
 
 
தவறான தகவல்களால் உருவாகும் நெருக்கடி: பாஜக வாட்சப் குழுக்களின் பங்கு என்ன? 

 

சைமன் ைவுச்ைார்த் 

  

க ாவிட்-19 பெருந்பதாற்று பதாடங் ியதிலிருந்கத ைமூ  
ஊட ங் ளில் ஏற் னகவ  வசலக்குரியதா  இருக்கும் ஒரு 
கொக் ிசனத் தவறான த வல் தரும் கொக்கு 
அதி ரிக் ச்பைய்திருக் ிறது. சவரஸ் திட்டமிட்டுப் ெரப்ெப்ெட்டது 
அல்லது சவரஸ் ெரவசல அதி ரிக் ச்பைய்ய ைிறுொன்சமக் 
குழுக் ள் ைதி பைய் ின்றன என்ெதுகொன்ற கூற்று ள் ெரவலா க் 
 ாணப்ெடு ின்றன. உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும் அற்புத ைி ிச்சை 
முசற ள் குறித்த ெரிந்துசர ளும் இசணயபவளியில் ப ாட்டிக் 
 ிடந்தன.  பைய்தி ளின் உண்சமத்தன்சமசய ெரிகைாதித்து 
உறுதிெடுத்துகவார் முன்பனப்கொதும் இல்லாத அளவு அதி  
எண்ணிக்ச யிலான கொலி நிவாரணங் ள் பதாடர்ொன 
பைய்தி சள பொய்யானசவ என்று நிரூெிக்  கவண்டியிருந்தது. 

 
தவறான த வல் ளால் இதர நாடு ள் எதிர்ப ாள்ளும் பநருக் டியிலிருந்து இந்திய பநருக் டி 
மாறுெட்டது. ெின்புலம் ைார்ந்த  ாரணி ள் இதற்கு ஒரு  ாரணம். இந்தியாவில்  ல்வியறிவும் 
இசணய அறிவும் ஒப்ெீட்டளவில் குசறவு. ஆனால், பதாழில்நுட்ெ ரீதியா வும் 
ஒருதசலப்ெட்ைமா வும் எழும் கவறுொடு ளாலும் இது நடந்திருக்  வாய்ப்புள்ளது. 
இந்தியாவில் தவறான த வல் பெரும்ொலும் என்ெது – க ாவிட்-19 குறித்த தவறான 
த வல் ள் உள்ெட – இசணய உல ில் அசமப்பு ரீதியா க் கூடுதலான வலிசம 
பெற்றிருக்கும் ஆளும் ொஜ   ட்ைியினர் நிர்வ ிக்கும் வாட்ைப் குழுக் ள் மூலம் 
ெரப்ெப்ெடு ிறது.  
 
பைய்திசயப் ெரப்பும் இந்த முசற கூடுதல் க ள்வி சள எழுப்பு ிறது. முதலாவதா , இந்திய 
வாட்ைப் குழுக் ள் மூலம் ெரவும் தவறான த வல் ளில் பெரும்ொலானசவ 
ஒருதசலப்ெட்ைமான குழுக் ள் மூலம்தான் ெரவு ின்றனவா? இரண்டாவதா , இந்தக் 
குழுக் ளில் ெ ிரப்ெடும் உள்ளடக் த்தில் தவறான த வல் ளின் ெங்கு எந்த அளவுக்கு 
உள்ளது?  

 

இந்தக் க ள்வி ளுக் ான ெதில் ள் இதன் மூல ாரணமா  இருக் க்கூடிய, கமலும் பொருள் 
பொதிந்த க ள்விக்கு நம்சம இட்டுச் பைல் ின்றன: இந்தக் குழுக் ளின் பைய்தித் திரி ள் 
மூலம் ெரப்ெப்ெடும் தவறான த வல் சளப் பெறுவதன் அரைியல் ரீதியான விசளவு ள் 
என்ன? வாட்ைப் மூலம் ெரவும் தவறான அரைியல் த வல் ள் கூட்டு வன்முசறயுடனும் 
வாக் ாளர் ளிடம் ஏற்ெடும் மாற்றங் ளுடனும் பதாடர்புெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. க ாவிட்-19 குறித்த 
தவறான த வல் ள் இசணயத்துக்கு பவளியிலும் விசளவு சள ஏற்ெடுத்தக்கூடியசவ. 
நாட்டில் ைில குழுக் ள் சவரசை கவண்டுபமன்கற ெரப்பு ின்றன என்னும் வதந்தி ள் கூட்டு 
வன்முசறசயத் தூண்டக்கூடும். அற்புத ைி ிச்சை முசற ள் குறித்த உரிசமக ாரல் ள் 
முசறயான அறிவியல் வழி ாட்டுதல் சளச் ைிலர் புறக் ணிக்  வழிவகுக் க்கூடும்.     
 

