
ویروس کرونا از کجا امده است؟ 
 
 

در دسامبر سال ٢٠١٩  مردم در شھر وھاِن چین با یک بیماری ریوی ناشناختھ جدید بیمار 
شدند. این بیماری توسط  نوعی جدیدی از ویروس کرونا ایجاد شده است. بھ این بیماری جدید 
Covid-19 نیز گفتھ می شود. Covid-19 بھ سرعت در سراسر جھان گسترش یافت. 

 
 
 

در ماه فوریھ در اروپا  بھ ویژه در ایتالیا بسیاری از انسان ھا بھ این  ویروس مبتال شده اند. 
اولین حضور این  بیماری نیز دراواخر فوریھ در اتریش کشف شد. از آن زمان بھ بعد، ایالت 

تیرول بطور خاص یک منطقھ ریسک پذیردر اروپا بوده است. 
 
 

ویروس چیست؟ 
 

ویروس دلیل یک بیماری است. این بدان معنی است ، کھ می تواند باعث ایجاد بیماری در 
انسان یا حیوان شود. ویروس ھا خارج از بدن بی ضرر ھستند. اما  اگر مثالً ویروس ھا 

ھنگام تنفس وارد بدن شوند، ویروس از خواب بیدار می شود. سپس ویروس ھا بھ سلول ھای 
بدن نفوذ می کنند، بیشتر می شوند و سلول ھا را نابود می کنند. بعد انسان مریض می شود. 

 
 
 

در ھنگام عطسھ، ویروس ھا دوباره بھ ھوا پرتاب می شوند. در آنجا مجدداً توسط افراد دیگر 
استنشاق می شوند.  این گونھ ویروس ھا خیلی سریع گسترش می یابند. 

 
 

چگونھ می توانم از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنم؟ 
 
 

بھ سادگی با شستن دست ھای خود با آب و صابون می توانید در برابر ویروس کرونا از خود 
محافظت کنید. باید ۴٠ تا ۶٠ ثانیھ چند بار در روز دستان خود را کامل بشویید. ھنگام عطسھ 
یا سرفھ ، یک دستمال را در جلوی بینی و دھان خود نگھ دارید. یا در آرنج خود عطسھ کنید. 



 
 

شما نباید بیش از حد با دست ھا صورت خود را لمس کنید ، زیرا بیشتر اوقات دست شما با 
ویروس  در تماس بوده است. ماسک ھای ساده صورت ھیچ گونھ محافظتی در برابر ویروس 

ندارند. این ماسک ھا فقط در صورتی کھ خود بیمار ھستید، کمک می کنند. 
 

مردم در اتریش در حال حاضر چگونھ باید رفتار کنند؟ 
 
 

دولت اتریش می خواھد جلوی انتشار ویروس کرونا را بگیرد. بھ ھمین دلیل دولت می خواھد 
تامردم در اتریش در حد امکان درخانھ بمانند. بھ این „محدودیت خروج“ گفتھ می شود. تا ١٣  

آوریل معتبر است. فقط چند مورد محدوِد استثنا وجود دارد: بھ عنوان مثال ، اگر مجبور بھ 
خرید غذا ھستید. یا وقتی مجبور ھستید بھ بانک بروید یا سر کار بروید. فقط می توانید بھ 

تنھایی یا با افرادی کھ با آنھا زندگی می کنید بھ پیاده روی بروید. 
 
 

ھمیشھ مھم است، کھ فاصلھ خود را از افراد دیگر حفظ کنید. بھترین حالت حداقل ١ تا ٢ متر 
فاصلھ با دیگران می باشد. این بھ اندازه دو یا سھ بازو باز شده است. این امر خطر ابتال بھ 
ویروس کرونا را کاھش می دھد. در صورت امکان کار خود را نیز در خانھ انجام دھید. 

 

 
بسیاری از اقدامات علیھ ویروس کرونا ممکن است حتی تا بعد ازعید پاک  نیز طول بکشد.  
این گفتھ صدراعظم، سباستین كورتس می باشد. "ما بعد از عید پاک در مرحلھ ای نخواھیم 

بود، کھ شرایط بھ حالت عادی قبل از این دوره بوده است “. 
 
