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1839-1937جان دي راكفلر   

:خاندان راكفلر و نقش آن در شكل دهي به عصر مدرن توصيفدر » گزارش كوربت«گزيده اي از   

حتي . اما او نه دكتر بود و نه متخصص سرطان. معرفي مي كردند» دكتر بيل ليوينگستون، متخصص مشهورِ سرطان«را ] جان دي راكفلر پدرِ[
تركيبي از مليني قوي و مقداري نفت خام بود خوانده مي شد در واقع » روغن سنگ«كه براي سرطان تقلبي او  يِدارو. نبود» ليوينگستون«نامش 

سپري مي از شهري به شهر ديگر  فراردر  غالباًاو زندگي را .  نداشت كه فريب او را مي خوردند مردم كم بضاعتيكه البته هيچ تأثيري بر بيماري 
به  اهتمام خاصي، بود ة خودو زماني كه با خانواد. او بر مي آمدند قانونيمردمي كه از فريب او آگاه مي شدند در صدد تعقيب و پيگرد كرد چون 

 روزي نيست كه كلكي بارِ« :از دكتر ليوينگستون اينچنين نقل شده استدر فرزندداري  روش ويژة خوددر تحسين . ورزيدمي تربيت فرزندان خود 
                                                                                                                                   ».مي خوام هوشيار بار بيان. پسرام نكنم

كه  آنهايي اما. خطابش مي كردند» بزرگ بيلِ«او را نمي شناختند،  پليد ذاتكساني كه هنوز و  و خوش قيافه بود امتاو مردي قوي هيكل، بلندق
، جان دي راكفلر بود كه انشپسريكي از و . بود» ويليام ايوري راكفلر« واقعي اونام . مي زدند يشصدا» ابليسبيلِ « مي خوردندفريب او را 

 تأسيس كرد و اولين ميلياردر جهان شد در آمريكا را» اويل استاندارد«نفتي مونوپوليِ شركت .                                                                 

الگويي از خيانت و فريب از يك سو و  است،» ابليسبيل «همان ميراث جهاني كه ما هم اكنون در آن زندگي مي كنيم نيست اگر بگوييم كه  اغراق
و ديگر سرمايه  ابليس بيل خوش باوري عامة مردم موجب شده است كه خدعه هاي فرزندانِ. ساده لوحي و خوش باوريِ عامة مردم از سويي ديگر

مؤسسة راكفلر براي «راكفلر،  ، جان دي1901ل در سا] مثالً[... بسازندبوده  به سودشانآنطور كه شته سال گذ 150در را ما ، جهان داران بزرگ آمريكا
همفكرانش تحولي جامع در نظام  طي سال ها و دهه هاي بعد، با صرف بيش از چند صد ميليون دالر، راكفلر و... را تأسيس كرد» ات پزشكيقتحقي

                                                                                                                                            . ندپزشكي آمريكا به وجود آورد

و پيشين  وعِروش هاي متناين مؤسسه،  سوءبا تبليغات اما  .بر درمان هاي طبيعي و گياهي استوار بود ،متداول قبل از اين، روش هاي پزشكيِ
فقط روش به عنوان جايگزين، شدند و معرفي مردود و بي اعتبار » كالهبرداري در درمان«كه قابل ثبت نبودند به عنوان  ،درمان هاي طبيعي آنها

توليدشان را انحصاري كنند مجاز شناخته خود  اختراعاتمي توانستند با ثبت  هاآنصنعتي هاي درماني متكي به داروهاي شيميايي كه سازندگان 
. متمركز بودبر رفع عوارض بيماري ها  فقط نه بر تشخيص ريشه اي و عالج قطعي بيماري ها، بلكه گرديدكه بدينصورت آغاز  نوينيپزشكي . شدند

.  گشتني در بيمارستان ها نيز متداول و بستريِ طوال ]مثل عمل هاي جراحي[ پرهزينه يدرمانروش هاي پزشكي،  درهمراه با اين ديدگاه جديد   

، به ويژه خاندان راكفلر، پشتوانة ماليِ تحوالت بزرگي در آمريكا 20 قرن يندهه هاي نخست در ثروت هاي كالن سرمايه داران بزرگ] خالصه اينكه[
 جراحي، اشعه درماني و داروهاي شيميايي را فراهم كرد. اين سه با هم، اساس اقتصاد نظامِ پزشكي مدرن را تشكيل مي دهند.                         

: منبع  
- James Corbett. n.d. The Corbett Report: How Big Oil Conquered the World. (accessed 15 Feburary 2022)  

https://www.corbettreport.com/bigoil 
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از سوي سازمان بهداشت  كرونا در جهان پاندمياعالم سال از  2 نزديك به) 1400اسفندماه  4(تا به امروز 
مي  )2021ژانوية  4به تاريخ ( و بيش از يك سال از آغاز واكسيناسيون جهاني )2020مارس  11به تاريخ (جهاني 

 مبتاليان به كرونا تلفات رعب و وحشتي كه رسانه هاي داخلي و خارجي با گزارش شمار اما با تماميِ 1.گذرد
در . درصد جمعيت جهان اقدام به تزريق واكسن نكرده اند 38وز ، هنبه وجود آورده اندكشورهاي مختلف  در

 مراكزبه نون تعداد مراجعين تا ك 1400ر كشور ما نيز، به رغم استقبال اوليه از تزريق واكسن، از اواخر مه
مسلماً اجتناب از تزريق واكسن براي افراد مختلف داليل متفاوتي  2.تزريق واكسن به شدت كاهش يافته است

دارد اما مي توان به يقين گفت كه برخي واكسن نزده ها در مورد تأثير آن و خطراتي كه ممكن است در پي 
                                                چرا چنين است؟ . حاضر به دريافت واكسن نيستند داشته باشد نگران اند و

 

گزارشي است كه با استناد به متون منتشر شده خالصه اي از متني كه در ادامة اين مقدمه مي آيد ترجمة 
در آن اطالعات به دست آمده  3.يالدي تدوين شده استم 2009ل در ارتباط با پاندمي آنفوالنزاي خوكي در سا

پاندمي و واكسيناسيونِ جهاني بر عليه آن از يك سو و  قابل توجهي پيرامون نكاتسال و طي چند سال بعد، 
ه شركت هاي بزرگ داروسازي جهان از سوي ديگر را آشكار ساختو بين سازمان بهداشت جهاني  روابط ماليِ

منتشر شده در رسانه هاي رسمي و معتبر براي نگارندة اين گزارش شكي باقي مستند اطالعات . است
از بودجه خود را از طريق اهدايي هاي  بيش از نيمي كماكانكه  هداشت جهانيبنگذاشته است كه سازمان 

پس از مرور اين يافته ها، نويسنده خواستار . اين شركت ها به دست مي آورد، شديداً تحت نفوذ آنهاست
 بازنگري در سيستم سازمان بهداشت جهاني شده است چرا كه با توجه به فسادي كه در اين سازمان نهادينه

                           ».انگيزه هاي آن در راستاي خدمت به سالمت جهانيان جداً زير سؤال رفته است«شده 
 

و  -» كرونا ويروس«اين بار به نام  - با توجه به شرايط مشابه كنوني در ارتباط با نوع ديگري از آنفوالنزا 
شده توسط  توليدتالش سازمان بهداشت جهاني براي واكسيناسيون اجباري همة مردم جهان با واكسن هاي 

اعتمادي به واكسن هاي  از جهانيان كثيري تعدادهمان شركت هاي واكسن سازي، تعجب آور نيست كه 
 ، با2009سال در بسياري از مردم در اروپا و آمريكاي شمالي هنوز به خاطر دارند كه . موجود نداشته باشند

، و فاش شدنِ ناخالصي هاي بيماري زاي موجود در واكسن ها، آنفوالنزاي خوكي برمال شدنِ پاندميِ دروغينِ
اگر چه . اروپايي به ارزش ميلياردها دالر و يورو امحا شد يدولت هاكليه واكسن هاي خريداري شده توسط 

بهداشت جهاني از يك سو و لطمات وارد ال مي گذرد، اما جديت رسوايي سازمان س 10بيش از از اين وقايع 
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 ، چيزي نيست كه به اين زودي از خاطر مردم و تاريخِاز سوي ديگرواكسن هاي آلوده  شده به مردم از طريق
آيا فسادي كه در آن زمان سازمان بهداشت جهاني را به سوي اين . ام پزشكي جهاني زدوده شودحرفه اي نظ

از اهدايي  خود را سازمان هنوز بخش عمده اي از بودجةرسوايي سوق داد حاال ريشه كن شده است؟ اگر اين 
آن  و عملكرد تأمين مي كند، اين فسادزدايي به چه صورت انجام شده كه بر تصميمات بخش خصوصيهاي 

                                                                                                                4 اثرگذار نباشد؟
 

عامل . ها عاملِ بازدارنده براي واكسن نزده ها نيستتن 2009ل سا انتشار جزييات رسواييِ آنفوالنزاي خوكيِاما 
ديگر يافته هاي بسيار متفاوت و نگران كنندة جمعي از پژوهشگران مستقل جهان است كه با ويراست رسمي 

ي توليد شده براي ويروس كرونا، ايمني و اثربخشيِ واكسن ها شامل ماهيت و مبدأسازمان بهداشت جهاني 
، و وجود سويه هاي متفاوت اين فوتي هاي بيمارستانياز  تلفات گزارش شده علت واقعياين بيماري، 