இந்தக் க ள்வி ள் ஒவ்பவான்றிற்கும் முசறயான, ைான்று சள அடிப்ெசடயா க் ப ாண்ட 

ெதில் சள வழங்  ைமூ  விஞ்ஞானி ளுக்குப் கொதுமான தரவு ள் இல்சல. எனகவ, இந்த 
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குழுக் ளின் உத்கதைமான தாக் த்சதப் ெற்றிய மிச யான பைால்லாடல் ளிலிருந்து 
யதார்த்தத்சதப் ெிரித்துப் ொர்க் ப் ெல க ாட்ொட்டு ரீதியான அனுமானங் சள முன்சவக் லாம். 

 

முதலாவதா  இந்தியாவில் தவறான த வல் சள உருவாக்குவதிலும் ெரப்புவதிலும் (குறிப்ொ  

க ாவிட் பதாடர்ொன த வல் ள்) ொஜ  குழுவினரின் ஒப்ெீட்டளவிலான முக் ியத்துவம் என்ன? 

இந்தக் க ள்விக்கு முசறயான விசட ாண கவண்டுபமன்றால் இந்தியர் ள் தங் ள் 

பதாசலகெைி ள் மூலம் பதாடர்ெில் இருக்கும் குழுக் ளின் (ஒருதசலப்ெட்ைமானசவயும் 
அவ்வாறு இல்லாதசவயும்) ென்மு த்தன்சம குறித்த விரிவான அலைசல  கமற்ப ாள்ள 

கவண்டும். குழுக் ள் தனிப்ெட்ட முசறயிலானசவ என்ெதால் இந்த அலைசல கமற்ப ாள்வது 

மி வும்  டினம் என்றாலும் தற்கொது  ிசடக்கும் த வல் சள சவத்து  ாத்திரமான ைில 

யூ ங் சளச் பைய்யலாம். ஒருதசலப்ெட்ைமான குழுக் ளின் திரி ளில் தவறான த வல் ள் 

உள்ளன. எனகவ இசவ பமய்யான அொயத்சதக் ப ாண்டசவ.  

ஆனால் இந்தியர் ள் வாட்ைப் மூலம் பெறும் (பெரும்ொலான) தவறான த வல் ள் ொஜ  

குழுக் ளிடமிருந்து - அல்லது அக்குழுக் ளின் வாயிலா  வரு ின்றன என்று பைால்லிவிடுவது 

ைாத்தியமல்ல. நம்மில் பெரும்ொகலார் குடும்ெ வாட்ைப் குழுக் ள் கொன்ற இதர குழுக் ள் வழியா ப் 

பெருமளவில் தவறான த வல் சளப் பெறு ிகறாம். இவற்றில் ைில ொஜ  ைார்ெிலான 

நம்ெிக்ச  சளக் ப ாண்டசவயா த் கதான்றினாலும் பெரும்ொலானசவ அப்ெடி அல்ல. உல ின் 

ெிற இடங் சளப் கொலகவ இந்தியாவிலும் மக் ள் தவறான த வல் சள நம்புவதற்க ா 

ெ ிர்ந்துப ாள்வதற்க ா  ட்ைி ளின் தசலயீடு எதுவும் கதசவயில்சல. எடுத்துக் ாட்டா , ைமயம் 

என்ெது தன்னளவிகலகய தவறான த வல் சள நம்ெசவப்ெதற் ான ஆற்றசலக் ப ாண்டது. 
எடுத்துக் ாட்டா , க ாவிட் - 19  பதாடர்ொன த வல் சள நம்புவதில் ொஜ  ஆதரசவக்  ாட்டிலும் 

ைமயப் ெற்று கூடுதலான ெங் ாற்று ிறது என்ெசத சுமித்ரா ெத்மநாெனும் நானும் 

கமற்ப ாண்டுவரும் ஆய்வு  ாட்டு ிறது. இந்நிசலயில், க ாவிட் பதாடர்ொன த வல் சள 

ெரப்புவதில் ொஜ வினர் அவ்வப்கொது ெங் ளித்தாலும் இசவ ெரவுவதற்கு  ட்ைி ைார்ந்த த வல் 

திரி சள மட்டுகம குசற பைால்ல முடியாது.  