 
 

در ھنگام خرید چھ قوانینی باید رعایت شوند؟ 
 
 

زمانی بھ خرید بروید کھ چیزی برای خوردن در منزل ندارید. البتھ شما ھنوزھم میتوانید این 
کار را انجام دھید. افراد مسن بھتر است از یک ھمسایھ بخواھند کھ برای آنھا بھ خرید برود. 



یا یکی از خویشاوند کھ جوان است می تواند برای افراد مسن بھ خرید برود. ھمچنین مھم است 
کھ ھنگام خرید بین١تا ٢ متر از افراد دیگر فاصلھ داشتھ باشید. 

 
 
 

اغلب درقسمت پرداخت یک نوشتھ وجود دارد، کھ می گوید بھتر است با استفاده از تلفن ھمراه 
یا کارت ھای خودپردازو بدون تماس پرداخت انجام شود. این امر برای جلوگیری ازمبتال شدن 
صندوقدار بھ بیماری می باشد. اما پرداخت اسکناس یا سکھ ممنوع نیست. بھ عنوان مثال، اگر 

افراد کارت خودپرداز ندارند، می توانند با پرداخت پول نقد در قالب اسکناس و یا سکھ نیز 
خرید خود را پرداخت نمایند.   

 
 
 
 

آیا ھنوز ھم می توان از اتریش خارج شد؟ 
 

بھ دلیل ویروس کرونا، بسیاری از کشورھای اروپایی مرزھای خود را بستھ اند. اتریش نیز از 
این قاعده مستثنا نیست. بنابرین تقریبا دیگر نمی توان بھ خیلی از کشورھای ھمسایھ سفر کرد. 

مرز با آلمان بستھ است. ھمچنین دیگر نمی توانید بھ ایتالیا ، مجارستان ، جمھوری چک ، 
سوئیس و اسلواکی سفر کنید. فقط، اگرشما بھ عنوان اتریشی در آن کشورھا کار می کنید می 

توانید بھ این کشورھا سفر کنید. شما ھنوزھم می توانید بھ کشورھمسایھ اسلوونی سفر کنید. اما 
بعد از آن شما باید ١۴ روز در قرنطینھ بمانید. 

 
 
 

قرنطینھ بھ این معنی است، کھ شما نمی توانید با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید. شما از ھمھ 
افراد دیگر جدا خواھید شد. این اتفاق زمانی رخ می دھد کھ فردی یک بیماری سخت وُمسری 

داشتھ باشد. یا اگر مشکوک بھ داشتن آن باشد. قرنطینھ برای جلوگیری از آلوده شدن افراد 
دیگر در نظر گرفتھ شده است. 

 
 
 



بسیاری از افراد شامل حال کار کوتاه مدت می شنود - بھ چھ معنی است؟ 

بسیاری از کارخانھ ھا بھ دلیل ویروس کرونا تعطیل شده اند. بسیاری از شرکت ھا دیگر ھیچ 
سفارش و پولی دریافت نمی کنند. بسیاری از رستوران ھا نیز باید تعطیل باشند. در نتیجھ، 

بسیاری از افراد شغل خود را از دست می دھند و بیکار ھستند. اما راھی برای کمک بھ 
شرکتھا و کارمندان آنھا وجود دارد. بھ این گزینھ کار کوتاه مدت گفتھ می شود. در کار کوتاه 
مدت، افراد خیلی کم کار می کند. بنابراین افراد می توانند شغل خود را حفظ کنند. سپس افراد 

پول خود را از کشوراتریش دریافت می کنند و نھ از شرکت محل کارشان. 

  

دولت می خواھد در مجموع ٣٨میلیارد یورو بھ شرکت ھا کمک کند. بخشی از پول برای 
کمک سریع در نظر گرفتھ شده است. این کمک فوری نامیده می شود. بخش دیگر می تواند بھ  

بھ عنوان وام بھ مشاغل بسیار آسیب دیده پرداخت شود. برخی از شرکت ھا مجبور نیستند 
برای مدت معینی مالیات بپردازند. 

  

  
+++ ترجمھ این گزارش، پروژھی است با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW). این 

ترجمھ ھا با حمایت مالی WKW تأمین شده اند+++ . 
 