بر اساس اين تحقيقات، نه ويروس كرونا به خودي . به هيچ وجه همخواني ندارد...) دلتا، اميكرون و (ويروس 
در . دخود چندان خطر بزرگي به شمار مي آيد و نه واكسن هاي موسوم به ام آر ان اي ايمن و اثربخش ان

 ، اين واكسن ها چندين برابر آلوده تر از واكسن هاي آنفوالنزاي خوكيِمستقل واقع، به نقل از پژوهشگرانِ
. نام نهاده اند 5»سالح بيولوژيكي«آن را  نويسندگانبه انواع ناخالصي هايند به حدي كه دسته اي از  2009

كه از توان سيستم ايمني بدن مي كاهد و آن را در برابر عفونت ها آسيب پذيرتر  6»ادجوانت«عالوه بر نوعي 
كه تزريق آن در  يافت شده استواكسن هاي كرونا ناخالصي هاي متعدد و نامعلوم ديگري نيز در  7مي سازد،

، فلج 11لخته شدن خون ،10التهاب عضالت قلب ،9آنافيالكسي از جمله 8بسياري از كسان با پيامدهاي ناگواري
ناشي از  فوت و ابتال به كرونا و، 13ين باره- سندرم گي، در مادران باردار سقط جنين، زايمان زودرس يا 12بِل
بوده كه طبق گزارشي رسمي  به حدي كرونا آسيب پذيري پس از تزريق واكسن. است شدههمراه  14آن

آن  بيندولت اسكاتلند، تعداد فوتي هاي دو دوزي ها چندين برابر فوتي ها از ابتال به ويروس كرونا در توسط 
                                                              15.دسته از شهرونداني است كه دوز اول را تزريق نكرده اند

 

فراد ويراست رسميِ سازمان بهداشت جهاني، خبرگزاري هاي با انتشار نتايج اين تحقيقات، تعداد كثيري از ا
بزرگ و مقامات و مسئولين نظام پزشكي در كشور خود را نمي پذيرند و سؤاالت مهمي مطرح مي كنند كه 

                                                                                                :بي جواب مانده استتا كنون 
 

 فايدة تزريق اين واكسنِپس . يندبسياري از كساني كه امروز مبتال به كرونا مي شوند از بين واكسن زده ها) 1
                                                                                                                  چيست؟ بي اثر

واكسن كرونا تزريق تا كنون در كشورهايي كه در آنها عوارض و پيامدهاي تزريق واكسن پايش مي شود، ) 2
واكسن تزريق شدت مسايل به وجود آمده از  يان ديگر،به ب. منجر به فوت و معلوليت هزاران انسان شده است

با تزريق واكسن چرا بايد پس . مي شودكرونا نسبت داده بيماري خود بسيار بيشتر از عوارضي است كه به 
                                                                                        پذيراي چنين ريسك بزرگي باشيم؟ 
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3) تزريق واكسن، به رغم آنچه تبليغ مي شود، فايدة اجتماعي ندارد. كسي كه واكسن نزده است قاعدتاً نمي 
بي  ي چنانواكسن تزريقپس چه الزامي وجود دارد كه . تواند به كسي كه واكسن زده بيماري را منتقل كند

                                                                                              ؟همگاني باشدفايده و خطرناك 
وقتي ما مي دانيم كه  چه توجيهي مي تواند داشت باشدضرورت محدوديت ها و موانع در تردد مردم ) 4 

                                                                         16پيشاپيش ويروس در همه جا پخش شده است؟
 

آيا با وجود فساد اثبات شده در ساختار سازمان بهداشت جهاني مي توان دستورالعمل ها، توصيه ها و 
راه هاي مقابله اعتماد به و  كرونا براي شناخت بهتر بيماري اين سازمان را به عنوان مالكي معتبرتوضيحات 

ن مستقل جهان كه عمالً ويال هاي واكسن هاي موجود را زير با آن پذيرفت؟ يا آيا يافته هاي پژوهشگرا
آيا  ؟حقيقت دارد ،ميكروسكوپ گذاشته و در آنها ناخالصي هايي يافته اند كه اساساً جايي در واكسن ندارند

گزارش هاي منتشر شده از پيامدهاي نگران كنندة تزريق واكسن ها حقيقت دارد يا اينكه صرفاً ترفندي 
فروش آگهي هاي تجاري يا جانبداري از يكي از جناح هاي مخاطبين براي راي جلب توجه رسانه اي ب

رسوايي سازمان تعداد كثيري از ديگر سواالت كه سابقة  سؤاالت ويافتن پاسخ به اين  17سياسي است؟
بهداشت جهاني در ارتباط با آنفوالنزاي خوكي 2009 در اذهان عمومي به وجود آورده است در گرو انجام 
پژوهش مستقلِ داخلي توسط كارشناسان و محققانِ نظام پزشكي و نظام علمي - پژوهشي كشورهاست. اگر 

اين نهادها اقدام قابل مالحظه  مانخوددر كشور  با اينحال شاهديم كهچه اين امري بديهي به نظر مي رسد، 
      چرا چنين است؟  18.رده اندمي شود نك منتشررسانه ها از جميع طرف ها  دراي در راستي آزمايي آنچه 

 
در پژوهش مفصلي كه پيشتر در مورد تاريخِ «تحقير» در استعمار و در توسعه منتشر شد، ما دليل انفعالِ 
كنوني در واكنش به شيوع ويروس كرونا در نظام پزشكي و نظام علمي-پژوهشي كشور را پذيرش تحقير از 

در آنجا با استناد به متون دست اول تاريخي، ابتدا واقعيت . سوي تصميم گيرندگان در اين نهادها يافتيم
وجود و اثرگذار بودنِ پيشينة استعماريِ تحقير از طريق توهين و دلسوزي تصنعي را تبيين كرديم. و سپس 

از تحقير هم اكنون جزيي از تارو پود  با اشاره به اسناد علمي و پژوهشي نشان داديم كه چگونه استفاده
از جمله شهروندان عادي، نخبگان، سياستگذاران و  -سيستم هايِ تحميليِ توسعه شده است تا از انسان ها 

عالقمندان به اين بحث مي توانند با رجوع به متن كامل . ساخته شود دنباله روافرادي مقلد و  -دولتمردان 
وضيحات علمي در اين مورد را از زبان مردم شناسان، جامعه شناسان و روان اين پژوهش، جزييات بيشتر و ت

در اينجا به منظور پيشبرد بحث حاضر، به طور خالصه، نظر روان شناسان اجتماعي  19.شناسان مطالعه كنند
 در جوامع را تكرار مي كنيم و سپس با استناد به تاريخ پيدايش و » تحقير«در مورد كاربست هدفمند

تحوالت نهاد جهانيِ طب مدرن به توصيف چگونگيِ ورود يافتن تحقير به آموزش پزشكي و حرفة پزشكي 
                                                                                                                     : مي پردازيم

 
از ديدگاه روان شناسان، هرگاه گروهي از انسان ها گروهي ديگر را فاقد عقل الزم براي شناخت محيط 
پيرامون و احساسات دروني خود از يك سو و از سوي ديگر عاري از اراده و تفكر الزم براي حل مسايل با 
خالقيت، بپندارند با ايشان با تحقير، تبعيض و تكبر رفتار مي كنند و ايشان را از بهره گيري از آزادي هاي 
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از بعدي ديگر، روان شناسان . ذهني و رفتاري جهت تأمين اساسي ترين نيازهاي خود محروم مي سازند
همچنين باور دارند كه هر گاه گروهي از انسان ها قابليت شناخت بيروني و درونيِ گروهي ديگر از آدميان را 
به هر وسيلة ممكن محدود سازند و از عامليت ايشان در اقدام به حلِ مبتكرانة مسايل خود بكاهند، اين رفتار 
چيزي جز تحقير نيست. پس، از ديدگاه علمي، رابطة بين دو گروه از انسان ها -  يكي تحقيركننده و ديگري 
تحقيرشونده-  چنان است كه اگر گروه دوم تحقير را بپذيرد، اين گروه نه تنها خود را فاقد عقل الزم براي 
يافتن شناخت كافي از مسايل و عملكرد ارادي و ابتكاريِ براي رفع آنها مي پندارد، بلكه با تقليد از گروه 

پس در پيروي بي چون و چراي . تحقيركننده، به تشديد تحقير از سوي اعضاي گروه غالب دامن مي زند
حدوديت هايِ اجتماعي و نظام پزشكي كشورها از دستورالعمل هاي سازمان بهداشت جهاني در اعمال م

براي كسب اطالعات الزم و  اقدامي اينكهاقتصادي به منظور مجبور كردنِ شهروندان به تزريق واكسن، بدون 
قابل اطمينان از طريق انجام مطالعات مستقل انجام دهد، ناگزير دو خطر بسيار بزرگ نهفته است: 1) اقدام به 

يق فريبكاران به تحقير بيشترِ تشو) 2مطمئن و كاري خطير در سطح كالن كشوري بدون اطالعات الزم و 
                                           ).اجبار(= و رفتاري ) فريب(= با اعالم محدوديت هايِ بيشتر ذهني  جوامع

 
و (ژوهشگرانِ حوزة بهداشت و سالمت در ايران پس اگر دليل انفعال و بي حسي بسياري از پزشكان و پ

را در شرايط حساس و خطرناك كنوني همين عامل تحقير در توسعه بپذيريم، بايد بپرسيم كه اين ) جهان
حرفه مندان چگونه تحقير شده اند كه هم اكنون قابليت فهمِ ضرورت پژوهش مستقل را ندارند و به جاي 
كنجكاوي و تدبير و انتخابِ عامليت در ابتكار عمل براي پيشگيري از شيوع بيماري ها، خود را محكوم به 