இந்தக் குழுக் ளின் பைய்தித் திரி ளில் தவறான த வல் ள் எந்த அளவுக்குப் பொதுவான 

அம்ைமா  இருக் ின்றன? இந்தத் திரி ள் ெற்றி முன்சவக் ப்ெடும் மிச யான ைில கூற்று ளுக்கு 

எதிரா கவ இவ்விஷயத்திலும் என் அனுமானம் இருக் ிறது. இவற்றில் ைில தவறான த வல் ள் 

இருக் ின்றன; க ாவிட் பதாடர்ொன தவறான த வல் ளும் நிச்ையமா  இருக் ின்றன. ஆனால் 

ொஜ  வாட்ைப் குழுக் ள் இத்தச ய உள்ளடக் த்தால் “நிரம்ெியிருக் ின்றன” என்று பைால்வது 

தவறா  இருக் க்கூடும். உண்சமயில், ொஜ  குழுக் ளில் ஒப்ெீட்டளவில் குசறவான 

அளவிகலகய தவறான த வல் ள் இடம் பெறு ின்றன. வி ிதாச்ைார அடிப்ெசடயில் ொர்த்தால் 

ஒட்டுபமாத்த அளவில் இது ைிறிய ெகுதிதான். இந்தக் குழுக் ள் ெிற வச யான உள்ளடக் த்சதயும் 

அதி  அளவில் ப ாண்டிருப்ெதுதான் இதற்குக்  ாரணம். ெல்கவறு ெிரச்ைிசன ள் குறித்த 

“ைட்டபூர்வமான”  ட்ைிப் ெிரச்ைாரங் ள், ெிற வச யிலான  ட்ைிைார்ந்த பைய்தி ள் ( ட்ைித் 

பதாண்டர் ளின் தற்ெடங் ள், அரைியல் தசலவர் ளுக் ான ெிறந்த நாள் வாழ்த்துக் ள் 

கொன்றசவ) ஆ ியசவ இவற்றில் உள்ளன. ஏற் னகவ ஆதரவாளர் ளா  அல்லது 

உறுப்ெினர் ளா  இருப்ெவர் சள ஒருங் ிசணப்ெதற் ா  இசவ உருவாக் ப்ெடு ின்றன.  

 ட்ைி ைார்ந்த இந்தக் குழுக் ளின் உள்ளடக் ம் முற்றிலும் அரைியல் ைாராத வச யிலும் 

அசம ின்றன. இவற்றில் பெரும்ொலானசவ மதத் தசலவர் ள் பதாடர்ொனசவயா  உள்ளன. 

இந்த உள்ளடக் த்தின் பெரும்ெகுதி  ட்ைி அல்லது மதம் ைாராததா வும் உள்ளது. இவற்சறப் 

பொழுதுகொக்கு என்று எளிதா  வச ப்ெடுத்தலாம். ொஜ  குழுக் ளில் நச ச்சுசவத் துணுக்கு ள், 

ொடல் ள், உள்ளூர்ச் பைய்தி ள், ஏன் விளம்ெரங் ளும்கூடக்  ாணக்  ிசடக் ின்றன. வாட்ைப் 

ஒப்ெடீ்டளவில்  ிசடமட்ட அசமப்செக் ப ாண்டது என்ெசத சவத்துப் ொர்க்கும்கொது இதில் எந்த 

வியப்ெதற்கு ஒன்றுமில்சல. வாட்ைப் குழுக் ளின் “நிர்வா ி” ளால் தமது குழுக் ளில் 

ெதிவிடப்ெடும் உள்ளடக் த்சத எளிதா த் தடுத்துவிட முடியாது. எனகவ இந்தக் குழுக் ளில் 

 ாணப்ெடும் தவறான த வல் ளில் (இதர ெல்கவறு பைய்தி ளுக்கு நடுவில்) பெரும்ொலானசவ 

தவறான த வல் கள அல்ல என வாதிடலாம். 



