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 مقدمه
 

بيش از دو سال از آغاز چيزي كه بحران كرونا 
به موازات گزارش هاي . ناميده مي شود مي گذرد

رسمي كه از سازمان بهداشت جهاني در رسانه ها 
منتشر مي شود، گروهي از پژوهشگران مستقل 

پزشكان، دانشمندان و جهان، شامل روزنامه نگاران، 
نيز يافته هاي خود را از طريق فضاي  ،حقوقدانان

كه  مدارك و شواهدي. اند كردهمجازي منتشر 
بدون ايشان به دست آورده اند ثابت مي كند كه 

و  ، كرونا بحراني ساختگيكوچكترين ترديد
ويروسِ طبيعي كرونا داراي خطري . است فريبكارانه

. يا آنفوالنزاست عادي ويروس سرماخوردگي ددر ح
پي «استفادة فريبكارانه از فناوري اي به نام اما با 

، نيستكارآيي تشخيصي داراي اساساً كه  ،»سي آر
دليل . بزرگنمايي شده استدر جهان شيوع كرونا 

نسبتاً بي خطر ايجاد  بزرگنمايي شيوع اين ويروسِ
هيستري عمومي و راندن مردم به سوي استفاده از 

 تزريقاما . است »ام آر ان اي«ايِ ژنيِ واكسن ه
شركت هاي  بسيار سودآوراين محصولِ  گستردة

در عمل نشان داده است كه جهان سازي بزرگ دارو
ويروس بي اثر است،  به نه تنها در جلوگيري از ابتال

و  آن بلكه موجب پديدار شدن سويه هاي جديد
سكتة قلبي، قلبي،  جدي چون التهاب يعوارض

، هنگامزايمان زود ،لختگي خون، ناباروري
به موجب  .مي شودو فوت حساسيت هاي شديد 

عدم كارآيي واكسن هاي ژني در پيشگيري از كرونا 
 ، پژوهشگرانجدي و مهلك كثرت عوارضِو 
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 ارائةدر نوشته حاضر به . مناسب تر تشخيص داده اند اين دارورا براي  »زيستي جنگ افزار«نام  مستقل
 مي توان به جرأت گفتو شواهد  اسناداين  بر اساس .مي پردازيمپژوهشگران اين از يافته هاي  هايينمونه 

عملياتي و چيني اروپايي  ،نيست كه با توطئة جمعي از عوامل آمريكايي جهانيكه كرونا چيزي جز فريبي 
                                                                                                                       . شده است

  

از طريق واكسن » كنترل جمعيت«رسوايي سوء استفاده از علم و فناوري براي «گزارش،  نخستبخش در 
» وزارت دفاع«و » وزارت بهداشت«مرتبط با كرونا و حمايت مالي  دانشگاهيبه توصيف تحقيقات » كرونا

 »بهبود عملكرد«فناوري هايي چون مفاهيم و در اين بخش با . اياالت متحده در پيشبرد آنها مي پردازيم
فعال يا » كيموژنيك«و  »آپتوژنيك«، روش هاي »9كَس  - كريسپر« از طريق ويرايش ژنوم پاتوژن ها،

نانو ، و نانو تور ،نانو سيم و سخت افزارهاي نيمه رساناي قابل تزريق مثل كردن عملكردهاي مغز، غيرفعال
در نظر نيز  جاسوسيفناوري ها كاربست هايي از نوع نظامي و  براي اين. آشنا مي شويم داربست الكترونيكي

حكايت از  ،)دستكاري شدهسلول هاي (، چه از نوع سخت افزاري و چه از نوع زيست افزاري كه گرفته اند
گزاف  نه تنها» جنگ افزار زيستي« به عنوانِ پژوهشگرانِ مستقل در نامگذاري واكسن كرونااين دارد كه 

» كاهش جمعيت«صرفاً ، وراي »آحاد مردمكنترل «استراتژي ضد بشريِ از  يتربلكه ابعاد پيچيده  ،نگفته اند
                                                             .كرده اند فاشرا  ،جوامع ساختنكشتن يا نابارور از طريق  

   

به معرفي و توصيف انواع عوارض  »تزريق واكسن نماها نامطلوبرسوايي عوارض «، گزارش بخش دومدر 
جدي از  پيامدهايكرده اند به  استفاده داروكه از اين  يتعداد كثيري از مردم. مي پردازيمواكسن نماها اين 

اين عوارض شامل به ارائة آمار مرتبط با نمونه هايي از مشخصاً در اين بخش . جمله مرگ دچار شده اند
، هنگامسقط جنين و زايمان زود، آنافيالكسي ، سكتة قلبي، حساسيت)ميوكارديت و پريكارديت(قلبي التهاب 

كه نشان  مي كنيمدر اين بخش همچنين به پژوهشي اشاره . ممي پردازيخون لختگي  و »سندرم گيلن باره«
به نيز نرخ ابتال به كرونا و سويه هاي جديد آن باالتر است،  كشوريهرچه ميزان واكسيناسيون در مي دهد 

                                                                                          . بيشتر است در آن  ميزان فاحشي
          

عرضه  از سوي پزشكان و پژوهشگران متعهد و مستقل بودن بحران كرونا جعليمعموال شواهدي كه در تأييد 
رد » توهم توطئه«يا » تئوري توطئه«الفاظي چون  استفاده ازبا  عموميدر رسانه هاي  ، بي درنگ،گرددمي 

اند، نتيجة يافته  پژوهشگران مستقل در مورد چگونگي پيدايش كرونا ي كهمستنداتبه ما اگر  اما. مي شود
توسط شركت هاي داروسازي و محورِ بازاريابي داروها - روش هاي ترسديگري كه  تحقيقات پژوهشگرانِ

 جوياي حقيقت اند دليل الزم برايواقعاً كه  ي، خوانندگانبيفزاييممطالعه كرده اند را  سازمان بهداشت جهاني
بحران كرونا را  بودنِتوطئه احتمالِ در  تأملو  ارائه شده در گزارش حاضرنگاهي دوباره به مستندات  افكندنِ

مردم  سوق دادناز ترس براي  صنعت داروسازي غرب در استفاده رويكرد ضد انساني. خواهند يافتدر خود 

بخش . گرفته استنام » لي مرضدال« و مبتال شدن به بيماري هاي بيشتر، به سوي مصرف داروي بيشتر

از داللي مرض به بحث  »داروسازيمصنوعات بازاريابي  درمجرمانه  روشيرسواييِ «با عنوان  ،گزارش سوم
طريق اشاعة ترس در جامعه از يك سو و  محدودسازي آگاهي عامة مردم در مورد بيماري ها از سوي ديگر 
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عنوانِ بحران كرونا نه به ، هابشري در توليد و فروش دارو علم به اين روش ضددر پرتو . اختصاص يافته است
، اما اين بار در مقياسي همگاني و همه داللي مرضصورت تداوم بلكه به  ي نوظهور در حوزة بهداشتبحران

                                                                                                    . مي كندخودنمايي جايي، 
 

جان و مال جهانيان  بهآسيب هاي فراواني  »بحران كرونا«به رغم خطر نسبتاً اندك ويروسِ بزرگنمايي شده، 
، به جهانيانبسياري از ، آمدهواكسن هاي ژني به مردم وارد تزريق عالوه بر لطماتي كه توسط . است زده

 قرنطينه و محدوديت هاي تردداعالم وضعيت فوق العاده و اعمال ، مثل دولت ها واسطة اقدامات ضد كروناييِ
با وجود ابعاد اما . شده اندكسب و كار خود در يا ضررهاي كالن كامل ورشكستگي  دچار، در سطح جامعه

تنها . شنويمرسانه هاي داخلي و خارجي مي ما كمتر در اين باره خبري از ، جاني و مالي عظيم اين خسارات
عمومي  و نگراني به ترسهر چه بيشتر اخباري است كه عموما مي رسد گوش ه از اين مجاري به اطالعاتي ك

ظهور  چون موضوعاتيبه به طور مشهودي تنها  اخبار و اطالعات در رسانه ها. دامن مي زند از اين بيماري
واكسن و تزريق در افراد برخي مقاومت  ،عدم همكاري برخي شهروندان در زدن ماسك ،سويه هاي جديد

. ضرورت گواهي تزريق واكسن براي داشتن زندگي عادي محدود شده است همچنين يادآوري تحقيرآميزِ
ي پي در پي و تكميل دوزها را در جهت مردم، طريق رسانهرعب و وحشت از فضاي حفظ  شكي نيست كه

و  خبرگزاري هارسوايي «به موضوع  چهارمبخش در . سوق مي دهد هاي بي اثر و زيانبار واكسن بي پايانِ
اين اقدام كه توسط اسناد يافت شده در مورد . مي پردازيم» جهاني در برقراري خفقانشركت هاي فناوري 

، براي شده است، بعد ديگري از توطئة كرونا اجراييو  طراحيو شركت هاي فناوري هاي بزرگ  اريزخبرگ
اشاعة ترس و محدود سازي آگاهي مردم، را برمال ساخته است. علمِ به وجود اين توطئة سازمان يافته بين 

كه مسلماً بر رسانه ، ندي ديگر از عوامل رسانه اي جهانو چفيس بوك و مايكروسافت ، رويترز، بي بي سي
 يبيشتر تالش ،براي حقيقت جويي كهرا تشويق مي كند  ينمخاطببي تأثير نيست، كشورها هاي داخلي 

    . به آنچه از رسانه هاي رسمي پخش مي شود بسنده نكندبراي حفظ سالمتي خود و خانوادة خود د و نكن
 

به  ، دو عامل كليديِآمده است گزارش حاضر چهارماول تا  هاي بخشدر كه پس بر اساس اسناد و شواهدي 
هم مرتبط - يكي ايجاد ترس و ديگري محدود سازيِ آگاهي جهانيان -  اجراي هماهنگ توطئة كرونا در 

امكانپذير را پژوهشي، سياسي، اقتصادي، بين المللي، اجتماعي، رسانه اي و غيره، /قلمروهاي مختلف علمي
آنها كه در نوشتة حاضر  رخداد گوناگون در حوزه هاي مختلف و زمانبندي دقيق اقدامات. كرده است

از چندين سال  ،ي حساب شده ايو هماهنگي هابرنامه ريزي نشان مي دهد كه با چه است شده منعكس 
با كمترين احتمالِ  ،رساندن توطئة خود انجامكرونا بستر الزم براي آغاز، اجرا و به بحران ، طراحانِ پيش

از اين . نده ارا فراهم ساخت ،در كشورهاي مختلف جهان شهروندانمقاومت از سوي دولتمردان و رويارويي با 
 ، انجام تست پي سي آرويراست رسمي كرونابا از ابتدا ترور رهبران سياسي كشورهايي كه به  اقدامات جمله

از سوي ديگر، براي  .اشاره كردمي توان كردند توزيع و تزريق واكسن هاي خارجي در كشور خود مخالفت و 
 آنان تحميلقراردادهايي به ، از همكاري ايشان سرباززدنو ممانعت از  كردن نظام پزشكي در كشورها مجبور

شده است كه تمامي مسئوليت ها و خسارات ناشي از تزريق واكسن را به عهدة دولت ها قرار مي دهد و 
اين قراردادها دولت ها را ملزم . شركت هاي واكسن ساز را از پرداخت هر گونه غرامت مصونيت مي بخشد
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 نمي توان از و ترور تهديد ي ازشرايطچنين در . وجود قراردادها را نيز محرمانه نگه دارند حتي مي كند كه
در مقام حفظ سالمت ملت خود برآيند و يا در راستاي انتشار حقايق مسئولين انتظار داشت كه يك تنه 

 كه از قبل ينقش بابه ناچار خود را  بهداشت كشورها ينمسئول اگرتعجب آور نيست از اين رو . پيشگام باشند
دم بر و افشاگري و در مخالفت  باشندكرده هماهنگ  ،نوشته شده آنانراي ب كرونا جهاني در فيلمنامة كابوس

                                                                                                                           . ياورندن
 

براي آسيب زدن به  فراگيراما  اعالم نشدهو جنگي د رت داواقعي كرونا توطئهكه  كه ثابت شده استپس حال 
يا راهي براي آكرد؟ چه بايد  در جريان است،و مطلق سلطه اي فراگير كنترل و ه انسان ها و دستيابي ب

                                                                      ضد بشري وجود دارد؟  بزرگ دسيسةرهايي از اين 
 

به اين پرسش پاسخي ، »نسيم خوشِ حقيقت جويي و عدالت خواهي !تمامجهل بس، ترس «، پنجمبخش 
است كه توسط مبتكرانه اي حاكي از اقداماتي قضايي  اين بخش خوش خبر. مي دهدمثبت و اطمينان بخش 

 جاني و مالي آسيب ديدگانبه نيابت از جهاني  اروپايي براي حقيقت جويي و دادخواهيِ حقوقدانانچندي از 
اقامة دعوي در دادگاهي در  ،در اين تالش، هدف. آغاز شده است اين توطئهتنبيه عامالن به منظور و كرونا 

اياالت متحده و يا كانادا و اخذ غرامت از عامالن توطئة كرونا از طريق تنظيم دادخواستي سنخي قرار گرفته 
كه در صورت پيروزي قادر به تأمين پرداخته ايم جزييات اين تالش مبتكرانه  ارائه بخش بهاين در . است

مالي تمام كساني است كه در سراسر جهان به نحوي از توطئة كرونا آسيب مالي يا جاني ديده اند. اين اقدام 
. را نويد مي دهد آنتأمين كنندگان مالي  اين توطئه و تضعيف اجراييعامالن تمامي  شناساييهمچنين 

مبتكرين اين راهكار قضايي از تمامي وكالي جهان دعوت كرده اند كه با گردآوري اطالعات در مورد آسيب 
از . به اين حركت جهاني بپيوندند ،كروناماشين جنگي متوقف كردن  به منظور ،كرونا در كشور خود ديدگانِ

و براي خواهد داشت ندر بر هزينة چنداني براي شهروندانِ خسارت ديده اقدام آنجاييكه همراهي با اين 
به ارمغان  قابل توجهيوكاليي كه به اين حركت خداپسندانه مي پيوندند بركات حرفه اي، اخالقي و مالي 

از يك سو و  خواهي در اين نبرد حماسي بين حقيقت جويي و عدالت، اميد آن مي رود كه خواهد آورد
نيروهاي ضد بشري و اهريمنيِ طمع، جهل و ترس، از سوي ديگر، عبرتي ماندگار براي حفظ جهاني عاري از 

                                                                                       .آيدضد بشري به وجود  گراييتوطئه 

 

ماشين مرگبار كرونا را به ياري خداوند اگر چه چنين حركت مبتكرانه اي از سوي آحاد مردم در سراسر دنيا 
طراحان اين نظام و در دست ثروت  دوبارةتجميعِ جلوگيري از تضميني براي اما از حركت باز خواهد داشت، 

اجراي طرح اهريمني و ضد بشري ديگري كه بسياري از انسان ها را نابود و بسياري ديگر را به وابستگاني بي 

، به نتيجه گيريبخش از اين رو، در . محسوب نمي شودبدل كند ) استعمار نو(= اختيار به نظام توسعه 
نوانديشي، ابتكار عمل و  براي) و جهاني(كه مي تواند سرآغاز پويشي ملي  مي پردازيمطرح سؤاالتي 

عملكردي سنجيده در ايجاد سيستم هاي مردمي و مكمل جهت جايگزين ساختن سيستم هاي تحميلي 
به  )منابع طبيعي(=  دارايي هاي مشترك و حفاظت از تنها از طريق نوانديشي در مديريت. توسعه باشد

بدون وابستگي  ،شهرها و روستاها شهروندان درتأمين نيازهاي اساسي  در عين حالو دست مردم محلي 
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و بحران مانع قدرت گيري  مي توانيم ، يعني آحاد مردم،است كه ما به تجارت جهاني ذلت بار و آسيب پذير
، در مسئولينو چه بسا با تجربة خواركننده و عبرت آموز كرونا، مردم و . شويممجدد سلطه گران آفريني 

سيستم خوداتكا و خودكفا، بدور از تقليد از  يمسير خلقِ اقتصاد در، با هماهنگي و همدلي بيشتر كنار هم،
ر اين شكي نيست كه د. بكوشند ،خوانده مي شود» علمي«يا » پيشرفته«توسعه كه به دروغ اسارت بار  هايِ

فراخ و بركات  جهان ديگر جوامع تمدنيِدر  جهانيانساير و  راستا، افق نوانديشي و ابتكار عمل براي ايرانيان
                                                                  .ان شاء اهللا .خواهد بود جامعه بشريآن ماية سرافرازي 

 
با تزريقي خطرناك » كنترل جمعيت«رسوايي سوء استفاده از علم و فناوري براي .  1111

 به بهانة واكسن
 

      نقش وزارت بهداشت دولت اياالت متحده  . 1111.1111  

بازارهايِ سنتيِ گوشت در شهرهاي  نقشدر ابتداي بحران رسانه ايِ كرونا، گزارشات متعددي پيرامون 
اين  در ها به انسانو فضوالت آنها بيماري هاي عفوني از حيوانات يافتن مختلف چين و احتمالِ تسري 

مدتي نيز مطالعات علمي پيرامون مبدأ و چگونگي پيدايش ويروس كرونا بر احتمال انتقال . بازارها منتشر شد
رهاسازيِ سپس توجه پژوهشگران و رسانه ها به احتمال . آن از خفاش به انسان مورد بحث قرار گرفت

معطوف  1»شناسي ووهانمؤسسة ويروس « به ناماز آزمايشگاهي در چين  سهوي يا عمدي اين ويروس
گرديد. اما امروز، بر اساس مداركي كه توسط پژوهشگران مستقل يافت شده است، ما به يقين مي دانيم كه 

گرفته است، حاصلِ آزمايشاتي از نوع قرار  2»2-يسارس كووكرونا ويروس «اين ويروس، كه نام علمي آن 
                                       . ستطبيعي كرونا بر روي ويروس 3»بهبود عملكرد«دستكاري ژنتيكي به نام 

 

براي اينگونه آزمايشات آورده شده است،  4»مؤسسات ملي بهداشت اياالت متحده«بنا به تعريفي كه توسط 
»به نوعي از آزمايشات گفته مي شودپاتوژن ها » بهبود عملكرد                                                        

 

كه از طريق آن مي توان به ميزان عفونت زايي پاتوژن ها افزود و يا سهولت انتقال پاتوژن ها بين گونه هاي «
                              5».مختلف پستانداران از طريق قطرات موجود در سيستم تنفسي آنان را افزايش داد

 
، ويروسي نسبتاً بي خطر كه ممكن است فقط بين اعضاي نوعي پاتوژني بهبود عملكردبه بيان ديگر، از طريق 

) ترشحات دستگاه تنفساز طريق (خاص از پستانداران شايع باشد به عنصري عفوني و مسري كه به راحتي 
                           .كند بدل مي گردداز گونه اي از حيوانات به گونه اي ديگر، از جمله انسان، سرايت مي 

 
در اسنادي كه پژوهشگران مستقل در حمايت از توصيف باال و چگونگي پيدايش اين ويروس يافته اند نام 

مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي «، رييس 6»آنتوني فاوچي«دكتر : مكرراً به چشم مي خورد نفرچند 
، رئيس 8»پيتر ديشك«، دكتر )»مؤسسات ملي بهداشت«جموعة يكي از سازمان هاي زير م( 7»عفوني

 10»رالف باريك«و دكتر ) »اتحاد براي سالم سازي محيط«(=  9»اكو هلث اَالينس«سازماني غير دولتي به نام 
                                                           11.استاد و پژوهشگر در  دانشگاه كاروليناي شمالي در آمريكا
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، پرده از فعاليت مرتبط به طور كلي، اين اسناد و شواهد. در ادامه به توصيف چندي از اين اسناد مي پردازيم
هايي برمي دارد كه مصداقي تمام عيار از توطئه است: با حمايت هاي مالي مؤسسة ملي آلرژي و بيماري 

سي دستكاري شده از كروناويروس به وجود آمده هاي عفوني به پژوهشگرانِ دانشگاه كاروليناي شمالي، ويرو
از سوي ديگر، سازمان اكو هلث االينس با انتقالِ حمايت هاي مالي مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي . است

و به  كروناطبيعي عفوني و وزارت دفاع آمريكا به محققين چيني، به تسهيلِ شناسايي و گردآوري ويروس 
هر يك از اسناد زير گوشه اي از . بهبود عملكرد، در چين و در آمريكا، اقدام كردعات در مطال كارگيري آن

مي دانند، را به » جنگ افزاري زيستي«توطئة كرونا براي ايجاد واكسني ژني، كه پژوهشگران مستقل آن را 
                                                                                        . گونه اي انكارناپذير آشكار مي سازد

  

از مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني به  2014اكتبر  14اريخ يكي از اسناد يافت شده نامه اي به ت
دانشگاه كاروليناي شمالي است كه حمايت مالي دولت آمريكا براي آزمايشات بهبود عملكرد، هويت 
پژوهشگر مسئولِ تحقيق و توسعة اين ويروس جديد و اهداف تحقيقاتي مورد نظر را، فراي هر گونه شك و 

آقاي رالف (= ه پس از شناسايي فرد مسئولِ پروژ ،)»پيوست ها«، 1تصوير (در اين نامه . اثبات مي كند ،ابهام
براي روشني بيشتر، . در ايجاد كاربري هاي جديد در كروناويروس اشاره شده است» 3و  2اهداف «، به )باريك

آنچه در درون اين مستطيل آمده بدينصورت . تصوير اين سند، دور اين اهداف خط كشيده شده استدر 
                                                                                                                 :ترجمه مي شود

 

پژوهشگر مسئول،  -ش ژن هاي نامشخص در عفونت هاي شديد انسانيِ مرتبط با كروناويروس نق :1111پروژة 
 دكتر رالف اس باريك 

جديد در تكثير ويروس در محيط آزمايشگاهي عملكردهاي :2222مشخص شمارة هدف   

جديد در تكثير ويروس در بدن موجود زنده عملكردهاي: 3333شمارة هدف مشخص   
 

مي آيد، نويسنده قصد دارد كه دريافت كنندگانِ كمك هايِ مالي دولتي را از  آنطور كه از متن نامه بر
. در تعليق برنامه هاي حمايتي براي آزمايشات بهبود عملكرد مطلع كند »باراك اوباما«سياست جديد دولت 

دريافت  به موجب اين سياست جديد، دانشگاه كاروليناي شمالي مي تواند در هزينه كرد اعتباراتي كه پيشتر
وجوهي كه هنوز هزينه نشده را به پروژه هايي منتقل ) 1: كرده است يكي از سه گزينه زير را انتخاب كند

) 3 يا و سازدبهبود عملكرد را تا پايان دورة تعليق متوقف  تحقيقات) 2كند كه مشمول تعليق نمي شود، 
                                                . ه دهدبهبود عملكرد را تا پايان دورة كنوني، مثل سابق ادام تحقيقات

 
ظاهراً دانشگاه كاروليناي شمالي و پژوهشگر مسئول پروژة تحقيقاتيِ كروناويروس گزينة سوم را انتخاب كرد 

مقاله اي به قلم دكتر باريك و همكارانِ وي به چاپ رسيد كه در آن در مورد موفقيت  2015در سال چون 
ايشان در ايجاد كروناويروسي دستكاري شده كه قابليتي برتر در سرايت به انسان و ورود به سلول هاي 

                               : در آغاز اين مقاله مي خوانيم 12.دستگاه تنفسي او را دارد سخن به ميان آمده است
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از طريق دستكاري ژنتيكي  2يما با استفاده از سيستم ژنتيك معكوس موفق به توليد ويروس سارس كوو«
قادر است در سلول هاي سيستم با كارآيي باال ... ب ويروس ها2نتيجه نشان مي دهد كه گروه ... شديم

                                          13».كثير شودتنفسي انسان به ميزاني معادل با سويه هاي اپيدمي سارس ت
 

جهت ايجاد بيماري هاي عفوني در  كروناويروستوطئه براي دستكاري كه اين اسناد ديگري نشان مي دهد 
عملكرد  »بهبود«در واقع اقدامات براي شناسايي ويروس ها و . جامعة انساني داراي سابقة طوالني تري است

، دكتر 2004و  2002سال هاي از . مي گردد بازبه سال ها پيش از تاريخ نگارش اين نامه  ،آنان در سرايت پذيري
به نام خود در دو ثبت » كرونا ويروسِ سارس«با ثبت  ،آمريكا 14»كزِ كنترل و پيشگيريِ بيماريامر«باريك و 