 
 

بررسی واقعیت ھا، آژانس مطبوعاتی اتریش (APA): برودنیگ (Broding) درباره پیام 
ھای واتس اپ(WhatsApp) ھشدار می دھد. 

 
 

گزارش: روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی، برودینگ اخبار جعلی را جمع 
آوری می کند و بھ برسی انھا نسبت بھ اخبار واقعی می پردازد=   

 
 
  



 
 وین (APA) - اخبار جعلی پیرامون ویروس کرونا بھ سرعت در حال افزایش است. اینگرید 
برودنیگ ، روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی ، در حال جمع آوری آشکارترین 

نمونھ ھا در وبالگ خود و مقایسھ آنھا با بررسی ھای قبلی با استفاده از سیستم عامل ھای 
شناختھ شده ی مانند  mimikama.at  یا  correctiv.org  است. او ھمچنین مرتباً با 

APA در مورد پرونده ھای فعلی در ارتباط است - و اینکھ چگونھ می توان از خود در برابر 
آنھا دفاع کرد. 

  

   بھ نظر می رسد بزرگترین مشکل در حال حاضر واتس اپ است. بھ گفتھ برودنیگ: "در 
حال حاضر ، بسیاری از شایعات یا اخبار گیج کننده از طریق واتس اپ پخش می شوند و 

چون بھ صورت خصوصی بین افراد نزدیک  پیام ھا جا بھ جا می شود،  بنابراین برای ما 
خبرنگاران بسیار دشوار است کھ ببینیم چھ اتفاقی ھای  درحال رخ دادن است." 

 وی از کاربران خواستھ است تا پیام ھای خصوصی کھ مربوط بھ ویروس کرونا می باشند 
را، ازطریق ایمیل برای وی ارسال نمایند. وی ھمچنین اضافھ کرد:  "اگر ناگھان پنج یا شش 

نفر یک خبررا برای من ارسال کنند ، می دانم کھ در حال حاضر این پیام ظاھراً در حال 
گسترده شدن است." 

 
 یکی از مشکالت این است کھ پیام ھا چون بھ صورت خصوصی و ازطریق آشنایان بھ دست 

افراد می رسند، آنھا را بیش تر تحت تاثییر قرار می دھند وخبر را باورپذیرتر میکند. 

  

  در اینجا مھم است ھوشمند تر عمل کرد،  "ھرچھ یک پیام جنجال برانگیزتر باشد، و این 
احساس را بدھد  کھ باید فوراً آنرا بھ افراد دیگر ارسال کرد ، احتمال اینکھ این خبر جعلی 

باشد بیشتر است." 
 پس چھ کار کنیم؟ اغلب،  وارد کردن محتوای پیام بھ ھمراه کلمھ "بررسی واقعیت“ 

Faktencheck در موتور جستجو کافی است. در خیلی ازموارد ، مسؤلین این کار بھ 
طورجدی ان موضوع را بررسی می کنند. اما  یک چیزی مھم است: 

این گونھ پیام ھا را پخش نکنید! 

  

  از ھمین روی در حال حاظر بسیار مھم است کھ، اعضای خانواده و دوستان ھم در مورد 
این مشکل اطالع رسانی شوند. ھمین طور کھ با شایعات مقابلھ باید کرد، باید در برابر 

اخبارصحیح و واقعی “اقدامات متقابل“ انجام داد. اطالعات گرافیکی تھیھ شده از منابع رسمی 

http://mimikama.at
http://correctiv.org


می توانند بسیار مناسب باشند، زیرا تصاویر، گرافیک وعکس ھا گاھی تاثیربھتری ازیک متن 
دارند. یک چیز مسلم است: "ھرچھ یک خبر درگروه ھای بستھ و کوچک بیش تربماند ، 

پردازش آن ھا  دشوارتر خواھد بود." 
 