؟ نظر آن به طور مستند نشان داده شده است فساد در مي بينند كه سابقة پيروي بي چون و چرا از سازماني
مردم براي پزشكان و ديگر اعضاي  بسياري ازبه جايگاه برجستة حرفة پزشكي در جوامع و احترامي كه 

سخت كوشِ اين حرفة پرمسئوليت قايل اند، «تحقير شدنِ» پزشكان و پرستاران از طريق توهين و دلسوزي 
تصنعي بعيد به نظر مي رسد. اما چنانچه «تحقير» را با تعريف علمي و پيامدهاي محدودكنندة ذهني و 

م را طور ديگري مطرح رفتاري آن، به طوري كه در باال توصيف شد، در نظر بگيريم مي توانيم اين سؤال مه
پاسخ آن را به روشني در تاريخ پيدايش نهاد طب مدرن و سير تحوالت آن در سدة از اين طريق كنيم و 

اخير بيابيم: «قابليت شناخت و فهم پزشكان و عامليت ايشان در اجتناب از تقليد و كوشش براي اتخاذ 
كه ما بتوانيم ايشان را، بنا به تعريف روان  تصميمات آگاهانه و مبتكرانه، به چه صورت محدود شده است

با يافتن پاسخ به اين سؤال مي توان به ابعاد محدوديت ذهني و  »؟بشناسيمشناسان، قشري تحقير شده 
همچنين، واقف . پي برد عملي دانش آموختگانِ طب مدرن و خطرآفريني اين محدوديت ها در شرايط فعلي

، افقي گسترده تر در حياتي، به اعضاي انديشمند و متعهد اين حرفة )تحقيرها(= شدن به اين محدوديت ها 
 نظر و در عمل مي دهد كه جامعه را بي ترديد به سوي سالمت و بهروزي بيشتر هدايت خواهد كرد.           
 

در اين نهاد جهاني  تاريخ پيدايش طب مدرن و سير تحوالت وشبختانه تا كنون مطالعات مفصلي در موردخ
بنيادهاي صنعتي بزرگ  اساسيِ اكثريت قريب به اتفاق اين منابع، به نقشِ 20 .منتشر شده است سدة اخير

طب مدرن و اجزاي تشكيل دهندة و سرمايه گذاري در در پايه ريزي ، 21»بنياد راكفلر«آمريكايي، به ويژه 
بنيانگذاريِ و نيز  جهان يلوم پزشكي در اياالت متحده و در ديگر كشورهاكده هاي عآن، از جمله دانش
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خانوادة راكفلر  19 قرن اخراز اوشواهد ارائه شده نشان مي دهد كه . سازمان بهداشت جهاني، اشاره مي كنند
و  سودهاي كالنِ صنعت نفت توان مالي حاصل از و بنيادي كه آنان پايه گذاري كردند با بهره گيري از

نه فقط در طب و آموزش پزشكي، بلكه  ادسازي در جهان،نقشي تعيين كننده در نه آن كشوربانكداري در 
داشته  24و سياست خارجي آمريكا، 23كشاورزي شيميايي، 22و آموزش عالي همگاني در ارتباط با آموزش

                                                                                                                            25.است
 

گماشته «يكي از پژوهشگران صاحب نامِ تاريخِ پيدايش و ترويج طب مدرن در جهان، نويسندة كتاب 
اولِ به دست آمده از آرشيو  تحقيقات خود را عمدتاً بر اساس اسناد دستاست كه  26»پزشكانِ راكفلر

با انگيزه هاي  طب مدرن، ن اعتقاد است كه نهادبر اي وي. است انجام دادهمكاتبات همين بنياد صنعتي 
در ديگر سرزمين ها و جوامع به وجود آمد جهان استعماري و به منظور تسهيلِ نفوذ بيشتر صنايع بزرگ .    

 

نقل قول ها و شواهدي همچنين . مي پردازيماين پژوهشگر  يافته ها و تعابيربه ارائة گزيده هايي از  در ادامه
 همكارانِاز ديگر پژوهشگران و اعترافات آنطب مدرن و نقش  پايه ريزيِدر ارتباط با  راكفلر صنعتيِ بنياد 

در پيشبرد اهداف نظام سلطه در زير گنجانده شده است تا چرايي و چگونگيِ محدود شدن دانش و رفتار 
 حرفه مندان در اين رشته (يا همانا تحقير شدنِ ايشان) معلوم گردد:                                                 
 

بهداشت عمومي توسط بنياد راكفلر بنيان گذاشته شد در حفاظت از سازمان ها و تشكيالتي كه در راستاي «
بهداشت به رغم ظواهر بشردوستانه، برنامه هاي ] در آمريكا. [راستاي تداوم استعمار گام بر مي داشتند

عموميِ راكفلر در ايالت هاي جنوبي با قصد وابسته سازي اين ايالت ها به اقتصاد صنعتي و سرمايه داري 
و برنامه هاي مرتبط با بهداشت عموميِ بنياد راكفلر در كشورهاي خارجي نيز ... اياالت شمالي صورت گرفت

ي مصرف و منابع سرزميني آن كشورها صورت با انگيزة كمك به دولت آمريكا براي گشودن و كنترلِ بازارها
                                                                                                                         27».گرفت

 

و غير  دخالت اين بنياد در اجراي برنامه هاي بين المللي در ارتباط با بهداشت عمومي در كشورهاي صنعتي
                                                                       : صنعتي با اشاره به چهار هدف زير توجيه مي شد

 

با  .كنترل منابع و بازارهاي كشورها، به ويژه در كشورهاي غير صنعتي جهان به نفع اياالت متحده) 1«
كنترل سياسي در اين كشورها، آمريكا مي توانست اقتصاد آنها را براي سرمايه گذاريِ ] نفوذ و[دستيابي به 

   . وجود در آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه داري صنعتي جهان مفتوح و پذيرا نگه داردهايِ مسرمايه مازاد 
                                                                                                                

تا حدي كه بتوانند پذيراي تالش هاي كشورهاي صنعتي براي بهره » عقب مانده«توسعة كشورهاي ) 2
.مايه داران خارجي شود الزم توصيف مي شدبرداري از منابع، بازارها و فرصت هاي موجود در آنها براي سر  

 
استعمارگران  منظرِاز  ، ماالريا و تب زرد،28كرم قالبداربيماري هاي عفوني مناطق حاره، به ويژه برخي از ) 3 

ايشان از ميان بردن اين . به اين سرزمين ها محسوب مي شد آنانموانعي جدي براي ورود پيدا كردن 
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و از پيش نياز هاي توسعه و پيشرفت معرفي » مزاياي متمدن شدن«بومي را بيماري ها براي جمعيت هاي 
                                                                                                                      . مي كردند

 
و كاربست آنها از طريق برنامه هاي  29علوم زيست پزشكيراهبردي بنياد معتقد بودند كه  برنامه ريزانِ) 4

، تواناييِ كاري نيروي انساني بومي را بهبود مي بخشيد و ايشان »عقب مانده«بهداشت عمومي در كشورهاي 
                   30».را به سوي پذيرفتن فرهنگ صنعتي غرب و سلطة سياسي و اقتصادي آمريكا سوق مي داد

 
براي گشودن جوامع غير صنعتي  اهرميبه عنوان طب و برنامه هاي توسعة بهداشت عمومي متوسل شدن به 

قبل از . ايشان كاري بديع و بي سابقه نبود دارايي هاي سرزمينيخارجي و تاراج  هاي سرمايه گذاريروي  به
، ه شمار مي آمدندباين، مبلغين مسيحي كه از پيشگامان نفوذ استعمار به سرزمين ها و جوامعِ غير اروپايي 

آن در عبور از مقاومت بوميان در برابر  كارآيياز اهرمِ نرم بهداشت و درمان براي نفوذ استفاده كرده و 
اگر چه مبلغين مسيحي همواره براي پنهان نگاه . مداخالت و اشاعة فرهنگ بيگانه را به اثبات رسانده بودند

، عمل مي كردندترويج مذهب، خداپرستي و تمدن  اسكپشت مداشتن تبعات استعماريِ فعاليت هاي خود 
در جوامع ابايي از فاش سخن گفتن در مورد اهداف استعماري خود  راكفلري طبِ بسياري از مروجينِ

                                                                                                                         : نداشتند
 

علم پزشكي گي دانشكدة پزشكي دانشگاه جانز هاپكينز نقش تسهيل كنند رئيس ، اولين31»ويليام ولش««
ي وسيعي از مناطق حاره به در تحت سلطه در آوردن و بازپس گيريِ سرزمين ها«آمريكا و اروپا  تالشدر 

                                                                                           32».ستودمي بشري را » نفع تمدن
 

                                                                                               :يا در جاي ديگر آمده است كه
بي سر و  در جزاير فيليپين، ، اخيراً درمانگاه ها و پزشكان33»نتجورج وينس«به نقل از رييس بنياد راكفلر، «

كردن  مطيعر اين واقعيت است كه براي بوده اند و اين نشانگ اين كشورصدا در حال نفوذ به نواحي مختلف 
                      34».عمل مي كند ما ظنين اند، طب از مسلسل بهتر] اهداف[به نسبت بدويان و مردمي كه 

 
 1922تا  1916زماني بين بنياد راكفلر در بازة ] به منظور دستيابي به پرسنل آموزش ديدة مورد نياز خود[«

