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آیا «شیان» چین در قرنطینه شدید است؟

همه چیز درباره ویروس زامبی
در روزهای اخیر شایعاتی درباره ویروسی که از چشم ،گوش و بینی مبتالیان
خون جاری میکند برخی کاربران شبکه های اجتماعی را وحشت زده کرد
تصویری کهاز بنهارنولدر اینترنتپخششدهبخشیاز گزارشاو در برنامهاستیو َب ِننبود کهبهشایعاتشیاندامنزد
 [بهناز مقدسی]

برداشتاول
شیان چین رخ
در ســاعت ۱۰صبح یک تصادف رانندگی در شــهر ِ
دادهبود.خودروییقرمز رنگبهدلیلسرعتزیادبهسهخودرو که
یکی از خودروها آمبوالنس بود ،برخورد شــدید کرد .اما علت حادثه
چه بود؟ به دلیل اختــال عصبی یا حواسپرتی راننــده؟ یا بیماری
جدیدی که در این شــهر اتفاق افتاده؟ با این حال ،به نظر میرسد
چیزی کهدر حالحاضر رخمیدهدفراتر از کروناست.
برداشتدوم
در یکهفتهاخیر،خبریهولناکباتیتر «ویروسجدیدزامبی»
در شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد .در یــک ویدیــوی خبــری،
خبرنگاری گــزارش میدهد کــه در یکی از شــهرهای چین مــردم به
ویروسیمبتالشدهاند کهاز چشموبینیشانخونمیآیدوسپس
شیان چین خبر
وحشی میشوند .تصاویر از قرنطینه شــدید شهر ِ
میدادو انتشار ویدیوییمشکوکاز یکتصادفرانندگیمنتسب
کاربرانایرانیاینترنتنسبتبهایناخبار
بهشهر شیان کافیبودتا
ِ
شهــای متفاوتی نشــان دهند .یکــی از کاربــران به نام شــایان
وا کن 
ُ
در پایین یکی از پس ـتهای اینســتا گرام نوشــت« :همیشــه منتظر
ُ
این لحظه بودم ».کاربر دیگری به نام گلد مون میگوید« :تو رو خدا
یکی بگه اینا صحت داره یا نه؟» و نوید با قاطعیت مینویســد« :بله
حقیقــت داره ».با ایــن حــال ،برخی دیگــر از کاربــران با کنایــه و طنز
نسبتبهاینخبر هولناکوا کنشنشاندادند.پونینوشت«:واال
یهــا زندگی میکنیم ».متین با اســتیکر
ما االن خودمــون توی زامب 
خنــدهمیگوید«:فقــط گیمرهازنــدهمیمونن».و ســامیباخیالی
جمعمینویسد«:باشهبیاییدمنتظریم!»
برداشتسوم
ماجراچیســت؟ آیاهنوز از بحران کروناعبور نکــردهبایدباویروس
زامبی دستوپنجه نرم کنیم؟ آیا دوباره باعث همهگیری میشود؟
اصالمگر تاهمینهفتهپیش،زامبیهادر فیلمهایعلمی-تخیلی
جاینداشتند؟درنهایتچرااخبار رسمیوا کنشیبهاینشایعات
هولناکنشاننمیدهند؟!
جواباینسوالهاسادهاست«:ا گر بخواهیماز رویچندعکس
و تصویر مبهم که با ترجمه فارســی منتشر شــدهاند ،این موضوع را
بررسی کنیم،بایدبگوییمبله،ظاهراعصر زامبیهافرارسیدهاست».
اما ا گر کمی دقیقتر شویم ،اصال نیازی به پذیرش این اخبار جعلی
نیست.چرا؟چون:
 -۱این خبر با کلیدواژههای :ویروس ،زامبی ،شــیان ،چین فقط به
زبانفارسیدر گوگلپیدامیشوند .کافیاستهمینواژههارابهزبان
انگلیســی ســرچ کنید ( )Xi’an، china، Zombie،Virusدر اینصورت
حتیا گر در تنظیماتپیشرفته گوگل،پیشفرضرارویمرتبکردن
اخبار در یکهفته گذشتههمتنظیم کنیم،متوجهخواهیمشد که

متاسفانهعاملبازنشر اینخبر جعلی،خودماهستیم.
-۲هرچنددر چندروز گذشتهخبرگزاریهاواخبار رسمی،بهاین
موضوعوا کنشینشانندادند،امابرخیاز چهرههایشناختهشده
مثلشاهینصمدپور نسبتبهاینموضوعوا کنشنشاندادند.
او ســعی کرد با انتشــار چند اســتوری ،صحت و ســقم این خبــر را به
فالوورهایــشاطــاعدهــدو درنهایــتپــساز چنــدتحلیــلدربــاره
جعلیبودن تصاویر این خبر نوشت« :به شایعههای پیجهای زرد
برایجذبمخاطبتوجهنکنید».
برداشتچهارم
کلیدحــلهمهاینمعمــا،امادر ویدیویینهفتهشــده کــهدر آن
مردیبهنــام«»benjaminharnwellمعروفبهبنهارنولباژســتی
شــبیه به خبرنگاران ،در مقابل دوربین ،میگوید« :از چشــم ،گوش
نبهطور کاملدر
یشــودو شهر شیا 
و بینیمبتالیانخونجاریم 
قرنطینه اســت ».حاال ا گر در کنار کلیدواژههای انگلیسی این خبر،
نام«»benharnwellرااضافه کنید ،گوگلتاحدودیبهشمامیگوید
کهماجراچیست.