قيد شده، براي هر فرد يا  اين اسنادبه منظورهايي كه در را  كروناويروس، بهره گيري از اين 15اختراعِ جداگانه
از نظر دور نماند  16.ند، بدون كسب مجوز از صاحبان اين دو پتنت، عمالً ممنوع ساخته بوديسازمان ديگر

كه ثبت اختراعِ دكتر باريك در سال 2002، قبل از شيوع بيماري سارس در آسيا صورت گرفت. شيوع سارس 
سارس كرونا ويروس «ير در ايجاد ويروسِ دستكاري شدة و اين يعني كه عواملِ درگ. گرفتباال  2003در سال 

                                            .نيز دست داشته اند »1- يكوو ويروس سارسكرونا« اختراع، در »2-يكوو
 

ژنگ لي «پژوهشگري چيني به نام ، 2015يكي از نويسندگانِ مقاله منتشر شده توسط دكتر باريك در سال 
از موفقيت خود  2013سال خانم ژنگ لي، دو سال جلوتر، در . از مؤسسة ويروس شناسي ووهان است 17»شي

در شناسايي دو نمونه از كروناويروس در چين خبر داده بود كه بيشترين قرابت ژنتيكي و تواناييِ بيماري 
آزمايشات انجام شده بر و  ويروساين دستيابي به  18.را داشتزايي براي انسان در مقايسه با ويروس سارس 

در ارتباط با رسواييِ  2021نيز با حمايت مالي دولت اياالت متحده انجام شده بود كه جزييات آن در سال آن 
ديشك نام آقاي ناگفته نماند كه  19.جانورشناس انگليسي پيتر ديشك، مدير اكو هلث االينس، رسانه اي شد

يكي از نويسندگان اين مقاله با نام پژوهشگر چيني و تعداد ديگري از همكاران او در چين آمده  به عنوان
                                                                                                                            .  است

 
توافقنامه اي است محرمانه براي  را تأييد مي كندپاندمي كرونا  از ديگر اسناد يافت شده كه دسيسه بودنِ

دانشگاه كاروليناي شمالي در  بهشركت داروسازي مدرنا  ازشدنِ چيزي كه دست به دست  20»انتقال مواد«
مادة «، )»ها پيوست«، 2تصوير (داد ديده مي شود اين قرار 1همانطور كه در مادة . نشان مي دهدرا  2019سال 

21 كروناويروس است كه به صورت  تحقيقاتي» اي كه به موجب اين توافقنامه منتقل شد، واكسن ام آر ان ايِ
مشترك توسط مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني اياالت متحده و شركت مدرنا ساخته شده بود. در 

ك، به نمايندگي از دانشگاه كاروليناي بخش امضاهاي اين سند، به روشني ديده مي شود كه دكتر رالف باري
                                      .را دريافت كرده است» مادة تحقيقاتي«و شمالي، اين موافقتنامه را امضا كرده 

 

انتقالِ واكسني جديد از توليد كننده اي خصوصي به دانشگاهي معتبر به منظور انجام بررسي علمي بيشتر، 
. آنچه در اين نقل و انتقالِ محرمانه سؤال برانگيز است تاريخ رخداد آن است. نظر نمي رسدمسئلة خاصي به 

تاريخ امضاي اين موافقتنامه به قلم آقاي باريك مطابق با 12 دسامبر 2019 است. در صورتي كه  بر اساس 
روزنگار رسمي رخدادهاي مرتبط با شيوع كرونا، مؤسسه ويروس شناسي ووهان در چين در تاريخ 12 ژانوية 
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2020 براي نخستين بار توالي كامپيوتري22 ويروسي كه از چين شيوع پيدا كرده بود را به ديگر دانشمندان در 
افشاي اين سند به اين معني است كه بسيار جلوتر از تاريخ موافقتنامة نامبرده، ! خارج از چين ارسال كرد

قابليت نفوذ به سلول هاي انسان دسترسي داشته و توانسته است توليد  باشركت مدرنا به كروناويروسي 
و بر اساس هويت انكارناپذير طرف هاي امضا . پيش آغاز كند!) يا سال ها؟(واكسن را بر اساس آن از ماه ها 

كنندة اين توافقنامه و آگاهي ايشان از چيزي كه به موجب آن دست به دست شده است، آقاي فاوچي و 
و به موجب . باريك مسلماً از وجود اين ويروسِ دستكاري شده و واكسن توليد شده مطلع بوده انددكتر 

درگيري مالي و پژوهشي با گروه پژوهشگران چيني در ووهان در ارتباط با اين نوع ويروس، آقاي پيتر 
                                     .ديشك نيز نمي توانسته كه از وجود ويروس دستكاري شده بي خبر بوده باشد

 

حداقل از  -با اين حال، پس از اعالم شيوع كروناويروس، آقايان آنتوني فاوچي و پيتر ديشك كه براي سال ها 
ر جريان كلية نقل و انتقاالت ميكروبي، پژوهشي و مالي بين طرف هاي ذي ربط در آمريكا و د -  2004سال 

دو ! نه بازارهايِ سنتي گوشت در شهرهاي چين اعالم مي كردندچين بودند، مبدأ پيدايش ويروس را مصرا
يوع شماه بعد از پخش اولين اخبار از  4، يعني 2020در آوريل  شخصنقل قولِ زير از مصاحبه هايي كه اين دو 

ها انجام داده اند گرفته شده با رسانه در مورد نظرشان پيرامون مبدأ كروناويروس  ويروس كرونا در چين،
                                                                                                                             : است

 
جداً مخ انسان سوت مي كشد كه چرا وقتي ما با اين تعداد از بيماري هاي ناشي از تماس «: آنتوني فاوچي

نمي دانم چه اتفاق . اقدام به تعطيلي اين بازارها نكرده اند] ها هنوز چيني[نزديك انسان و حيوان روبروييم، 
                                               23».ديگري بايد بيفتد كه ما متوجه خطا بودنِ وجود اين بازارها بشويم

 
. ا به چشم مي خوردپس فضوالت آنها در همه ج. حيوانات زنده وجود دارند] در اين بازارها[«: پيتر ديشك

                                                               24».خون هم هست چون الشه ها همان جا تكه مي شوند
 

، سخناني به جاي مانده كه حاكي از 2016سال  ازسال جلوتر، يعني  4ديشك، از  آقاياز  قابل توجه اينكه

دلنگراني وي نه از باب بهداشت عمومي، بلكه از باب جلب نظر سرمايه گذاران در صنعت داروسازي، در 

در واكنش به  الزم پيرامونِ تمهيدات پزشكيِ ر كارگاهي علميد در آن سال، .ستارتباط با ويروس كرونا

                                                                             : ، وي صراحتاً گفته بودبيماري هاي همه گير

نمي  به آن توجه چنداني فوريت اورژانسي نداشته باشد، مردم] مورد نظر ما...[تا زماني كه بيماري عفونيِ«

براي اينكه بتوانيم دسترسي مستمر به منابع مالي را حفظ كنيم، ما بايد درك افكار عمومي از اهميت . كنند

مثل واكسن براي آنفوالنزايِ همه گير يا كروناويروسِ تمهيدات پزشكي در واكنش به بيماري هاي همه گير، 

با ايجاد التهابِ رسانه اي در ارتباط با اين . در اين راستا، رسانه عاملي كليدي است. همه گير را افزايش دهيم

ما بايد از التهاب رسانه اي به نفع خود . را رونق ببخشيم] صنعت داروسازي[بيماري ها مي توانيم اقتصاد 
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اميد به سودآوريِ سرمايه گذاري خود ] فقط اگر[صاحبان سرمايه . ده كنيم تا به هدف اصلي برسيماستفا

                            25»].و در صنعت داروسازي سرمايه گذاري مي كنند[داشته باشند پا پيش مي گذارند 

ا خود دليلي روشن و كافي براي كرون بحرانهمانطور كه در باال اشاره شد ادامة پنهانكاريِ عوامل اصليِ 
، برقراري قرنطينه ناموجه مثلاست، تمهيداتي  و تمهيدات ضد كرونايي پاندمي كنونيخواندن » توطئه«

درون شهري و ميان اماكن عمومي، فاصله گذاري اجتماعي، محدوديت هاي تردد تعطيلي كسب و كارها و 
موافقت بين دو نفر يا «در لغت يعني » توطئه«. جهانشهري و تزريق اجباريِ ميلياردها انسان در سراسر 

تالش عوامل درگير در ايجاد اين ويروس و فريبِ افكار  .»بيشتر براي انجام كاري غير قانوني، غلط يا مخرب
، ماهيت آگاهانه و »پاندمي كرونا«عمومي با پنهان نگاه داشتن نقش خود در اين امر پس از اعالم 

ن برجستة نادر واقع يكي از حقوقدا. بين تمامي عوامل درگير را انكارناپذير مي كند جنايتكارانة همكاري ها
، پس از انجام تحقيقات مستقل گسترده، دادخواستي براي شكايت از جمعي »ديويد مارتين«آقاي آمريكايي، 

                            26.از عامالن اين توطئه، با استناد به قوانين موجود در اياالت متحده، تنظيم كرده است
 

ال شركت مدرنا در ستوليد شده توسط از تزريق واكسن هاي ژني بر اساس واكسن ماه  16بيش از هم اكنون 
براستي تأثير اين دارو بر واكسن زده ها چه بوده است؟ اگر چه در رسانه هاي داخليِ ما  27.گذرد مي 2019

تاكنون سخني از پيامدهايِ جدي و نگران كنندة واكسن هاي ژنيِ موسوم به ام آر ان اي به ميان نيامده، 
شدگان در آمريكا و مصدوميت تعداد قابل توجهي از تزريق  مرگاما ) 4بخش  - دليل اين سكوت رسانه اي(

به بررسي آمار منتشر شده پيرامون ) 2بخش (در زير . و ديگر جاهاي جهان رخدادي شناخته شده است
اما در اينجا همين اشاره بس كه اين تعداد از . عوارض مرگبار و معلول كنندة اين تزريق ژني مي پردازيم

كرونا و نيز ماهيت جنگ افزاريِ واكسن آن را تلفات، باور تعداد بيشتري از مردم به وجود توطئه در بحران 
از آنجاييكه هر چيزي كه سالح يا جنگ افزار ناميده مي شود معموالً در ارتباط با . تقويت كرده است

نيروهاي نظامي كشورها مورد بحث قرار مي گيرد، پس قاعدتاً بايد پرسيد كه آيا وزارت دفاع دولت آمريكا 
دستكاري ژنتيكي ويروس كرونا و توليد داروي خطرناكي كه فريبكارانه  نيز در پژوهش و) »پنتاگون«(

                 . نام گرفته دست داشته است؟ اسناد يافت شده به اين سؤال جوابي مثبت داده است» واكسن«
 

نقش وزارت دفاع دولت اياالت متحده    . 1111.2222     

چندين برابر حمايت هاي مالي وزارت  - دفاع آمريكا بيشترين حمايت مالي  وزارت 2020تا  2013ال از س  
علم پاندمي با «را نه فقط به تحقيقات مرتبط با كروناويروس بلكه به كلية تحقيقاتي كه امروز  -بهداشت 

 در واقع آنچه از ابعاد گسترده تر توجه 29.ناميده مي شود، را به خود اختصاص داده است 28»اهداف نظامي
وزارت دفاع آمريكا و حمايت هاي مالي آن از دانشگاهيان در آمريكا، چين و ديگر كشورها درك مي شود 

نه » جنگ افزار زيستي«منظور از . است 30»جنگ افزار زيستي«ديدگاهي چند بعدي و پيچيده تر به موضوع 
نابارور كردن آنان، بلكه صرفاً از طريق كشتن مردم، يا معلول كردن و يا  31»كنترل جمعيت«سالحي براي 

براي كنترلِ رفتارِ ايشان از راه هايي جديد و بي سابقه است، راه هايي شگفت انگيز كه علوم اعصاب و علم 
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براي . در خدمت سلطه جويان جهان قرار داده است به پيش رانده و آنها را ژنتيك را در جهتي جنايتكارانه
الزم است كه ابتدا يافته » كنترل جمعيت«و » جنگ افزار«به  درك بهتر اين نگرش چند بعدي و پيچيده تر

و فناوري هاي مرتبط را مرور كنيم و سپس به ارتباط بين » علم ژنتيك«و » علوم اعصاب«هاي جديد در 
                .ضد امنيتي، جاسوسي و نظامي نظري بيفكنيمكنترلي براي مقاصد اين فناوري ها با كاربردهاي 

 

از اين جمله مي توان به . دهة اخير رشتة علوم اعصاب شاهد پيشرفت هاي چشمگيري بوده استدر چند 
ارتباط مستقيم مغز با مغز براي انتقال دستورات «، »ارتباط مغز با ربات ها«توانايي پژوهشگران در برقراري 

تقيم مغز با مغز براي ارتباط مس«، »ارتباط مستقيم مغز با مغز براي انتقال دريافت هاي حسي«، »حركتي
و » هك زيستي«، »ارتباط مستقيم مغز با مغز براي انتقال افكار و باورها«، »انتقال تجارب و مهارت ها

اگر چه تا چندي پيش ايجاد اين قابليت ها در انسان . اشاره كرد» افزودن حواس جديد به حواس پنجگانه«
مي شد، آنچه در ادامه در توصيف هر يك از اين فناوري تخيلي محدود -ها به فيلمنامه هايِ فيلم هاي علمي

                                                                           :ها آمده است كامالً كاربردي محسوب مي شود
  

32ارتباط مغز با ربات ها -  
رايانه امكانپذير بوده  با واسطةمكانيكي به اين سو، ايجاد ارتباط مغزي بين شامپانزه و بازوهاي  2008 از سال

در اين فناوري، پس از نصب الكترود در مغز حيوان، امواج مغزي او ضبط و از طريق رايانه به بازويي . است
به بيان ديگر، بازوي مكانيكي . مكانيكي كه كار رساندن غذا به دهان او را بر عهده دارد منتقل مي گردد

در آماده سازيِ حيوان براي كاربست بازوي مكانيكي، پس از . ان عمل مي كنددقيقاً مثل بازوي خود حيو
عمل جراحي، به او به تدريج تعليم داده مي شود كه بازوي مكانيكي را به عنوان دستي جديد براي خود 

                                                                     .بپذيرد و با فكر و ارادة خود آن را به حركت در آورد
 

افرادي كه . طريق فناوري مشابهي عملياتي شده است از 2012ل ارتباط مغز انسان با ربات ها نيز از سا
مي الكترودهاي مغزي را دريافت مي كنند قادر اند نه تنها بازوهاي مكانيكي را به حركت در آورند، بلكه 

                                                                       33.باشند با فكر خود با رايانه ها تعامل داشتهتوانند 
 

34ارتباط مستقيم مغز با مغز براي انتقال دستورات حركتي و ادراكات حسي -  
با واسطه قرار دادن دو رايانه كه از طريق اينترنت بي سيم به هم متصل اند، دو نفر در دو جاي مختلف جهان 

. داشته باشندمي توانند با هم ارتباطي دستوري و حسي  -با استفاده از الكترودهاي نصب شده در مغزشان  -
ارسال  2را به رايانة  2حركت دستانِ شخص است ارادة خود براي  1كه متصل به رايانة  1مغز  ،در اين فناوري

شاهد حركت دستان  1دريافت مي كند، با ارادة شخص  2كه اين دستورات را از رايانة  2مغزِ شخص . مي كند
، 2ناگفته نماند كه اين فناوري قادر به انتقال دستورات حركتي براي همة اعضاي بدنِ شخص . خود مي شود

نيز قابل استفاده  1به شخص  2از شخص  - براي انتقال ادراك حسي  همين روش. اوست و نه فقط دست
                    35.است 1مي بيند، مي شنود و غيره، قابل انتقال به شخص  2يعني هر آنچه كه شخص . است

 
36ارتباط مستقيم مغز با مغز براي انتقال افكار،  تجارب و مهارت ها  -  
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ئم مغزي در فناوري هاي باال آمد، از طريق نصبِ الكترود روي سطح مغز آنچه در توصيف چگونگيِ انتقال عال
اما از طريق نصب الكترودهاي سطحي  38.ناميده مي شود امكانپذير است 37»قشر مغز«در بخشي از آن كه 

نصب مي شوند نيز مي توان براي انتقال افكار و تجارب و مهارت ها، از فرد به ربات، و يا  39كه روي جمجمه
                                                                      40.فرد به فردي ديگر استفاده كرد و منشأ اثر بوداز 

 

  41هك زيستي -
به لحاظ برخي موانع كه مقررات فدرال آمريكا براي اينگونه تحقيقات ايجاد كرده است، مستندات مرتبط با 

و تراشه هاي  42»رد مادربو«مثل  هاصب اجزاي مختلف رايانه ن. هك زيستي كمتر منتشر مي شود
الكترونيكي از طريق جراحي در جاهاي مختلف بدن از جمله فعاليت هاي هكرهايِ زيستي است كه در حال 

مقادير عظيمي از اطالعات و دانسته . حاضر خارج از محيط هاي رسمي دانشگاهي به آن پرداخته مي شود
                                                                 43.دينوسيله پردازش و جابجا كردهاي فرد را مي توان ب

 

افزودن حواس جديد به حواس پنجگانه -  
اما با تزريق نانوذرات در چشمان موش توانسته اند . بينايي مادون قرمز از توانايي هاي موش و انسان نيست

روش هايي نيز براي بهبود بينايي و شنوايي معلولين از اين طريق  44.ه كننداين حس جديد را به حيوان اضاف
جديد به افراد را نيز در بر كامالً مي تواند افزودن حواس  45»افزايش حسي«اما اين . امكانپذير شده است

براي از اين جمله مي توان افزودن طول موج هاي بيشتر، شامل فرابنفش و مادون قرمز، به انسان .  گيرد
                                                                                       46.افزايش ادراك بصري وي را نام برد

 

معموالً اين موارد از نوانديشيِ علمي و نوآوري ها در فناوري، با استناد به اهدافي نوعدوستانه در پزشكي و 
مثالً ارائة خدمات جراحي از راه دور و توانبخشي به . جيه و تشويق مي شودخدمات توانبخشي به معلولين تو

معلولين از جمله اهداف موجهي است كه براي تبليغ و توسعه علوم اعصاب و فناوري هاي مرتبط مورد نظر 
ثل اما آيا در پيش برد علم و فناوري در اين حوزه ها، سوء استفاده هاي سلطه جويانه، م. قرار گرفته است

دستيابي به افكار جهانيان و يا كنترل رفتاري توده ها از راه دور نيز مد نظر بوده است؟ جالب توجه اينكه، در 
مورد اموري چون كنترلِ توده هايي از حيوانات كه در مغزشان تراشه كار گذاشته شده و يا نصب تراشه ها در 

از اين جمله به . خن هايي به ميان آمده استپيشاپيش س ،اليه هاي عميق تر مغزِ كادر نظامي و جاسوسي
توسط تعداد كثيري از موش ها، سوسك ها، يا ديگر حيوانات » دشمن«هدايت از راه دورِ هجوم به تأسيسات 

تراشه دار جهت بيرون راندن نفرات از آنها توسط اپراتوري كه خود داراي تراشه اي در اليه هاي عميق مغز 
اما آيا در حال حاضر اين ميزان از كنترل توده اي براي تهييج تعداد كثيري  47.ردمي توان اشاره ك خود است

از انسان ها نيز قابل تصور است؟ مثالً تحريك اقشاري از مردم براي براندازي زمامداران خود به نفع سلطه 
جنگ، يا  جويان، يا تحريك ساكنان مرزيِ يك كشور براي تهاجم به كشور همسايه به منظور راه انداختن

كنترل از راه دورِ فردي براي ترور شخصيتي سياسي يا نظامي در كشور خود، يا اجرايِ ديگر طرح هاي 
                                                              آشوب و بي نظمي در كشورهاي مورد طمع سلطه جويان؟
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شه يا الكترود براي رسيدن به اهداف تجاوزكارانه و ضد بديهي است كه استفاده از علوم اعصاب براي نصب ترا
مثل ( جانورجمعيت هاي انساني با تعدادي . امنيتي نظير آنچه در باال توصيف شد با موانعي عملي روبروست

چگونه مي توان ! كه بتوان در آزمايشگاه مورد عمل جراحي قرار داد متفاوت اند) موش و سوسك و غيره
آنهم از اتباع كشوري ديگر، را براي نصب تراشه يا الكترود در مغزشان جلب كرد تا در رضايت هزاران نفر، 

يا وقت مناسب، به دستور فرماندهاني از راه دور، مجري دستورات نظامي يا ضدامنتي در كشور خود باشند؟ 
در مغزش بدهد حاضر است كه تن به جراحي براي نصب الكترود يا تراشه  از منظر تجاري، كدام انسان عاقلي

چه كاالهايي بتواند از راه دور افكار او را بخواند و در فرصت هاي مقتضي به او در مورد اينكه  اپراتوريتا 
.                                                                                              بخرد يا ناخرد، پيام ارسال كند  

 

قط تا زماني بعيد به نظر مي رسد كه ما از پيشرفت هاي چند دهة اخير در علومي چون علم اما اين سناريو ف
هم اكنون از طريق علوم نامبرده . غافل مانده باشيم 50و زيست نانوفناوري 49، زيست شناسيِ سلولي48ژنتيك

و فناوري هاي وابسته به آنها مي توان آنچه كه قبال فقط از طرق سخت افزاري ميسر بود را از طريق زيست 
افزارها كه به راحتي با تزريق قابل انتقال به بدن انسان هاست به انجام رساند. دستيابي به سه فناوري زير 

                                                                        : چنين طرح هايي را كامالً امكانپذير ساخته است
 

حي و برنامه ريزي سلول ها براي انجام مأموريت هاي خاص و دستيابي به اهدافي مشخص در قابليت طرا -
                                                                                                                      . بدن انسان

دانشگاه ها و آزمايشگاه هاي دنيا مشغول به كار اند، پس  برخي ازدر » دانشمند«تبهكاراني كه امروزه به نام 
آنها، قادر اند به سلول » دي ان ايِ«از شناسايي توالي كامپيوتري سلول ها، با حذف و اضافة جزيياتي از 

                                                                         .هايي جديد با كارآيي هايي مجرمانه، دست يابند
 

كنشگرانِ زيست شناسيِ سلولي قادرند اين سلول هاي بازآفريني شده را در مواضع خاصي از بدن براي  -
                                                                   و. انجام مأموريت برنامه ريزي شدة خود مستقر سازند

 
         51.مند را مي توان در زماني دلخواه، از راه دور، فعال ساختاين سلول هاي دستكاري شده و وظيفه  -

 
قابل توجه اينكه براي انتقال اين سلول هاي دستكاري شده به بدن انسان ها نيازي به عمل جراحي سطحي، 

سلول هاي دستكاري شده قابل . نيسته يا عمقي در مغز انسان ها و يا قرار دادن الكترودها بر سطح جمجم
و براي تزريقِ واكسن ها به ميليون ها انسان واقعاً نيازي به جلب . مثالً از طريق واكسن ها -يق اند تزر

رضايت آنها نيست؛ تنها كافي است كه از طريق رسانه ها ترس از ابتال به بيماري اي همه گير در بين عامة 
و حتي گاه با تحمل زحمت و هزينة ( مردم اشاعه يابد تا ايشان با پاي خود به مراكز تزريق واكسن بشتابند

يا نانوذره و بدينوسيله مشتاقانه سلول هايي حاوي دستورات مشخص ) بسيار به كشوري همسايه سفر كنند
 مي بينيم كه پس. در بدن خود را دريافت كنند ،براي انجام فعاليت هايِ خاص در آينده اي نامشخصهايي 

معاني چند بعدي مي يابد  ،در جمعيت ها» كنترلي«براي مقاصد » واكسن«استفادة جنگ افزاري از چگونه 
وقتي پيشرفت هاي كنوني در علومي كه در باال نام برده شد و استفادة تبهكارانه از آنها توسط سازمان هاي 
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، در ادامه به طور خالصه به براي روشن شدنِ اين ابعاد. مي گيردمد نظر قرار و يا صنايع جاسوسي نظامي و 
فناوري هايي كليدي كه هم اكنون مورد استفادة متخصصين علوم ژنتيك و زيست شناسي سلولي در 