دانشگاه جانز هاپكينز اهدا كرد تا نخستين دانشكدة بهداشت عموميِ تمام عيار در آن ميليون دالر به  1مبلغ 
ميليون دالر به دانشگاه هاروارد  5/3اين بنياد مبلغ  1927تا  1921همچنين بين سال هاي . دانشگاه به وجود آيد

ميليون  25بنياد مبلغ  در مجموع، اين. به منظور پايه ريزي دومين دانشكدة بهداشت عموميِ الگو اهدا كرد
همچنين بايد افزود  ...آن سرمايه گذاري كرد دالر براي بنيانگذاري چنين دانشكده هايي در آمريكا و خارج از

كه چندين ميليون دالر ديگر نيز از سوي بنياد براي حمايت مالي از ادامة تحصيلِ پرسنل پزشكي خارجي 
                                                             35».نه شدجهت گذراندن دوره هاي آموزشي در آمريكا هزي

 
 دانشگاهيِ مطلوبِ نظر اربابان صنايع بزرگ در آمريكا كه رشته و حرفة طب در ناگفته نماند كه تحوالت

تمامي  به بيان ديگر، اين سيستمِ گسترده و يكنواخت كه امروز. در خأل به وجود نيامدجهان را دگرگون كرد 
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شد كه در آمريكا و در ديگر كشورهاي جهان گرفته است در واقع جايگزين سيستم هاي متنوعي جهان را فرا
گماشته «به نقل از نويسنده . براي مراقبت از بهداشت عمومي و درمان بيماري ها ايفاي نقش مي كردند

يكديگر مدارس و مؤسسات  ، پيش از استقرار طب مدرن در آمريكا، پزشكان با كمك»پزشكانِ راكفلر
طب تأسيس مي كردند و از طريق اين نهادهاي آموزشيِ مردمي، دانش و تجارب خود را به  آموزشيِ

براي عموميت يافتن هر چه . يادگيريِ مهارت هاي پزشكي و خدمت به جامعه ارائه مي كردند داوطلبينِ
، اين مؤسسات پيش شرط تحصيلي در اقصي نقاط كشور پزشكيبيشتر دانش طب و فراهم بودن خدمات 

پس به واسطة تمايل اساتيد به آموزشِ نسل جوان و نبود . سختگيرانه اي براي پذيرش دانشجو نداشتند
ورود جوانان به اين مؤسسات، تعداد كثيري از عالقمندان، زن، مرد، سفيدپوست و  براي موانع سختگيرانه

، ضمن كسب معاش، براي خدمت رساني به بيماران ون پزشكيدانش و فنسياهپوست، قادر بودند با يادگيريِ 
                                                                                                       . در جامعة خود بكوشند

 
انحصاري آنها در و تحكيم جايگاه نخستين اقدام بنياد راكفلر براي تأسيس دانشكده هاي جديد علوم پزشكي 

ست كه مي توان رد پاي ا در اين تالش ها. بود موجود، بي اعتبار كردن مؤسسات آموزشي آموزش طب
تحقير و اثركرد آن بر پزشكانِ امروز به طور اخص و مردم جهان به طور اعم در نگاه به علمِ طب راكفلري -  

 1908در سال . شناسايي كردبه روشني را  - به عنوان تنها رويكرد ممكن به تشخيص و درمان بيماري ها 
تا با  را اجير كرد 37»آبراهام فلكسنر«آموزش عالي كارشناس  36»بنياد كارنگي«بنياد راكفلر با همكاري 

گزارشي از ) اياالت متحده و كانادا(سة آموزشِ پزشكي در آمريكاي شمالي مؤس 155 بازديد از تك تك
در نكوهش مكاتب و است گزارش نهايي آقاي فلكسنر، كه در واقع تحقيرنامه اي . آنها تدوين كند» معايب«

، 38»گزارش فلكسنر«با نام كه ، آنهاآموزشي  مؤسساتو بي اعتبار بودن  موجود آن زمانروش هاي پزشكيِ 
به موجب اين سند بود كه جادة . يافته استشهرت در تاريخ طب در آمريكا و جهان  نقطة عطفيعنوان  به

بيرون كشيدنِ طب از جامعه و انحصاري كردن آن در چارچوب نظام آموزش عالي در سراسر جهان هموار 
                                                                                                                            .گرديد

 

آيندة آموزش پزشكي و رويكرد بر  20قرن از پژوهشگران معاصر، تأثير گزارش فلكسنر در آغاز ديگر يكي 
كه راكفلر و دستيارانش با مقاصد سودجويانه در پي  محدوديو مقابله با بيماري هاي عفوني در طبِ تجاري 

                                                                                  :آن بودند را بدينصورت خالصه كرده است

 
تئوريِ «آموزش پزشكي در آمريكا و از ميان بردن  فلكسنر مخاطبين را به متمركز ساختن ارشگز«

در ريشه يابي ريشة بيماري ها و عوض كردنِ سمت و سوي نظري اين نهادهاي آموزشي به  39»محيطي
باكتري [ جرم هابر اساس تئوري ميكروبي، امراض فقط توسط . سفارش مي كرد 40»تئوريِ ميكروبي«سوي 

ود مي آيند و به همين جهت تنها راه نابودي آنها استفاده از ه وجب] پاتوژن هاها، ويروس ها و ديگر 
در اين . قادر است ميكروب هاي خاصي را هدف قرار دهد و از بين ببرد هر يك مصنوعات داروسازي است كه

جايگاه سيستم ايمني بدن در مقابله با بيماري ها و ضرورت تقويت آن كه از طريق استفاده از آب  ،تئوري
                                        . پاكيزه، تغذيه خوب و زندگي سالم ميسر مي گردد در نظر گرفته نمي شود
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متمركز : مايت از سه چيز را آغاز كرداين ديدگاه به امراض و ريشه هاي آن، راكفلر تالش خود براي ح از
كردن ديگر مكتب هاي پيشگيري و درمان  تعطيلكردن آموزش پزشكي، تصرف صنعت نوپاي داروسازي و 

بيش از نيمي از مؤسسات آموزش  تعطيليِموجب  كه بدينصورت آغاز شد گسترده اينهضت  .بيماري ها
درماني  اقدام به بي اعتبار كردنِ روش هاير گسترده به طودر رسانه هاي آن روز  .گرديدآمريكا  در پزشكي

و  46، خوراك درماني45، طب فراگير44كل نگرطب ، 43، طب طبيعي42كايروپراكتيك، 41هوميوپاتي مثل
. تعداد كثيري از پزشكان كه بر ادامة روش هاي خود اصرار ورزيدند سر از زندان در آوردند. شد 47اوستيوپاتي  

 

بر پيشگيري از بيماري ها پافشاري مي كند و اين » تئوري محيطي«مبتني بر  طبِبرخالف تئوري ميكروبي، 
سيستم ايمنيِ مقاوم مي طلبد برخورداري از . كار را از طريق تقويت سيستم ايمني بدن امكانپذير مي داند

احبنظرانِ ص. كه فرد از غذاي سالم و مقوي برخوردار باشد و از آلودگي هاي محيطي و استرس نيز بدور باشد
تضعيف شدة  ايمنيِ سيستمِ فرصت خودنمايي مي يابند كه امراض زمانيبر اين اعتقاد اند كه  تئوري محيطي

 توصيفاين دانشمندان براي  .رشد ميكروب ها را فراهم سازد مناسب ، بسترآسيب پذيربدن، به عنوان هدفي 
يه مي كنند؛ چنانچه پوست سيب بدون نقش حياتي و دفاعي سيستم ايمني بدن آن را به پوست سيب تشب

اما  .زدگي باشد، ميوه به مدت يك هفته در دماي عادي اتاق و به مدت يك ماه در يخچال سالم مي ماند
يلياردها ماول، ساعات طي . گنديدن كل ميوه را كليد بزند تافقط شكافي كوچك در پوست ميوه كافي است 

جود زنده تجمع دارند، در نقطة زخم خوردة پوست سيب ميكروب، كه به طور طبيعي روي پوست هر مو
عناصر بيماري زاي ميكروسكوپي فقط ميكروبي،  تئوري، طرفداران برخالف تئوريِ محيطي. مستقر مي شوند

رويكرد اينان به سالمتي اين است كه ابتدا بايد در فرد مريض ميكروب بيماري . مي دانند بيماري ها را مقصرِ
طراحي شده است  همان ميكروبو سپس با نوعي سم كه از قبل مشخصاً براي كشتن  زا را تشخيص داد

                                                                                                                     .نابودش كرد
 

نظر ايشان اين است . را مؤثر و مناسب نمي دانند رويارويي با بيماري ها رفداران تئوري محيطي اين روشِط
يا و  دنخود موجب تضعيف بيشتر سيستم ايمني بدن بيمار مي شو يانام گرفته اند  »دارو«كه سمومي كه 

اري هاي مزمن بيم بروزو يا  ديگر ميكروب هااينكه سيستم ايمني صدمه ديده را براي ورود يافتن و تكثير 
 يكه بسيار -از انواع ميكروب هاست  پربه مخاطبين خود يادآور مي شوند كه جهان  آنان. آماده تر مي سازد

و تقريباً هيچيك خطري براي سيستم ايمني افراد سالم كه از تغذيه خوب . انداز آنها از نوع بي خطر و مفيد 
پاكيزه از جمله كه سوءتغذيه و نبود دسترس كافي به آب  تأكيد دارندايشان . ايجاد نمي كندبرخوردار اند 

