
ویروس کرونا - بررسی اخبار جعلی جاری  
 
 

وین APA - در این آدرس ایمیل coronavirus@brodnig.org، روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی، خانم اینگرید 
برودینگ Ingrid Broding، در حال جمع آوری اخبار جعلی، غیرواقعی، شایعات و ادعاھای اثبات نشده می باشد، در زیر مروری 

می شود بھ اینگونھ اخبار غیرواقعی، کھ بردینگ در مصاحبھ ای با APA بھ آنھا پرداختھ است: 
 

بردینگ در این ھفتھ بھ این نتیجھ رسید کھ، نحوه تحلیل مسائل متفاوت شده است، در ابتدای این ماجرا ما با نامھ ھای بدون ناِم پیاپی 
رو بھ روبودیم کھ سعی داشتن شعلھ ھای اخبار تئوری توطئھ را برافزایند. پخش کنندگان این گونھ خبرھا برای خبرنگاران 

سودجویانی پیش نیست اند کھ می خواھند از فرصت جاری بھ نفع دیدگاه ھای خود استفاده کنند . 
 
 

مخالفان واکسیناسیون از ویروس کرونا برای رساندن پیام خود استفاده می کنند 
 

طبق گفتھ خبرنگاران، مخالفان واکسن سعی می کنند از ویروس کرونا برای اثبات نظریھ ھای خود استفاده نمایند، بھ اصطالح با 
زنده کردن دوباره موضوعات قدیمی، با پخش ُپست ھا یا ایمل ھای مبنی بر اینکھ این ویروس اصال وجود خارجی ندارد. بردینگ 

یکی ازاین  نمونھ ھا را برای ما انتخاب کرده است: تا حاال کسی از شما ویروسی را اصال دیده است؟ یا دکتر یا محققی را می 
شناسید کھ توانستھ باشد وجود یک ویروس را از لحاظ علمی ثابت کند؟ ویروس ھای مریض کننده اختراع خودشان است! بھ گفتھ 

بردینگ در حال حاظر تئوری ھای قدیمی اینگونھ در دنیای مخالفان واکسیناسیون دوباره جون گرفتھ است و آنھا این تبانی ھا را بھ 
جامعھ پزشکی القاء می دھند. 

 
 

تفسیر اشتباِه نقل قول یک کارشناس 
 

یکی از ادعاھای غیرقابل اثبات کھ در حال حاضر در حال گسترش می باشد استفاده از واکسن آنفالنزا معمولی برای درمان کرونا 
است،کھ نھ تنھا کمک نمی کند، بلکھ می تواند خطر ابتال بھ ویروس کرونا را نیز افزایش دھد. بھ طور مشخص پزشک و 

Rüdiger Dahlke ،Esoteriker در فیس بوک خود آن را پخش کرد، کھ دولت انگلستان افراد باالی ۶۵ سال را کھ واکسن 
آنفالنزا استفاده کرده اند را در گروه افراد ریسک پذیر قرار داده است. بھ گفتھ بردینگ، این یک اظھارنظر گمراه کننده است. خیلی 
ھا ھم نقل قول اطالعات و آمار بھداشتی را بھ اشتباه تفسیر کردند. آنھا فکر کردن کھ دولت انگلستان بھ افراد باالی ۶۵ سال واکسن 
رایگان آنفالنزا خواھد زد. در صورتی کھ افراد باالی این سن در گروه افراد ریسک پذیر در برابر ویروس کرونا ھستند. البتھ کھ 

دلیلی برای ترس از واکسن آنفالنزا وجود ندارد. این گفتھ بردینگ است،  کھ می شود بھ راحتی تعبیری اشتباه از یک نقل قول درست 
را دید. ھمین طور وزارت بھداشت انگلستان آن موضوع را رد کرده است. ھمین طور زیر ُپست فیس بوک این مطلب، سایت 

بررسی واقعیت از رسانھ آلمانی Deutsche Presse Agentur دیده می شود، بررسی واقعیت در: 
  http//go.apa.at/KIEJRCFy 

 
 
 

رمضان بھ جای عید پارک 
 

ادعاھا و نظریات اشتباه باعث برانگیختھ شدن خشم از مسلمانان شده است. بردینگ می گوید این ادعا در حال پخش شدن است کھ بھ 
دلیل محدودیت ھای خروج از خانھ، امسال مسیحی ھا نمی توانند عید پاک خود را جشن بگیرند و این در حالی است کھ مسلمانان 
رمضان را می توانند برگزار نمایند و احتمال داده می شود کھ در دورتموند آلمان جشنی بزدگ برای رمضان برگزار خواھد شد.  

این حرف مزخرفی بیش نیست بھ گفتھ بردینگ، چرا کھ ازھفتھ ھا پیش این جشن لغو شده است. اما ھمچنان خبرش در اینترنت می 
چرخد. آنچھ کھ در اینجا می بینید مدل ھای تفکری اشتباه قدیمی است کھ در این جور موارد دوباره زنده می شوند: مبانی اشتباھی کھ 
میگویند، با شھروندان مسلمان ھمیشھ متفاوت و خاص برخورد میشود تا با دیگران. و این شامل حال وضعیت حاکم با ویروس کرونا 

 .http://go.apa.at/5Z1IUR3X :در سایت t-online.de ھم می شود، بررسی واقعیت از
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 5G مبانی توطئھ برای شبکھ اینترنتی
 

در حال حاضر بیشترین مبانی گیج کننده اقتصادی در حال گسترش می باشند، بھ گفتھ بردینگ. عالوه بر مبانی ضد واکسناسیون و 
تئوری ھای مبنی بر برآندازی پول نقد، ھم اکنون ماجرا بھ خطوط اینترنتی 5G کشیده شده است. حتی قبل از بحران ویروس کرونا 

شایعات زیادی در این زمینھ پخش شده بود و از ھفتھ ھا پیش این نظریھ گسترش یافتھ بود کھ 5G  احتماال بیماری زا خواھد بود. 
اگرچھ کھ ھیچ سندی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد. ھمین طوربرخالف این نظریھ می توان گسترش شدید COVID-19 را در 

کشورھای دید کھ 5G در آنھا گسترش نیافتھ است. مثل فرانسھ. یا در انگلستان بھ گفتھ بردینگ دکل ھای تلفن ھمراه بھ آتش کشیده 
شده اند با این تصور کھ این داستان با خطوط 5G درارتباط است. باید چنین توطئھ ھای را بسیار جدی گرفت، چرا کھ قدرت بھ 
وجود آوردن دشمنی را دارند و بھ طوربالقوه بھ افراد انگیزه کارھای این چنینی را می دھند. بھ گفتھ بردینگ چیزی کھ بھ طور 
واضح قابل دیدن است: پیروان مبانی توطئھ از شرایط رخ داده بھ خاطر ویروس کرونا استفاده می کنند تا مطالب خود را مطرح 
کنند، گاھی واکس ھا مقصر ھستند، گاھی 5G، نامطمئن بودن شرایط جاری ھم بھ طرفداران اینگونھ تئوری ھا کمک می کند تا 
اینگونھ نظریات را بیش تر گسترش دھند. و دراین فضای ناآرام اینگونھ نظریھ ھای تند، سریع تر از ھمیشھ پخش می شوند. 

 . http://go.apa.at/dnvPweCs :در AFP بررسی واقعیت از 
 
 
 
 
 

+++ ترجمھ این گزارش، پروژه ای است  با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW). بودجھ این ترجمھ ھا توسط WKW تامین شده 
است. +++ 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