                              : مي پردازيم قرار داردراستاي طراحي و كاربست كنترليِ سلول هاي دستكاري شده 
 

ويرايش ژنوم      -  
به مجموعه اي از فناوري ها گفته مي شود كه با كمك آنها كنشگرانِ دستكاري ژنتيكي قادر  52ويرايش ژنوم

كَس -كريسپر«اخيرا به واسطة فناوري جديدي به نام . اند از توانايي هايِ سلول بكاهند و يا به آن بيفزايند
اتي و انواع فرآيند ويرايش ژنوم، به منظور حذف و اضافة ويژگي هايي خاص به گونه هاي حيواني، نب 53»9

با استفاده از همين فناوري است كه مي توان توانايي هايي . ويروس ها، سريع تر و دقيق تر قابل انجام است
تمامي گونه هاي ديگر، را به  در خصوص شدت عفونت زايي يا قابليت سرايت از گونه اي خاص از حيوانات به

                                                                                                              54.ويروس ها افزود
 

55سلول هاي بنيادي -  
زريق شده به بدن سلول هاي بنياديِ ت. اين نوع از سلول ها استعداد تبديل شدن به هر سلول ديگري را دارند

مي توانند عضو مورد هدف خود را به آساني بيابند، در آن جايگير شوند و سپس به انجام مأموريت خود  
به اين منظور از . مثالً اين نوع سلول ها را مي توان براي راه يافتن به بافت مغز فرد در نظر گرفت. بپردازند

» مغزيِ-خوني«اين سلول هاي خاص قادر اند از سد  .استفاده مي كنند 56»مزانشيمي«سلول هاي بنيادي 
قابل ذكر است . محافظ مغز عبور كنند و در مغز انسان جايگير شوند و سپس به انجام مأموريت خود بپردازند

كه اين سد طبيعيِ محافظ سيستم عصبي بدن معموالً اجازه نمي دهد كه بسياري از باكتري ها و داروها 
    57.ه مغز راه يابند اما قادر به جلوگيري از سلول هاي بنياديِ دستكاري شده نيستندمثل آنتي بيوتيك ها ب

 

كردنِ توانايي هاي مغزي» روشن و خاموش«فناوريِ  -  
تراشه ها و الكترودها به واسطة ماهيت فيزيكي شان داراي دقت كافي در هدف گيريِ سلول ها يا مدارهاي 

به دقت بيشتر دو فناوري از نوع دستكاري ژنتيكي، يكي از طريق براي دستيابي . عصبي در مغز نيستند
روش شيميايي موسوم به . دستكاريِ شيميايي و ديگري با استفاده از مداخلة ويروسي ابداع شده است

قادر است مدارهايِ عصبيِ از پيش مشخص شده در مغز را در واكنش با محركي شيميايي  58»كيموژنتيك«
روش دوم با استفاده از ناقلي ويروسي انجام مي شود و . كند» روشن«يا  »خاموش«) مثل داروها(
در اين روش نيز مدارِ خاصي از سلول هاي عصبي نسبت به محركي بيروني . نام گرفته است 59»آپتوژنتيك«

تحريك . حساس مي شود اما با اين تفاوت كه براي فعال يا غير فعال كردن آنها از نور استفاده مي شود
و حركات  مثل عادات(فقط موجب تغيير رفتار فرد  زيستيِ مهندسي شده اين حسگرهايِ شيميايي يا نوريِ

نمي شود، بلكه قادر است با دقت عمل بيشتر، در مقايسه با تراشه ها و الكترودها، در ) فيزيكيِ وي
و حتي حافظه فرد، يعني آنچه از ) خوابيدن و غيرهنوشيدن، خوردن، (احساسات، ادراكات و تمايالت غريزي 

                                                                                       . گذشته به ياد دارد، نيز اثرگذار باشد
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قابل تصور است كه . كليه اين فناوري هاي سلولي را مي توان از طريق تزريق به داخل بدنِ انسان منتقل كرد
ي در ارتباط با توانايي هاي مغزي، دريافت كنندگان سلول هاي دستكاري شده را بتوان به سادگي، در زمان

فناوري هايِ ديجيتال متداول امروز مثل گوشي هاي يكي از معين، از طريق ارسال محرك هاي نوري توسط 
هوشمند، تبلت ها، مانيتور رايانه ها و تلويزيون، و يا محرك هاي شيميايي، مثل دوزهاي بعدي آنچه به دروغ 

                                                         .خوانده مي شود، از نظر ذهني و رفتاري كنترل كرد »واكسن«
 

همانطور كه برخي دانشگاهيان مرتبط با محافل نظامي و امنيتي آمريكا به زبان آورده اند، سه فناوري باال در 
علوم زيست شناسي سلولي و ژنتيك داراي استعدادهايِ متعددي در امور جاسوسي و نظامي است و سازمان 

اين كارشناسان حتي از مصاديقي  60.نصب تراشه و الكترود در مغز انسان ها بي نياز مي كند هاي مرتبط را از
چون ذخيره كردن فيلم و تصوير در دي ان اي باكتري ها براي اهداف جاسوسي سخن به ميان آورده اند چرا 

نون هيچ وسيله تا ك ؛كه مطمئن ترين راه ذخيره سازي و پنهان سازيِ اطالعات در آينده همين است و بس
ظر از اي براي رديابي اطالعات مخفي شده در دي ان اي موجودات اختراع نشده و حتي اگر باكتري مورد ن

فقط ! نيز همان اطالعات را در خود ذخيره خواهد داشت و قابل دسترس است بين برود، نسل بعدي باكتري
دهند تا دسترسي به اطالعات ضبط شده كافي است كه باقيماندة خشك شدة باكتري را در آزمايشگاه كشت 

      . مي خوانند 61»رمزنگاري در دي ان اي«اين بخش از علم ژنتيك را . در دي ان اي آن دوباره مهيا گردد
 

نانوزيست فناوري رشتة ديگري است كه براي دستيابي به كنترل ذهني و رفتاري جمعيت ها از طريق مواد 
قابل » نانو تورِ«و » نانو سيم«از جمله اختراعات اين حوزة تحقيقاتي . است قابل تزريق مورد توجه قرار گرفته

اين نانو محصوالت، عالوه بر توليد پوست مصنوعيِ داراي حس، براي تزريق از راه جمجمه جهت . تزريق است
رتبط با گزارش هايي كه پيرامون آزمايشات م. پايش و انتقالِ امواج مغزي انسان ها در نظر گرفته شده اند

اما معموالً . اين محصوالت منتشر شده حاكي از اجراي موفقيت آميز آنها بر حيوانات آزمايشگاهي است
كاربست فناوري هايي كه بر روي حيوانات انجام مي شود سرآغاز اجراي آنها بر روي داوطبان انساني نيز 

                                                                                                                          62.هست
 

حمايت هاي مالي . از دانشگاه هاروارد است 63»چارلز ليبر«يكي از چهره هاي نامدار اين حوزة تحقيقاتي 
به دليلي روشن از توجه رهبران نظامي آمريكا  64دريافتي اين دانشگاهي از اتاق هاي فكرِ مرتبط با پنتاگون

آژانس طرح هاي «، 65»ادارة تحقيقات نيروي دريايي«از اين جمله مي توان به . اينگونه فناوري هاست
جالب توجه اينكه، يكي ديگر . نام برد  67»ادارة پژوهش علمي نيروي هوايي« و 66»تحقيقات پيشرفتة دفاعي

از زيرمجموعة وزارت  68»مؤسسه هاي ملي بهداشت«از حاميان مالي تحقيقات مرتبط با نانوسيم و نانو تور 
بهداشت آمريكاست كه قبال به يكي از سازمان هاي آن يعني مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني، 

يكي از بازيگران اصلي توطئة ويروس دستكاري شدة كرونا، اشاره  تحت امر آقاي آنتوني فاوچي، به عنوان
ال نكتة جالب توجه ديگر اينكه اين تحقيقات از مرحلة تئوري و آزمايش خارج شده و در ماه اكتبر س. شد
در اسناد مرتبط با اين اختراع به ويژگي هاي  69.عنوان فناوريِ اي كاربردي ثبت اختراع شده استبه  2019
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انايِ نانو سيم ها اشاره شده است كه عمالً آنها را براي دريافت و ارسال پيام هاي الكترونيكي از نيمه رس
                                                                                . طريق شبكة جهاني اينترنت توانا مي سازد

 
كرونا موشكافي كرده اند، رابطة كاريِ معني داري » جنگ افزار زيستي«پژوهشگران مستقلي كه در مورد 

و شركت  70»دانشگاه فناوري ووهان«از يك سو و ) آقاي ليبر(= بين اين مخترع پركار و صاحب نفوذ 
، به 2020در سال : داروسازيِ مدرنا از سوي ديگر يافته اند كه تو گويي قطعات پازل بزرگي را كامل مي كند

نهادهاي دانشگاهي و نظاميِ چيني، پاي  با همكاري دربارة خود در آمريكايان مالي به حام گويياتهام دروغ 
آقاي ليبر به دادگاه كشيده شد. اين اطالعات از دو جهت قابل توجه است: يكي اينكه ظاهراً همكاري اين 
مخترع آمريكايي با مقامات دانشگاهي و نظامي چيني به علت حساسيت اطالعاتي كه وي داشته با رضايت 
كامل دولت آمريكا همراه نبوده است. و دوم اينكه، تكنولوژي نانوسخت افزارهايِ آقاي ليبر هم اكنون در 

مي توانند در واكسن نماهاي خود از آن براي كنترل  اختيار مقامات چيني نيز قرار گرفته است و ايشان نيز
نكتة قابل توجه ديگري كه اين مخترع دانشگاه هاروارد  71.ملت خود و ديگر ملت ها از آن بهره برداري كنند

ليبر و . است 72»رابرت لنگر«را با واكسن نماهاي كرونا مرتبط مي سازد همكاري وي با مخترع ديگري به نام 
آقاي  74.كار كرده اند 73»نانو داربست الكترونيكي«مشتركاً روي فناوري اي به نام  ،2012ز سال لنگر، حداقل ا

كه پس از توليد و فروش واكسن هاي كرونا به جرگة  75رابرت لنگر يكي از شركايِ بنيانگذارِ شركت مدرناست
                                                                                          76.ميلياردرهاي جهان پيوسته است

 
شماري از پژوهشگران مستقل نشانه هايي از وجود ذرات نانو در ويال هاي خالي واكسن هاي  ،چندي پيش

از اين جمله يكي از كاركنان سابق صنعت واكسن سازي بود كه در مورد ساختاري . مدرنا و فايزر يافتند
وي اين نانو لوله ها را از . افشاگري كرده است گرفتهنو لوله در واكسن ها قرار داربست شكل كه به صورت نا

ويژگي ديگري كه  77.نوع اكسيد گرافن شناسايي كرده است كه خواص نيمه رسانايي آن شناخته شده است
اين ذرات به . در مورد اين نانوذرة موجود در واكسن هاي مدرنا و فايزر ثابت شده نافذ و سمي بودن آن است

يكي از واكنش هاي بدن به اين مادة سمي . سرعت در بدن پخش و در اعضاي مختلف بدن ذخيره مي شوند
و لنگر در تحقيقات و توسعة نانوسيم و نانو تور پشينة برجستة آقايان ليبر  78.ايجاد حساسيت و التهاب است

و نانو داربست هاي الكترونيكي، كه شباهت آشكاري به نانولوله هاي يافت شده در ويال هاي واكسن هاي ام 
ران كرونا و بر انگيزه هاي نظامي و تجاري آر ان اي دارد، بر حقيقت داشتن توطئة سلطه جويان در ايجاد بح

اجباري كردن تزريقِ جنگ افزار زيستي كرونا در سراسر جهان صحه گذاشته سياست  )تيِو نه لزوما بهداش(
                                                                                                                             . است

 
مي توان همچنين از وجود برنامه اي خاص در كاخ ماهيت جنگ افزاري تزريقِ موسوم به واكسن كرونا را 

اين پروژه كه در . درك كرد 79»تحقيقات مغز از طريق توسعة فناوري هاي علوم اعصاب«سفيد موسوم به 
سازمان پژوهشيِ مرتبط با  چندينهم اكنون محور همكاري هاي نزديكي بين  راه اندازي شد 2013ل سا

با مطالعة مطالب موجود در مورد اين پروژه معلوم . شده استآمريكا زرگ وزارت دفاع، دانشگاه ها، و صنايع ب
پنتاگون در خصوص چگونگي » آژانس طرح هاي تحقيقات پيشرفتة دفاعيِ«مي شود كه پيشينة پژوهشيِ 
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اين سابقة تحقيقاتي، كه . بر مي گردد ميالدي 1970ة استفاده از علوم اعصاب و فناوري هاي وابسته آن به ده
- پروژة علمياين سايت اين سازمان قابل مطالعه است، نقشة راه براي راهبريِ تحقيقات در صفحه اي از در 

سرفصل هاي تحقيقاتي و دستاوردهاي دانشگاهيان  ،در اين صفحه 80.تحقيقاتيِ كاخ سفيد قرار گرفته است
، كه به منظور 81»ي نتر«ذيل بخشي با عنوان . ة اخير آمده استده 5در در هر يك از موارد تحقيق شده 

» واسطي مطمئن بين رايانه و سيستم عصبي انسان«دستيابي به  در جهتاجراي برنامة تحقيقاتي خاصي 
                                                                                    : يابيماجرا شده است اين توضيح را مي 

 

برنامة ري نت مي كوشد تا به فناوري هايي دست يابد كه به طور مطمئن از سيستم عصبي بدن استخراجِ «
                                                                                                                 » .اطالعاتي كند

 
حسگرهاي گرافني به ضخامت يك اتم «: عنوان زير بر مي خورد تحت همين سرفصل تحقيقاتي، خواننده به

                                                      82،83».دريچه اي بي سابقه به عملكرد و ساختار مغز مي گشايند
 

تزريق واكسن نماها نامطلوبرسوايي عوارض  . 2222  
 

بر جهانيان تحميل شده است بي شك حاصل » كرونا«نام با توجه به شواهدي كه در باال آمد، بحراني كه به 
و ) مشخصا وزارت بهداشت و وزارت دفاع(توطئه اي تبهكارانه بين عواملي از صنعت داروسازي، دولت آمريكا 

اينكه دقيقاً انگيزة توطئه گران چه بوده و اين سناريوي خوفناك در . دانشگاه هاي تحقيقاتي آن كشور است
اما بر اساس . مدت چه پيامدهايي خواهد داشت فقط با گذشت زمان مشخص خواهد شد ميان مدت و دراز

تزريق دوز اول، دوم به واكنش فيزيكيِ تزريق شدگان  داده هاي استخراج شده از بانك هاي اطالعاتيِ پايشِ
في در ادامه به معر. شناسايي شده استتا كنون  جديو بيشتر، چندين عارضة مرگبار و معلوليت هاي 

در  84»وارز«اطالعات و آمار زير از پايگاه اطالعاتي . از اين عوارض و آمار مرتبط با آنان مي پردازيم چندي
را در بر  2022فورية  11تا  2020دسامبر  14تزريق واكسن از آمريكاست كه تعداد فوتي ها و مصدومين ناشي از 

مورد مصدوميت در اثر  192500فوتي و بيش از  23990معالج تعداد  پزشكانِ ،به طور كلي، تا اين تاريخ. مي گيرد
فوتي در آمريكا و  11000از اين آمار، تعداد نزديك به  85.تزريق واكسن را به اين پايگاه اطالعاتي گزارش كردند

دي مصدوميت ج 79000از تعداد مصدومين، بيش از . مابقي از ديگر نقاط دنيا به اين پايگاه گزارش شده است
مربوط به سه واكسنِ ساخت شركت فايزر، آمارها  86.در آمريكا و مابقي از ديگر كشورها گزارش شده است

شامل (ميليون دوز  546، جمعاً پايان بازة زماني نامبردهدر آمريكا، تا . است »ند جانسونجانسون اَ«مدرنا و 
                     :تزريق شده بود) ند جانسونميليون  جانسون ا 18ميليون مدرنا و  206ميليون دوز فايزر،  321

 

فوتي ها -  
 23ساعت از زمان تزريق،  24درصد طي  18گزارش شد، از فوتي هايي كه در آمريكا تا تاريخ باال به اين پايگاه 

. ساعت اول رخ داد 48طي  ،پس از ابتال به عوارض جدي ،درصد با كمي فاصله 60ساعت و  48درصد طي 
 54. درصد فوتي ها بر اثر عوارض قلبي جان باختند 19.) برخي از اين عوارضِ جدي را در ادامه آورده ايم(
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ميانگين سن فوت شدگان . درصد زن بودند و در مابقيِ موارد جنسيت متوفي ذكر نشده بود 41درصد مرد و 
                                                                                                                 87.سال بود 7/72

 
هنگامدسقط جنين يا زايمان زو -  

تن نوزاد خود را ازدست دادند و يا زايمان  1635زن بارداري كه دچار عوارض بعد از تزريق شده اند  5086ز ا
                                                                                                              . زودهنگام داشتند

 

  88فلج ِبل -
انواع عفونت هاي ويروسي از جمله . خود ناتوان مي شوندافراد مبتال به اين عارضه در كنترل عضالت صورت 

. نفر به اين عارضه مبتال شدند 3557، نماهااز تزريق واكسن  پس. ستعلت هاي اين بيماري شناخته شده ا
                                  .از جانسون اند جانسون استفاده كرده بودند% 8از مدرنا و % 40از تزريق فايزر، % 51

 
  89سندرم گيلن باره -

عاليم شايع در مراحل اولية ابتال به اين بيماري ضعف عضالني دست و پا، ساعد، بازو، ساق و ران، شكم و 
مراحل . اين سندرم ممكن است به مشكالت تنفسي منجر شود و جان بيمار را تهديد كند. قفسة سينه است

ر پس از تزريق واكسن نماها به نف 851. هاستپيشرفتة اين بيماري، فلج شدنِ بيمار به مدت هفته ها و يا ماه 
                                                                                                        .اين عارضه مبتال شدند

 
90آنافيالكسي -  

 2323. نوعي واكنش حاد حساسيتي است كه جان افراد مبتال را تهديد مي كند» بيش دفاعي«آنافيالكسي يا 
نفري كه به اين عارضه مبتال شدند يا جان سپردند و يا براي دريافت خدمات درماني در بيمارستان بستري 

                                                                                                                           .  شدند

 

سكتة قلبي -  
سكته قلبي وقتي رخ مي دهد كه جريان معموالً . گزارش شده استپس از تزريق مورد سكتة قلبي  1592

. سازدمي وارد لطمه  ماهيچة قلب بهاين وقفه معموال . شودمي  قطعيابد و يا به طور كامل مي كاهش  نخو
پس از  از داليل رخداد سكتة قلبي نماها، لخته شدن خون به عنوان يكي از عوارض پرشمار تزريق واكسن

                                                                                                        .به شمار مي آيد تزريق
 

خون لختگي -  
به  4670نفر به فايزر،  5846از اين تعداد از مصدومان، . به اين عارضه گزارش شده استمورد از ابتال  13102

                                                           . به جانسون اند جانسون نسبت داده شده است 2542مدرنا و 
 

ميوكارديت و پريكارديت -  
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پريكارديت آماس حاد . معموالً عامل ميوكارديت عفونت ويروسي است. ميوكارديت التهاب عضالت قلب است
تن از تزريق  2456مبتال شدند، از مجموع افرادي كه به اين دو عارضه . كيسة قشايي در برگيرندة قلب است

                                .كرده بودنداز تزريق جانسون اند جانسون استفاده  170از تزريق مدرنا و  1335فايزر، 
 

اختالل در عادت ماهانة زنان و خونريزي در زنان يائسه   -  
اضافه  ناشي از واكسن نماهانيز ضمن اذعان اين عوارضِ » رابرت مالون«مخترع فناوريِ ام آر ان اي، آقاي 

كرده است كه تجميع نانو ليپيدي كه درون ويال هاي واكسن هاي ام آر ان اي وجود دارد در تخمدان زنان 
تعدادي از زناني . موجب اختالل در عادت ماهانه ايشان و طبعاً موجب گسترش ناباروري در جوامع مي گردد

دكتر مالون اين . دوباره خونريزي داشته اند پس از تزريق واكسننيز كه قبال يائسگي خود را تجربه كرده اند 
مؤسسات «با حمايت مالي  مطالعه اي كه اخيراً 91.نوع خونريزي را يكي از شواهد بارز شروع سرطان مي داند

بر اساس اين مطالعه . مي كنددر آمريكا انجام شده است اين اظهارات آقاي مالون را تأييد » ملي بهداشت
د كه پس از دريافت تزريق واكسن نماها، تأخير در عادت ماهانة خود را تجربه كرده هزاران زن اعالم كرده ان

                                                                                                                              92.اند
 

پي آنابتال به كرونا و بروز سويه هاي مختلف و پي در  -  
و گسترده ترين عارضة تزريق هاي بيماري زاي كرونا، ابتال به بيماري كرونا و سويه هاي مختلف و پي در پي 

شهرستان در آمريكا انجام  2947كشور جهان و  68موجود از در مطالعه اي كه بر اساس داده هاي . آن است
درصد واكسينه شده ها بيشتر است، ابتال به شده است، پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه در جوامعي كه 

ابتال، بلكه به نرخ جالب توجه اينكه، كامل كردن دوزهاي واكسن نه به كاهش  93.ز بيشتر استكرونا ني
                                                                                                     !انجاميده است آنافزايش 

كشوري كه بيشترين درصد  5در اين گزارش آمده است كه بر اساس منابع رسمي در آمريكا، از ميان 
كشور بيشترين نرخ ابتال را نشان مي  4را داشته اند، %) 3/84-% 9/99با تزريق تمام دوزها (واكسينه شده ها 

ي شناسايي شده اند، درصد ترين كشورها به اين بيماردچاركشوري كه به عنوان  4كشور از  3و در . دهند
كشوري كه در آنها نرخ ابتال پايين  57از  ،اما برعكس. بيشتر بوده است% 90واكسينه شده هاي كامل آنها از 

                                          94.يا كمتر بوده است 20) تمام دوزها(تشخيص داده شده، درصد واكسن زده ها 

، ويروس شناس 95»لوك مونتانيه«، آقاي 2008برنده جايزة نوبل در فيزيولوژي و پزشكي سال از طرف ديگر، 
كه براي سال ها در انيستيتو پاستور در فرانسه به پژوهش » ايدز/  اچ آي وي «مشهور و كاشف ويروس 

كرونا مي  از نتايج تزريق واكسن نماهايقاطعانه رخداد سويه هاي مختلف ويروس كرونا را  ،اشتغال داشت
در مورد واگيري بيشتر  96»تشديد عفونت ويروس توسط پادتن«اين پژوهشگرِ فقيد با اشاره به . دانست

به اعتقاد وي همه گيرشناسان در مورد اين پديده . ويروس كرونا به موجب واكسيناسيون جهاني هشدار داد
                      :مورد اين پديده مي افزايدوي در مصاحبه اي در . كامالً آگاه اند اما سكوت اختيار كرده اند
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اشتباهي غير قابل . اشتباهي علمي و اشتباهي پزشكي]. كه همه را واكسن بزنند[اشتباه بسيار بزرگي است «
در خصوص ... در تاريخ خواهند نوشت كه اين واكسيناسيون بود كه موجب بروز سويه هاي مختلف شد. قبول

ويروس در . ، در واكنش به واكسن، پادتن هايي در بدن ايجاد مي شود]به كرونا موسوم[ اين ويروس چيني
سويه هاي جديد . مي جويد] مثل جهش[مقابله با اين پادتن ها چه مي كند؟ يا مي ميرد يا راه حل ديگري 

ي ببينيد، در كشورها م. نتيجة واكسيناسيون است، واكسيناسيون است كه اين سويه ها را توليد مي كند
هر چه نرخ واكسيناسيون بيشتر مي شود، مرگ و مير هم بيشتر : مشاهده كرد] به وضوح[توان اين پديده را 

من آزمايش هايي را به كمك ] پاستور[در انيستيتو . من اين پديده را به دقت زير نظر داشته ام. مي گردد
بيماراني كه به اين بيماري بعد از تزريق واكسن مبتال شده اند انجام داده ام. من قادرم به شما نشان دهم كه 

به ايجاد سويه هايي منجر مي شود كه ] به واسطة پديدة تشديد عفونت ويروس توسط پادتن[تزريق واكسن، 
                                                                                                  97».در برابر واكسن مقاوم اند