كليدي ترين عواملِ استرس آور اند كه در مناطق فقير، بيماري هاي عفوني را تبديل به بيماري هاي مهلك 
به سرخك مبتال مي شود و سپس جان مي  نبود غذاي كافيوقتي كودكي آفريقايي به خاطر مثالً . مي كند
سوء تغذيه  اين كودك را اساساً ناشي از مرگ مي نگرندبه طب از منظرِ تئوري محيطي كساني كه  سپارد،

) 48»ويروس شناسان«همچنين موسوم به (در ميكروب مي بينند  اساس بيماري ها رااما آنان كه . مي دانند
 ،امرِ حفاظت بهداشت در جامعه از اين رو است كه رويكرد اصلي گروه اول به. ميكروب را مقصر مي شناسند

كه گروه دوم است رويكردي و اين [ است ]از طريق بهبود محيط[شهروندان تقويت سيستم ايمني تالش در 
                                                                                                     49».]به آن عالقه اي ندارد
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تبار كردن مؤسسات مردميِ آموزش بايد افزود كه پيش از انتشار گزارش فلكسنر نيز تالش هايي براي بي اع

                            :و ترويج طب آغاز شده بود اما هيچيك از آنان به اندازة گزارش فلكسنر مؤثر واقع نشد
 

ش هاي پراكنده اي جهت ارزيابي تمام مدارس پزشكي آمريكا و تال 50»ايالت ايلينويرد سالمت بو«] قبالً[«
 179منتشر شد تعداد قابل مالحظه اي از  1889گزارشي كه توسط اين انجمن در سال . كانادا را آغاز كرده بود

 13نوع از مدارس متفرقه و  13مدرسه از نوع مختلط،  26، هوميوپاتيمدرسه از نوع  26مدرسة موجود، از جمله 
                                              51».به تعطيلي كشاندرا »  درمانكالهبرداري در «سه ديگر به بهانة مدر

 

فقط يكي از اهداف رويكرد تحقيرآميز بنياد » محيطي تئوري«اما منعِ پزشكيِ اجتماعي و بي اعتبار كردنِ 
نظام پزشكيِ قبلي در آمريكا كه . پزشكي جهان بودراكفلر براي ايجاد تحولِ مطلوب نظر استعمار در نظام 

 ي استثنايي و ممتاز براي فراهم ساختنِ خدمات پزشكيِ حداكثري در سراسر جامعه تالش مي كرد جايگاه
براي به وجود آوردن اين جايگاه برجسته و نافذ الزم بود كه از . در جامعه ايجاد نمي كرد» پزشك«براي 

افزايش  پزشكانو همزمان درآمد موجود  پزشكيسته شود تا تقاضا براي خدمات تعداد پزشكان به شدت كا
در چارچوبِ آموزش عالي موجب مي شد كه  آنگنجاندنِ بيرون كشيدن آموزش پزشكي از جامعه و . يابد

در جامعه به وجود آيد تا عمدتاً مردان » طبيب شدن«موانع اقتصادي و اجتماعيِ متعددي بر سر راه 
                                       . و آنهم از دهك هايِ درآمديِ باالتر بتوانند وارد اين حرفه شوند سفيدپوست

 

مدرسة پزشكيِ  7، فلكسنر در گزارش خود توصيه كرد كه از »هر چه كمتر، بهتر«با پيروي از فرمول «

وي همچنين توصيه . دامه پيدا كنندا) 53»هاوارد«و  52»مهاري«به نام هاي (باب از آنها  2سياهپوستان، فقط 

كه آموزش پزشكي قرار بود در  به اعتقاد وي، حال. ان تعطيل شودكرد كه هر سه كالجِ آموزش پزشكي زن

براي آموزش پزشكي به ] جداگانه[چارچوب آموزش عالي و در دانشگاه ها تدريس شود، نيازي به مدارس 

                                                                                                            ...زنان وجود نداشت

باشد، اين در واقع فقط نشانگر دو چيز است، يكي اينكه تقاضا  كمتر از گذشتهو اگر تعداد دانشجويان دختر 

  ...ورود به اين رشته نيستندبراي پزشك زن چندان باال نيست و ديگري اينكه تعداد زيادي از زنان خواستار 

فلكسنر و همفكران او بر اين باور بودند كه به طور كلي زنان به ندرت داراي دقت و جديت الزم براي پزشك 

، او بيشتر به درد ]و نيازي به درآمد نداشته باشد[شدن اند و اگر زني از طبقات متوسط يا باالي جامعه باشد 

                                                                                  54».مريض بودن مي خورد تا طبيب بودن

در آموزش پزشكيِ مدرن كاهش عظيم در تعداد » هر چه كمتر، بهتر«پيامد روشنِ پيروي از فرمول «

قبال مي پزشكان بود، به ويژه پزشكاني كه از طبقات كم درآمد، طبقه كارگري، سياهپوستان و زنان كه 

                                                                                  ...توانستند به راحتي وارد اين حرفه شوند
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به اعتقاد . ، همزمان با درآمد پزشكان، به طور كلي ارتقا يافت»پزشكي«از اين طريق جايگاه اجتماعي ] پس[

و به وجود آمدنِ جايگاه اجتماعيِ ويژة » طبِ علمي«پيشبرد اهداف ترويجِ فلكسنر، اين تغييرات به منظور 

                                                                                            55».پزشك در جامعه ضروري بود

شيوه هاي پيشگيري و پس در زمان پيدايش طب مدرن، براي محدود كردن دانسته هاي جوامع در مورد 
به اين منظور مؤسسات مردميِ . رديدرمان بيماري ها، الزم بود كه كنترل بيشتري بر آموزش طب صورت گ

به دانشكده هاي پزشكيِ  -به صورتي ناقص و كنترل شده  - حرفهآموزش طب برچيده شد و آموزش اين 
طبابت و ايجاد جايگاهي برجسته و قابل  براي تبليغ اين روشِ ناقصِ 56.واقع در دانشگاه ها منحصر گرديد

براي آن در نظر » طب علمي«باور براي دانش آموختگان دانشكده هاي علوم پزشكي، نامي غلط انداز، يعني 
به خوبي مي دانيم كه اگر چه در  جميع رشته هاپيشرفت هاي علمي در تكيه بر ما امروز با البته . گرفته شد

قيرِ روش هاي زمان آزموده و مؤثر اطباي موجود و جايگزين كردن تح 20ن و نيمة اول قر 19اواخر قرن 
به نظر مي رسيد ولي واقعيت  نويدبخشچشمگير و اي پديده » طب علمي«رويكردي ناقص به طب با نام 

امر اين است كه هر روشي از روش هاي معالجه، چه طب سينايي و سوزني و چه حجامت و طب گياهي، اگر 
براي پيشگيري و درمان قطعي بيماران مؤثر افتد، اين اثربخشي را مي توان به زبان علمي بررسي و چگونگيِ 
استفاده از آن را به ديگران آموخت. به بيان ديگر، امروزه تمامي روش هاي مؤثر پيشگيري و درمان بيماري 

                                                                                           .به شمار مي آيند» طب علمي«ها 
 

اين روش هاي زمان آزموده از سنت هاي ديرينِ طب در  علميِ بررسيِبا  ، در چند دهة گذشته،و در واقع
 شيميايي را تجربه كرده اند به احياي روش هاي كهنِ عدم كفايت طبِآن دسته از پزشكاني كه  ،جهان

اين حرفه مندان نه تنها عدم كارآيي طب مدرن در . ماري ها رو آورده اندپيشگيري، تشخيص و درمان بي
خود سومين كه داروهاي شيميايي  يقين پيدا كرده انددريافته اند بلكه به تجربه عالج قطعي بيماري ها را 

 57.هستنددر آمريكا و اروپا ) بعد از بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطان(عامل بيماري و مرگ و مير مردم 
 58»طب فراگير«تعداد كثيري از پزشكان جهان به رويكردي در طبابت روي آوردند كه از اين رو است كه 

جامع به طبابت، تعصب خاصي نسبت به روشي واحد در پزشكي  پزشكانِ اين رويكرد. خوانده مي شود
، از مجموعه بيماري ها درمانايشان با علم و تجربة متنوعي كه به دست آورده اند، براي تشخيص و . ندارند

كاني كه پزش. جوينداي گسترده و مؤثر از سنت هايِ پيشين پزشكي در جهان، در كنار طب مدرن، بهره مي 
از اين رويكرد پيروي مي كنند به لزوم ريشه يابي و عالج قطعي بيماري ها باور دارند و صرفاً «كنترل بيماري 
ها» از طريق مصرف مادام العمر دارو و يا عمل جراحي، كه از ويژگي هاي ذاتي طبِ راكفلري است، را كافي 

                                                                                                                     59.نمي دانند
 

است كه بدون اثرپذيري از تحقيرِ ناشي از آموزشِ پزشكيِ محدود  اين پزشكانبه قلم يكي از  60زير گزارش
، نوشتهدر اين . شدة راكفلري، به عملكرد و انگيزه هاي سازمان بهداشت جهاني با نگاهي باز نگريسته است

وي با ريزبيني، شواهد و مستندات خود را عرضه مي دارد و از اين طريق مي كوشد تا افقي جديد براي كليه 
                                                61.شمندان در جوامع مختلف جهان، پزشك و غير پزشك، بگشايداندي
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در اين گزارش وي به گروهي ديگر از پزشكان اشاره مي كند كه مصداقي ديگر از تحقيرناپذيري در ميان 

