
کرونا ویروس - بررسی اخبار جعلی جاری 
 

وین (APA) - در این آدرِس ایمیل: coronavirus@broding.org روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی خانم ایگنرید 
برودینگ در حال جمع آوری اخبار جعلی و دروغ، شایعات و اداھای اثبات نشده می باشد. در زیر مروری می شود در مورد اخبار 

غیرواقعی، کھ بردینگ در مصاحبھ ای با APA بھ آنھا پرداختھ است: 
 

بی خطر نشان دادان ماجرا از طریق نشان دادن ویدیوی از کلینیکی خالی: 
 

ظاھرا پایانی نیست برای بی خطر نشان دادن ویروس کرونا: در این ھفتھ ھم باز یک ویدیو در واتس اپ بھ طور گسترده ای پخش 
شد کھ، مردی را نشان می داد کھ در کلینیکی خالی در برلین ایستاده و ادعا می کند کھ ھیچ خبری نیست، این ویدیو می خواھد این 

تصور را بھ بیننده بدھد کھ انگار ویروس کرونا وجود خارجی ندارد. این گفتھ بردینگ است. بر اساس تحقیقات ZDF این مرد 
درقسمت دیگری از کلینک بوده است و نھ در قسمتی کھ  افراد مشکوک بھ ویروس کرونا معاینھ می شوند. اما این خطر می تواند 

وجود داشتھ باشد کھ افراد، بھ بخش ھای از بیمارستان ھا بروند کھ بیماران مبتال بھ ویروس کرونا آنجا نیست اند وخیال کنند کھ ھیچ 
 (http://go.apa.at/rl6aBmjk ،در ZDFبررسی خبِر ).خبری نیست. برودینگ نسبت بھ احتمال این جریان ھشدار می دھد

   
 

تئوری تبانی برای براندازی پول نقد: 
 

مثل بحران ھای گذشتھ، موضوع براندازی پول نقد دوباره فعال شده است. ُپست ھای کھ در این زمینھ ھستند کامال قابل مشاھده 
ھستند، این گفتھ بردینگ است. در ھفتھ ھای گذشتھ این  نظریھ بیشتررواج یافتھ است، کھ می خواھند از ماجرایی کھ بھ خاطر 

ویروس کرونا اتفاق افتاده، استفاده کنند تا بتوانند پول نقد را از بین ببرند. بعضی از پست ھای تند می گویند، بھ خاطر اینکھ پول نقد 
می تواند ویروس کرونا را بھ دیگران انتقال دھد، می تواند بھانھ ای برای براندازی پول نقد باشد. واین یک برنامھ مخفی از قبل 

برنامھ ریزی شده بوده است. البتھ سندی مبنی بر اینکھ اتریش بخواھد این کار را انجام بدھد، وجود ندارد. بردینگ اما صرفا معتقد 
است کھ بسیاری از افراد برای احتیاط ومراقبت و کاھش ارتباط با کارکنان فروشگاه از پرداخت با کارت و بدون تماس استفاده می 

کنند. اما از این جریان افرادی سؤاستفاده کرده و ایجاد ترس می کنند کھ پایان استفاده از پول نقد نزدیک است. از آنجای کھ بسیاری 
از شھروندان ھمچنان ازپول نقد استفاده می کنند، این موضوع برایشان مھم است. بھ گفتھ بردینگ:  
"در شرایط فعلی این تصور را بوجود می آورند کھ انگار برنامھ ھای تاریکی قرار است اتفاق بیافتد". 

 
 

ادامٌھ فضای ضد پناھندگان 
 

بھ گفتھ بردینگ ھمچنان از فضای جاری استفاده می شود برای برقراری فضای ضد پناھجویان. بھ طور مثال، ویدیو قدیمی اما با 
تیتری جدید، بین کاربران درحال پخش است. Mimikama این موضوع را در ویدیوئی بررسی کرده است. بھ گفتھ بردینگ در این 

ویدیو، شما مردی را میبینید کھ دارد روی میوه ھا ُتف می کند و بعد مورد ضرب و شتم قرار میگیرد، گفتھ می شود این مرد یک 
پناھجو است - این ویدیو حداقل برای ده ماه پیش بوده است، و در حقیقت ربطی بھ بحران کرونا موجود ندارد. ھمین طور صحنھ 

پشت افراد در این ویدیو نیز واضح نیست. ( بررسی موضوع در: http://go.apa.at/zPacJOZ).  در اینگونھ پست ھا گمانھ 
زنی میشود کھ قرار است پناھجویان بھ اتریش حجوم بیاورند. یا خانھ نشین کردن مردم بھانھ است، تا آمدن ٢٠٠٠٠ پناھجوی جدید 

را  بتوانند پنھان نگاه دارند. البتھ پلیس مونیخ در تویتی این موضوع را شفاف سازی کرده است.  
 : http://go.apa.at/AQuXMXidپلیس مونیخ در توییتر

 
 

نامھ ھای زنجیره ای  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 پیام ھاِی پی درپی با توصیھ ھا بھداشتی می توانند بیشتر ایجاد آشوب کنند. پیام ھای صوتی کھ در واتس اپ در حال پخش شدن 

ھستند و روش ھای درمان و مبارزه با ویروس کرونا را می خواھند نشان دھند. یا توصیھ ھایی برای محافظت از خود در برابراین 
بیماری با مصرف ویتامین D یا C. بھ گفتھ WHO ھنوز ھیچ پادزھری و واکسن شناختھ شده ای وجود ندارد، ھر کسی خالف این 

را بگویید، گفتھ اش مورد تایید سازمان بھداشت و درمان قرار نمی گیرد. این گفتھ بردینگ است. چرا کھ در این زمینھ باید نھایت 
احتیاط را کرد.  

بررسی واقعیت در http://go.apa.at/ZcQgVDjj. یا بھ گفتھ وی داستان عجیب وغریب دیگری کھ نیت خیر و خوب مردم را 
بھ بازی گرفتھ است. اینگونھ کھ بھ شما می گویند، روی لینک ترانھ ی از Roby Facchinetti کلیک کنید، تا درآمد حاصل از آن 

بھ بیمارستان برگاموBergamo (شھری در ایتالیا) اھدا شود. 
این ویدئو در حال حاضر با٧.۶ میلیون نفر بازدید کننده داشتھ است، در حالی کھ آھنگ ھای دیگر این خواننده فقط چند ھزاربازدید 

کننده داشتھ اند. اگر چھ کھ کانال آن معتبر بھ نظر میاید، اما طبق گفتھ برودنیگ ، ھنوز مشخص وواضح نیست کھ چھ کسی این 
ماجرا را شروع کرده است. در ھر صورت خواننده این ترانھ موضوع اھدا درآمِد حاصل از کلیک ھا را َرد کرده است.بررسی 

 http://go.apa.at/0t5A4Iyw واقعیت در
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