بیمارستانهای شهر شیان موارد متعددی
از تب خونریزیدهنده را از ابتدای زمستان
امسال گزارش کردهاند .در حالی که
متخصصان پزشکی اشاره میکنند که تب
خونریزیدهنده یک بیماری عفونی رایج در
شمال چین است
بنهارنولکیست؟
در ویدیــو،بنجامینهارنولمردیاســتجوانو درشــتاندامبا
ریشو ســبیل آنکادر شــده کهاتفاقاخبرنگار اســتو وقتیدر «war
یکــردن چین ،از
 »roomاســتیو بنن ،روی خط میآید در مورد مخف 
انتشار خبر یکنوعجدید کووید ،گمانهزنیمیکند.
درست است که وار روم برنامهای بوده که بیشترین اطالعات را در
موردهمهگیریویــروس کروناو اخبــار روز ارایهمیدهد،اماصاحب
اینبرنامه کیست؟ «»StephenBannonمعروفبهاستیو َب ِننیکی
از تاثیرگذارترینچهرههای کمپینریاستجمهوریدونالدترامپ.
او از زمانــی کــهدر ســال 2017از ســمتخودبهعنواناستراتژیســت
ارشــد کاخ ســفید برکنار شــد ،توجه خود را به اروپا معطوف کرد و به
راهاندازی«جنبش»مستقر در بروکسل،یکاتاقفکر راستگرابرای
حمایتاز گروههایملیگراوضدتشکیالت کمک کرد.
بــنهارنــول،خبرنــگار هــمحــاال ســر از برنام ههــایاو در «وار روم»
درآوردهاســت.جالباست کهبدانیدیکیاز روزنامهنگارانمستقل

نیویورکر در یکیاز گزارشهایشبنرااینگونهتعریف کرده«:هارنول،
کاتولیــک بریتانیایــی45ســاله ،بــا تشــویق دوســتش اســتیو بنــن،
استراتژیستپشتسر پیروزیدونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکا
در ســال ،2016چندین ســال پیش ،شــروع به اجاره یک صومعه به
مبلغحدودصدهزار دالر در ســالاز وزارتفرهنگایتالیا کردهبود».
و َب ِننمدتهاست کهتالشمیکندتاشورشهایپوپولیستیرادر
سراسر اروپا برانگیزد .تا اینجای گزارش تکلیف دو چهرهای که درباره
انتشــار اخبار از شــیان چین گزارش میدهند تا حدودی مشــخص
شــد.بنابراینبا کنار همقرار دادنتکههایــیاز پازلهایاینمعما،
ســرنخهاییبهدســتمیآیــد کــهدر ادامهبــهتحلیل آنهــاخواهیم
پرداخت.
قرنطینهسراسریشهر شیاندر چین
اقدامــات دولــت چین در منطقه شــیان یــادآور مســتند اولیهای
است کهاوایلســال 2020در ووهانرخدادو بعداز آنویروس کرونا
بهتمامجهانسرایت کرد.
اما با گذشت دو سال از آن دوران و وا کسینهشدن مردم در مقابل
این ویــروس ،ظاهرا در یک ماه اخیر یکی از شــهرهای چیــن دوباره
درگیر بحران کروناشــدهاســت.شهر شیاندر اســتانشانشیواقع
در شــمالغربیچیــناز دو هفتهقبلدر قرنطینه کامــلقرار گرفته
و ســاکناناینشــهر بــاهمهتــواندر حــالمقابلهبــاویــروس کرونا
هســتند .س ـیانان در گزارشــی تحلیلــی مینویســد« :در حالی که
شهر محصورشدهشــیانچین،اینهفتهدر مبارزهخودبرایمهار
شــیوع کوویــد 19-مدعــی پیــروزی شــد ،داســتانهای دلخراشــی
یشــود کهنشــاندهندههزینه
در رســانههایاجتماعیمنتشــر م 
هنگفتانســانیچیناســت».اینخبرگزاریدر ادامهمینویســد:
«اینشهر 13میلیونیاز 23دسامبر تحتقرنطینهشدیدقرار گرفته
است،زیرابابدترینشیوعویروس کرونادر این کشور از زمانووهان،
دستوپنجهنرممیکند».
طــی دو هفتــه گذشــته ،رســانههای اجتماعــی چیــن مملــو از
پستهایی از ساکنان این کشور شده است که میگویند غذا ،لوازم
اولیه،حتیمراقبتهایپزشکیدریافتنکردهاند.شبکهتلویزیونی
«»CNNبر اساسپستیاز یکیاز کاربرانچینی گفتهبودویدیویی
کهدر ســومژانویهمنتشر شــدو در آنیکزن کهدر خیاباننشسته
و حوضچ ـهای از خــون دور پاهایــش جمــع شــده .او ســرانجام دو
ساعتبعدبستریشد.یکیاز کاربران« »Weiboکهپلتفرمیشبیه
به اینستا گرام است ،در پستی نوشت« :به جز کووید ،19-هیچکس
اهمیتنمیدهد کهشمااز چهمیمیرید».
با این حــال ،هرچند که س ـیانان اعالم کرد کــه نمیتواند بهطور
مســتقلصحتاینویدیوهاو پس ـتهاراتایید کند،امادربارهاین
خبر گزارش میدهد که مشــکل آن زن ،ویــروس زامبی نبوده ،بلکه
جنینشسقطشدهاست.