 
 
 

 در حال حاضر برودنیگ نیز نگران کانال ھای مختلف دریوتوب YouTube ھم می باشد.   
عاقالنھ تر است کھ بھ ویدیو ھای معرفی شده در کانال ھای یوتوب بیشتر توجھ و دقت کرد، و 

می توان بھ دیگر ویدیوھای بھ اشتراک گذاشتھ شده در ان کانال ھم توجھ کرد، 
  "اگر عنوان می گوید " فقط این حقیقت است“ و ھیچ نام و نشان قابل پی گیری وجود ندارد ، 

این نشانھ خوبی نیست." ھمچنین می توانید از جستوجوگر گوگل نیزاستفاده کرد، غالباً 
گزارشی از رسانھ ھای دیگر در مورد موضوع ھای مشابھ وجود دارد. 

 
 
 

دلیلی کھ او(برودینگ) در این زمینھ فعال شده است، دستھ بندی و سازماندھی اطالعات و 
ھمچنین برانگیختن دقت سایت ھای بررسی حقیقت می باشد، ھمچنین مقایسھ نمونھ ھای 
دریافتی، با نمونھ ھای مخالف انھا در رسانھای مختلف است. او ھمچنان می گوید: 

„من می خواھم ثابت کنم، کھ منبع ھای موثق زیادی وجود دارند کھ می توانند با اخبار جعلی 
مبارزه کنند.“ چرا کھ این کار می تواند باعث اگاھی بیشتر عمومی مردم شود. 

او در ادامھ می افزاید:  
من خودم را ھمانند ُپلی می بینم بین اطالعات سادِه عموم و متخصصان. 

 
 
 

 (S E R V I C E - https://www.brodnig.org) 

  

  
+++ ترجمھ این گزارش، پروژھی است  با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW). این 

ترجمھ ھا با حمایت مالی WKW تأمین شده اند+++ . 
 
 
 



 
کرونا ویروس -  بررسی اخبار جعلی فعلی 

 
 گزارش: اینگرید برودنیگ آشکارترین گزارش ھای دروغین را بھ APA ارائھ می دھد= 

 
 

وین (APA) - در آدرس ایمیل coronavirus@brodnig.org ، اینگرید برودنیگ 
روزنامھ نگار و کارشناس رسانھ ھای اجتماعی در حال جمع اوری نمونھ ھایی از اخبار 

جعلی و شایعات می باشد. در زیر مروری داریم برخبرھای جعلی ، کھ برودنیگ در مصاحبھ 
ای با APAبھ آنھا پرداختھ است: 

 
 
 

نظریھ ھای توطئھ: برودینگ معتقد است در حال حاظر اوج شکل گیری نظریھ ھای توطئھ و 
دسیسھ می باشد، مثال: این ھا ھمھ کار خودشون(جریان ھای اصلی) برای ترساندن مردم 

است. این ادعا ھا  تا جای می تواند پیش برود کھ بگوید: اصال چنین ویروس بیماری زایی 
وجود خارجی ندارد. بسیاری از این ادعا ھا برگرفتھ شده ازگروھای با تفکراتی خاص می 

باشند.  
  (Esoterik-Szene)

در این جور مواقع بررسی دیگر آثار ناشر مثل ویدیوھا و مقالھ ھا ھم مھم است تا بدانیم آیا 
وی عالقھ بھ تولید و پخش نظریھ ھای توطئھ دارد یا خیر، ھمچنان می تواند کمک کننده ھم 

باشد زمانی کھ بدانیم آیا آثار دیگر وی نام ونشانی یا منبع موثق قابل پی گیری و شناسایی 
دارند. 

سایت  Correctiv  بھ طور مفصل بھ این موضوع پرداختھ است. 
 

 (https://correctiv.org) 
 
 
 
 
 
 

ناچیز شماری: بھ گفتھ بوردینگ می تواند بسیار خطرناک باشد، زمانی کھ افراد تصمیم می 
گیرند بر اساس شنیده ھا، دستورعمل ھای را پیاده بکنند، یا این کھ خود را تست بکنند تا ببینند 

بھ این بیماری آلوده شده اند یا خیر، روش ھای مثل: ده ثانیھ نفس خود را َحبس کنید، اگر 
بعدش سرفھ نکردید، پس سالم ھستید یا غرغره کردن با آب گرم یا سرکھ می تواند این ویروس 

https://correctiv.org/


را بکشد. بوردینگ فکر می کند بھ خاطر اینکھ مردم بھ دنبال آرامش و اَمنیت ھستند، تن بھ 
این گونھ دستورھا و انتشار انھا می دھند. 