 )2022(حال حاضر در  ، اين شبكه62»گروه كاكرين«موسوم به . پزشكانِ متعهد در عصر ما به شمار مي آيند
جامعة پزشكي و  ،چشمگير با دقت نظر و پشتكاريزشك از سراسر جهان است كه پ 37000از شامل بيش 

پزشكان گروه كاكرين . مي دارند هپيرامون داروها آگاه نگ خود را از يافته هاي تحقيقاتيجهاني افكار عمومي 
تجويز  فقطايشان مي كوشند كه . را دربست نمي پذيرند 63توصيه هاي دارويي سازمان بهداشت جهاني

آنان با انجام پژوهش هاي جامع در ارتباط با . محصوالت صنايع داروسازي به بيماران خود نباشند ةكنند
منتشر مي كنند  64»نقدهايِ كاكرين«استفاده از آنها گزارش هايي با عنوان  كارآيي داروها و عوارض نامطلوبِ

در تدوين نقدهاي كاكرين، پژوهشگران از جميع . گيردمي دة جامعة پزشكي و عامة مردم قرار كه مورد استفا
منتشر شده و منتشر نشده، مطالعات انجام شده توسط شركت هاي داروسازي و يافته هاي  - مستندات 

در  ،از تبعيضگروه كاكرين با اتخاذ اين رويكرد عاري . بهره مي برند - تجربي پزشكان معالج در سراسر دنيا 
در توصيه هاي دارويي و  مقام به چالش كشيدن انتخاب هايِ نامناسب و بيماري زاي سازمان بهداشت جهاني

اين پزشكان، سازمان بهداشت جهاني توصيه  دارويي اخيراً در واكنش به نقدهاي 65.بر آمده است درماني
ميزان تأثيرِ نقدهاي  راستي آزماييِ 66.نقدهاي گروه كاكرين اصالح كرده است بر مبنايهاي دارويي خود را 

دارويي گروه كاكرين بر انتخاب و توصيه هاي دارويي و درماني سازمان بهداشت جهاني فراي نوشتة حاضر 
د است، اما آنچه در چارچوب نوشتة حاضر در ارتباط با پزشكانِ طب فراگير و اعضاي گروه كاكرين مي گنج

اين است كه با نپذيرفتن تحقير، اين پژوهشگران نشان داده اند كه تا چه حد مي توان با مقاومت در برابر 
در اين مورد صنايع داروسازي و  -تحقير، بر افقِ آگاهي ها و چاره انديشي هاي خود افزود و تحقيركنندگان 

                                                              .نمودرا به اصالح كار خود وادار  -سازمان بهداشت جهاني 
 

الزم به ذكر است كه پزشكاني كه از محدودة اسارت بار آموزش هاي دانشگاهي رشتة خود رسته اند و با 
ديدي انتقادي به توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني مي نگرند، همچنين نسبت به جنبه هاي سياسي در 

از جمله نكته هاي قابل توجه در گزارشِ زير مربوط به برمال شدنِ . حساس شده اندحرفه خود هوشيار و 
ها از سوي شركت هاي داروسازي و واكسن سازي بر دولت ها و » پاندمي«انواع فشارهايي است كه در زمان 

له اگر چه بحران كرونا، به علت گسترشِ رسانه اي در جهان، از جم. نظام پزشكي كشورها وارد مي شود
نوع خود است، بهره گيري از ترسِ ناشي از بيماري هاي واگير به عنوان اهرمي  در ترينِ نمونه ها» رعب آور«

، اي گشودن كشورها براي نفوذ و سلطه و فروش دارو و منابع اطالعاتي چون مقاالت و كتببرسياسي 
                                                                                       67.پيشينه اي نزديك به يك قرن دارد

 
اوا «، خانم شاگري هاي شجاعانه وزير بهداشت كشور لهستان، اف2009 در ارتباط با پاندمي دروغين سال

را هاي داروسازي توسط شركت زوايايي از بهره گيري هاي سياسي از بيماري هاي واگير در جهان  ،68»كوپاچ
در اين رابطه، . برمال كرد كه تا آن زمان فقط سياستمداران و سياستگذارانِ ارشد كشورها از آن باخبر بودند

كميتة امور اجتماعي، «زير به سخنرانيِ مهمي از سوي خانم كوپاچ در حضور اعضاي كوتاه  نويسندة گزارشِ
اين سخنراني، با مطالعة . ما وارد جزييات آن نمي شودا شوراي اروپا اشاره مي كند 69»بهداشت و خانوادة



 

12 

 

با فشارهايي كه معموالً در جريان شيوع پاندمي ها بر دولت ها تحميل مي شود و، در صورت ه خوانند
اگر چه اين پزشك . آشنا مي گردد كندتهديد مي را مقاومت، بقاي حكومت آنها از سوي قدرت هاي بزرگ 

را به جا  آدابِ زبان ديپلماتيك به عنوان وزير بهداشت يك دولت، رعايت شجاع، در جايگاه سياسي خود
، اما پيام وي در افشايِ نقش نفاق افكنانة رسانه هاي جهاني در امور داخلي كشورها و نقش آورده

مورد حمايت شركت هاي داروسازي در ايجاد رعب به منظور جوسازي و ايجاد فشار افكار » متخصصينِ«
نيازي به تفسير و رمزگشايي به اندازة كافي روشن هست كه لت ها در هنگام شيوع بيماري ها، عمومي بر دو
                                                             :بخشي از اين سخنراني را در اينجا مي آوريم. نداشته باشد

 

به اين داليل، اينجانب، شخصاً، و دولت لهستان با در نظر گرفتن مسئوليت هايي كه در پي داشت اين «
موضع را اتخاذ كرديم كه با در نظر گرفتن شرايطي كه از سوي شركت هاي سازنده در نظر گرفته شده بود، 

اين پرسش را مطرح كردم كه در همان زمان، اينجانب در پارلمان لهستان . اين واكسن ها را نبايد پذيرفت
آيا اين قراردادها بايد با در نظر گرفتن منافع كشور لهستان امضا شود يا در راستاي منافع شركت هاي 

                                                                                                               واكسن سازي؟    
 

ف كنم كه من اين سؤال را از منظر يك پزشك مطرح كردم كه سوگند ياد كرده است كه عافيت بايد اعترا
منافع ح كردم كه سوگند ياد كرده است كه بيماران را بخواهد و همزمان از منظر سياستمداري مطر

ها، با اتكا واقعاً پذيرفتني نيست كه توليد كنندگان واكسن . را هرگز از نظر دور نداردكشور خود شهروندان 
به چيرگي خود در رسانه ها، از رعبي كه به وجود آورده اند سوء استفاده كنند و دولت ها را مجبور به اتخاذ 

پذيرفتني نيست كه توليد كنندگان خود را در قبال ايمني محصول خود براي . مشخصي كنند تصميمات
و اين مسئوليت را به گردن دولت [ انندبيماران و عوارض خطرناكي كه ممكن است به وجود آيد مسئول ند

                                                                                                                   .  ]ها بيفكنند
 

پذيرفتني نيست كه دولت ها براي تأمين منافع گروهي كوچك از ذينفعان بدينصورت گروگان گرفته شوند و 
، جوي كه با اعالميه هاي رعب آور خطير گردنددر جوي رعب آور و تحت فشار مجبور به اتخاذ تصميماتي 

اين . رند ايجاد شده استمي ب مالي در رسانه ها و يا از زبان متخصصيني كه خود از موقعيت حاضر منفعت
اين شرايط به . هيچ اساسي در علم ندارند ،به اصطالح كارشناسي در حالي است كه اين اعالميه ها و نظرات

                                                                                                70».هيچ وجه پذيرفتني نيست
 

وغين بودن پاندمي آنفوالنزاي خوكي رپزشكان و سياستمداران متعهد و ديگر صاحبنظراني كه از د بي ترديد
نفس راحتي  ،پس از عقب نشيني نظام سلطه از اين شعبدة جنايتكارانه ،آگاه شدند و آن را برمال كردند

خريداري واكسن هاي بي  اما نبايد از نظر دور داشت كه ميلياردها دالر و يورويي كه دولت ها براي. كشيدند
كما اينكه . اثر و خطرناك هزينه كردند، شركت هاي داروسازي را به همان اندازه ثروتمندتر و قدرتمندتر كرد

به ، اينبار است ديگري پاندميِصحنه رفتن ده سال بعد از برمال شدنِ آن شعبده، جهان شاهد روي شاهديم 
فروش واكسن آن، فقط براي شركت فايزر، ، 2021كه در سال  وسموسوم به كرونا وير آنفوالنزاي خفاشيِنام 

به نقل از روزنامه نگاران، واكسن كرونا  !داشتدرآمد  )ر ثانيهدالر د 1173 معادل با( ميليارد دالر 37بالغ بر 
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از ترس  حاصل آيا با اين ثروت عظيمِ 71.سودآورترين محصول شركت هايِ داروسازي در تاريخ بشر بوده است
سعي در تدوين شعبده هاي ترسناك ديگري در آينده  قدرتمند و سلطه جوي جهانآزمندانِ آيا و طمع، 

پيچيده خواهند كرد؟ با توجه به عبرتي كه از پاندمي دروغين آنفوالنزاي خوكي و تكرارِ سناريويي مشابه اما ن
ل سا 10كه همانطور . داد پرسشپاسخي مثبت به اين  و با تأسف يقينمي توان به  آموخته ايم، سال بعد 10تر 

و به آسيب  پيش، بهانة پاندمي آنفوالنزاي خوكي به عنوان اهرمي نيرومند براي كنترل دولت ها عمل كرد
با ويروس كرونا  ، واكسيناسيون دستوري سازمان بهداشت جهاني در مقابلهمالي و جاني گسترده اي دامن زد

