
ویروس کرونا - بررسی واقعیت ھا: بھ گفتھ ُبردینگ، گزارش ھای جعلی عقب نشینی می کنند 
 

در این آدرس ایمیل coronavirus@brodnig.org، روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی، خانم اینگرید برودینگ 
 APA در حال جمع آوری اخبار جعلی، غیرواقعی، شایعات وادعاھای اثبات نشده می باشد. او در مصاحبھ با ،Ingrid Broding

اولین ارزیابی موقت خود را ترسیم میکند و خبرازعقب نشینی گزارش ھای جعلی می دھد و امیدوار است کھ در آینده صالحیت 
رسانھ ھا بیشتر شوند. 

 
APA: شما از ابتدای بحران کرونا شاھد پیشرفت اخبار جعلی بودید، چھ تغییراتی از آن زمان بھ وجود آمده است؟

 
اینگرید برودینگ: خب در ابتدا این ماجرا بسیار آشفته بود، قبل از اعالم رسمی دولت مبنی بر محدودیت های خروج از خانه، 

شاهد خبر های پی در پی در واتس اپ بودیم، مخصوصاً روزهای اول که بسیار پُرتَنش بودند. ما نه تنها شاهد حجوم مردم 
برای خرید زیاد بودیم، بلکه خبرهای جعلی بسیار از راه های مبارزه با کرونا هم در حال گسترش بودند. از ویتامین س گرفته تا 

نوشیدن آب گرم یا زنجبیل به عنوان دوایی درمانی تا انواع و اقسام توصیه های پزشکی دیگری. یا گسترش ویدیو های با 
تصاویر نقاشی شده از ویروسی بی خطر تا اعالم آمار قدیمی و کمِ مبتالیان این بیماری.  

 
 

غالباً اینها گزارش جعلیِ واقعی هم نبودند، بلکه بیشتر اظهارنظرهای ویدیوئی بودند که نکات مهمی را برای ما روشن نمی 
کردند و یا گاهی حتی برخالف بیانیه های رسمی سازمان بهداشت جهانی WKO یا مرکز Robert-Koch-Institut بودند. 

همینطور، زیاد شدن تئوری های توطئه توسط افرادی که مخالف پول نقد بودند یا افراِد مخالف واکسیناسیون و یا افرادی که بر 
توطئه ای بزرگ پر باور هستند. بر اساس تحقیقی که موسسه رویترِز دانشگاه آکسفورد از افرادی در نُه کشور انجام داده 

است می توان نتیجه گیری کرد که یک سوم افراد با مشاهدهای گمراه و گیج کننده ای در مورد ویروس کرونا روبه رو بوده اند. 
به نظر من در هرصورت پس از پایان هیجان های اولیه، خبره های گمراه کننده و جعلی سیری نزولی پیدا کردند، چرا که این 

گونه خبرهای گمراه کننده و جعلی زمانی بهتر کار میکنند که جامعه در موقعیتی ناتوان و نامطمئن باشد. 
 
 

APA: وحشناک ترین و خطرناک ترین اخبار جعلی کدام ها بودند؟ 
 

برودینگ: من هنوز تا به امروز از این خبر متعجب هستم که می گوید ده ثانیه نفس خود را حبس کنید و اگر بعدش سرفه نکردید 
پس COVID-19 ندارید و این ادعای مشکل ساز در خیلی از کشور ها نیز پخش شد. برای من بسیار جای نگرانی دارد 

اینگونه توصیه های بهداشتی، درمانیِِ نادرست، چرا که می تواند رفتارهای بهداشتی انسان ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. یا 
همینطور در بحران کرونا دیدم که مردم دواهای شفابخش سفارش می دهند که ظاهراً می توانند بسیاری از بیماری ها را 

شکست دهند، یکی از آنها به نام MMS، که مخفف کلمه Miracle Mineral Supplement می باشد. که گمان زده می شود 
برای از بین بردن سرطان، ایدز و اکنون کرونا مفید است. که در اصل عنصری است برگرفته شده از کلرید سدیم، که سفید 
کننده ای صنعتی است. در حقیقت انسان های ترسیده و پریشان از اینترنت عصاره ی از سفیدکننده صنعتی سفارش می 

دهند و آن را می نوشند. 
 