 
 
 

 اخبارھای جعلی در واتس اپ: درخیلی از موارد باید بھ این موضوعات دقت کرد کھ 
فرستندھا و پخش کنندھای این جور اخبار دست بھ شوخی با ترِس مردم می زنند! بھ طور 
مثال: یکی ازخبرھای کھ در مسنجر در حال پخش شدن است: ھلکوپترھا امشب از ساعت 
٣٠:٢٣ سطح شھررا ضد عفونی خواھند کرد. این خبر توسط  mimikama رد شده است. 

 www.mimikama.at
 
 
 

تقلید از منابع رسمی:  یک حساب کاربری توییتری، کھ ظاھرا از شبکھ تلویزیونی انگلیسی 
 بی بی سی پخش شده است، اخیراً این پیام را منتشر کرده است، کھ دانیل رادکلیف بازیگر 

"ھری پاتر“ بھ ویروس کرونا بیمار شده است، این خبر (بھ طور اشتباه) بھ سرعت گسترش 
یافت، زیرا طبق گفتھ اینگرید برودنیگ مردم بھ یک منبع ظاھراً رسمی اعتماد کرده اند. 

یا پخش پیام ھای صوتی جعلی از صدای سیاستمداران. 
"تقلید از منابع معتبر یک ترفند محبوب برای ترویج ادعاھای جنجالی و دروغگین است." 

 
 
 
 

حرکت ھای سیاسی: از اخبار جعلی نیز بارھا و بارھا برای انتقال محورھای سیاسی استفاده 
می شود. برودنیگ  روی گزارشی کار می کرد، مبنی بر آن کھ: پناھجویان آلوده بھ  این 

بیماری بھ کرنتن، Kärnten آمده اند واین ویروس را در آنجا گسترش داده اند. بھ گفتھ وی  
„این گونھ خبرھا برای برانگیختن خشم مردم در برابر پناھجویان کار شده است،“ چرا کھ 

صرفا  برای ایجاد دشمنی با انھا جمع آوری شده اند. 
 
 
 

اخبار جعلی در محیط اطراف: دراینجا برودنیگ بھ یک پیام دروغگین کھ توسط دومرد پخش 
شده بود اشاره می کند، کھ البتھ پلیس قبالً توانستھ بود در موردشان تحقیقات خود را کامل کند. 
 Hallein آنھا عکسی را ارسال کرده بودند و ادعا می کردند کھ ویروس کرونا بھ شھر ھاالین

ھم رسیده و جواب تست فرد صاحب عکس مثبت اعالم شده است. این مثال خوبی است، کھ 

http://www.mimikama.at/


نشان می دھد، حتی با بی نام و نشان ماندن دراینترنت و انتشار دروغگین خبرھا، پلیس می 
تواند بھ شناسایی بانی ھای ان دست بزند. 

 
اخبار جعلی با اھداف اقتصادی: برخی از تولید کنندگان این گونھ خبرھای جعلی با معرفی 
داروھای شفابخش و درمانی، قصد کسب درامد زیاد در مدت کوتاه را دارا می باشند. 

بھ ِجد از آنھا دوری کنید. 

 
 

زمانی کھ پزشکان خالف آن را می گویند: ویدیوی از یکی از پشکان بھ نام ولفگانگ ودارگ 
در حال پخش می باشد کھ وی معتقد است، ھمھ گیری ویروس کرونا صرفا باعث ایجاد ترس 
و وحشت بیش از حد درمیان مردم شده است، اما خطر می تواند آنجای باشد کھ، مردم نکات 
بھداشتی را جدی نگیرند، از آنجای کھ این توصیھ را یک پزشک انجام داده است، بوردینگ 

در وبالگ خود بھ طورمفصل بھ این موضوع پرداختھ است. 
 ( https://www.brodnig.org/2020/03/18/achtung-vor-diesem-video/)

 
 
 

  
+++ ترجمھ این گزارش، پروژھی است  با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW). این 

ترجمھ ھا با حمایت مالی WKW تأمین شده اند+++ .
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