تبخونریزیدهندهچیست؟
بــازار شــایعاتدر شــبکههایاجتماعــیو در بین کاربــرانچینی
حسابی داغ است .شایعاتی که مردم کمتر از آن شنیدهاند .درست
مثل شــایعه شــیوع «تب خونریزیدهنده» کــه این روزها بــه اخبار
قرنطینــه در شــهر شــیان دامــن زده اســت .تــب خونریزیدهنــده
ویروســی میتواند توســط ویروسهای ابوال ،ماربورگ ،الســا ،دنگی
یاتــبزردایجادشــود.خبرگــزاریدولتیشــیاننیوز گــزارشداد که
بیمارستانهایاینشهر مواردمتعددیاز تبخونریزیدهندهرا
از ابتدای زمستان امسال گزارش کردهاند .در حالی که متخصصان
پزشکیاشارهمیکنند کهتبخونریزیدهندهیکبیماریعفونی
رایجدر شــمالچیناســت-کهمعموال در ماها کتبر هر سالبهاوج
خودمیرســد -کاربراناینترنتابــراز نگرانی کردهاند کهشــیوعاین
بیماریواقعامثلطاعوناست.
تــبخونریزیدهنــدهعمدتاتوســطجوندگان،مــوشصحرایی
راهراه ( )Apodemus agrariusو مــوش صحرایــی نــروژیRattus
یشــوندیابا
))norvegicusمنتقــلمیشود .کســانی که گاز گرفتهم 
خون یا مدفوع جوندگان حامل ویروس در تماس هســتند ممکن
استآلودهشوندومواردجدیممکناستمنجر بهمرگشود.
با همه اینهــا این گزارشها هنوز توســط منابع رســمی و ســازمان
بهداشت جهانی تایید نشــده و ممکن اســت در حد همان شایعه
باقی بماننــد .درنهایت هم هیــچ راهی وجــود ندارد کــه بدانیم تب
خونریزیدهندهدر شیانچقدر واقعیاست؟
برداشتآخر
اینهــاتعدادیاز «افســانههای»وا کســنهســتند و امــانتیجهاین
گرداب تحریف؟ بیایید با مرگ شــروع کنیم .طبق آمارها ویروس کرونا
کســالونیم کاهشیابد
باعثشــدامیدبه زندگی در آمریکا تقریبای 
و از  77.8ســالبه 77.3سالبرســد .اینشدیدترین کاهشاز زمان
جنگجهانیدومبود،زمانی کهنازیهاو ژاپنیهاهر ســالدههاهزار
آمریکایــی را میکشــتند .واقعیت این اســت که چین بهعنــوان محل
تولد ویروس کرونا ،هنوز هم بعد از گذشــت دو ســال از سیاس ـتهای
سختگیرانهواصطالحااستراتژی«کوویدصفر»دستبرنداشتهاست.
طبق این سیاست ،در هر محله یا شهری که موارد ابتالی جدید پیدا
شود ،کل منطقه قرنطینه خواهد شد تا تمامی افراد مبتال شناسایی
و به بیمارستان منتقل شــوند .از طرف دیگر دولت چین در تمام این
مدتمتهمبهپنهانکاریدر گزارشآمار کرونادر این کشور بودهاست.
بنابراینبهنظر میرسداتفاقاتشهر شیاننیز از اینقاعدهمستثنی
نیستوبانزدیکشدنبهسالنوچینیوبرگزاریبازیهایالمپیک
زمســتانی پکن ،دولت چین اقدامات کنترلی و محدویتهای شدید
برای مقابله با ویــروس کرونا را در دســتور کار قرار داده ،اما قرار نیســت
چیزی از جزئیاتش افشــا کند .بنابراین با خیال راحــت به زندگی خود
ادامهدهید.فعالخبریاز زامبیهایواقعینیست.

نمایی از قرنطینه شدید ساکنان شهر شیان