 

APA: بیشترین اخبار جعلی از کدام سایت یا به اصطالح مسیر می آمدند؟  
 
 

برودینگ: به طور کمیتی گفتنش سخت است، به طور مثال در مورد خبرهای زنجیره ای ما نمی دانیم که اولین بار توسط چه 



کسی  در واتس اپ یا ایمیل پخش شده اند. اما به طور تجربی می توان گفت که معموال یک نفر نیست که خبری را جعل می 
کند، بلکه گزارش های جعلی وجود دارند که از گوشه و کنارهای متفاوتی می آیند: از طرفی شوخی های هستند که بعضی ها 
انجام میدهند و فکر می کنند که بسیار با هوش هستند که می توانند دیگران را تحت استحاله خود قرار دهند. از طرفی دیگر 
اما افرادی هستند که بر این باور هستند که دست هایی در پشت پرده در کار است و واقعاً به تئوری های توطئه باور دارند. 

 
 

سوم، کسانی سودجو هستند که سعی می کنند با فروش محصوالتی معجزه آسا کسب درآمد کنند. چهارم، شاید قسمتی از 
این ماجراها هم سؤتفاهم ها باشند. یا خبری غیر واقعی دیگر که در واتس اپ پخش شده بود مبنی بر اینکه توسط مجموعه 

SORA پژوهشی در مورد ویروس کرونا انجام شده است و اگر افراد آن زنگ منزل تان را زدن در را باز نکنید. که این اشتباه 
بود چرا که پژوهش ادامه داشت همچنان. که البته همه داستان مثل سؤتفاهمی بزرگ بود. یا کسی که اعالم کرده بود در 

مشاوره ای انالین تلفنی اطالعات اشتباهی دریافت کرده است. بر اساس دانسته های من هنوز همچین داستانی اثبات نشده 
است، اما می تواند رخ داده باشد و این چنین خبرها و اطالعات نامفهموم اینگونه ترویج یافته اند. 

 
 

APA: براساس تجربیات شما بیشتر از طریق چه کانال های اخبار جعلی پخش می شوند؟ 
 

برودینگ: اینگونه به نظر میرسد که خیلی از افراد گمراه کننده را شما نمی شناسید، این حداقل نتیجه بررسی مؤسسه ریوترز 
است. ما در اتریش عدد دقیقی نداریم، اما خب می توان گفت که واتس اپ این فضا را به راحتی فراهم میکند که خبرهای 

اینگونه بسیار سریع دست به دست شوند. در واتس اپ و در ایمیل به طور مدام خبرهای از دوستان به دست افراد می رسد که 
آنها خود خبرها را دوباره پخش کرده اند و چون افراد به دوستان خود اعتماد دارند این می تواند خطر این ماجرا را نیز باالتر 
ببرد. و می توان اینگونه باشد که دوستان فرستاننده این پیام ها خود، صحت پیام را چک نکرده اند. دوم اینکه گاهی ویدوهایی 

در یوتیوب که صدها هزار یا حتی میلیون باز دید کننده داشته است، خبری جنجال برانگیز و اثبات نشده را گسترش داده 
است. 

 
 

APA: چه اقدامات متقابلی در رسانه ها، فیس بوک، سیاست یا جاهای دیگر انجام شده است؟ 
 

برودینگ: بسیار خوب است که رسانه ها بررسی واقعیت را بنا کنند و من می خواهم تاکید کنم چقدر مهم هستند سایت های 
مثل Mimikama.at که با شایعات وحشیانه مبارزه می کنند و همچنان کمک می کند که رسانه ها از اطالعات و اخبار 

مطمئمی برخوردار باشند. یا می توانند قابل فهم تر بکنند، آمارهای گرافیکی مبتال شدگان را یا مشخص بکنند فشارهای 
 Brendan Nyhan و Jason Reifle مضاعف شده به سیستم بهداشت و درمان را. نتیجه بررسی تحقیق دو محقق به نام های

به ما نشان می دهد که شفاف سازی در مورد تصاویر همواره نتیجه بهتری را دارد. برداشت من این است که شبکه های 
اجتماعی مبارزه با اطالعات ضد و نقیض را جدی می گیرند اما سؤال اینجاست که چه کارهای دیگر و سریع تری می توان 

همچنان انجام داد. فیس بوک با سایت های بررسی واقعیت همکاری می کند و در صورت اثبات موضوع، سایت بررسی 
واقعیت را اضافه می کند. یوتیوب ویدیوهی مشکل دار را حذف می کند، فقط چند روز طول می کشد تا آنها وارد عمل شوند. 