இந்தக் குழுக் ள் வழியா ப் ெரப்ெப்ெடும் உள்ளடக் த்தின் குழப்ெமான தன்சம கமகல 
குறிப்ெிடப்ெட்ட மூல  ாரணம் ைார்ந்த க ள்விக்கு – இந்தத் தவறான த வல் ளின் 
விசளவு ள் என்ன என்னும் க ள்விக்கு – விசடயளிக் ிறது. ொஜ  குழுக் ளாலும் பொதுவா  
வாட்ைப் குழுக் ளாலும் ெரப்ெப்ெடும் தவறான த வல் ள் ஆெத்தானசவதானா என்னும் 
க ள்விசய இது நமக்குள் எழுப்பும். ெயனர் ள் மீது தவறான த வல் சள மசழயா ப் 
பொழிவதால் அல்ல, இந்தத் த வல் ள் ைாதாரணமானசவயா த் கதாற்றமளிக்கும் 
உள்ளடக் ங் ளுக்கு நடுகவ தூவப்ெடுவதுதான் இதற்குக்  ாரணம். இந்த “இதர” உள்ளடக் ம் 
ெயனர் ளிடம் குழு ைார்ந்த உணர்சவயும் நம்ெிக்ச சயயும் ஏற்ெடுத்த உதவினால் 
இவற்றினூகட ெ ிரப்ெடும் தவறான த வல் ளின் விசளவு அதி மா  இருக்கும். 
பொறுசமயா க்  ட்டி எழுப்ெப்ெட்ட, நம்ெிக்ச  வாய்ந்த இசணயக் குழுவினரிடம் 
கதர்ந்பதடுத்த தவறான த வல் சளப் ெரப்பும் திறசமசயக்  ாட்டிலும் மி க் குசறவான 
பைலவில் பெருமளவிலான தவறான த வல் சளப் ெரப்புவதில் அவர் ளுக்கு இருக்கும் 
திறசமசயப் பொருத்கத அனுமதி  ட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட விவாதக் குழுக் ளின் தாக் மும் 
ஆற்றலும் இருக் ின்றன. 
 

தவறான த வல் ள் அடிக் டி வந்து அசவ மி வும் இயல்ொ ிவிட்டால் அசவ ெயனர் ளின் 
நடத்சதயில் எந்த விசளசவயும் ஏற்ெடுத்தாது; அசவ அரிதா வும் நம்ெிக்ச சய 
உருவாக் க்கூடிய விதத்திலும் முன்சவக் ப்ெடும்கொது விசளவு சள ஏற்ெடுத்தும் 
என்ெசதகய இசவ குறிப்புணர்த்து ின்றன. ஆனால், அப்ெடி அனுப்ெப்ெடும் தவறான 
த வல் ள் ெயனரின் நடத்சதயில் மாற்றத்சத ஏற்ெடுத்தும் என்று நாம் எதிர்ொர்க் த்தான் 
கவண்டுமா? க ாவிட்-19க் ான அதிைய ைி ிச்சைசயப் ெரிந்துசரக்கும் பைய்திசயப் 
ெடிப்ெவர் ளில் எத்தசன கெர் அசதப் ெரிகைாதித்துப் ொர்ப்ொர் ள் அல்லது அசதப் 
ெயன்ெடுத்தி இதர மருத்துவ வழிமுசற சளப் புறக் ணிப்ொர் ள்?  
 

இந்தத் த வல் ள் கமாைமான விசளசவ ஏற்ெடுத்தக்கூடியசவ என்ெசத நிரூெிப்ெதற் ான 
நம்ெ மான தடயம் எதுவும் எம்மிடம் தற்கொது இல்சல என்ெசத வாை ர் ளுக்கு 
நிசனவுெடுத்த கவண்டியது அவைியமா ிறது. அத்தச ய தடயம்  ிசடக் ாதவசர கூடுதல் 
ஆய்வு கதசவப்ெடும் விசடயற்ற க ள்வியா கவ இது இருக்கும். உடல்நலம் பதாடர்ொன 
தவறான த வல் ளின் விசளவு சள அறிவியல் ரீதியா  அளவிட நம்மால் முடிந்தாலும் 
இத்தச ய விசளவு சள நம்மால்  ண்டுெிடிக்  இயலுமா என்ெது பதளிவா  இல்சல. 
பொதுவா ச் பைால்வதானால், வாட்ைப்ெின் தாக் ம் ெலரும் பைால்வசதக்  ாட்டிலும் 
குசறவா கவ இருக் க்கூடும். வலிசம வாய்ந்த ொஜ  குழுக் ள் மக் ளின் மனங் சள 
மாற்று ின்றன என்னும்  சதயாடல்  ட்ைியின் நலன் ளுக்குக்  ச்ைிதமா த் துசணபுரி ின்றன. 
தாங் ள் உருவாக் ிய “இசணய ராணுவம்” அல்லது “வாட்ைப் இயந்திரங் ள்” குறித்துக்  ட்ைித் 
தசலவர் ள் (இவர் ளில் அமித் ஷா முன்னணியில் இருக் ிறார்) மார்தட்டிக்ப ாள் ிறார் ள். 
அரைியல் அரங் ில் ஆதிக் ம் பைலுத்தும்  ட்ைி, எதிர்க் ட்ைி ளின் சதரியத்சதக் 
குசலப்ெதற் ா , பவல்ல முடியாத ைக்தியா த் தன்சன முன்னிறுத்திக்ப ாள்ளகவ விரும்பும் 
என்னும் ெின்னணியில் இசதப் ொர்க்  கவண்டும்.   
 