 
دكتر . هشدار داده است» تشديد عفونت ويروس توسط پادتن«مونتانيه تنها صاحبنظري نيست كه در مورد 

رابرت مالون نيز معتقد است كه يكي از دغدغه هاي تمامي واكسن سازان همواره اين بوده و هست و اين 
. پديده به خصوص وقتي بيشتر رخ مي دهد كه واكسن در سراشيبي از دست دادن تأثير خود قرار مي گيرد

كنوني كرونا، از آنجاييكه همه داراي اثرگذاري موقت اند، تشديد عفونت زايي و در خصوص واكسن هاي 
مدرنا و جانسون يعني  - و در اين مسئله، فايزر از نمونه هاي ديگر . ويروس را مي توان از آنها انتظار داشت

               98.مسئله آفرين تر بوده است چون تأثير آن از ديگر واكسن ها كوتاه مدت تر است - اند جانسون 

در مقايسه با نرخ ابتال به  آمار گردآوري شده از عوارض نامطلوب واكسن نماهاي كروناشكي نيست كه 
، 100، سرطان هاي مختلف99بيماري هاي مختلف و مرگ و مير ناشي از آنها، مثل بيماري هاي قلبي عروقي

. نسبتاً اندك است 102پزشكانناشي از مصرف داروهاي تجويز شده توسط ، و عوارض 101حوادث رانندگي
در راه دستيابي به اختراعي نوين و » الزم فداكاريِ«را به عنوان  به ظاهر قليل شايد برخي از افراد اين تلفات

اما سه مالحظة دقيق ترِ زير نشان مي دهد كه حتي يك نفر . نجاتبخش براي كل بشريت قابل توجيه بدانند
                                             : نيستزيستيِ كرونا هم قابل قبول مصدوم يا فوتي از تزريق جنگ افزار 

 ،اين افراد شهرونداني سالم ،عرضه مي شود» واكسن«دارو، كه با نام فريبكارانة  قبل از استفاده از اين) 1 
.بودند و مولد فعال  
وقتي به عوارض ميان مدت و دراز مدت . منعكس كنندة عوارض فوري اين تزريق استفقط اين آمار ) 2

هولناك و ميليوني از  ابعاد پيام آورِدر واقع  نسبتاً اندك ، اين تعدادهمگاني مي انديشيم واكسيناسيونِ
103.استدر سال هاي آتي جهانيان مصدوميت، معلوليت و مرگ و مير   

 3) اين مصدومين و فوتي ها با آگاهي و رضايت خود قربانيِ اختراعي بشردوستانه نشده اند بلكه با فريب به 
. گرفتار شدنداين دامِ ضد بشري   

 
نكتة قابل توجه ديگر اينكه بسياري از عوارض نامطلوب واكسن نماهاي كرونا مطابق با بيماري هاي شايع در 

افزايش با . سطح جهاني، مثل امراض قلبي و عروقي، انواع حساسيت ها، سقط جنين و زايمان زودهنگام  اند
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تعداد آسيب ديدگان از اين داروي خطرناك و افزايش تعداد فوتي ها و مصدومين در جامعه، بسياري از 
خانواده ها و پزشكان ممكن است كه هر يك از اين تلفات را به حساب بيماري اي عادي و نه مرتبط با 

م و مسئولين در كشورها متوجه و اين موجب مي شود كه مدت ها بگذرد تا مرد. ترزيق واكسن نماها بگذارند
خوشبختانه تعداد قابل توجهي از . تبعات سهمگين واكسيناسيون همگاني با اين داروي خطرناك شوند

خانواده ها در ديگر كشورها، به منظور مطمئن شدن از دليل از دست دادن يكي از اعضاي عزيز خانواده به 
از اين اقدامات يافته هاي عبرت . شكافي كرده اندعارضة اي چون ايست قلبي ناگهاني، درخواست كالبد

                                                                                                    :آموزي به دست آمده است
 

مثالً در ! بررسي كالبدشكافان در اين موارد معلوم كرده است كه فوت اين افراد اساساً از واكسن بوده است
اين دو نوجوان پس از گذشت چند روز از . يك مورد، دو نوجوان پس از مرگ ناگهاني كالبدشكافي شدند

كالبد شكافي شد، پزشكان پي بردند كه مرگ آنها  آنانوقتي جسد . تزريق دوز دومِ واكسن فايزر جان باختند
مي گويند كه » سندرم قلب شكسته«يا  104»كارديوميوپاتي«به علت صدمه اي بوده است كه به آن اصطالحاً 

نوعي جراحت التهابيِ قلب است كه بر اثر استرس شديد فيزيكي، شيميايي، و برخي اوقات، عاطفي ظهور مي 
اين نوع از جراحت، به التهاب قلبي ديگري به نام ميوكارديت شباهت دارد اما كودكاني كه به اين . كند

شوند، برخالف مبتاليان به ميوكارديت، از خود نشانه هايي مثل جراحت پس از ترزيق واكسن دچار مي 
مبتاليان به سندرم قلب شكسته،  معموال. تنگي نفس نشان نمي دهندتپش قلب، تب، درد قفسة سينه يا 

بدون اينكه عارضة آشكار و نگران كننده اي از خود نشان دهند، نسبت به هيجانات و استرس هاي بعدي 
 آسيب پذير مي شوند و در اولين رخداد اين هيجانات، به طور ناگهاني جان مي بازند.105                         
 

شواهد پرشمارِ موجود از منابع رسمي از يك سو و كليپ ها و تصاويري كه توسط خويشاوندان و دوستانِ 
» واكسنِ كرونا«كه آنچه  نمي گذارداز سوي ديگر، شكي باقي  106آسيب خوردگان از واكسن كرونا تهيه شده

و به همين دليل، نتايج به . است يناميده مي شود واقعاً واكسن نيست و دارويي خطرناك با عوارض نامطلوب
در بين پزشكاني كه  107»آمريكاييانجمن پزشكان و جراحان «دست آمده از نظرسنجي حرفه اي توسط 

پزشك و جراح كه به  335از : عجب آور نيستت واكسن نزده اند و يا دوزهاي خود را تكميل نكرده اند
خود كه ريسك تزريق بسيار بيشتر از ريسك ابتال به  ابراز كردند) درصد 80(تن  268پرسشنامه پاسخ دادند، 

و لذا نيازي به [ اندمبتال شده كرونا به اظهار داشتند كه قبال ) درصد 04/31(تن  104. بيماري كرونا است
داشتند كه دوز اول را دريافت كرده اند ولي دوزهاي بعدي را اظهار ) درصد 19/1(نفر  4. ]واكسيناسيون ندارند

 335از . گفتند كه دوز اول را زده اند و دوز بعدي را هم خواهند زد) درصد 06/0(نفر  2فقط . زدنخواهد 
ريق هم پرسش پزشكي كه به پرسشنامه پاسخ داده اند در مورد آگاهي مستقيم ايشان از عوارض نامطلوب تز

: اين پزشكان به عوارض نامطلوب زير اشاره كردند 108.سخ مثبت دادندپا) درصد 88/76(تن  256 :شده است
، فلج، سقط جنين، اختالل در عادت ماهانه در ]به خون لختگي در جوارح از تبعات ابتال[فوت، قطع عضو 

                                                                                 109.زنان، كوري، صرع، و بيماري هاي قلبي
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آيا كسي مي داند كه اين نوع واكسن به چه صورت در برخي افراد، در كوتاه مدت، به عوارضي نگران كننده 
دست يافته اند كه معتقدند چگونگي  محرمانه ختم مي شود؟ گروهي بين المللي از پژوهشگران به سندي

موسوم  ،پژوهشيگزارش اين . رخداد عوارض نامطلوب و مرگبار واكسن هاي ام آر ان اي را روشن مي سازد
با همكاري يكي از سازمان هاي نظارتيِ بهداشت و سالمت كشور  ،110»]واكسن[مطالعة توزيع زيستي « به

، استاد ايمني »بايرام برايدل«به نقل از يكي از اين پژوهشگران، آقاي  111.ايشان رسيده است ژاپن به دست
واكسن هاي عملكرد برخالف در اين گزارش آمده است كه ، )كانادا(شناسي ويروسي در دانشگاه گوئلف 

كه به موجب تزريق واكسن ام آر ان اي در بدن به وجود مي آيد در عضله و در  112»پروتئين سنبله«عادي، 
 آقاي برايدل كه خود از واكسن سازانِ. زريق باقي نمي ماند، بلكه در سراسر بدن پخش مي شودمحل ت

كانادا محسوب مي شود، يافته هاي خود از اين سند و نظرات خود پيرامون واكسن هاي ام آر ان  سرشناس
يافته است  يوي در اين گزارش پژوهشآنچه  به طور خالصه، 113.اي را در چند مصاحبه تشريح كرده است

در اعضاي داخلي، به ويژه در غده آدرنال  ،پروتئين سنبله پس از جريان يافتن در خون تأييد مي كند كه
جمع مي شود و ايجاد اختالل و التهاب مي ) در زنان(، كبد، طحال، مغز استخوان و تخمدان ها )فوق كليوي(

                                                     :».ما اشتباه بزرگي مرتكب شده ايم«وي تصريح مي كند كه . كند

ما امروز مي دانيم كه اين پروتئين . روي سطح خود داراي پروتئين سنبله است 2- يويروس سارس كوو«
ما بر اين باور بوديم كه اين پروتئين به صورت آنتي ژن . وارد جريان خون مي شود] پس از تزريق واكسن[

به مردم سم تزريق كرده  به اشتباهپس ما در واقع . ما نمي دانستيم كه نوعي سم است. عمل مي كند

                                                                                                                           114».ايم

رسواييِ روشي مجرمانه در بازاريابي مصنوعات داروسازي.  3333  
 

را از زواياي مختلف مطالعه » داللي مرض«نام بيش از سه دهه است كه پژوهشگران مستقل، پديده اي به 
دالالن مرض كنشگرانِ تبهكاري از نظام پزشكي جهاني اند كه با ايجاد التهاب رسانه اي و اشاعة . كرده اند

را به  درمانيتالش مي كنند تا انواع خدمات درماني، داروها، تجهيزات پزشكي و بيمة » ترس از بيماري ها«
و خدمات (و چون غالب داروها . م اند و نيازي به هيچيك از آنها ندارند بفروشندشهرونداني كه كامالً سال

، استخود موجب عوارض ناگوار قطعي بعدي ) درماني مثل عمل هاي جراحي و بستري شدن در بيمارستان
، به شودشخص سالمي كه فريب ترسِ بي اساس اين دالالن را مي خورد و گرفتار عوارض نامطلوب آن مي 

بيماري  - فروش دارو  - ترس «  فرآيند. گرددر، براي مدتي نامعلوم خريدار خدمات و كاالهاي آنان مي ناچا
دقيقاً همان سناريويي است كه با همكاري رسانه ها و خبرگزاري هاي جهاني » فروش داروي بيشتر -بيشتر 

أثر از اين فريب، به قشر با اين تفاوت كه  جمعيت مت. هم اكنون در خصوص بيماري كرونا در حال اجراست
. يا گروه سني يا جنسيت خاصي در جامعه، محدود نمي شود، بلكه تمامي شهروندان جهان را در بر مي گيرد

  115.و از اين رو بي دليل نيست كه واكسن كرونا سودآورترين محصول دارويي تاريخ بشر شناخته شده است
                                                                                           

 



 

22 

 

چگونه پزشكان، شركت هاي دارويي و بيمه گران مي كوشند كه شما : دالالن مرض«از زمان انتشار كتاب 
ير ذره بين پژوهشگران مستقل قرار گرفته ز داللي مرض ، موضوع1992ِدر سال  116»احساس مريضي كنيد

است.117 وجه مشترك كليه بيماري هايي كه دالالن مرض ترس آن را به دل انسان ها مي اندازند بزرگنمايي 
 رسانه ايجاد التهابِدارند، اما دالالن با خارجي ديگر، شكي نيست كه اين بيماري ها وجود  بيانبه . آنهاست

صورت عدم مراجعه به پزشك و پرشمار اند و در  اين بيماري هاطوري وانمود مي كنند كه مبتاليان به اي 
مصرف دارو به عواقب وخيمي دچار خواهند شد. پژوهشگران مستقل معتقدند كه تنها راه رهايي از دامي كه 
اين دالالن براي مردم پهن كرده اند، كسب آگاهي بيشتر در مورد بيماري هاست تا تصميم آحاد مردم در 

در ادامه، گزيده . ساس علم و آگاهي باشد و نه از روي ترسمورد استفاده از خدمات و مصنوعات درماني بر ا
اين يافته ها به ما كمك مي كند تا كنشگرانِ اصلي . از اين پژوهشگران را مي آوريم يكياز يافته هاي هايي 

اين توطئة مستمر براي بيمار كردن انسان ها و وابسته سازي ايشان به نظام پزشكي و مصنوعات و خدماتي 
                                             :دريابيمشند را بشناسيم و رد پاي آنان در بحران كرونا را نيز كه مي فرو

 

ي مطالعاتي در سازمان بهداشت جهاني براي تشخيص بيماري پوكي استخوان در زنان ، گروه1993 در سال«
از آنجاييكه امروز مي توان بدون عمل جراحي تراكم بافت استخوان در افراد . استاندارد مشخصي تعيين كرد

، 118»تي نمرة«، اين گروه تعيين كرد كه در هر زني كه معيار تراكم استخوانش، موسوم به گرفترا اندازه 
 119»كم تراكمي استخواني«اين ميزان از تراكم استخوان نشان از عوارض  ،باشد 5/2تا منهاي  1منهاي بين 

اين معيار كامالً ] قابل توجه اينكه... [دارد و بايد فوراً درمان را آغاز كند) 120»پوكي استخوان«ولي نه هنوز (
ا ايده آل براي ساله ر 35 انتراكمِ استخوانيِ زنخود دلبخواه است چرا كه گروه مطالعاتي نامبرده به دلخواه 

قرار داده است در صورتي كه ايده آل براي استخوان سالم در گروه هاي سني باالتر » زن با استخوان سالم«
و از اين روست كه شركت هاي داروسازي مي توانند بسياري از زنان در سنين باالتر را هدف . چنين نيست

                                                       ...  دهند و آنان را از پوكي استخوان بترسانند تبليغاتي خود قرار
 

و اتفاقي نيست كه آيين نامة سازمان بهداشت جهاني دقيقا در زماني منتشر شد كه نوع جديدي از داروها، «
، كه تقويت تراكم استخواني را به بيماران نويد مي دهند، به دنبال مشتري 121ها» سفوناتس فبي«موسوم به 

همچنين تصادفي نيست كه گروه مطالعاتي نامبرده در سازمان بهداشت جهاني با حمايت مالي . مي گشتند
يكي از همكاران سازمان بهداشت جهاني در سامان ] ديگر اينكه[و . شركت هاي داروسازي تشكيل شده بود

بود كه هيئت مشاوران آن » بنياد بين الملليِ پوكي استخوان«به اين طرح، سازماني غير انتفاعي به نام  دادن
                                                          ...اندكت سازندة دارو و تجهيزات پزشكي شر 31نمايندگاني از 

 
جرايد عمومي صحنة نشر ] زمان بهداشت جهانيهمزمان با اين تصميم از سوي گروه مطالعاتي سا[«

در . پوكي استخوان، نه تنها در زنان بلكه در مردان، شد» بيماريِ شايع اما پنهانِ«در مورد  فراواني اطالعات
                                  ...  مطبوعات، مرد و زن به انجام آزمايش تعيين تراكم استخوان تشويق مي شدند

 
] خريداري و استفاده از آن[اين، سنجش تراكم استخوان با دستگاه هاي بزرگي انجام مي شد كه  پيش از«

، سازندگان اين دستگاه ها ]يكي از شركت هاي بزرگ داروسازي[ 122»مرك«اما با پافشاريِ . پرهزينه بود



 

23 

 

ا اعمال فشار ب. [تشويق به تأمين دستگاه هاي روميزي كوچكي شدند كه در مطب پزشكان قابل نصب بود
موفق شدند كه هزينة اين آزمايشات سرپايي در مطب را از سوي بيمه ] ي داروسازي[شركت ها ] سياسي

س از پوكي استخوان و احتمال شكستگي استخوان بر اثر تر[، 1999تا سال در نتيجه، . كنندقابل پرداخت 
براي سنجش ميزان پوكي  ساالنه يك و نيم ميليون آزمايش در مطب پزشكان] زمين خوردگي ساده

و سپس استفاده از [يكي از سازمان هايي كه در ترغيب مردم به انجام اين آزمايش . استخوان را رقم زد
بود كه تماماً از  123»مؤسسة استخوان سنجي«نقش بسزايي داشت ] داروهايي كه واقعاً نيازي به آن نداشتند

                             124»...كت تشكيل مي شدكاركنان شركت مرك و پرسنل بخش روابط عمومي آن شر
  

چگونگي عملكرد عامل ترس در ذهن افراد در ارتباط با فروش دارو و خدمات درماني در گفتار يكي از 
اشخاصي كه به اين دام افتاده و بدون درك فريبي كه خورده است احساس اطميناني كاذب به دست آورده 

                                                                                                                 :قابل توجه است
 

پس از انجام به طور مثال، . ايجاد ترس، راهبردي مؤثر براي مجبور كردن مردم به خريداري چيزهاست«
ساكن شهر ريچموند در ايالت ويرجينيا گفته شد كه او عالئمي » كيتي«تست تراكم استخوان، به زني به نام 

من «: او مي گويد. دارد و بايد دارو مصرف كند تا از پيشرفت آن جلوگيري شود »كم تراكمي استخواني«از 
قبل از انجام . ردن بخشي از اينگونه مسابقات استقبالً در مسابقات دو ماراتون شركت مي كردم و زمين خو

مين كه ممكن است در يكي از اين زفكر نمي كردم  آزمايشِ پوكي استخوان من حتي يكبار هم به اين
اما حاال هر بار كه زمين مي خورم فوراً از جايم بر مي خيزم و با خودم مي . خوردن ها استخوان هايم بشكند

                                                                                    » .نشكستجاييم  شد چه خوب«: گويم
 

 مثبت اين آزمايشات و داروهاي گران و عوارض جانبي احتمالي ] ترس آفرين[اما واقعيت اين است كه اثرات
رات نافع در سبك زندگي، مثل در مقايسه با آنچه تغيي مي كندكه مصرف كننده را به امراض ديگر مبتال 

                       125».ورزش بيشتر و تغذية بهتر، مي تواند به راحتي به ارمغان آورد بسيار بسيار ناچيز است
 

تأثيري اغواكننده، گسترده، كار گيريِ زيركانة رسانه با بدر عصر ما، ترس آفريني در مورد بيماري ها مسلماً و 
و سريع دارد. بهره گيري از اخبار در رسانه نه تنها در مخاطب ترس ايجاد مي كند، بلكه با تكرار آن، اجازه 

پژوهشگران مستقلي كه داللي . نمي دهد كه فكر بيماري و دغدغة ابتال به آن از نظر مخاطب دور گردد
مرض را مطالعه كرده اند روش هايي كه اين دالالن در سوء استفاده از رسانه دنبال مي كنند را بدينصورت 

                                                                                                  :شناسايي و خالصه كرده اند
 

غلو در مورد شيوع و شدت بيماري) 1  
از عدم ابتال به بيماري كسب اطمينان جهت هر چه زودتر آزمايشاتتشويق مخاطب به انجام ) 2  
براي درمان بيماري به مصرف داروتشويق مخاطب ) 3  
ودرمان تبليغ شده  اثرات سوءمخفي كردن ) 4  
126داروي تبليغ شده منافع بزرگنمايي) 5  
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خبرنويسان معموالً ادعاهاي داروسازان را به همان صورتي كه دريافت مي كنند، بدون انجام مطالعات 

بدينصورت در ايجاد ترس در جامعه، تبليغ مصرف دارو،  ايشان. مستقل، در رسانه ها منتشر مي كنند
شهروندانِ رات سوء آن و در نتيجه مريض كردن تعداد بيشتري از بزرگنمايي منافع دارو، مخفي كردن اث

                                                                                    127.سالم با داروسازان همكاري مي كنند
 

همكاريِ نخبگانِ قلم به مزد صنعت داروسازي با رسانه ها در فرآيند دامن زدن به ترس همگاني نقشي 
خود را از نگارش مقاالت  درآمداين نخبگان، دانشگاهيان و پژوهشگراني هستند كه بخشي از . كليدي دارد

اينها كساني . ها كسب مي كنندمثبت در وصف دروغينِ كارآييِ داروها و مخفي سازيِ عوارض نامطلوب آن
هستند كه با ارائة سخنراني ها در گردهمايي هاي پزشكي و شركت در مصاحبه هاي تلويزيوني ترس از 
بيماري را در ذهن مخاطبين خود عمق مي بخشند و درمان با داروهاي خطرناك را راهي منطقي و 

فروش «نويسندگان كتاب ديگري در اين مورد،  .وانمود مي كنند بيماري هاخردمندانه براي پرهيز از عواقب 
، در مورد همكاري اين نخبگانِ 128»چگونه بزرگترين شركت هاي داروسازي همة ما را مريض كرده اند: مرض

                                                                                                : مزدور و رسانه ها مي نويسند
 

درصد تمام سالمندان آمريكا فشار خونِ باال دارند، تقريبا  90پيش برويم، اگر فقط با حرف اين نخبگان «
بايد براي پايين آوردن كلسترول خود دارو آمريكايي  ميليون 40نيمي از زنان آمريكا فاقد توان جنسي اند و 

ز اژِ خبرساز دارند، هر از چندگاه، يكي ابا كمك رسانه ها كه اشتهايي سيري ناپذير براي تيتر. مصرف كنند
ضمن اينكه راه هاي ديگر براي  .شديد و قابل درمان با دارو وانمود مي شوداين بيماري هاي بزرگنمايي شده 

 زير انبوهي از تبليغاتپيشگيري و درمان اين بيماري ها و آمار واقعي و بسيار كمترِ تعداد مبتاليان، در 
                                                                                  129».شركت هاي داروسازي خفه مي شود

 

قابل توجه اينكه هرگاه نوعي مرض با همكاري دالالن مرض و نخبگانِ خودفروخته قلم به مزد آنان در آمريكا 
رسانه اي مي شود، نظام پزشكي در ديگر كشورها، به ويژه در كشورهاي جهان سوم، براي اينكه خود را 

ه خود بدهند، پروپاگانِ جنايت نشان دهند، بدون اينكه زحمت انجام مطالعات مستقل ب» علم روز«همراه با 
آميز صنعت داروسازي را طوطي وار تكرار مي كنند و هموطنان خود را مجبور به استفاده از داروهايي مي 

چگونه بزرگترين شركت هاي داروسازي همة ما را : فروش مرض«كتاب . يستبه آنها نيازي نواقعاً كنند كه 
و هر فصل از آن به يكي از اين بيماري هاي بزرگنمايي شده شده است فصل نوشته  10در  »مريض كرده اند

تعجب آور نيست كه ظهور بسياري از همين بيماري ها را عيناً در تيتراژ بي اساس و . اختصاص يافته است
كلسترول باال، : غير علميِ مجالت عمومي و تخصصيِ فارسي زبان در دو دهة اخير در ايران شاهد بوده ايم

ل مربوط به يائسگي و نياز به هورمون درماني، بيش فعالي كودكان، فشار خون باال، پوكي افسردگي، مساي
                                                                                       .استخوان و سندرم رودة تحريك پذير

 

در برابر ترسِ بي اساسي كه شركت هاي بزرگ  اما واقعا چاره چيست؟ چه اقداماتي مي تواند شهروندان را  
به دل آنها مي اندازند مصونيت بخشد؟  - در كشورهاي غربي و به تبع در كشورهاي جهان سوم  -داروسازي 
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در نظام كنونيِ اطالع رسانيِ پزشكي منابع كثيري در مورد انواع داروها و روش هاي درماني انواع مرض 
وجود دارد. اما منابعي مشابه براي اطالعات معتبر و به زبان غير تخصصي، در مورد خود بيماري ها و نشانه 
هاي واقعي آنها، عاري از ترس آفريني، موجود نيست. و بي شك، بدون چنين منابعي، تصميم گيري آگاهانه 

درست در جامعه پيرامون  پس محدود كردن و محدود ماندن اطالعات 130.براي مردم امكانپذير نيست
ترسي دارد كه شركت هاي داروساز قادر اند در جامعه به وجود  افزايشخود نقشي عظيم در  ،بيماري ها

