بھ دلیل ویروس کرونا موج سواری کنند. تحلیل خبر در
 
 
 

+++ ترجمھ این گزارش ھا پروژھی مشترک با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW) می باشد. بودجھ این ترجمھ ھا توسط اتاق 
پشتیمانی مالی وین WKW تامین شده است. 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