இந்த வசலப்ெின்னல் ள் எதிர்க் ட்ைி ளின் வசலப்ெின்னல் சளக்  ாட்டிலும் பெரிதா  
வளர்ந்துவிட்டன. ஆனால், ொஜ  தசலவர் ள் பைால்லிக்ப ாள்ளும் அளவுக்கு இசவ 
அொரமான ஆற்றல் வாய்ந்த ஆயுதங் சளக் ப ாண்டிருக் வில்சல. எளிசமயா ச் 
பைான்னால் அரைியல் உளவியல், அரைியல் த வல்பதாடர்பு, விளம்ெரம் ஆ ியசவ குறித்த 70 
ஆண்டுக்  ால ஆய்வு ள் பொதுவா  முன்சவக்கும்  ருத்துக்கு –இயல்ொன 
பையல்முசறசயக்  ாட்டிலும் பதாடர்ச்ைியான தூண்டுதல் வலிசம வாய்ந்தது என்னும் 
 ருத்துக்கு - எதிரா கவ இந்த முடிவு இருக் ிறது.  டந்த ைில ஆண்டு ளில் அபமரிக் ாவில் 
இகதகொன்ற க ள்வி ள் குறித்து நடந்துள்ள ஆய்வு ள் இசணயத்தில் உலாவும் தவறான 
த வல் ளின் விசளவு ள் பெருமளவில் மிச ப்ெடுத்தப்ெட்டசவ என்ற முடிவுக்கு 
வந்திருக் ின்றன. ைமூ  வசலதளங் ளில் இத்தச ய உள்ளடக் த்சதப் பெறுெவர் ள் 
ஏற் னகவ அத்தச ய  ருத்துக் சள நம்புெவர் ள் என்ெது இதற்கு ஒரு  ாரணம். நாம் 
எதிர்ொர்ப்ெசதக்  ாட்டிலும் குசறவான நெர் கள இந்தச் பைய்தி சள முசறயா  
அலசு ிறார் ள் என்ெது இன்பனாரு  ாரணம்.   



 

இந்தியாவில் க ாவிட்-19 பதாடர்ொன தவறான த வல் ளுக்கும் இகத தர்க் ம் பொருந்தும் 
என்று  ருதுவது பொருத்தமானது. ைமூ  வசலதளங் ள் மூலம் ெரவும் இந்தச் பைய்தி ள் 
ெல்கவறு  ாரணங் ளால் மி ச் ைிறிய அளவிலான நெர் ளிடத்தில் மட்டுகம தாக் ம் பைலுத்த 
வாய்ப்பு இருக் ிறது. இந்தத் த வல் சளப் ெலரும் முழுசமயா ப் ெரிைீலிப்ெகதா தீவிரமா  
எடுத்துக்ப ாள்வகதா இல்சல. இதனால் ொதிக் ப்ெடக்கூடியவர் ள் ஏற் னகவ ெல 
விதங் ளில் இந்தத் த வல் சளப் பெற்றுவிடு ிறார் ள். இந்நிசலயில், க ாவிட்-19 பதாடர்ொ  
ொஜ  வாட்ைப் குழுக் ள் ஆற்றும் விகனாதமான ெங்கு என்ெது இந்தியாவின் நிஜமான ைவால் 
அல்ல. இசதக்  ாட்டிலும் ெிரச்ைிசனக்குரியபதாரு உண்சமகய அந்தச் ைவால்: ொஜ  
தசலவர் ள் ெல ஆண்டு ளா  அறிவியல் ைார்ந்த தவறான த வல் சள உரத்த குரலில் 
வாட்ைப்ெிலும் இதர வழி ளிலும் முன்சவத்துவரு ிறார் ள். இதுதான் நிஜமான ைவால்.   
 
 

சைமன் ைவுச்ைார்த் லீடன் ெல் சலக் ழ த்தின் அரைியல் அறிவியல் துசறயின் துசணப் 
கெராைிரியர். 