                                                             .  آورند تا به فروش فزايندة مصنوعات خود استمرار بخشند
 

در واقع تكرار اين استراتژي مستمرِ داروسازان براي فروش هر چه » كسن كروناوا«پروپاگان مربوط به تزريق 
در زير به توصيف راهكاري نوين در دنياي رسانه كه  .صنعت داروسازي است مصنوعاتبيشتر و طوالني ترِ 

داراي همخواني و تناسبِ الزم براي ايجاد ترسي جهاني و ماندگار ساختن آن از طريق تداوم جهل است مي 
مخاطبين ايجاد ترس و وحشت مي كند، بلكه صداي  آگاهي پردازيم، ساختاري كه نه تنها با محدود كردن 

                                                                                      . مخالفين را نيز در نطفه خفه مي كند
 

در برقراري خفقان جهانيفناوري خبرگزاري ها و شركت هاي رسوايي  . 4444  
 

عنوان گمراه كنندة توافقي رسمي بين خبرگزاري هاي بزرگ  131»اقدام براي پخش اخبار مورد اعتماد«
جهان مثل بي بي سي و رويترز از يك سو و شركت هاي بزرگ فناوري مثل مايكروسافت، فيس بوك و 

 در مورد كرونا و واكسن نماهاي آن براي سانسور و سركوب هر گونه اخبار مخالف توئيتر از سوي ديگر
طرف هاي اين پيمان با هم توافق كرده اند كه با رد يابي كلية اطالعاتي كه موافق با ويراست رسمي  132.است

بان يكي از ميز. بيماري كرونا و واكسن آن نيست از بازنشر آنها در فضاي مجازي و رسانه ها جلوگيري كنند
، اين هدف را 133»تيم ديوي«گردهمايي هايِ رسمي طرف هاي اين پيمان، مدير كل خبرگزاري بي بي سي، 

                                                                                                :بدينصورت خالصه كرده است
 

همكاري خود را در راستاي نشر اخبار مهم در مورد ضرورت » اعتماداقدام براي پخش اخبار مورد «شركايِ «
و فوائد واكسيناسيون ادامه خواهند داد ضمن اينكه هر گونه نظر مخالف كه از طريق دروغ رساني افسانه 

     134».هايي پيرامون مضرات واكسن را به جاي اطالعات معتبر عرضه مي كند را در نطفه خفه خواهند كرد
 

:ديگر از اين گزارش رسمي بي بي سي مي خوانيمدر جاي   
 

تالش هايي پشت پرده براي محدود  بامرتبط دانستن واكسن كرونا ] اين دروغ رساني ها[يكي از مصاديق «
كاستن از  ]از اقدامات دروغ رسانان[ و مصداقي ديگر. شهروندان است] كنترل و[كردنِ آزادي هاي فردي 

دروغ رسان ها وانمود مي كنند كه پسِ پردة واكسن كرونا . ابتال به كروناست] در افكار عمومي از[ترس 
                                                                                           135».انگيزه هاي شومي وجود دارد
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در نطفه، قرار است به چه صورت  136»دروغ رساني«منظور خفه كردنِ اما به راستي، اين پايش اخبار به 
در . نام گرفته است 137»پروژه مبدأ«انجام گيرد؟ يكي از روش هاي اين خبرگزاري ها و شركت هاي فناوري، 

                                              :اين مورد، در گزارشِ رسمي ديگري از توافق هاي اين گروه مي خوانيم
 

جهت راستي آزمايي اخبار در اجراي ] در عالم رسانه[شركا توافق كرده اند كه در ايجاد فناوري جديدي «
پيشران اين پروژه، بي بي سي انگستان، سي بي سيِ . با هم همكاري كنند» پروژة مبدأ«پروژه اي به نام 

اند كه اخبار غير مجاز را براي سركوب آنان مكلف شده . كانادا، مايكروسافت و نيويورك تايمز خواهند بود
                                                                                                           138»...شناسايي كنند

:را اينچنين توصيف كرده است مخالفين و يكي از مديران ارشد شركت مايكروسافت پروژة سركوبِ  

با بي بي سي و ديگر شركا در راستاي تحقق پروژه مبدأ روابط نزديكي به وجود آورده ] كروسافتدر ماي[ما «
ايم، پروژه اي كه هدفش بوجود آوردن استانداردها و روش هايي براي راستي آزمايي اخبار و اطالعات، از 

                                                                                                       139».مبدأ تا مقصد است

مي بندد، » پروژه«يافتن دركي روشن از چگونگي عملكرد اين جهت خواننده را بر اين توصيف سربسته راه 
اما با توجه به نتيجة خفقانِ كنوني در رسانه هاي داخلي و خارجي در  مورد واقعيت هاي واكسن كرونا و 

وان حداقل حدس زد كه طرف هاي اين توافق جهاني در عالم رسانه معتبر بودن عوارض هولناك آن مي ت
اخبار و اطالعات را بر اساس مبدأ آنها مي سنجند. مثالً اگر خبر يا اطالعات مورد نظر از سازمان بهداشت 

دولتيِ همكارِ ، يا ديگر سازمان هايِ بين المللي يا سازمان هاي »كزِ كنترل و پيشگيريِ بيماريامر«جهاني، 
شركت هايِ داروسازي باشد، جواز الزم براي بازنشر را دارد و لذا طرف هاي توافق مي توانند با خيال راحت 

بي شك انتشار اين اخبار در سطح جهاني، ضمن برقرار نگه داشتن ساية شوم ترس بر  140.آن را بازنشر كنند
انجام اخالقي، منطقي و علميِ  توجه به الزاماتار مي كند كه بدون افكار عمومي، غالب دولت ها را واد

براي محدود » ضد كرونايي«اقدامات  ،)در مورد بيماري و در مورد واكسن ها و عوارض آنها(پژوهش مستقل 
 اطالعات از مبدأي غيراما برعكس، اگر خبر و . ادامه دهندرا بي چون و چرا و بدون وقفه كردن زندگي مردم 
ه اي خالف آنچه اين مراكز مي پسندند را منتشر كند بايد از بازنشر آن به شدت از اينها باشد و نكت

يكي از پژوهشگران مستقل كه اقدام خبرگزاري هاي بزرگ براي خفقان رسانه اي را از . جلوگيري كرد
 شده اند،سانسور و سركوب كه تا كنون  نزديك پايش كرده است، چندي از برجسته ترين دانشمندان جهان

                                                                                           :بدينصورت شناسايي كرده استرا 
 

دكتر جي باتاچاريا، همه گيرشناس، دانشگاه استنفورد -  
دكتر سونترا گوپتا، همه گيرشناس بيماري هاي عفوني  -  
دانشگاه هاروارددكتر مارتين كولدورف، همه گيرشناس،  -  
دكتر رابرت مالون، مخترع فناوريِ واكسن ام آر ان اي -  
دكتر پيتر مك كلو، معاون اسبق كرسي پزشكي عمومي، دانشگاه بيلور -  
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141دكتر مايكل ييدن، معاون اسبق بخش تحقيقات بيماري هاي تنفسي، شركت فايزر -  
 

مخالف كه معتقدند بيماري كرونا در حد افراط حال بپرسيم كه با سركوب كردنِ خبريِ نظرات اين نخبگان 
بزرگنمايي شده است و نبايد از آن ترسيد، نشرِ چه نكات علمي و فنيِ مهم و حياتي در رسانه ها و فضاي 
 مجازي محدود شده است؟ و با سركوبِ هشدار اين دانشمندان كه معتقد به ضرورت تزريق همگاني واكسن

ين تزريق ها را تأييد مي كنند، چه محدوديت هايي در آگاهي عموم مردم نيستند و عوارض هولناك ا نماها
                                                                                                            به وجود آمده است؟

 
در . االت شناسايي كرده استپژوهشگر فوق سرفصل هاي زير از اخبار سركوب شده را در پاسخ به اين سو

تقسيم » محدود كردن آگاهي مخاطبين«و » حفظ ساية شوم ترس«اينجا اين سرفصل ها را در دو گروه 
از آنجاييكه ترس از يك سو و جهل از سوي ديگر در واقع دو روي يك سكه اند، برخي از سرفصل . كرده ايم

                                                  :لق پيدا مي كنندها، بسته به زاوية ديد تحليل گر، به هر دو گروه تع
 

 - اطالعات سركوب شده براي حفظ ساية شوم ترس

ايمني طبيعي كه با ابتال به اين بيماري در جامعه به وجود مي آيد بسيار قوي تر از ايمني ادعا  )1111
                                                                                                             .شده توسط واكسن هاست

و  142مثل آيورمكتين ،در مراحل اوليه ابتال به كرونا، عوارض مختلف آن با داروهايي ارزانقيمت) 2222

                                                                                              .قابل كنترل است ،143هيدروكلروكين
محدود كردنِ آگاهي مردم نسبت به درمان هاي ارزان، ايمن و مؤثر نه تنها به افزايش فوتي ها در بين اقشار 

پابرجا آسيب پذير انجاميده است بلكه از اين طريق، ترس بيشتري از ابتال به بيماري و مرگ در اذهان مردم 
ترس شايع در افكار عمومي، عموم مردم را براي قبول واكسيناسيون پذيراتر ساخته  144.نگه داشته شده است

دولت ها را وادار به خريداري واكسن نماهاي ام آر ان اي كرده  ،از مردم به دريافت واكسن يو استقبال بسيار
                                                                                                                              .است

 

رخ داده و گاه به كثيري از مردم  ابتال به عوارضِ جديِ پس از تزريق واكسن نماها در تعداد) 3333

                                                                                                       . مرگ ايشان منجر شده است
با سركوبِ اين اطالعات، نه تنها بي اثر و خطرناك بودن اين تزريق پنهان نگه داشته شده، بلكه با نسبت 

                                     . دادن موارد جديد كرونا به واكسن نزده ها، بر ترس مردم از يكديگر افزوده اند
 

145»تشديد عفونت ويروس توسط پادتن«شواهد نگران كننده در خصوص پديدة ) 4444  
سركوب اين خبر موجب شده است كه موارد جديد ابتال به كرونا در جوامع به واكسن نزده ها نسبت داده 

ادامة سياست هايِ محدود كننده اي چون فاصله گذاري  ،و در نتيجه ،و از اين طريق ترس و بدگمانيشود 
اين در صورتي . در جوامع موجه وانمود شودو تعطيلي كسب و كارها قرنطينة مردم در خانه ها  ،اجتماعي
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است كه پديدة «تشديد عفونت ويروس توسط پادتن» در واقع نشان از آسيب پذيريِ بيشتر واكسن زده ها 
                                                                              . به ابتال به كرونا و سويه هاي جديد آن دارد

 
 - محدود كردن آگاهي مخاطبين (اشاعة جهل)

19191919ويد مخدوش كردنِ مبدأ پيدايش بيماري كو) 1111  
 19آن دسته از افرادي كه شيوع جهاني كوويد  146در اين مورد» نيكوالس وِيد«پس از انتشار پژوهش مستقل 

را به جهشي طبيعي در اين ويروس در نوعي خفاش و يا بازارهاي سنتي گوشت تازه در چين نسبت مي 
دادند نمي توانند دستكاري ژنتيكي در اين ويروس در آزمايشگاه هاي آمريكا و چين به منظور عفونت زاتر 

در آزمايشگاه مؤسسه ويروس شناسيِ ووهان از سوي ديگر را ناديده كردن آن از يك سو و مسايل ايمني 
خفقان رسانه اي موجب پيمانِ محدود ساختن دسترسي عامه مردم به اين اطالعات توسط شركايِ . بگيرند

شده است كه مخاطبين، ارتباط بين فعاليت دانشگاهيانِ تبهكارِ چيني و آمريكايي و حمايت هاي مالي و 
توليد اين ويروس  تجاري و سلطه جويانةه گرانِ آمريكايي را نكاوند و در مورد انگيزه هاي تخصصيِ توطئ

                                                      .  آن كنجكاوي نكنند واكسن نماهايدستكاري شده و محتويات 
 

مثل آيورمكتين و  ،ارزانقيمتدر مراحل اوليه، عوارض مختلف بيماريِ كرونا با داروهايي ) 2222

                                                                                                 . قابل كنترل است ،هيدروكلروكين
اگر چه . ندبراي سال ها، اين دو دارو از جمله درمان هاي توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني بوده ا

ستفادة آنها مشخصاً براي كرونا نبوده اما تجويز آنها توسط برخي از پزشكان در ابتداي ابتالي بيمار به موارد ا
ند از پيچيده تر شدن عوارض آن در بيمارانِ داراي ا اين بيماري به تجربه نشان داده است كه آنها قادر

شتن درمان هاي ساده، عوارض با مخفي نگه دا. امراض زمينه اي جلوگيري و به بهبود ايشان كمك كنند
كرونا در برخي مبتاليان شدت يافته و در نتيجه به تشديد رعب و وحشت از پاندمي دروغين در جوامع 

ناآگاهي از درمان هاي ساده، ارزانقيمت و مؤثر را مي توان از عوامل كليدي استقبال بسياري . انجاميده است
دون كنجكاوي در مورد عواقب تزريق اين اختراع ناآزموده از مردم از واكسيناسيون با واكسن هاي ژني ب

كما اينكه قبل از اين براي پيشگيري از سرماخوردگي كسي اقدام به تزريق واكسن نمي كرد . محسوب كرد
                                                                      .چرا كه راه هاي درمان آن كامال شناخته شده است

 

اده و گاه به كثيري از مردم رخ د به عوارض جدي پس از تزريق واكسن نماها در تعداد ابتال) 3333
                                                                                                          .مرگ ايشان منجر شده است

با محدود نگه داشتن آگاهي مردم در اين مورد، بي اثر و خطرناك بودن اين دارو پنهان نگه داشته شده  
               .است و بسياري از مردم كماكان به تزريق واكسن نماها، در دوزهاي پي در پي، دلخوش كرده اند

 

»ادتنتشديد عفونت ويروس توسط پ«شواهد نگران كنندة در خصوص پديدة ) 4444  
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با محدود كردنِ دسترس مردم به اين اطالعات رخداد سويه هاي جديد كرونا توجيهي براي توليد و ارائة 
واكسن هاي جديد و استمرار بخشيدن به تقاضا براي دوزهاي پي در پيِ دارويي است كه اساساً غير ضروري، 

                                                                                                         .ستبيماري زابي اثر و 
 

و اشاعة جهل، عامل كليدي در  ترسرسانه هاي جهاني در ايجاد  همكاري تنگاتنگپس مي بينيم كه با 
بازاريابي و فروش فزايندة واكسن نماهاي كرونا، پيرو سنتي ضدبشري در صنعت داروسازي، همان ايجاد 
ترس در جامعه با بزرگنماييِ يك بيماري و مخفي نگه داشتن عوارض نامطلوبِ داروي آن است. صنعت 
داروسازي به تجربه آموخته است كه اگر ترس در جامعه پيرامون بيماريِ خاصي به وجود نيايد، مردم به 

و همانطور كه شاهد بوده ايم از زمان . نخواهند گشت دنبال دارويي كه براي آن بيماري توليد كرده است
فراهم شدنِ واكسن نماهاي كرونا تا كنون، ميليون ها نفر در سراسر جهان تزريق اين دارو را پذيرفته اند 
بدون اينكه به عواقب نامطلوبِ كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت آن بينديشند. براي چند لحظه به واقعيت 
هاي مستند زير توجه نماييم و تأثير آرامبخش حقيقت در مقايسه با ترس و تشويشِ حاصل از جهل را در 

                 آيا اين اطالعات از نگراني شما به ابتال به كرونا و جان باختن از آن نمي كاهد؟. خود رصد كنيم
 

بيماري هاي زمينه به درصد  5/4فقط در كشور انگلستان،  19بر اساس آمار فوتي هاي بيمارستانيِ كوويد  -
 اي (مثل ديابت و فشار خون باال) مبتال نبودند.147                                                                       

درصد تمامي فوتي هاي كرونايي از بيماري هاي زمينه اي رنج مي  9/94به همين منوال، در آمريكا نيز،  -
                                                                                                                          148.بردند

درصد كساني كه به واسطة ابتال به كرونا در بيمارستان بستري شده اند داراي اضافه وزن و يا وزن  78 -
                                                                                                           149.بسيار باال بوده اند

ايمنيِ طبيعي كه در مقابله با ويروس كرونا در بدن انسان به وجود مي آيد به مراتب قدرتمندتر از ايمني  -
                                 150.مصنوعي اي است كه توسط واكسن هاي ام آر ان اي در بدن به وجود مي آيد

اما اين تست فاقد كارآيي و دقت الزم . نام دارد» پي سي آر«روشِ عمدة تشخيصيِ ابتال به كرونا، تست  -
درصد است و در نتيجه كامالً بي  97برابر با است به طوري كه احتمال دريافت جواب مثبت از اين آزمايش 

                                                                                                                   151.است اعتبار

 
اين شواهد مستند بسيار اطمينان بخش اند اما همانطور كه اينروزها شاهديم هيچ نشاني از آنها در رسانه 

مردم از زدن عموم مطمئناً اگر اين اطالعات منتشر مي شد، . ديده نمي شودهاي رسمي داخلي و خارجي 
صنعت داروسازي مي . واكسن منصرف مي شدند و اين نتيجه اي نيست كه صنعت داروسازي مي پسندد

خواهد كه ترس از ابتال به كرونا در نظر جهانيان مهيب و مستمر باقي بماند تا آنچه توليد كرده است به 
. كند جلبسرمايه گذاران بيشتري را به خريد سهام خود در بورس ها توجه بتواند  فروش برسد و اين صنعت  

 

نسيم خوشِ حقيقت جويي و عدالت خواهي !جهل بس، ترس تمام . 5555  
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خوشبختانه اشاعة ترس و محدود سازيِ آگاهي كه توسط رسانه هاي بزرگ در سطح جهاني چيره شده و 
رفتارِ ميليون ها پزشك و پرستار، مسئوالن دولتي، و مردم عادي را با اهداف طراحان اين مصيبت بزرگ 

به تقليد و دنباله رويِ بي چون و چرا وادار نكرده فريب نداده و همه را همسو ساخته است، همة انسان ها را 
ي كه به اين مسئله جهاني با ديدي واقعاً علمي نگريسته اند و از پرسيدن و فهميدنِ هستند كسان. است

بيشتر ابايي نداشته اند. ايشان حقيقت جويي را خط مقدم مقاومت در جنگ ضد بشري و اعالم نشدة كرونا 
                     . مي دانند كه در آن مرزها و ابعاد نبرد مبهم و دشمن در آن ناشناخته نگهداشته شده است

 

وزير بهداشت لهستان وجود ، )2009(خوكي در خالل التهابات رسانه اي و اجتماعيِ مربوط به آنفوالنزاي 
قراردادهاي زورگويانه اي را افشا كرد كه در آن زمان از سوي شركت هاي واكسن ساز بر دولت ها تحميل 

به پذيرش تمام مسئوليت ها براي كليه عوارض ناگوار  نظير اين قراردادها كه دولت ها را ملزم 152.شده بود
واكسن ها مي كند و شركت هاي داروساز را از هر گونه تقصير مبرا مي سازد احتماال در ارتباط با واكسن 

در واقع، به رغم تالش هاي بي وقفة خبرگزاري هاي بزرگ در . كرونا نيز تحميل شده اند ام آر ان اي هاي
جهانيان، گزارش هايي در تأييد وجود چنين قراردادهايي با دولت هاي اروپايي و  يرحفظ خفقان و بي خب

                                                                                         153.آمريكاي التين منتشر شده است

 
كشور اياالت متحده براي محدود كردن  در واقع اين قراردادهاي تحميلي، الگوبرداري از اقدامي است كه در

در غرامت گرفتن  نتواند براي كسيتا انجام شده است  داروسازيتوانايي مردم در شكايت از شركت هاي 
، 2005در سال . اقدام كندمقابله با كرونا توليد شده  كه به بهانةارتباط با عوارض زيانبارِ داروها و واكسن هايي 

، به وزارت بهداشت آن كشور اجازه داده 154»و تدارك براي شرايط اضطراري قانون آمادگي عمومي«طبق 
از دعاوي قضايي در را كليه داروسازان » شرايط اضطراري در سالمت عمومي«با اعالم در صورت لزوم شد كه 

، وقتي كه وزارت 2020فورية  4در تاريخ . سازدمصون  خودارتباط با خسارات و لطمات ناشي از مصنوعات 
اعالم كرد، مصونيت كاملِ كشور » شرايطي اضطراري در سالمت عمومي«را  19داشت آمريكا، شيوع كوويد به

براي جبران اين راهزنيِ حقوق بشري از سوي  .توليد كنندگان واكسن هاي دروغين در اين كشور كليد خورد
 شهروندانيكه شكايات صنعت داروسازي، بر اساس قانون نامبرده، وزارت بهداشت آمريكا موظف شده است 

پيرو اين الگو، . كه از عوارض ناگوار داروها لطمه مي بينند را بررسي و به ايشان از بيت المال خسارت بپردازد
عقد قراردادهاي همين ميزان از مصونيت در برابر حكم قضايي براي واكسن سازان در سطح جهاني با 

                                                                                        .تحميلي با دولت ها فراهم شده است
 

وجود اين قراردادهاي تحقيرآميز اين سوال را مطرح مي كند كه چرا دولت هاي مستقل بايد به اين 
شرايط عقد ز از ني) سال 30تا  10به مدت (آنها زورگويانه كه حتي محرمانه نگه داشتن خفت بار و قراردادهاي 

آنهاست تن بدهند؟ واقعيت اين است كه عالوه بر القاي ترس در افكار عمومي و محدود كردن آگاهي عامه 
سه رهبر نسبتاً جوان زير . مردم و مسئولين، تهديد و ترور نيز بخشي از استراتژي طراحان كرونا بوده است

» پاندمي كرونا«ختند هر سه بر عليه صحت كه يكي با ترورِ آشكار و دو تن ديگر به طور ناگهاني جان با
، رئيس جمهور 156»جان ماگوفولي«) 2، رئيس جمهور هائيتي، 155»جوونل مويس«) 1: موضع گرفته بودند
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اولي در خانة خود به دست گروهي از افراد مسلح . ، رئيس جمهور بوروندي157»پير انكورونزيزا«) 3تانزانيا و 
قلبي در گذشت و سومي نيز ابتدا سمت خود را به شخص ديگري  شكنجه و سپس ترور شد، دومي از سكته

عالوه بر مخالفت با اقدامات ضد كرونايي ديكته شده از . و سپس به طور ناگهاني از دنيا رفت واگذار كرد
داشتند؛ بعد از بيرون شدن ايشان از  نيزسوي سازمان بهداشت جهاني، اين سه نفر وجه مشترك ديگري 

با سياستي كامالً موافق با ايشان هايشان، سياست ممنوعيت اقدامات ضد كرونايي صحنة سياسي كشور
پس نه تنها ملت ها  158.قرنطينه، زدن ماسك، فاصله گذاري اجتماعي و تزريق همگاني واكسن جايگزين شد

رو از بلكه دولت ها نيز، به واسطة توطئه اي جهاني از نوع فريب، ترس و ترور در خطر بوده اند و از اين 
رهبران سياسي و مديران اجرايي نمي توان انتظار داشت كه يك تنه به افشاگري و دفاع از حقوق مردم خود 

در شرايط كنوني، جز آگاهي عمومي و همبستگي عامه مردم با هم از يك سو و همراهي مسئولين . بپردازند
              .  نندة كرونا را در هم بشكندبا شهروندان آگاه از سوي ديگر نمي تواند طلسم اسارت بار و تحقيرك

 
خوشبختانه با تالش خستگي ناپذير پژوهشگران مستقل هم اكنون اطالعات مستند براي افزايشِ آگاهي 

نمونه اي از . عموم مردم و زمينة همبستگي ايشان در عملكردي هماهنگ به اشكال مختلف فراهم شده است
اين رويكرد مردمي از  سال 2020 در حال شكل گيري بوده است، روندي تدريجي كه جايگزين شدنِ پنهان 
كردن حقيقت و القاي ترس توطئه گران را با حقيقت جويي و عدالت خواهي توده ها در سطحي جهاني نويد 
مي دهد. از يك سو مجموعه شواهد انكارناپذير در مورد توطئة خلق ويروسي جديد در محيط آزمايشگاهي و 
بكارگيريِ تستي جعلي براي ايجاد و تداوم رعب و وحشت جهاني و از سوي ديگر افزايش تعداد آسيب 
ديدگان از تزريقِ اجباريِ واكسنِ ام آر ان اي و قرنطينه هاي ناموجه، بستر حقوقي الزم جهت تنظيم 

