
ویروس کرونا: بررسی واقعیت ھا در مورد اخبار جعلی فعلی 
 

ھمچنان مثل گذشتھ خبرھای جعلی بسیاری دراینترنت درمحور ویروس کرونا درحال گسترش می باشند. سایت ھای جستجوگر 
واقعیت www.mimikama.at و https://correctiv.org بھ طورریشھ ای این ویروس ھای خبری را بررسی می کنند. در 

زیر مروری می شود بھ اخبار جعلی فعلی و تخریب ھای آنان. 
 
 

واکسن ضد ویروس کرونا چندیدن سال پیش برای حیوانات وجود داشتھ است 
 

بر اساس گفتھ mimikama عکسی در فیس بوک پخش شده است کھ حامل تصویر آمپولی است کھ بھ انگلیسی بھ روی آن نوشتھ 
شده است: Canine Coronavirus Vaccine، کھ احتمال داده میشود برای سال ٢٠١١ باشد. کھ روی این تصویر، پستی نوشتھ 

شده است: واکسن کرونا برای حیوانات، یھ چیزی درست نیست، فکر می کنند انسانھا اَبلھ ھستند! طبق تحقیقات جستجوگر واقعیت 
mimikama، اینگونھ است کھ این محصول برای Nobivac Canine 1Cv عمل میکند کھ در١٩٨٠ برای مبارزه با 

  Canine-Coronavirus می باشد و برای عمل کردن روی سگ ھا بوده است، و این واکسن تاثیری بر روی ابتال بھ عفونت 
C- coronaviern ندارد، بلکھ فقط از مریضی جلوگیری می کند. در ھر صورت بر اساس گفتھ mimikama خانواده ویروس 

کرونا بسیار وسیع می باشند و از زیرشاخھ ھای فراوانی تشکیل شده اند، کھ بھ ھیچ عنوان مدل سگی این ویروس با ویروس فعلی کھ 
ما امروز در گیرش ھستیم SARS-COV 2 قابل مقایسھ نیست، لینگ بررسی واقعیت: 

  https://www.mimikama.at/allgemein/2001-einen-corona-impfstoff-fuer-tiere/
 
 
 

آلمان: پول برای خانھ نشینی؟ 
  

در مدت گذشتھ درشبکھ ھای اجتماعی پیامی در حال انتشار است کھ می گوید دولت آلمان قصد دارد بھ افراد پولی را پرداخت بکند تا 
ھمھ در خانھ بمانند، تا اینگونھ جلوی گسترش سریع ویروس کرونا را بگیرند. جستجوگر Correctiv خیلی واضح اعالم می کند کھ 

این فانتزی بیش نیست. در ھیچکدام از تصمیمات دولت ھمچین چیزی پیدا نشده است. بھ طور مثال در فیس بوک در پست ھای 
متفاوت عددی ھای متفاوتی را پیش بینی کرده اند، یک بار ٣۵٩ یورو، باردیگر۵٠٠ یورو یا حتی ١٢٠٠ یورو. 

  https://correctiv.org/faktencheck/:بررسی واقعیت در
 
 
 

اوج فصل کاله بردار ھا، و تھدید آنھا 
 

اخاذی آنالین مدت زیادی است کھ وجود دارد، ھم اکنون بعضی از کاله بردارھا سعی می کنند از شرایط ویروس کرونا سؤاستفاده 
بکنند. بھ گفتھ mimikama کارشناسان مسائل امنیتی ھشدارمیدھند کھ باید بھ شدت مراقب اخاذی کاله برداران از طریق ایمیل بود، 

ایمیل ھای کھ شما و خانواده شما را تھدید می کنند کھ اگر پول درخواستی را در قالب Bitcoins پرداخت نکنید، آنھا شما و 
خانواده تان را بھ ویروس کرونا مبتال می کنند. ھدف کاله بردارن  اینترنتی صرفاً سؤاستفاده ازشرایط ناامن و ترسی است کھ مردم 

از ھمھ گیری ویروس کرونا دارند. این گفتھ سایت بررسی واقعیت mimikama می باشد. بھتر است کھ در مرحلھ اول اینگونھ 
ایمیل ھا را سریع پاک بکنید و طبیعتاً ھیچگونھ پول و باجی پرداخت نکنید. mimikama ھمچنان می گوید، خیلی غیرواقعی بھ نظر 

می رسد کھ کامپیوتر کاربر ھک بشود و اطالعات شخصی افراد بھ دست کاله بردارھا برسد. چیزی کھ بسیار مھم است این است 
ایمیل ھای ناشناس را نباید باز کرد و یا روی ھیچ لینک ارسالی نباید کلیک کرد. بررسی واقعیت در: 

  https://www.mimikama.at/allgemein/covid-19-online-betrueger-drohen/
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+++ ترجمھ این گزارش ھا پروژھی مشترک با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW) می باشد. بودجھ این ترجمھ ھا توسط اتاق 
پشتیبانی مالی وین WKW انجام شده است. +++