 -  در شرايط فعلي پس ناجي بشر .است امنيتي - سياسي و بحران سازيِ گويياز زور يديگر نيز امروز مصداق
روي صحنه خواهد  مطمئناًو نمونه هاي بيشتر آن كه در آينده ( كنونياز بحران   - چه ايراني و چه غير 

رفت) نه همكاري با دشمن در واكسيناسيون اجباري مردم، بلكه تالش براي ارتقاء آگاهي عامة مردم و 

تقويت اعتماد عمومي نسبت به نظام پزشكي است. اين دو امر، كليد رهايي دولت ها از كيش و مات شدن 
                             .استو پرهيز از امربري جامعه پزشكي از نظام راكفلري در برابر فشارهاي نظام سلطه 

 

آنچه حفظ آگاهي عامة مردم را به ارمغان خواهد آورد انتشار شفاف و وسيع تحقيقات مستقل توسط 
توانايي مي دهد اين سطح از آگاهي به آحاد مردم . ستبا مستندات قابل مطالعة آنها ، همراهداخلي مسئولين

از  .نمايندو تصميمات درستي اتخاذ  تشخيص دهند سره را از ناسره ،ايرسانه  در پيام هايِ پنهان و آشكارِ تا

سوي ديگر، احياي تئوري محيطي در نظام پزشكي به مسئولين كمك خواهد كرد كه با هوشياري، علم و 
شيميايي و  هوا در كالن شهرها و آلودگيِآب و آلودگي مثل  يعوامل بيماري زايِ بنيادينرفع بصيرت، به 

بيولوژيكي خوراكي ها قاطعانه اقدام كنند و با ساختن جامعه اي سالم تر از طريق پيشگيري از بيماري ها، 
اعتماد عمومي نسبت به خود را تقويت نمايند. و اين تحول بزرگ كه جوامع جهان را در برابر دسيسه هاي 

 حرفه مندانِپژوهشگران، سياستگذاران و  همتشجاعت و از طريق خواهد كرد مقاوم تر  نظام سلطه بعدي

حوزة سالمت و ارادة مستمر ايشان در راستاي فهم و دانستن بيشتر و عملكرد مبتكرانه  و پرهيز از 
                                     ان شاء اهللا. مي گرددامكانپذير تقليد بي چون و چرا از سازمان بهداشت جهاني 

 
 

_______________ 
 

چرا فساد در سازمان بهداشت جهاني بزرگترين خطري است كه بهداشت عمومي جهانيان در 
تهديد مي كندعصر ما را   

سيرن وينديگاتدكتر : نويسنده  
 

:چكيده  
بيش از مطالعات موردي و منفرد  72»فراپژوهشي«به طور كلي، در محافل علميِ امروز، مطالعات حاصل از 

همچنين، مطالعاتي كه توسط پژوهشگرانِ مستقل انجام مي گيرد قابل اعتمادتر از . معتبر شناخته مي شود
پس كامالً قابل درك است . كه توسط پژوهشگرانِ تحت امرِ صنايع انجام گرفته است مطالعاتي تلقي مي شود
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كه از طريق فراپژوهش و با رعايت پروتكل هايِ دقيق تحقيقاتي و استقاللِ نظرِ  73»نقدهاي كاكرين«كه 
ه هاي ، در حوزة طب از جمله معتبرترين منابع اطالعات در مورد داروها و شيوگيردپژوهشگران انجام مي 
پس قابل توجه است كه يافته هاي به دست آمده از اين مطالعات داروييِ مستقل در . درماني محسوب شود

. گرفته استتضاد كامل با اطالعات ارائه شده و توصيه هاي دارويي از سوي سازمان بهداشت جهاني قرار 
جهاني، به ويژه در ارتباط با حتي تعدادي از داروها و واكسن هاي توصيه شده از سوي سازمان بهداشت 

قابل  تأثيرِ بالينيِروانپزشكي، در نقدهايِ دارويي كاكرين به عنوان درمان هايي زيانبار و فاقد هر گونه 
توصيه هاي سازمان بهداشت  ،آز آنجاييكه در بسياري از كشورهاي عضو. مشاهده تشخيص داده شده است

اي نابجا و زيانبار مي توانند منجر به تجويز داروهاي غلط جهاني مو به مو پيروي مي شود، اين توصيه ه
ما معتقديم كه توصيه هاي دارويي سازمان بهداشت جهاني . گردد و بيماران را به امراض بيشتري مبتال كند

و ديگر راهنماهاي دارويي اين سازمان منتشر مي شود متأثر از  74»ليست داروهايِ اساسي«كه از طريق 
براي حل . منافع صنعت داروسازي است و از اين رو منبع قابل اعتمادي براي كسب اطالعات درست نيست

اين معضل بزرگ كه در بهداشت عموميِ جهاني به وجود آمده است، پيشنهاد مي شود كه تغييراتي در 
جهاني در نظر گرفته شود، ساختاري كه ضعف و آسيب پذيري كامل خود در مقابل  ساختار سازمان بهداشت

                                                             . است ساختهمنافع تجاري اين صنعت را به روشني آشكار 
 

 مقدمه
آن زمان كه ] ساختگي[التهابِ  ،2010و  2009جرايد سال در ابتداي كالم جا دارد كه با آوردن بريده هايي از 

                               : پيرامون شيوع جهاني آنفوالنزاي خوكي به وجود آمده بود را در ذهنمان تازه كنيم
 

بر اساس سازمان . به نظر مي رسيدر بالقوة شيوع يك پاندمي كامال روشن خط 75فوكودا] كيجي[براي «
 2بهداشت جهاني، تلفات ناشي از شيوع اين بيماري عفوني در سطح جهاني، اگر از نوع خفيف آن بود، بالغ بر 

بود  ،1918اما اگر از نوع شديد آن، مثل آنفوالنزاي اسپانياييِ سال . ميليون تن تخمين زده مي شد 5/7تا 
                                 ]2و  1[» .انست از آن انتظار داشتتلفات جانيِ نزديك به چند ده ميليون را مي تو

 

باالترين سطح هشدار پيش از  -قا داد ارت 5خود را به سازمان بهداشت جهاني سطح هشدار : 2009آوريل  29
                                                                                                                     .اعالم پاندمي

 

، هنرپيشة مشهور و فعالِ »بريجيت باردو«. تمام خوك ها داده شد كشتاردر مصر، دستور : 2009آوريل  30
حقوق حيوانات از رييس جمهور مصر، حسني مبارك، درخواست مي كند كه اين سالخيِ سراسري خوك ها 

                                                                         .ودبه درخواست او توجهي نمي ش. را متوقف كند
 

و . در مكزيك، مسابقات فوتبال بين چهار ليگ برتر آن كشور بدون تماشاچي برگزار مي شود: 2009مه  4
                   ]2و  1[. ندنآلمان، روبوسي كردن مردم را ممنوع اعالم مي ك 76»زارالند«قانونگذاران در ايالت 
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: و رييس كميسيون انجمن پزشكي آلمان مي گويد 78سرطان شناس، 77»ديتر لودويگ-ولف«: 2009اكتبر  9
مسئوالن بهداشت كشورها فريبِ تالشي سازمان يافته از سوي شركت هاي داروسازي را خورده اند كه «

                               ] 2و  1[» .ه اندبي اساس را براي ثروت اندوزيِ خود رسانه اي كردفرضي و  تهديدي

 
ر عضو و ديگر كشورهاي غير عضو در حوزة كشو 194 نمايِسازمان بهداشت جهاني در حال حاضر راه

راهنمايي هاي اين سازمان شامل توصيه هايي مرتبط با انواع داروها، واكسن ها، درمان هاي . بهداشت است
ده سال پيش، اين سازمانِ بين المللي . غير دارويي، مثل روانكاوي، فيزيوتراپي و طب جايگزين و مكمل است

ه وجود آورد كه به موجب آن كمك هايِ مالي از سوي بخش خصوصي، مكمل تغييراتي در نظام مالي خود ب
تاريخ به بعد، سازمان بهداشت جهاني  آناز  ]4و  3[. حق عضويت دريافتي از كشورهاي عضو قرار گرفت

در حال حاضر بيش از . مشكلي از نظر گردآوري مبالغ الزم براي تأمين بودجة ساليانه خود نداشته است
 يكي از منابع 79»بيل و ماليندا گيتز«بنياد ] 4و  3[. ن بودجه از منابع خصوصي تأمين مي شودنيمي از اي

 ]4[. است كه تا كنون مبلغ يك ميليارد دالر به سازمان بهداشت جهاني پرداخت كرده است بخش خصوصي
زديك تر كرده اعتبارات، سازمان بهداشت جهاني را به منافع صنعت داروسازي ن تأمينِ اين سيستم جديد

موضوع مقالة حاضر، كه شامل جزييات باور نكردني و تكان دهنده اي است، زواياي كم شناخته و . است
                . پيامدهاي نامطلوب اين تغيير بزرگ در سياست هاي سازمان بهداشت جهاني را در بر مي گيرد

 
، از سوي مجلة فوربز از نظر قدرت و نفوذ 80»مارگارت چن«خانم كنوني سازمان بهداشت جهاني،  مدير كل

منعكس كنندة نفوذ  ،و اين رتبه بندي در قدرت] 5[. به عنوان سيومين فرد در جهان شناسايي شده است
كم و بيش نيمي از جمعيت جهان متأثر از توصيه ها و مشاوره هاي سازمان . سازمان بهداشت جهاني است