» جمعيدادخواهيِ «آنچه دادخواهيِ سنخي يا در معموالً . استآورده فراهم  را 159»دادخواهيِ سنخي«
ناميده مي شود، عالوه بر انگيزه هاي اخالقي و بشردوستانه، انگيزة ماديِ عظيمي براي وكالي دعاوي و 

ضمن احقاق حق براي آسيب ديدگان، با اخذ همچنين، دادخواهيِ سنخي . مي آيدشاكيان نيز به وجود 
نفوذ سياسي شكست ناپذير مي  از نظر مالي وفوق قانون و كه خود را  انياز خاطيان، زورگوي كالن خسارت

                                                         .مي رساندپشيمان كننده و بازدارنده پنداشته اند را به كيفري 
 

، يكي از وكالي شاغل در آلمان است كه با مشاركت فكريِ همكارانِ حقوقدان خود 160»راينر فولميچ«
از ماه جوالي وي . به وجود آورده است» طراحان رسوايي كرونا«نهضتي جهاني براي در هم شكستن جبهة 

اً مورد جسته ترين دانشمندان جهان كه غالبتن از بر 110بيش از انجام مصاحبه هاي مفصلي با  اقدام به 2020
مجموعه اطالعات به دست آمده از اين مصاحبه ها . سانسور و سركوب رسانه اي قرار گرفته اند كرده است

آنچه وجود دارد بحراني است . وجود خارجي ندارد» بحران كرونا«معلوم ساخته است كه اساساً چيزي به نام 
رسوايي كوويد ي فولميچ معتقد است كه آقا. به وجود آمده است» پي سي آر«كه توسط نتايجِ دروغينِ تست 

داشته ا زماني كه نتايج دروغين تست پي سي آر ترس از ابتال به اين بيماري را در جوامع جهان زنده نگه ت 19
بدون نتايج دروغين تست پي سي آر، هيچ توجيهي براي قرنطينه و تزريق . از ميان نخواهد رفت باشد

از اين رو، وي به جاي تدوين دادخواست در شكايت از واكسن . است عمومي واكسن در جوامع وجود نداشته
، قصور در انتخابِ تستي ناكارآمد از سوي مسئولين بهداشت به جرم توليد واكسن نماهاي بيماري زا سازان
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آلمان و سازمان بهداشت جهاني و ديگران كه در فريب مردم و مسئولين نقش داشته اند را محور دعوايِ 
استفاده نامناسب از فناوري پي سي آر، اين متهمان را عمالً قابل پيگرد قانوني . قرار داده است سنخيِ خود

به موجب (و جاني ) به موجب قرنطينه هاي غير موجه(براي پرداخت غرامت به آسيب ديدگان اقتصادي 
                                                                      . كرده است) عوارض ناشي از واكسيناسيون اجباري

 
وي از كليه حقوقدانان و وكالي دعاوي كشورهاي . آقاي فولميچ اين اقدام قضايي را نهضتي جهاني مي داند

به علت جواب  -جهان دعوت كرده است كه با گردآوري اطالعات در مورد آسيب ديدگان از تست پي سي آر 
به اين دادخواست سنخي  -به موجب آن بر آنها تحميل شده است مثبت دروغين و مداواي زيانباري كه 

گزارش مفصلي از يافته هاي تحقيقاتي وي و همكارانش در آلمان و جزييات دادخواستي كه قرار . بپيوندند
است در دادگاهي در اياالت متحده شنيده شود هم اكنون براي مطالعة وكال در سراسر جهان و اعالم آمادگي 

                                                                 161 .به اين دادخواهي سنخي فراهم است پيوستن جهت
 

كميتة آلماني تحقيقات «مستندي كه اين حقوقدان و همكارانش در  شواهداز پرداختن به رئوس  پيش
الزم است كه به توصيف تست جعليِ پي سي آر بپردازيم و نقش كليدي آن در  گردهم آورده اند 162»كرونا

                              .ايجاد ترس و اجراي بزرگترين كالهبرداريِ تاريخ بشر، يعني رسوايي كرونا، را بكاويم
 

راي تكثير دي ان معروف شده است در واقع فناوري هوشمندانه اي ب» تست پي سي آر«آنچه امروز به نام 
از طريق اين فناوري، در مدتي اندك، نمونة دي ان اي كه از . اي به منظور انجام تحقيقات زيستي است

. گرفته مي شود را با چرخش، تكثير مي كنند تا براي مطالعه آسان تر گردد) انسان يا حيوان(موجودي زنده 
در توصيف اين . يقات جرم شناسي، متداول استاستفاده از اين فناوري در تحقيقات زيستي، از جمله تحق

نوبل را از آن  جايزة 1993ل ، كه در سا163»كري ماليس«فناوري و استفاده هاي درست از آن از مخترع آن 
                                                                                 :خود كرد، نقل است كه فناوري پي سي آر

  

آيندي است كه از طريق آن نمونه اي از مولكول ها كه از افراد گرفته مي شود را در ابعاد عظيمي تكثير فر«
 مي كنند. اين فرآيند براي تشخيص بيماري نيست.»164                                                                
 

تصريح مي كند  165اي كه با وي انجام شده است در تأكيد نظر خود در اين مورد، وي در مصاحبة ضبط شده
كه در نمونه برداري از افراد، تعداد كثيري از ملكول هاي مختلف برداشته مي شود و همة آنها در اين فرآيند 

چگونه مي توان تنها يكي از اين ملكول ها را محورِ تشخيص يك . دندر جمعيت هاي ميلياردي تكثير مي شو
فناوري پي سي آر به هيچ وجه نمي تواند در تشخيص ابتالي شخص به بيماري اي پس ! بيماري قرار داد؟

                                                                                                .خاص مورد استفاده قرار گيرد
 

اي شدن رسوايي بزرگ تعداد كثيري  اعتراض دانشمندان و پزشكانِ متعهد به اين تست دروغين و نيز رسانه
كزِ كنترل و پيشگيريِ امرسازمانِ نهايتاً از مردمِ كامالً سالم كه به غلط جوابِ مثبت پي سي آر گرفته بودند، 

نامناسب و  را 19افراد به كوويد آمريكا را وادار كرد تا استفاده از اين فناوري براي تشخيص ابتالي  بيماري
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نامعتبر و باطل  ،از اين فرآيند را طي اعالميه هاي رسمي به رسانه ها و آزمايشگاه هانتايج به دست آمده 
                                                                                                                     166.اعالم كند

 
تست پي كه  ه بودجنجال برانگيز، دكتر فاوچي اعتراف كرد، در مصاحبه اي 2020جوالي  16در تاريخ پيشتر، 

به اين معني كه اگر جواب  167.معني و گمراه كننده است انجام شود بي 35سي آر اگر با چرخش بيش از 
                                            :مي گويدمصاحبه اين وي در . مثبت باشد، قابل قبول و معني دار نيست

چرخش انجام بدهيد احتمال اينكه نتيجة آن درست باشد خيلي خيلي خيلي  35تست را با ا اين اگر شم«
مي توان گفت كه تقريبا هرگز نمي توان روي جوابي درست كه قابل اتكا باشد در چرخش هاي . است اندك

                                                                                 168».حساب كرد 36يا حتي  37باالتر مثل 

اف (چرا اين اعتراف آقاي فاوچي جنجال برانگيز بود؟ چون پيش از اين، با مجوز سازمان غذا و داروي آمريكا 
به عبارت ديگر، تا  169.ش شده بودندچرخ 40از استفاده ، تمامي آزمايشگاه هاي آن كشور موظف به )دي اي

اين زمان، تمامي آزمايشگاه ها در كشور آمريكا، دانسته يا ندانسته، در كالهبرداري بزرگي شركت كردند كه 
يكي از پژوهشگران مستقل كه اين موضوع را با دقت . با رهبري وزارت بهداشت آن كشور عملياتي شده بود

                                                                                                 : دنبال كرده است مي نويسد

ش و نه چرخ 40بايستي از آزمايشگاه ها مي ] و گرفتن جواب مثبت[پس با اين حساب براي يافتن ويروس «
كنند كه از  اما آزمايشگاه ها هرگز در گزارش خود به بيماران و به پزشكان قيد نمي. كمتر استفاده مي كردند

د كه معاونت خود  در اين ه انو اين يعني كه آزمايشگاه ها حاضر نبود... چه تعداد چرخش استفاده كرده اند
                                                                                             170».جنايت را روي كاغذ بياورند

اد مثبت ها در جامعة آمريكا باال نشان داده شود؟ براي بزرگنمايي و ايجاد ترس و چرا مهم بوده است كه تعد
در آن كشور و به تبع در سراسر جهان از ويروسي كه خطر ابتال به آن و مرگ و مير از آن در واقع از 

ه است، و چون آمار مثبت ها فقط بر اساس شعبدة فريبكارانة پي سي آر بود. آنفوالنزاي معمولي بيشتر نيست
مطلقاً هيچ توجيهي براي انجام اقدامات محدود كننده، تحقيركننده و تخريب كننده اي چون قرنطينه كردن 
جوامع، ورشكست كردن تعداد كثيري از كسبه، ايجاد رعب و استرس عمومي، منع ترددهاي خياباني و جاده 
اي، تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و ديگر اماكن عمومي و ويرانگرتر از همه، روانه كردن هزاران نفر به 
بيمارستان ها كه احتماالً فقط مبتال به سرماخوردگي ساده اي بودند و نيز تزريق سمي خطرناك حاوي انواع 
 محتويات سؤال برانگيز، به نام واكسن، به خرد و كالن در جوامع، وجود نداشته است.                             

ميليون نفر در جهان مبتال به  465، نزديك به 2022مارس  18بهداشت جهاني، تا بر اساس آمار رسمي سازمان 
اين ارقام هولناك اند اما از آنجاييكه  171.ن نفر جان باخته اندميليو 6از اين تعداد تقريبا . شده اند 19كوويد 

در پرتو اين آگاهي بسيار مهم در . عني استتست هاي مثبت پي سي آر نامعتبر است، اين آمار كامالً بي م
تشخيص داده » مبتال به كوويد«مورد جعلي بودنِ تست پي سي آر قابل تصور است كه بسياري از افرادي كه 
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، مثل سرماخوردگي عادي، بودند يشدند و به بيمارستان ها اعزام شدند در واقع مبتال به بيماري هاي ديگر
تند، تلف شدن آنها بر اثر عفونتي مرگبار بوده كه در زمان بستري در بيمارستان و اگر در بيمارستان جان باخ

به بيان ديگر، قابل تصور است كه بسياري از افرادي كه جزو آمار فوتي هاي كرونا به ثبت . به آن دچار شدند
                              172.رسيده اند در واقع در ابتدا به كرونا مبتال نبوده اند و لزوما از كرونا فوت نكرده اند

كامال شناخته  2020مبر جالب توجه اينكه نامعتبر بودن اين تست براي تشخيص ابتالي افراد به كرونا از نوا
شده بوده است. در اين تاريخ نقد مفصلي در مورد ايرادات اين تست از منظر مولكولي و روش شناسي توسط 

ايراد  10 نقد مشخصا در اين. پژوهشگران اين رشته منتشر شده استگروهي از برجسته ترين دانشمندان و 
                        173: در بخشي از اين نقد به صراحت آمده است. دي به تست پي سي آر قيد شده استج

قرار يا بيشتر  35چرخه ها ، اگر تعداد ]و جواب آزمايش او مثبت باشد[اگر كسي با اين تست آزمايش شود «
، احتمال اينكه اين فرد عمالً مبتال )چنانكه در بيشتر آزمايشگاه هاي اروپا و آمريكا چنين است( ه باشدگرفت

درصد است، و اين يعني كه احتمال اينكه اين جواب مثبت نادرست باشد  3به اين بيماري باشد كمتر از 
                                                                                                     ».درصد است 97برابر با 

در پيگيري قضايي اين كالهبرداريِ تشخيصي كه با سوء استفادة فريبكارانه از فناوري اي كه اساساً توانايي 
قضايي و اخذ غرامت براي خسارات  دپيگيرتشخيصي ندارد، اقدامات زير تخلف محسوب مي شود و قابل 

وارده به ميلياردها نفر است كه زندگي شان به واسطة اين كالهبرداري در معرض ويراني اقتصادي، مرگ 
                                         :سرپرست خانوار و يا معلوليت جسمانيِ خود فرد و يا هر سه انجاميده است

 

                                                . از سوي سازمان بهداشت جهاني 2020مارس  11ماه  اعالم پاندمي در) 1
  .كشور جهان 190در بيش از شماري از كسبه و بنگاه هاي خرد پر تعداد ساختن و متضرر برقراري قرنطينه ) 2
                                  .جهانيسوء استفاده از فناوري پي سي آر براي ايجاد رعب و وحشت در سطح ) 3
انتشار آمار غلط در مورد مبتاليان و فوتي هاي كرونا اعالم شده توسط دولت ها و سازمان بهداشت ) 4

                                                                                                                           . جهاني
ابتالي تعداد كثيري از جهانيان به انواع بيماري ها به واسطة ترس ناشي از تست پي سي آر كه ايشان را ) 5 

174،175.به تزريق سمي كه به نام واكسن معرفي شده وادار كرده است
                                                      

قانون جنايي بين المللي مربوط به جنايات  7اشاره به بخش  مفصل خود ضمندر گزارش آقاي راينر فولميچ، 
               :بر عليه بشريت، رويكرد قضايي خود و همكارانش به رسوايي كرونا را بدينصورت خالصه مي كند

آيا پاندمي كرونا مسئله اصليِ ماست يا وجود پاندميِ تست پي سي آر كه درصد پاسخ مثبت اشتباه آن ) 1
االست؟ آيا جواب مثبت تست به اين معني است كه فرد مبتال به كروناست، يا اينكه جواب مثبت در بسيار ب

                                                                                              اين تست كامالً بي معني است؟
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اجتماعي و گذاري ا، استفادة اجباري از ماسك، فاصله آيا اقدامات ضد كرونا، مثل تعطيلي كسب و كاره) 2
قرنطينه افراد، واقعاً به منظور حفاظت از مردم در برابر ابتال به كرونا صورت گرفته است يا براي ايجاد ترس 
در جامعه كه به موجب آن مردم بپندارند كه جانشان در خطر است و بي درنگ و بدون اينكه كنجكاوي 

را بپذيرند و از اين رهگذر زمينة  ند راه حل هاي ارائه شده مثل تست هاي پي سي آركنند و سؤال بپرس
                                                را فراهم كنند؟از فروش واكسن ثروت اندوزيِ شركت هاي داروسازي 

ديگري، تحت فشار البيگري دولت آلمان، بيش از هر دولت ] در جريان رسوايي كرونا[آيا حقيقت دارد كه ) 3
، قرار گرفت؟ 178»]آدهانوم[تدروس «و  177»ويلر] لوتر[«، 176»دروستن] كريستن[«از سوي اشخاصي چون 

آيا حقيقت دارد كه چون آلمان در جهان به عنوان كشوري با انضباط اجتماعيِ فوق العاده شناخته مي شود، 
توانست به راحتي پيروي دولتمردان اين كشور از اقدامات سختگيرانة ضد كرونايِ ديكته شده به آنها، 

                                                        سرمشقي براي تمام مسئولين در ديگر كشورها به وجود آورد؟ 
 

اين سه سوال جداً نيازمنديم چون آنچه به آن كروناويروس جديد و بسيار خطرناك براي ما به پاسخ درست 
مي گويند خود موجب مرگ و مير زيادي در جهان نشده است، در هيچ كجاي جهان، و به ويژه در آلمان. اما 

تست پي سي آر است، و تقريبا تماما بر اساس ] نادرست[رونايي، كه تنها توجيه آن نتايجِ اقدامات ضد ك
تست پي سي آرِ ساخته شده توسط دروستنِ آلمان است، موجب مرگ و مير تعداد كثيري از انسان ها و 

        . تويران شدن تعداد پرشماري از كسب و كارها و از بين رفتن معيشت مردم در سراسر جهان شده اس

اين تست ] غلط[در گزارش آقاي فولميچ آمده است كه در برخي از كشورها، تبعيت بي اساس از نتايج 
مثال در استراليا، اگر كسي ماسك نزند و يا ماسكش را آن طور . شرايط خشونت آميزي به وجود آورده است

در فيليپين، افرادي كه ماسكشان  179.كه مسئولين مي خواهند به صورت نداشته باشد روانة زندان  مي شود
                                          180.كشته مي شوندرا آنطور كه مسئولين مي خواهند نزنند به ضرب گلوله 

                                            : را مي توان يافتنشانه هايِ بيشتري از توطئه  در اظهارات آقاي فولميچ
 

چه اتفاقي  2020و سپس در ماه هاي آغازين  2019در ماه مه اجازه بدهيد كه با اين اطالعات شروع كنيم كه «
در مورد ... هاي سياسي آلمان از هر دو حزب غالب شماري از چهره حضورهمايشي با  2019در ماه مه . رخ داد

                                                                                         . موضوع بهداشت جهاني برگزار شد

صدر اعظم وقت [يي تعدادي از كساني كه جزو متهمين اين پرونده اند، مثل آنگال مركل، ادر اين گردهم
كسان ديگري هم حضور  جمعاما در اين . سخنراني كردند 181»ينس اشپان«و وزير بهداشت، ] آلمان

                       . ايشان نيز سخنراني كردند. داشتند، مثل پروفسور دروستن، پروفسور ويلر و آقاي تدروس

اينها البيگراني از بنياد صنعتي . افراد ديگري نيز در اين همايش حضور داشتند كه نظرات خود را بيان كردند
به [اينها سازمان هاي بزرگي اند كه با بيشترين پرداخت ها . بودند 182»ولكام تراست«بيل و ماليندا گيتز و 
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بر سياستگذاريِ دولت ها ] سازمان هاي بين الملليِ مرتبط با بهداشت جهاني، مثل سازمان بهداشت جهاني
                                                                                  . در حوزة بهداشت نافذ و اثرگذار بوده اند

بازيگران اصلي در اعالم پاندمي جهاني كرونا بودند و تست پي سي آر را  ،كمتر از يك سال بعد، همين افراد
جواب هاي مثبت همين تست ... سراسر دنيا تثبيت كردند در 19يد به عنوان تنها تست تشخيص ابتال به كوو

فاصله گذاري هاي اجتماعي و پوشيدن اجباري ماسك را توجيه بود كه قرنطينه ها، تعطيلي كسب و كارها، 
                                                                                                                    183».پذير كرد

فولكس واگن و  آقاي راينر فولميچ كه پيروزي در دادخواست هاي سنخي بر عليه شركت هاي بزرگي چون
بانك آلمان مرتبط با قصور و كالهبرداري توسط اين شركت ها را در پروندة كاري خود دارد تنها كسي 

حقيقت جو و عدالت خواه ديگري  وكيلِ. نيست كه اقدام به شكايت بر عليه عامالن بحران كرونا كرده است
لي الهه از تعدادي از عامالن كليدي رسوايي با اقامة دعوي در دادگاه جنايي بين المل 184»هانا رز«به نام 

               186:شامل شخصيت هاي زير استدر اين دادخواست متهمين ليست  185.كرونا شكايت كرده است
 

آلبرت بورال، مدير عامل شركت فايزر -  
استفان بانسل، مدير عامل شركت مدرنا -  

پاسكان سوريو، مدير عامل آسترا زنكا -  

مدير عامل جانسون اند جانسون الكس گورسكي، -  

تدروس آدهانوم، دبير كل سازمان بهداشت جهاني -  

بوريس جانسون، نخست وزير انگلستان -  

كريستوفر ويتي، مشاور ارشد بهداشت دولت انگلستان -  

متيو هنكاك، وزير بهداشت سابق انگلستان -  

ساجد جاويد، وزير بهداشت انگلستان -  

»اروها و محصوالت بهداشتيد«جون رين، رييس شركت  -  

راجيف شاه، رئيس بنياد راكفلر -  

برگزار كنندة نشست جهانيِ ساالنة سران شركت هاي بزرگ [» مجمع جهاني اقتصاد«كالس شواب، رييس  -
]صنعتي جهان در داووس سوئيس  

بيل و ماليندا گيتز، مديران عامل بنياد بيل و ماليندا گيتز -  
  مؤسسة ملي آلرژي و بيماري هاي عفونيآنتوني فاوچي، رييس  - 
   »اكو هلث اَالينس«رئيس سازماني غير دولتي  پيتر ديشك، رييس -

 

همانطور كه در متن دادخواست خانم رز آمده است، وي شكايت خود را بر اساس قانون جنايي بين المللي 
كه از بحران كرونا صدمه  »بريتانيا شهروندانتمام «و به نيابت از سوي  187»آيين نامة نورمبرگ«موسوم به 

الگويي براي به عنوان بي شك اين سند قضايي مي تواند . خورده اند تدوين و به دادگاه عرضه كرده است
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آسيب ديدة حقوق دانانان و مقامات قضايي از ديگر كشورهاي مستقل جهان جهت احقاق حقوق شهروندان 
                                                                                                . خود مورد استفاده قرار گيرد

 
در سخنراني خود در شهر لندن در حضور ده ها هزار نفر از معترضين، ضمن توصيف  آقاي فولميچ،

                                                                          : دادخواست سنخي خود در آمريكا و كانادا گفت
 

قدرت . و اين به بركت قدرت ماست، قدرت مردم. جبهة سهمگين جاعالن كرونا در حال فروپاشي است«
جامعه بشري با تمام احساسات و عواطف ... جامعة بشريت بسيار بيشتر از جبهة ضد بشريِ طرف مقابل است

ل ضد بشريت قرار در اين نبرد، بشريت در مقاب... انساني اش، هميشه بر هوش مصنوعي پيروز خواهد بود
گرفته است. و ماييم كه بشريم. ماييم كه مي خنديم، مي گرييم، آواز سر مي دهيم و به يكديگر مهر مي 

پس طرف مقابل بي ترديد . طرف ديگر به معنويت راهي ندارد. طرف ديگر قادر نيست چنين كند. ورزيم
                                 189 ،188»...ستحريفي است كه از بشريت بويي نبرده و بي شك محكوم به نابودي ا

 

 نتيجه گيري 
 

با توجه به اسناد و شواهدي كثيري كه تا كنون توسط پژوهشگران مستقل در مورد بحران جهاني كرونا 
 گردآوري شده است، چه باورهايي را مي توان امروز در مورد بحران كرونا به يقين بيان كرد:                     
 

دليلي براي ترسيدن از تعامالت  .دروغي بيش نيست» پاندميِ كرونا«كرونا بحراني ساختگي است و ) 1 
.                                                                                                          اجتماعي وجود ندارد  

 
ادي از انسان ها با آگاهي كامل از ماهيت و خطرات فناوريِ چرا كه تعد استبحران كرونا يك توطئه ) 2
پي سي «، با استفاده از تستي جعلي به نام »واكسن«و تزريق هايِ ژنيِ بيماري زا به نام » بهبود عملكرد«

                                   . اقدام به ايجاد ترس و فروش واكسن نماهاي خود در سطح جهاني كرده اند» آر
 

اگر چه عوارض ميان مدت و دراز مدت تزريق ژنيِ كرونا هنوز معلوم نيست، اما ما به يقين مي دانيم كه ) 3
در كوتاه مدت تعداد كثيري از جهانيان پس از تزريق واكسن نماها به عوارضي جدي دچار شده و يا جان 

انتشار  ،شركت هاي فناوري هماهنگيِ حساب شده بين خبرگزاري هاي بزرگ و. خود را از دست داده اند
تا ترس عمومي از  را مانع شده استاخبار پيرامون تعداد بيماران و فوتي هاي ناشي از تزريق واكسن نماها 

ضمن اينكه بيماري ها و  ،به تزريق اجباريِ واكسن هاي ژني ادامه يابدشتابزدة ايشان ابتال به كرونا و اقدام 
                                                                 .شودمي فوتي هايِ جديد به عوامل ديگري نسبت داده 

 
نقش دولت آمريكا در هدايت، برنامه ريزي و حمايت مالي از عوامل اجرايي بحران كرونا ما را به اين باور ) 4

اني كه در باالترين سطوح تصميم گيري، مسئول به وجود آمدن بحران كنوني در يقيني مي رساند كه كس
، 2001بهداشت و سالمتي جهانيان اند از افرادي كه بحران هاي ديگر جهان مثل حمله به افغانستان در سال 