 
 

APA: شما فرمودید که در هفته های گذشته  گسترش اخبار جعلی رو به نزول بوده است. به نظر شما دلیل اش چه می تواند 
باشد؟ 



 
برودینگ: خب این حداقل برداشت من است، ما نمی توانیم خیلی چیزها را اندازه بگیریم، چرا که به طور مثال ارتباطات در 

واتس اپ در گروه های بسته انجام می شوند، اما این طور که به چشم می آید هر چقدر این وضعیت استثنایی آرام تر و 
معمولی تر شود، خبرهای غیر واقعی کمتر دیده خواهند شد. احساسی کردن اینگونه پیام ها باعث تاثییرگذاری بیشتر و 

گسترش بیشتر آنها می شود. به طور نمونه پیام های که باعث ایجاد ترس و دلهره بیش تری می شوند، بیش تر پخش می شوند 
و انسان های بیشتری را درگیر می کنند.در روز های اول بحران کرونااینگونه پیام ها کابوس های بسیار زیادی را ایجاد 
کردند، چرا که پیام های غیر اثبات شده، جعلی و دروغین در روزهای نابسامان کارت های خوبی برای بازی کردن دارند. 

 
 

 APA: آیا این موج عمیق اخبار جعلی یک موضوع بود که مربوط به کرونا بود و اگر این بحران طول بکشد دوباره شعله ور 
خواهد شد یا اینکه بازارش دیگر اشباع شده است؟ 

 
برودینگ: امیدوارم که آرام شود، زمانی که اوضاع دوباره به حالت طبیعی خود برگردد و دستگاه پزشکی به اندازه کافی از 

منابع الزم برخوردار شود. سؤالی که مطرح است این است که، چه اتفاقی رخ می دهد اگر مشکالت وخیم دوباره وارد سیستم 
درمانی شنود و ایجاد ترس و وحشت کنند؟ با ایجاد بحران های جدید خبرها جعلی هم پرورش می یابند، چرا که آنها از هیچ  
به عمل نمی آیند. آنها زمانی می توانند خوب عمل بکنند که بخشی از جامعه درگیر ترس و وحشت و خشم است و همواره این 

گونه پیام و خبرها وابسته به روند مسیر بحران هستند.  
 
 
 

APA: فکر می کنید که طرز برخورد با اخبار جعلی در فردای رسانه های منتقد تحت تاثییر قرار گرفته است؟ چگونه؟ 
 

برودینگ: هنوز این شانس وجود دارد که شهروندان یاد بگیرند. شاید دفعه بدی زمانی که پیامی در واتس اپ همینطور دست به 
دست می چرخد تا به دست فردی برسد، لحظه ای توقف بکند و به خود بگوید این بار دقیق تر به منبع خبر نگاه می کنم. همین 

طور این مهم است که افراد بدانند، کجا می توانند دقیق تر نگاه کنند. به طور نمونه در سایت های : www.mimikama.at یا  
www.correctiv.org  یا در بررسی واقعیت https://multimedia.apa.at/ :APA .من همچنان امیدوار هستم که توانایی 
رسانه ها در برابر حاشیه های بی جهت خبری رشد پیدا کند. و نه تنها این که فرد خود در چاه نیفتد، بلکه در زمان بحران یاد 

بگیرد که دالیل یک موضوع را شفاف تر بکند و ارتباط درست تری با آمارهای گرافیکی و تصویری برقرار کند و همینطور نه تنها 
اشتباه بودن یک خبر را صرفا تایید بکند، بلکه بر خبر و مسیر درست آن نیز تاکید کند. 

 
 .Sonja Harter/ APA ،پرسشگر: سونیا هارتر

 
 

+++ ترجمه این گزارش پروژه ای است که با همکاری اتاق بازرگانی وین (WKW) انجام شده است . بودجه  این ترجمه ها 
 توسط پشتیبانی مالی اتاق بازرگانی وین WKW  تامین شده اند. + + +
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