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این عکس یکی از محبوب ترین عکس های سال در شبکه های اجتماعی بود که پس از 
زلزله ی آوریل در نپال به صورت گسترده ای در اینترنت منتشر شد. هر چند که این عکس 
قالبی نیست اما با برچسب هایی نادرست و گمراه کننده در اینترنت پخش شد. »پسر چهار 
ساله ی نپالی از خواهر دوساله ی خود محافظت می کند« این برچسبی است که عکس باال 
را در توئیتر و فیسبوک مشهور کرد و حتی برخی با سوءاستفاده از آن اقدام به جمع آوری 
کمک های مالی می کردند. در حقیقیت این عکس سال 2007 و در روستایی در کشور 
ویتنام انداخته شده است. نا سان نگوین عکاس این لحظه ی زیبا از عواطف انسانی می گوید 
: »شاید این محبوب ترین عکس من در اینترنت باشد، اما متاسفانه در زمینه ای نادرست 

روایت شده است.« ویدئوی یک استخر در زمان وقوع زلزله نپال.

01عکسی از بچه های ویتنامی با برچسب نپالی!



یکی دیگر از معروفترین این دروغ های اینترنتی ویدئویی بود که به صورت گسترده در 
توئیتر و فیسبوک منتشر شد و ادعا می شد که توسط دوربین مدار بسته ی استخری در 
کاتماندو همزمان با وقوع زلزله ضبط شده است. بسیاری از رسانه های بین المللی نیز از این 

ویدئو برای نمایش قدرتمندترین زلزله ی 81 سال گذشته در این کشور استفاده کردند.
 اما در حقیقت این ویدئو نیز هر چند واقعیت داشت اما ربطی به زلزله ی نپال نداشت و 

سال 2010 در جریان زلزله ای در مکزیک ضبط شده بود. 
هر چند که منتشرکنندگان این ویدئو تاریخ نمایش داده بر آن را تغییر داده بودند اما یکی 
از کابران یوتیوب پس از مشاهده ی این ویدئوی تکراری نوشت : »هر بار زلزله  می شود این 

ویدئو را بیرون می کشند.«

02استخر زلزله زده مکزیکی که به نام کامتاندو معروف شد!



مردی که مسیر مهاجرت خود از سنگال به اسپانیا را در اینستاگرام مستند می کرد، یکی 
از ماجراهای خارق العاده این شبکه ی اجتماعی در سال 2015 بود.

 سلفی های ابدو دیوف توانست نظر هزاران نفر را به خود جلب کند و بسیاری کامنت های 
دلگرم کننده و صمیمی خود را برای او می نوشتند. 

اما در نهایت مشخص شد که این عکس ها نیز بخشی از یک کمپین تبلیغاتی برای یک 
جشنواره ی عکاسی در شمال اسپانیا است، و ماجرای مهاجری که مسیر مهاجرت خود به 

اروپا را در اینستاگرام مستند می کرد، غیرواقعی بود.

03مهاجر دروغین که با سلفی هایش همه را رسکار گذاشت!



در اوج بحران آوارگان جنگ و مهاجران یک سری عکس از اعضای داعش منتشر شد که 
در قالب مهاجر به اروپا وارد می شدند. در توضیح یکی از این عکس ها نوشته شده بود : »این 
فرد را به خاطر دارید؟ سال گذشته با لباس داعش عکس می گرفت، او اکنون یک مهاجر 

است.«
مرد حاضر در این عکس فردی به نام لیث الصالح یکی از فرماندهان سابق ارتش آزاد سوریه 
بود. او سال 2015 از سوریه به مقدونیه رفت. البته مردی که این عکس را در اینترنت 

منتشر کرده بود پس از آشکار شدن حقیقت عذرخواهی کرد.

04داعشی قالبی!



عکسی از سالن کنسرت گروه »ایگلز آف دث متالز« پیش از حمالت تروریستی پاریس 
دیگر دروغ بزرگ اینترنتی بود که پس از این حمالت در اینترنت منتشر شد.

 ناشران این عکس در فضای مجازی مدعی بودند که این عکس از سالن باتاکالن درست 
پیش از آغاز تیراندازی گرفته شده است. اما در حقیقت این عکس مربوط به کنسرت قبلی 

این گروه در دوبلین بود.

05عکسی دروغین از سالن تئاتر باتکالن!



خیابان های خالی پاریس پس از حمالت تروریستی یکی دیگر از عکس های محبوب 
شبکه های اجتماعی بود که از اساس دروغ بود. 

این عکس در حقیقت مربوط به یک پروژه ی هنری به نام »دنیای خاموش« بود که 
هدفش این بود که با استفاده از ترفندهای عکاسی فضای خالی شهرها در پایان جهان 

را نشان دهد.

06خیابان های پاریس، خالیست!



داستان مردی آلمانی که پس از طالق تمام دارایی های خود و زنش را از وسط نصف 
کرد و به فروش گذاشت، یکی از جذاب ترین دروغ های اینترنتی سال بود. 

هرچند که حراجی این اشیاء نصفه در سایت ای بی واقعی بود اما داستان پشت آن 
بویی از حقیقت نبرده است.

 پس از محبوب شدن این ویدئو و 4.5 میلیون بازدید در وب سایت یوتیوب مشخص 
شد که این داستان نیز بخشی از یک کمپین بازاریابی بوده است.

07ماشینی که از وسط نصف نشده بود!