ي هاي ، تجاوز به سوريه، راه اندازي جنگ نيابتي در يمن و اخيراً درگير2003حمله و اشغال عراق در سال 
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با توجه به تلفات سنگين انساني و اقتصادي به تمامي . نظامي در اوكراين را به وجود آورده اند جدا نيستند
كل جوامع جهان، بحران كرونا را مي توان به يقين جنگي اعالم نشده به دست اقليتي سلطه جو بر عليه 

                                                                                                                 . بشريت دانست
 

به حقيقت توطئه در بحران كرونا عده اي را به  اطمينان كاملهمانطور كه در بخش پنجم گزارش شد، 
از سوي ديگر، از . واداشته است اين جنايت بزرگمقاومت در برابر توطئه گران از طريق پيگيريِ قضاييِ 

، بسياري از پزشكان، مي شودييكه ناآگاه نگه داشتن عموم مردم به ترس بيشتر و آسيب بيشتر منجر آنجا
 پژوهشگران، روزنامه نگاران، دانشمندان و ديگر صاحبنظرانِ آگاه، عمدة تالش خود را متوجه اطالع رساني به

 190كردن ماشين جنگي كرونا بي شك برآيند همة اين تالش ها دير يا زود به متوقف. مردم كرده اند عامة
اما تالش هايي بس گسترده تر، بنيادين تر . منجر خواهد شد و خطاكاران به سزاي اعمال خود خواهند رسيد

                             .كرد پيشگيريو دامنه دار تر الزم است تا بتوان از رخداد بحران هاي مشابه در آينده 
 

تزريقي  عرضةخوشبختانه، برمال شدن ماهيت شوم بحران سازي توسط پاتوژني دستكاري شده و سپس  
، تعداد كثيري از جهانيان را نسبت به وضعيت كنوني »واكسن ام آر ان اي«سمي براي كنترل جميعت به نام 

ه توسط حجم عظيمي از اطالعات ك. حكمراني و ادارة امور در جهان حساس و كنجكاو كرده است
و اروپايي و جزييات  ، چينيپژوهشگران مستقل در مورد هويت دانشگاهيان و دولتمردان تبهكار آمريكايي

گردآوري شده بحران كرونا مورد سوء استفاده آنان نمايشِ علوم و فناوري هايي كه براي روي صحنه بردن 
نيم، خواه نا ز در اين مورد مي داپس متأثر از آنچه امرو. پژوهشي قابل توجهي است-دستاورد علمي است

تا از رخداد مصيبت هاي طراحي شده نظير بحران شد د خواه در اذهان پويا سؤاالت بيشتري مطرح خواه
جهت ارائة . در ادامه مي آوريمبراي نمونه، تعدادي از اين پرسش ها را . گرددكرونا در آينده پيشگيري 

بر اساس عناويني كه در چند سال اخير خواننده را به  ،سؤالر و پاسخ هاي احتمالي، ذيل ه اطالعات مرتبط
                                                       :ارجاع مي دهيممنتشر شده است شواهد تاريخي و تجارب ملي 

 
كشور ما بر اين قرار گرفت كه  ارادة نظام سياسيِ ،در ابتداي توزيع واكسن هاي ام آر ان اي در جهان) 1

اين تصميم عقالني با ماهيت خطرآفرين . واردات واكسن هاي خارجي از آمريكا و انگلستان ممنوع باشد
اما . شتبرمال شده است، كامالً همخواني داتوسط پژوهشگران مستقل  كرونا كه هم اكنون تزريق هاي ژنيِ

. انجاميده است جايگزين شد داروهابه واردات اين عمالً ه اين سياست سنجيده به تدريج با سياست ديگري ك
، با وجود اين تشخيص عقالني در مسئولين بهداشت و سالمت كشور ايرانيان، از جملهما چگونه بسياري از 

ابتداي كار، فريب بحران ساختگي كرونا را خورديم؟ چرا رويكردي عقالني مبتني بر سابقة استعماري آن دو 

كشور كنار گذاشته شد و به جاي آن سياستي مبتني بر تقليد و بدون انجام مطالعات مستقل، انتخاب 
                                                                                                                              شد؟

 

بدون تحقير -نگاهي نو به كرونا  و» دبيات عقب ماندگيا«بومي سازي تحقير با ): 2(سواد رسانه اي  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehumanization_Abbassi.pdf 

فساد در سازمان بهداشت جهاني، تحقير در آموزش پزشكي: تركيبي خطرناك): 1(تحقير در توسعه  -  
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www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehuandmedWHOVentegodt.pdf 
 

2) براي بسياري از ايرانيان پيشرفت در علم و فناوري همواره خيرانديشي، توانمندي، سالمتي، ثروت و ديگر 
و فناوري از علم  توطئه گرانسوء استفاده از اين رو براي بسياري از ما . را تداعي مي كندصفات مثبت 

خطرناك مثل واكسن ام آر ان  داروييتوليد عفوني تر كردن ويروسي كم خطر يا به منظور پيشرفتة امروز 
بي اخالقي دانشگاهيان واقعيت اين است كه اما  .بعيد و حتي غير قابل باور به نظر آيدامري ممكن است اي 

از پايان ه اي سابقه دار است؛ پديد» سعهتو«و فناوري در غرب تحت عنوان و استفادة ضد بشري از علم 
جنگ جهاني دوم تا كنون، حمايت هاي مالي از اكتشافات علمي و اختراعات در آمريكا به ندرت با انگيزه 

شاهديم، در توليد واكسن ام آر ان اي از فناوري هاي فوق  همانطور كه امروز. هاي اخالقي اجين بوده است
 براي نسل بشر اما نتيجة استفاده از اين داروي فوق پيشرفته به هيچ وجه ،پيشرفته استفاده شده است

، ماندر بازوي خود، فرزندان، و هموطنان از اين رو تزريق اين دارو. نبوده استاطمينان بخش و افتخار آفرين 
ستبزرگ ابس خطايي ، »ت فناوري هاي جديد بهره مند شدناز موهب« يا »با علم روز پيش رفتن« با نيت .

كه در چه را مطرح مي كند  اين پرسش ،علم و فناوريبرمال شدن اين مورد اسفناك در سوء استفاده از 
 و نه رفاه و سالمتي(موارد ديگري سوء استفاده از علم و فناوري در توسعه براي صدمه زدن به انسان ها 

و نه از ميان بردن فقر و گرسنگي و (، تجميع ثروت و قدرت بيشتر در دست سلطه جويان )ايشان بيشتر
و نه رسيدن به آزادي و (و وابسته سازي جوامع به تجارت جهاني ) فاصلة اقتصاديِ فاحش بين كشورها

                                                        رخ داده است؟) محلي و ملي خودكفايي و خوداتكايي توانمنديِ
 

جهاني سازي، طرحي براي سلطة شركت هاي ): 1(فرودستي توسعه يا عزتمندي تمدن سازي، كداميك؟  -
 جهاني و نابودي حاكميت دولت ها

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil1Cavanagh.pdf 

مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي ): 2(فرودستي توسعه يا عزتمندي تمدن سازي، كداميك؟  -
 مشترك، چرا و چگونه

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil2Abbassi.pdf 

نوانديشي زير ذره بين علم): 1( ژئوپلتيك خالقيت و دانايي -  
www.eabbass.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity1Abbassi.pdf 

»توسعه«علم و فناوري كنترل در : علوم شناختي و طراحي): 2(ژئوپلتيك خالقيت و دانايي  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

191از ترومن تا ترامپتجاري سازي علم در آمريكا به دست صنايع بزرگ، : تراژدي علم آمريكايي -  
   

طراحان و كرونا را در مي يابد از شقاوت  گرانِعملكرد توطئه زواياي مختلف ا وجداني كه هر انسانِ ب) 3
مجريان آن شگفت زده مي شود! به راستي اين درجه از تكبر، طمع و شقاوت و از سوي ديگر اين ميزان از 
ثروت، قدرت و نفوذ را اين تعداد نسبتاً قليل از انسان ها از كجا آورده اند؟ آيا ما شهروندان عادي جهان - از 
معلم، كارگر، كارمند، كاسب، تاجر، سياستگذار و قانونگذار گرفته تا كشاورز، دامدار، بانكدار، كتابدار، 

اين  سيدندر به قدرت و ثروت ر -و غيره ، استاد دانشگاه، معدن دارمعمار، مهندسواردكننده، صادركننده، 
                                                                                                        داشته ايم؟ نقشي افراد 
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نهادشناسي و نهادسازي -  
www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm 

سيستم مالي مبتني بر بدهي -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_dt-basedfinsysRobotham.pdf 

)كسري چيست؟ هبانكداري ذخير(معرفي  : پول در اقتصاد امروز -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_moneymdeconMcleay.pdf 

»توسعه«ر علم و فناوري كنترل د ،علوم شناختي و طراحي): 2(ژئوپلتيك خالقيت و دانايي  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

، چرا و چگونه»تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با : دكتري نه الزم و نه كافي -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi.pdf 

بدون تحقير -و نگاهي نو به كرونا  »ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehumanization_Abbassi.pdf 

قدرتداستان ، قدرت داستان): 1(سواد رسانه اي  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_powerofstory_Haven.pdf 

 

 فجيع ترسلطه جويان براي تكرار فاجعه اي شبيه به كرونا، يا حتي  توانايي و امكاناتاز  يمچگونه مي توان) 4
در آينده كاست؟ آيا راهي هست كه  )مثل گراني ها و قحطي هاي برنامه ريزي شده در سطح جهاني( از آن

اقليت بسيار از سيستم هاي تحميلي توسعه كه اساساً براي افزايش قدرت و ثروت اين  خارجما بتوانيم 
گستاخ ساخته زندگي  بيشتر ود آمده و آنان را براي زياده خواهي، زورگويي و ارتكاب جنايتبه وجكوچك 

                                                                                                                             كنيم؟
 

مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي ): 2(فرودستي توسعه يا عزتمندي تمدن سازي، كداميك؟  -
 مشترك، چرا و چگونه

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil2Abbassi.pdf 

روستايي كهن كه ايران را به رنگ خود درآورد: خورهه -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_Khorhe_Report_Abbassi.pdf 

21روستاي سالم قرن : راهنماي توسعه محلي در اقتصاد مقاومتي -  
www.eabbassi.ir/pdf/guide_rural.pdf 

كارآفريني اجتماعي با طراحي سيستمي: كسي بيكار نيست -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_syssocentrepAbbassi.pdf    

تحقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_demmultiresieconAbbassi.pdf 

منزل آخر -سفرنامه اي از آن سوي آب : راه كهن -  
www.eabbassi.ir/pdf/The_Novel_part2_Abbassi.pdf 

علم و فناوري مناسب و اقتصاد مقاومتي جهانبيني توحيدي، نوآوري در: از وابستگي به پيوستگي -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_sciwisapptech.pdf 

 
5) از چه راهي مي توان نسبت به آسيب هاي ناشي از استراتژي تحقير در استعمار كه در 5 سدة اخير به 

مصونيت سد راه آزادانديشي و نوآوري جهانيان شده است ) از جمله زورگويي و فريب(اشكال متنوع و متغير 
يافت؟ آموختن چه مهارت هاي فكري به ما كمك مي كند تا از ظاهر پديده ها عبور كنيم و به باطن آنها راه 
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يابيم و از اين طريق با كسب آگاهي بيشتر به دام فريب هاي ذهني استعمار نو -  مثل فريب كرونا - گرفتار 
نياييم؟ يادگيري چه مهارت هايي به ما كمك خواهد كرد كه از اتخاذ عزم و اراده در راستاي يافتن راه حل 

مثل  -ناشي از سيستم هاي تحميلي و تقليدي  هاي جديد و ابتكاري نهراسيم و از اين طريق از آسيبِ
                                         ؟                             مصونيت يابيم -كنوني مبارزه با كرونا  بيراهه هاي

 
)نظري) (1(تفكر سيستمي براي همه  -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_SystemsThinking_Seibert.pdf 

)عملي) (2(تفكر سيستمي براي همه  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_ASimpleWay_Heinberg.pdf 

كارآفريني اجتماعي با طراحي سيستمي: كسي بيكار نيست -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_syssocentrepAbbassi.pdf    

بدون تحقير -و نگاهي نو به كرونا » ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با  -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehumanization_Abbassi.pdf 

 

عملكرد اخالقي و  تخيل، تعقل، آدمي و اموري چوندر همين ارتباط به ياد بياوريم كه موضوع روان 
مورد » روان شناسي«يا » علم النفس«تحت نام الهام و شهود، براي چندين هزاره استعداد دريافت سنجيده، 

تمدن هاي جهان، خلق آثار  در جميع ،نزد عرفا .بوده است و دانشمندان و حكما بين فالسفه مطالعه و گفتگو
هنري فاخر، اشعار دل انگيز و كشفيات و اختراعات شگفت انگيز، حاصل سلوك انسان ها در وادي اسرارآميز 

 مطرح مي شود اينبا ذهن و قدرت هاي آن سؤال كليدي ديگري كه در ارتباط  پس. عالم درون بوده است
شده است،  واقع طراحان كرونا زيست افزارهاي كنترليِارها و سخت افز مورد هجومِكه، در مغزي كه است 

پيدا مي كند؟ چگونه مي توان ذوق و الهام از يك سو و ايي معرفت جويي، شناخت و هنرورزي چه معن
به راستي، با مداخالت ذهني دستورات غير حضوريِ اربابانِ فضاي مجازي از سوي ديگر را از هم تميز داد؟  

                   د؟چگونه خواهد بو 192»قلب او آنچه كه ديد انكار نكرد«ك ما از آية اربابان فضاي مجازي، در
                                                       

جهانبيني توحيدي، نوآوري در علم و فناوري مناسب و اقتصاد مقاومتي: از وابستگي به پيوستگي -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_sciwisapptech.pdf 

تا فرديت، با حكايت -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_IndividuationFairytales_Newell.pdf 

 

براي  حياتيامري  و جنگي اعالم نشده دسيسه كرونا به عنوان بحران شناختنِچرا و سؤال آخر اينكه، ) 6
است؟  جهانيان  
طراحان و به ما كمك مي كند كه پنجره اي به ديدگاه  اي ضدبشريدسيسه پديدة كرونا به عنوان  شناخت

كرونا نقطة عطفي در تاريخ طرح جهاني انسان ها اجراي  از اندكتعداد براي اين  .بگشاييم عوامل اجرايي آن
. مي كنداز هم جدا  ، به نحوي بازگشت ناپذير،كه عصر پيشاكرونا و دوران پساكرونا را به شمار مي آيدبشر 

 70 طيسياست هاي تحميلي توسعه صنعتي ن انسان ها بي شك، با اتكا به قدرت، ثروت و امكاناتي كه اي
كه را  همنوعان خودهر تعداد از  قادر اندكه  به اين باور رسيده اندقرار داده  انآناختيار  سال اخير در

دركي عقالني و اين بي ترديد، . در آورندكنترل خويش  تحت ،بخواهند از ميان بردارند و مابقي را به بردگي
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، زيست نانوزيست فناوريجهت گيري علم و فناوري در رشته هايي چون كامالً موجه از تحوالتي است كه در 
از سوي ديگر . است مشاهدهقابل  در چند دهة گذشته علوم اعصاب و شناسي مولكولي، دستكاري ژنتيكي

كرونا، تردد درون شهري و برون شهري و  اجباريواكسيناسيون  جرايا چارچوبدر شاهديم كه هم اكنون 
در هر كشور،  و مستقل در جهان، قطع نظر از حاكميت دولت هاي ملي انسانكسب معاش ميلياردها 

 نفوذچيرگي و  گراين ميزان از كنترل جهاني نشان. مشروط به داشتن گواهي تزريق واكسن شده است
            . استها و سرنوشت ملت هاي جهان از انسان ها بر دولت قدرتمند  امااين گروه كوچك  انكارناپذير

 

غافل قدرتمند اين گروه  ديدگاه فرعونيفعليت يافتن  پيامدهاي شومكرونا ما را از اهميت حقيقت نشناختن 
 آحاد مردم جهانو واقعي آن بر زندگي  بسيط، نافذو تا وقتي كه ما از وجود اين ديدگاه و تأثير . نگه مي دارد

در مقابله با  ،193گويان» سيهدين«، ضرورت اتخاذ رويكردي موسوي در شك باشيم، قادر به شناختدر آينده 
چيزي كمتر از  ،و شكست آن مقاومت در برابر اين موج فراگير از ستم در جامعه جهاني. آن نخواهيم بود

 نظام فرعونيِبه ذلت بار  وابستگيهر گونه از  قاطعانه بريدن دراو از  ياري جستن و به خداوند سترگايماني 
حاضر به تدريج به فرعونيانِ عصر اخير دهة   7در  استعمار نوفرآيند . را نمي پذيرد» توسعه«موسوم به 

اين براي رهايي از پس . توانمندي بي سابقه اي داده است كه خود را در مقامي برتر و خداي گونه بپندارد
به سيستم هاي نسبت ، با اتخاذ ديدگاهي نقاد ما شهروندان جهانمي طلبد كه فرد فرد اهريمني نظام 

تحميلي توسعه، بندهاي اسارت شخصي خود به اين سيستم ها، براي تأمين معاش و رفع ديگر نيازهاي 
 اساسي زندگي را بگسليم و از ثروت رساني و قدرت رساني بيشتر به اربابان اين سيستم ها جداً بپرهيزيم.     
 

بر اساس شواهد تاريخي، اولين گام در ترويج توسعه غربي در جهان جدا كردن مردم از سرزمين و فرهنگ 
بومي و وابسته سازي هر چه بيشتر ايشان به نهادهايِ مديريتي، پولي و تجاري بيگانه بوده است. از اين رو، 

پايان دادن به اسارت و و ) بعدي محتمل جنگ هايو پيشگيري از (در جنگ اعالم نشدة كرونا مؤثر  دفاعدر 
ذلت توسعه، احياي پيوند با سرزمين و فرهنگ بومي و تالش براي دستيابي به مديريت محليِ دارايي هاي 

سرزميني (= منابع طبيعي) به منظور تحقق خوداتكايي و خودكفايي محلي و ملي گام نخست است. حداقل 
                                        :استزير  اقداماتشامل براي احياي پيوند با سرزمين و فرهنگ بومي تالش 

 

و اجتناب جدي از هر گونه  )بذرهاي بومي محصوالت كشاورزي و نژادهاي اصيل دام(احياي ذخاير ژنتيكي  -
                                 بذر و دام تراريخته                                                                             

                             ، دامداري و توليد محصوالت غذاييزراعت، باغدارياحياي روش هاي غير شيميايي  -
، آب، خاك، منابع طبيعي= (احياي روش هاي ياريگري براي مديريت دارايي هاي مشترك سرزميني  -

                                                                                 به دست مردم محلي) مرتع، جنگل و غيره
  در جامعه ن امنيت و ايمني خوراكي هاجهت تأمي محلياحياي بازارچه هاي محلي براي عرضه محصوالت  -
 دروابستگي شديد به انرژي هاي فسيلي نيازمندي و براي پرهيز از  ،احياي روش هاي ساخت و ساز كهن -

)سرمايش و گرمايش( هاآن زندگي درو ) مصالح صنعتي( سازه هاساخت   
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حداقل تالش براي گريز از وابستگي و آسيب پذيري از تجارت جهاني محسوب مي شود؟ به  ،اقدام 5ن چرا اي
در ايران، از آغاز (دهة اخير در جهان  7كه طي اين دليل كه اينها دقيقاً عكس سيستم هايي عمل مي كنند 

انقالب سفيد در ابتداي دهة 1340) براي كنترل كيفيت و كميت غذايِ موجود و افزايش وابستگي ملت ها به 
واردات انرژي، بر جهانيان تحميل شده است. كما اينكه از آقاي هنري كيسينجر، كهنه مشاور نظام سلطه 

                                                                                                                    :نقل است كه
 

194».توان كشورها و با غذا مي توان ملت ها را كنترل كرد با نفت مي«  
 

 كنترل مطلقِدستيابي به شمشير سلطه جويان براي  ،كرونابا آغاز  كه از اين رو مي توان انتظار داشت حال
ة غذا و انرژي و قيمت هاي در حوز ياز رو بسته شده است، به زودي شاهد كمبودهاي شديد جامعة بشري

نشانه هاي ) 1401ارديبهشت (، كما اينكه در حال حاضر باشيمدر سراسر جهان و افزايش فقر  فزايندة اين دو
، به رغم تالش دولتمردان ايران براي تعديل انكارناپذيري از اين كمبود ها و گراني هاي بي سابقه در كشور ما

از او  كالم ديگري. هور استمش ،از آقاي كيسينجرباال  تحقيرآميزِنقل قول . به وضوح ديده مي شود قيمت ها،
                        : كه به اين انداز مشهور نيست، به كنترل در حوزة مهم ديگري از زندگي مردم اشاره دارد

 
» .و او كه كنترل پول در دست اوست، تمام جهان را كنترل مي كند«  

 
مي توانند و از اين كالم مي توان برداشت كرد كه در زمينة پول، درآمد و شيوه هاي پرداخت نيز جهانيان 

در آينده اي نه چندان كنترل و سلب آزادي هاي اقتصادي  جهتبا كت بندهاي متعددي  روبرو شدنانتظار 
حوزة پول ديجيتال، رمز ارزها و كما اينكه از همين حاال زمينه هاي اعمال كنترل در . داشته باشندرا دور 

وجود زيرساخت هاي الكترونيكي و شبكه اي موجود جهت تجسس در سيستم هاي پرداخت موبايلي، 
عمال ا در صورت لزوم، وها  ، پايش چگونگي هزينه كرد پول در اقتصاد خانوادهحساب بانكي شهروندان

                195.و تجاري آشكار شده است اسيسيكنترليِ  مقاصدبر عليه شهروندان با  ي ماليمحدوديت ها
 

مصونيت يافتن در برابر سياست هاي جهانيِ كنترل  جهت اقدام براي يمورد حياتي ديگردر خاتمه از اين رو 
از سوي سلطه جويان را به موارد باال بيفزاييم: ضرورت حمايت جدي از پول ملي و تقويت آن. در اين راستا و 

 راهكارمي توان به دو  و حمايت از توليد تقويت اقتصادهاي محلي در مسيربهره گرفتن از پول ملي  به منظور
                                                                       :و شخصاً در عمل به آنها اهتمام ورزيد زير انديشيد

 
خواباندن پول در «به جاي  ،غال و تشويق توليدتايجاد اش با هدف دركسب و كارهاي محليسرمايه گذاري  -

                       .ارزهاي خارجيتبديل اندوخته هاي ريالي خانوار به يا  ،، خريداري سهام در بورس»حساب
- صيانت آزادي اقتصاديِ شهروندان با تأكيد و استمرار در استفاده از پول نقد در معامالت و پرهيز از هر 
 گونه وابستگي به پول ديجيتالِ قابل كنترل توسط اربابان فضاي مجازي.                                            
 

.داناتر است وندو البته، خدا  
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مله نام كشورهايي كه در حال حاضر ويروس در ليست نامبرده جزييات بيشتر، از ج. استمستقل گردآوري شده  پژوهشگران
منظور انتقال پول جهت پرداخت به تقريباً در تمامي موارد، به . هم شده استهاي خاصي در آنها مورد مطالعه قرار دارد، فرا

، سازمانِ )كه در باال به وي اشاره شد ژنگ لي شيچيني، خانم  تبهكار مثل دانشگاهيِ(بومي هر كشور خودفروختة پژوهشگرانِ 
ن ليست، تمامي حمايت هاي مالي و اگر چه اي. غير دولتيِ اكو هلث االينسِ آقاي پيتر ديشك واسطه قرار گرفته است

كشورهاي دريافت كننده آنها را منعكس نمي كند، اما در همين حد نشانگر مقاصد نظامي عوامل درگير در ايجاد بحران كنوني 
:و ايجاد بحران هاي بهداشتيِ احتمالي در آينده با ويروس هاي دستكاري شدة ديگر است  

- Sam Hosseini. 2020. Peter Daszak’s EcoHealth Alliance Has Hidden Almost $40 Million In Pentagon Funding 

And Militarized Pandemic Science. Independent Science News, December 15. (accessed 18 March 2022)   

https://www.independentsciencenews.org/news/peter-daszaks-ecohealth-alliance-has-hidden-almost-40-

million-in-pentagon-funding/ 

- Federal Grants and Contracts (accessed 18 March 2022) https://www.independentsciencenews.org/wp-

content/uploads/2020/12/EcoHealth-Funding-as-of-01_10_2020-Fed.-Grants-Contracts.pdf 
30
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براي اشاره به تمايلي نژادپرستانه نزد بخش قابل توجهي از خواص در كشورهاي  كمتر زنندهلفظي » كنترل جمعيت«  31
  

» پاك سازي ژنتيكي«ا ي(» يوژنيك«با همچنين اين تمايل . ارتباط دارد» كاهش جمعيت«كه با لفظ گوياتر  است غربي
جامعة هدف از » بهبود نژادي«يوژنيك مجموعه اي از رفتارها و باورها را در بر مي گيرد كه نظر به . بي رابطه نيست )جوامع
انگلستان ترويج شد و  در 19قرن يوژنيك ريشه در افكاري دارد كه در . دارد» حذف ژن هاي بد و حفظ ژن هاي خوب«طريق 

كشتار اعضاي اقليت  .از آن زمان تا كنون در آمريكا، كانادا، استراليا و ديگر كشورهاي اروپايي و اروپايي تبار نيز نفوذ يافته است
پس از خاتمة » دادگاه نورمبرگ«جهاني دوم و برگزاري محاكمات موسوم به هاي ديني و قومي در آلمان نازي در خالل جنگ 

اخيرا  اما. ل در ظاهر، شدموقت آن، حداق وژنيك به وجود آورد و موجب فروكشواكنشي منفي در جهان در ارتباط با ي جنگ،
و توانايي امروز ) 9كَس  - كريسپربه ويژه فناوري (با پيشرفت علومي چون زيست شناسي سلولي و فناوري دستكاري ژنتيكي 

و به بهانة پيشگيري از معلوليت هاي ذهني و جسماني در » بال گري ژنتيكيغر«حرفة پزشكي در انجام آزمايشاتي كه با نام 
باال  با چهره اي جديد و به اصطالح پيشرفته در جهان، در سطحي گسترده تر از قبل، يوژنيك ،تبليغ و توجيه مي شودجوامع 

معموال اين سياست . ي انسان هاستيكي از سياست هاي كنوني در ارتباط با پاك سازي نژادي، عقيم كردن اجبار. گرفته است
بر (» اقليت هاي نامطلوب«، بلكه اعضاي )بستري در آسايشگاه هاي رواني(و معلولين ذهني ) زندانيان(ها نه تنها افراد در بند 

اخيرا گزارش شده است كه در بين مهاجرينِ در بند در بازداشتگاه  .مي گيردرا نيز در بر ) حسب دين، قوميت و رنگ پوست
. هاي مرزي بين آمريكا و مكزيك، نابارور سازي اجباري مهاجرين امري متداول است  

- https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/immigration-detention-and-coerced-sterilization-history-

tragically-repeats-itself 
جداسازي اقوام مختلف در جامعه و ممانعت از ازدواج  .ي گويندرا يوژنيك منفي م جامعه »نامطلوبان« اجباريِ عقيم كردنِ

از » مطلوب«يوژنيك مثبت نيز وجود دارد و آن تشويق تركيب ژنتيكي افراد  .ايشان نيز از جمله راهكارهاي يوژنيك منفي است
عموماً با عبارت ي است كه ا» پيشرفته«و » مدرن«استفاده از يكي از روش هاي به اصطالح تشويق زوج ها به طريق ازدواج يا 

تزريق «، »لقاح مصنوعي«چون  عملياتياين فناوري ها شامل . تبليغ مي شوند» فناوري هاي كمك باروري« گمراه كنندة
) »لقاح سه والديني«همچنين موسوم به (» انتقال ميان سلولي« و »جنين تشخيص پيش از تولد«، »داخل سيتوپالسمي اسپرم

در  ،جامعه را معموالً اشخاصي تعيين مي كنند كه داراي قدرت سياسي اند» نامطلوبان«منتقدين معتقدند كه  .مي شود
اينكه والدين بتوانند با  وانگهي. نامطلوب شناختن هر بخشي از جامعه فاقد هر گونه توجيه علمي استحاليكه ما مي دانيم 

اب كنند كه فرزندشان حتما چشم، پوست و موي روشن، يا ضريب هوشي استفاده از روش هاي باال پيش از داشتن فرزند انتخ



 

 

                                                                                                                                                                                     

» افسردگي همخوني«باال، و يا اخالق برتر داشته باشد، در عمل از تنوع ژنتيكي جامعه مي كاهد و جمعيت را به مسائلي چون 
.مبتال مي كند كه بر ايمني جمعيت ها در برابر ابتال به بيماري ها اثر منفي دارد  
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خود را كنترل كند، بخشي از آگاهي عمومي شده است. اما چه بسا هنوز بسياري از كسان در مورد «اينترنت بدن ها» چيزي 
 يبراي ايجاد پيوندزيرساخت تكنولوژيكي الزم آنها اشاره شد  تا اينجاي گزارش بههم افزايي كلية علومي كه . نشنيده باشند

الكترونيك بين مغز انسان (موجودي بيولوژيك) از يك سو و شبكه جهاني اينترنت از سوي ديگر، براي دستيابي به افكار، 
اطالعات هويتي، فعاليت هاي آنالين و ديگر اطالعات شخصي افراد و نيز تواناييِ تغيير افكار، رفتار، احساسات و عادات آنان را 

تخيلي هاليوود به نظر - م هاي علمياگر چه شايد اين راهكارها در نگاه اول تنها يادآور فيلمنامه هاي فيل. ميسر ساخته است
از راه دور از جمله اهدافي است كه به طور جدي توسط  آيد، اما اين تكنولوژي كنترلي براي ايجاد ارتباط بي سيم با انسان ها

سازمان هاي مشهور و شناخته شده نظام سلطه مطرح شده و نام آن را «اينترنت بدن ها» گذاشته اند. براي دو نمونه از آثار 
:، بنگريد بهمنتشر شده در اين مورد  
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پيشبرد براي اي ناوري پيشرفته ها در حال حاضر به عنوان ف از نوآورياين مجموعه همانطور كه در اين دو سند آمده است، 
شامل نصب نوعي تراشه بر روي بدن انسان يا داخل آن است كه ، اما اينترنت بدن ها مي شود معرفيرفاه و سالمت انسان ها 

همراه با فناوري هايي چون 5 جي، 6 جي (در آينده اي نزديك) و اينترنت ماهواره اي، كنترل ذهني و رفتاريِ مطلق انسان ها 
در سراسر » در خانه بمانيم«از اين رو تعجب آور نيست كه مادامي كه شعار . را براي طراحان اين سيستم ها فراهم مي كند

جي در 5نصب دكل هاي اينترنت ه است، طنين انداز بود ،يا تكرار رسانه اي ، اعمال محدوديت هاي تردد،با توسل به زور ،جهان
جي نصب شده 5، دكل نقطه از جهان 100211در ) 1401ارديبهشت (تا به امروز  ي بوده است؛به سرعت در حال پيشروسراسر جهان 
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 به نصب، بسياري از مردم در آمريكا جي 5به واسطة ريسك شناخته شدة ابتال به سرطان در نزديكي ميدان الكترومغناطيسيِ 
ز يك سو و  ا جي5سيستم از سوي ديگر، افرادي نيز با مطالعة همزماني نصب سريع . ر محلة خود معترض شده اندجي د5

عمليات اجراييِ تزريق واكسن نماهاي كرونا در جهان از سوي ديگر، پيشرفت موازي اين دو رخداد بزرگ جهاني را در عمل 
 ريل گذاري خطرناكي جهت آغاز برده داري نوين تشخيص داده اند.

- https://www.globalresearch.ca/join-battle-end-slavery-vaccines-5g/5767870 
:همانطور كه در اين سخنراني آمده است، آغاز برده داري نوين را چهار پديده زير گواهي مي دهد  

به آن مي باليدند، امروزه جاي خود » مردم ساالري«نتخب مردم، كه زماني با نام در كشورهاي غربي، حكمراني دولت هاي م) 1
را به ساختاري متشكل از سياستمداران [فاسد] و نفوذي هاي صنايع بزرگ داده است كه به هيچكس جوابگو نيست. اين دولت 

ها سياستگذاري هاي درازمدت خود را بر مبناي خواسته هاي ميلياردرهاي جهان، بانك هاي سرمايه گذاري در بورس هاي 
 سهام، و شركت هاي فناوري بزرگ مثل فيس بوك، گوگل و آمازون انجام مي دهند.  

2) به واسطة طراحي و اجراي بحرانِ كرونا در جهان، تعطيلي كسب و كارها به تضعيف اقتصادهاي محلي و [گسترش فقر و بي 
 چارگي] در سطحي كالن در سراسر جهان انجاميده است. 



 

 

                                                                                                                                                                                     

با تحميل واكسيناسيون اجباري از طريق اعمال محدوديت هاي اجتماعي و شغلي، سازمان بهداشت جهاني و حاميان مالي ) 3
آن در صنعت داروسازي در عمل نشان داده اند كه قادر به كنترل انسان ها در تمامي كشورهاي جهان، قطع نظر از استقالل يا 

. سرسپردگي دولت هاي آنان، اند  
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5جي در جهان و تكميل سيستم «اينترنت بدن ها» از سوي ديگر نشان از اين دارد كه هدف سلطه جويان از اين هياهو هاي 
رسانه اي پيرامون كرونا و واكسن آن نهايتاً نابودي استقالل انديشه و اختيار انسان ها در عقيده و دين با استفاده از علم و 

مه رسانايي يند كه به واسطة مواد ني» فرابشرها«آشكار است كه سلطه گران در پي ايجاد نسلي جديد از . تكنولوژي مدرن است
.كه در خون و مغزشان وارد شده است در اراده و رفتار، فرمانبرانِ مطلق اربابان فضاي مجازي اند  

 
:رد 353يادداشت ، بنگريد به »هومانيسم- ترانس«يا » فرابشريت«براي آگاهي بيشتر در مورد   

بدون  - و نگاهي نو به كرونا » ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با ! تحقير مشو، تحقير مكن. 1400. اسفنديار عباسي -
) 1400بهمن  23دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني . تحقير  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehumanization_Abbassi.pdf 
84 the Vaccine Adverse Event Reporting System / VAERS  https://vaers.hhs.gov/ 

» ديفندر«پژوهشگر مستقل در نشرية آنالين » مگان ردشاو«موارد گزارش شده در اينجا برگرفته از گزارش زير به قلم   85
  

:است  

- Megan Redshaw. 2022. Nearly 24,000 Deaths After COVID Vaccines Reported to VAERS, Data Show. The 
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deaths-injuries-covid-vaccines-data/ 

عوارضدرصد از  1تاريخاً فقط ناگفته نماند كه بر اساس گزارشي كه توسط وزارت بهداشت آمريكا منتشر شده است،   86
  

گزارش در آدرس اينترنتي زير  6براي اطالع بيشتر به صفحة . توسط اطباء به اين سيستم گزارش مي شود نامطلوب واكسن ها
:و اين يعني كه مي توان تعداد بسيار بيشتري از تلفات پس از تزريق در جهان انتظار داشت. مراجعه نماييد  

- Ross Lazarus. 2010. Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System 

(ESP:VAERS). Harvard Pilgrim Health Care, Inc. (accessed 22 March 2022) 
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87 : به حسب گروه سني، بنگريدبراي تعداد دقيق تر فوتي ها بر  
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IED=Yes 
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:بنگريد به دو نمونة زير ،براي مصاحبه هايي كه با وي انجام شده است  91
  

- The Red Line with Dr. Robert Malone, part 1. 2022. (accessed 23 March 2022) https://rumble.com/vu0eje-
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March 2022) https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-
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.جان باختند و عروقي از بيماري هاي قلبي 2019ميليون نفر در سال  9/17 99 بر اساس آمار تخمينيِ سازمان بهداشت جهاني،  
  

.ميليون نفر تخمين زده مي شود 10، 2020تعداد جان باختگان به انواع سرطان براي سال    100
  

.ميليون نفر تخمين زده شده است 3/1از حوادث رانندگي  ساالنه آمار مرگ و مير    101
  

بر اساس مطالعه اي . يكي از كم شناخته ترين داليل مرگ و مير در جهان، عوارض ناشي از مصرف داروهاي پزشكي است  102
  

ميليون تن دچار  7/2ميليون نفري كه ساالنه در آمريكا در بيمارستان ها بستري مي شوند،  40منتشر شد، از  2013كه در سال 
درصد  32/0، سپارنداز تمامي افرادي كه در بيمارستان ها جان مي  و .پزشكي مي شوندعوارض بسيار جديِ استفاده از داروهاي 

نفر در سال برآورد شده است كه با تعداد مرگ و مير از سكتة مغزي در  128000اين رقم برابر با . از عوارض ناشي از داروهاست
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برخي از پژوهشگران مستقل معتقد اند كه مراجع رسمي فقط يكي از منابع دستيابي به آمار جان باختگان به واكسن   103

  

و از اين رو عرضه  اين منابع، به اعتراف مسئولين، تنها درصد اندكي از آمار مصدومين و فوتي ها را منعكس مي كنند. نماهايند
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:  خطرات احتمالي واكسن نماها در دراز مدت، بنگريد به مصدومين و جان باختگان و  
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هاي ديگري از انجام كالبد شكافي و تعيين قطعيت در مورد دليل مرگ كساني كه به علت تزريق واكسن جان  براي نمونه
واكسن هاي مورد . به گزارش هاي زير مراجعه نماييد  -كودكان، نوجوانان، جوانان، ميان ساالن و سالمندان - باخته اند

:گيرد استفاده مدرنا، فايزر و جانسون اند جانسون را در بر مي  
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به . و چگونگي عملكرد آن در بدن استاين مصاحبه حاوي اطالعات روشن و سودمندي در مورد واكسيناسيون، به طور كلي، 
بدون اين واكسن ها . اعتقاد آقاي برايدل، واكسن هاي ام آر ان اي، به تجربه نشان داده است كه داراي مسايل متعددي است

 شود واين مطالعات معموال بسياري از كاستي هاي واكسن ها آشكار مي در . اندانجام مطالعات باليني كافي تجاري سازي شده 
و چون اين مطالعات به طور كامل براي واكسن هاي ام  .آماده مي گردددر سطح ملي و جهاني  استفادة بي خطربراي به تدريج 

وي همچنين با  .است» واكسني آزمايشي«آر ان ايِ كرونا انجام نشده است، آنچه هم اكنون به مردم تزريق مي شود در واقع 
. ام آر ان اي مي داند آزمايشيِ س را از جمله عوارض واكسن هايِقاطعيت، دليل جهش هاي پي در پي ويرو  
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الزم به ذكر است كه اين مراجعِ به اصطالح رسمي داراي منافع اقتصادي مسلمي در تداوم بحران كرونا و فروش واكسن   140  
پيشگيري  كز كنترل وامر«مورد استفادة شركت هاي داروسازي در واقع متعلق به  راعاتامتياز بسياري از اخت. نماها هستند

كه در آن به تشريح عملكرد  يرابرت كندي، نويسندة كتاب. و ديگر دستگاه هاي نظارتي دولتي بر اين صنعت است» يماريب
، در مورد تضاد منافع موجود در توليد، خريد و در ارتباط با پاندمي نمايشيِ كرونا پرداخته است آقاي آنتوني فاوچيمجرمانة 

: فروش واكسن ها در دستگاه هاي نظارتي دولت آمريكا مي نويسد  
 

سؤال شبكه اي گسترده و نافذ از روابط ماليِ  از وجودپا به عرصة بحث واكسن ها گذاشتم،  2005در سال از لحظه اي كه من «
اجازه  اين شبكه. حيرت زده شده امبرانگيز بين صنعت داروسازي و دستگاه هاي دولتيِ مرتبط با بهداشت و سالمت در آمريكا 



 

 

                                                                                                                                                                                     

سي دي [مثال مراكز پيشگيري و كنترل بيماري . نمي دهد كه اين دستگاه ها به وظايف نظارتي خود آن طور كه بايد بپردازند
ميليون  9/4ميليارد دالري اين سازمان، مبلغ  12از بودجة ساالنة . ر ارتباط با واكسن استثبت اختراع د 57خود مالك ] سي

)  2019آمار سال . (دالر به خريداري و توزيع واكسن اختصاص داده شده است  
 

ز آمريكا هم مالك صدها ثبت اختراع مرتبط با واكسن است و غالباً از فروش بسياري ا» مؤسسات ملي بهداشت«ادارة 
هزار دالر  150مله دكتر فاوچي، ساالنه مبلغي نزديك به جمقامات ارشد وزارت بهداشت، از . مصنوعات دارويي سود مي برد

.  براي گرفتن مجوز داروها استفاده مي كنند اين مقاماتاجرت از شركت هايي دريافت مي كنند كه از كمك   
 

ة ساالنة خود را از صنعت داروسازي دريافت مي كند، اگر چه اين مبالغ درصد بودج 45] اف دي اي[سازمان غذا و دارو آمريكا 
 ديگر آگاه شده ام،] در مورد سازمان غذا و دارو[در مورد اين واقعيت كه من از وقتي . شوددريافت مي » كارمزد«تحت عنوان 

».از وضعيت اسفبار سالمت مردم امريكا تعجب نمي كنم  
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collins-others-at-nih_4454636.html 
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 https://www.watoday.com.au/national/western-australia/wa-man-arrested-charged-for-not-wearing-

mask-on-first-full-day-of-lockdown-20210201-p56ykp.html 
180

 https://www.dw.com/en/man-shot-dead-for-flouting-coronavirus-rules/a-53018149 
181

 Jens Spahn 
182

 Wellcome Trust 

كه تمركز خود را بر تحقيقات پزشكي  است ، واقع در انگلستان)رتبة چهارم(يكي از ثروتمندترين بنيادهاي صنعتي جهان اين 
.و دارويي قرار داده است  

183
 The German Corona Investigative Committee. 2022. The Testimony of German Attorney: Those Responsible 

for "Corona Scandal" Must be Criminally Prosecuted for Crimes Against Humanity. (accessed 26 March 2022) 

https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee 
184

 Hanna Rose 

:بين المللي را در آدرس اينترنتي زير بيابيدوي در ديوان كيفري  دادخواست  185  
https://static1.squarespace.com/static/5a5430b290bade59404c2423/t/61d2aa6a8052743bdff7c2bd/1641196

139949/icc-complaint-7+%281%29.pdf 
:، بنگريد بهپيرامون اين دادخواست براي جزييات بيشتر  

- https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-

court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html 
186 Perpetrators: Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical Officer for England 

and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER WHITTY, (former) Secretary of State for Health 

and Social Care MATTHEW HANCOCK, (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief 

Executive of Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, Director-General of 

the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Cochair of the Bill and Melinda Gates 

Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, 

Chairman and Chief executive officer of Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca 

STEPHANE BANCEL, Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of Johnson and 

Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH, Director of the National 

Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY FAUCI, Founder and Executive Chairman of the 

World Economic Forum KLAUS SCWAB, President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK 
Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM 
187

 The Nuremberg Code 

آيين نامة نورمبرگ مجموعه اي از اصول اخالقي است كه در ارتباط با بررسيِ جنايي فعاليت هاي گروهي از پزشكان و 
اين آيين نامه به عنوان سندي مرجع براي بررسي جنايي . ز پايان جنگ جهاني دوم به وجود آمدپژوهشگران آلمان نازي پس ا

. فعاليت هاي تحقيقاتي و آزمايشيِ دانشمندان كه ممكن است به انسان ها صدمه زده باشد محسوب مي شود  
188 Reiner Fuellmich. 2021. PCR Test is an Outrageous Fraud, Corona Virus Is Just Like the Common Flu. August 

8. (video) (accessed 1 April 2022) https://www.globalresearch.ca/video-who-concedes-virus-like-common-flu-

500000-americans-dead-vaccine/5752427 
ن به دادخواست سنخي وي،پيوست آقاي راينر فولميچ و دعوت وي از وكال در كليه كشورها برايبراي مشروح گزارش   189

  

:بنگريد به  

- https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee 

ارسال شده توسط آقاي فولميچ به آقاي كريستن دروستن، مخترع تست جعلي كروناويروس پي سي آر، » نامة توقف و انصراف«
:طالعات قابل توجهي براي وكالست، را نيز در سايت زير بيابيدكه حاوي ا  

- https://journal.ratical.earth/2021/01/04/cease-desist-order-to-prof-dr-christian-drosten-creator-of-sars-cov-

2-pcr-test 

آسيب ديده در ناميبيا اقدام به  گروهي از وكالي ناميبيايي كه براي احقاق حقوق شهروندانو نيز بنگريد به وب سايت 
:گردآوري اطالعات براي پيوستن به پروندة قضايي آقاي فولميچ كرده اند  

https://corona-class-action-namibia.org 
ميكرون، وهم اكنون كه التهاب رسانه اي پيرامون آخرين سوية كرونا، ا. نيست ياغراق آميز سخن» ماشين جنگي كرونا«  190

  



 

 

                                                                                                                                                                                     

فروكش كرده و توجه جهانيان به ناآرامي هاي اوكراين معطوف شده است، سازمان بهداشت جهاني كار تدوين پيماني بين 
گرفته مي المللي را آغاز كرده است كه به موجب آن، اختيار تصميم گيري در خصوص پاندمي هاي آينده از مسئولين دولت ها 

براي . ي تحميل واكسيناسيون اجباري به شهروندان همة كشورها قرار مي گيردو سازمان بهداشت جهاني در رأس امور برا شود
:اطالع بيشتر، بنگريد به سايت رسمي سازمان بهداشت جهاني در اين مورد  

- https://inb.who.int/ 
191

 Clifford Conner. 2020.  The Tragedy of the American Science: The  Corporatization of American Science, 

From Truman to Trump. Chicago: Haymarket Books.   
قلب او آنچه را كه ديد. پس به بندة خود وحي كرد آنچه را كه وحي كرد.  ما كذب الفواد ما راي. فاوحي الي عبده ما اوحي  192

  

)10-11: نجم( .انكار نكرد  

)62: شعرا(.  پروردگارم با من است و به زودي راهم نمايد.   قال كال ان معي ربي سيهدين   193
  

194 Bryan Newman. 2007. A Bitter Harvest: Farmer suicide and the unforeseen social, environmental and 

economic impacts of the Green Revolution in Punjab, India. Oakland: Institute for Food and Development 

Policy, 9. 
واكسناجباري تعدادي از رانندگان كاميون كه نسبت به تزريق . نمونه اي از اين دست اخيراً در كشور كانادا اتفاق افتاد  195

  

هم شكستن  براي در. از مردم كانادا از اين رانندگان حمايت كردند جمع كثيري. بودند دست به اعتصاب زدندمعترض  نماها
نه تنها حساب بانكي آنان را  كانادا ، دولتو نهضت عظيمي كه در حمايت از آنها در حال شكل گيري بود اعتصاب رانندگان

مسدود كرد، بلكه حساب بانكي افرادي كه جهت كمك معيشتي به اعتصاب كنندگان مبالغي پول اهدا كرده بودند را نيز 
احبنظران در جوامع غربي، با استناد به اين رخداد ضد مردمي، بر اين عقيده اند كه يكي بسياري از ص. شناسايي و مسدود كرد

از پيامدهاي تاريخيِ كرونا اين بوده است كه مردم در جوامع غربي به پوچ و توخالي بودن ادعاي دموكراسي در كشورشان 
حزب مخالف در سناي كانادا مجبور شد كه از اگر چه نخست وزير كانادا در واكنش به اعتراض . اشراف كامل پيدا كردند

سركوب اعتصاب كنندگان دست بردارد، اما استفاده از قابليت دست بردنِ ديجيتالي به حساب بانكي مردم جهت شناسايي 
.  ايشان و تعرض به حقوق آنان از سوي دولت، در اين قضيه به نمايش درآمد  

كاميون در كانادا در واكنش به واكسيناسيون اجباري، مسدود كردن حساب هاي براي مطالعه بيشتر در مورد اعتراض رانندگان 
:بانكي ايشان توسط دولت، و مخالفت نمايندگان مردم در پارلمان با اين عملكرد دولت، بنگريد به  

- https://www.globalresearch.ca/trudeau-invokes-emergencies-act-canada/5772076  

- https://www.lifesitenews.com/news/breaking-trudeaus-govt-dropping-emergencies-act-after-pressure-in- 

the-senate/ 
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