ميليون بيمار در كشورهاي عضو امروزه از داروها و درمان  350 كهما تخمين مي زنيم . بهداشت جهاني است
         . هايي استفاده مي كنند كه بعضاً يا كالً  بر اساس توصيه هاي اين سازمان براي آنها تجويز شده است

 
اما دغدغه مندي سازمان بهداشت جهاني بيش از اينكه متوجه سالمت جهانيان باشد متوجه منافع صنعت 

را با نتايج ] 6[ما به اين باور يقين داريم چرا كه توصيه هاي دارويي سازمان بهداشت جهاني . وسازي استدار
مثل  - پيرامون تأثيرات مثبت و منفي داروها و واكسن ها  به دست آمده از طريق پژوهش هاي مستقل

                                                                      . مقايسه كرده ايم - نقدهاي داروييِ مستند كاكرين 
 

گروه كاكرين در حال . نقدهاي داروييِ كاكرين از جمله منابع اطالعاتي معتبر در طب امروز شناخته مي شود
است كه به طور مداوم در حال پايش  زشك و پژوهشگر متعهد از سراسر جهانپ 3000شامل ] 2015سال [حاضر 

ها و واكسن هاي ساخت شركت هاي داروسازي و صدها روش طبيِ غير دارويي از جمله تقريباً تمامي دارو
نقد هايِ كاكرين با استفاده از رويكرد فراپژوهش و مشاركت اعضاي  ] 7[.انواع طب جايگزين و مكمل اند

يافته هاي مندرج در نقدهاي كاكرين در تضاد فاحش با . مختلف گروه در نقاط مختلف تدوين مي شود
فراپژوهشِ گروه كاكرين، در مقايسه با مطالعاتي كه از سوي . وصيه هاي سازمان بهداشت جهاني استت

بسياري از ] 8[. شركت هاي داروسازي منتشر مي شود، آسيب بيشتر و تأثير كمتري در داروها يافته است
 اندارزش دارويي قيد شده است فاقد  ]6[داروهايي كه در ليست داروهاي اساسي سازمان بهداشت جهاني 
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بلكه تجويز آنها براي مصرف كننده خطرآفرين  ندچرا كه نه تنها تأثير مطلوب براي درمان بيمار را دارا نيست
ناشي از اين داروها را به طور مستند به اثبات  اتو خطر هودگيبه عبارت ديگر، نقدهاي كاكرين بي. ستا

                                                                                                                     .رسانده است
 

كه براي استفاده در شيمي درماني توصيه مي شود  81»سايتوتاگزيك«مطالعة داروي : چند مثال بياوريم
ما اين . از احتمال بهبودي وي مي كاهد در واقع و منفي بر سالمت بيمار دارد ينشان داده است كه تأثير

مثال هاي ديگر مربوط به داروهاي ضد  ]9-11[. ماي 1991در سال  82»اولريخ آبل«آگاهي را مديونِ تالش هاي 
كه بي اثر بودن آنها اخيراً در نقدهاي كاكرين به طور مستند نشان  است 84روان پريشيو ضد  83افسردگي

داده شده است. [13 -  12]  واكسن ها  و داروهاي بي اثر براي آنفوالنزا [14 و 15] از ديگر نمونه درمان هاي 
                                                                                       . نقد شده از سوي گروه كاكرين است

 

از اهميت بااليي برخوردار مي باشند و از اين رو  دارند، در سطح جهاني به علت اعتباري كه ،نقدهاي كاكرين
نتايج اين مطالعات بايد در تدوين راهنماهاي دارويي سازمان بهداشت جهاني و راهنماهاي داروييِ داخلي 

، در نظر گرفته گرددكشورها، به جاي داده هايي كه مستقيماً از سوي شركت هاي داروسازي منتشر مي 
                                                                                                                   ]16و  8[. شود

 
اين صنعت با تطميع و فريب محققينِ . رهبران نهضت كاكرين در جهان از صنعت داروسازي انتقاد كرده اند
ان انجام مي شود، نتايج نادرستي از اين تحت امرِ خود و با دستكاري تست هاي دارويي كه بر روي داوطلب

روش هاي مورد استفادة  85»مركز كاكرينِ نورديك«رئيس دانماركي  ]8[. آزمايشات را منتشر مي سازند
وي در كتاب خود به طور مستند ادعا  ]8[. صنعت داروسازي را به صراحت جنايتكارانه توصيف كرده است

بدينصورت جان بسياري از بيماران را گرفته و به بسياري از  مي كند كه شركت هاي بزرگ داروسازي جهان
                            ] 8[. ، لطمه وارد كرده انداثرآنان كه زنده مانده اند، با داروهاي سمي، غير علمي و بي 

 

2009پاندمي آنفوالنزاي خوكي   
 87»پليتيكن«دانماركي در روزنامة  86»هافدان ماهلر«وقت سازمان بهداشت جهاني،  لِركيبد ،1988ل در سا

او . در مورد خطري كه از سوي شركت هاي داروسازي سازمان بهداشت جهاني را تهديد مي كند هشدار داد
اما حرف او باور » .صنعت داروسازي در حال تسخير سازمان بهداشت جهاني است«: در آن زمان تصريح كرد

بازي پيچيدة قدرت به صورتي كه وي تشريح مي كرد را به  نشد چون افكار عمومي در آن زمان نمي توانست
                                                         . متأسفانه پيش بيني او درست از آب در آمد. خوبي درك كند

 

كامالً  نشان داد كه سازمان بهداشت جهاني 2009پاندميِ دروغينِ آنفوالنزاي خوكي در سال  رسوايي هاي اخيرِ
از اين رخداد همچين اطالعات روشني از ] 17-59و  2و  1. [تسليم فشارهاي صنعت داروسازي شده است

در ادامه نگاهي خواهيم داشت به . چگونگي عملكرد سيستم سازمان بهداشت جهاني به دست آورده ايم
                                          :به مطبوعات راه يافت گاطالعات غير قابل انكاري كه طي اين رسوايي بزر
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ميليون ها تن در هولناك ترين فاجعه  ، سازمان بهداشت جهاني، با پيش بيني مرگ2009ژوئن  11در تاريخ 
، 38، 27-29، 23، 19، 17. [اعالم كرد كه جهان با پاندمي آنفوالنزاي دهشتناك و مهلكي روبروست ،عصر مدرن

كشور خود را براي رخداد پاندميِ سختي چون طاعون يا آنفوالنزاي  200در سراسر جهان بيش از ] 58، 42، 41
ميليون از جمعيت زمين  40اسپانيايي آماده كردند، به اين گمان كه جهان در چند ماه بعد شاهد مرگ 

مثل آنفوالنزاي اسپانيايي كه در سال هاي سخت و سرد بعد از پايان جنگ جهانيِ اول در سال  -  خواهد بود
                                                                                                         .رخ داد 1918- 1919هاي 

 

از اماكن  محلهزاران در بسياري از كشورها، كشورها بسته شد و بين مرز  2009ل ژوئن و ژوئيه سادر ماه هاي 
راه ورود خود به  انمسافرتن از ميليون ها . تعطيل شدند كتابخانه هاو  عمومي مثل رستوران ها، كافه ها

خوردگي در آنها مشاهده از تب يا سرما اي كشورهاي مقصد در آسيا را مسدود يافتند اگر كوچكترين نشانه
                                                                                             ]58، 42، 41، 38، 27-29[ .مي شد

   

در اين حين، پزشكان، بيمارستان ها و وزارت بهداشت در بسياري از كشورها از شدت ترس، بسياري از 
بسياري از كشورها با صرف مقادير عظيمي . بيماران را از بيمارستان ها ترخيص كردند و به خانه ها فرستادند

 سال 2009براستي كه سال . دندآنفوالنزا كرو داروهاي از اعتبارات عمومي خود اقدام به خريداري واكسن 
بحث جديدي در جرايد علمي مثل جورنال  اما همزمان،. براي صنعت داروسازي بودبسيار خوب و پررونقي 

از  ]24-59، 2، 1. [حث هايي مشابه در رسانه هاي عمومي نيز آغاز شدب ]15- 25. [پزشكي بريتانيا، باال گرفت
] 23[» چوپاني دروغگو«وايي سازمان بهداشت جهاني به عنوان به ناگهان، كوس رس بود كه همين رسانه ها

سپس معلوم شد كه به رغم ] 14- 25، 2، 1. [كه قصد حمايت از منافع صنعت داروسازي را دارد به صدا در آمد
اعالميه هاي نگران كنندة سازمان بهداشت جهاني، تعداد تلفات مبتاليان به اين آنفوالنزا آنطور كه انتظار مي 

                                                                                                 ]15-25، 13، 12[. باال نبود رفت
 

همچنين به تدريج آشكار شد كه دبيركل سازمان بهداشت جهاني، خانم مارگارت چن، قبل از اعالم پاندمي، 
ك ماه جلوتر از اعالم پاندمي، سازمان نين افشا شد كه فقط يهمچ. يل تلفات آگاه بوده استاز تعداد قل

واژه پاندمي را نه ، تعريف جديدرا تغيير داده بود؛ بر اساس » پاندمي«بهداشت جهاني، تعريف رسمي واژة 
عفونت خفيفي كه جهانگير «هر براي بلكه  ،بر جاي بگذارد» ميليون ها فوتي«بيماري اي كه  براي توصيف

                                                                       ]29، 28، 14-25، 2، 1[. استفاده مي دانندقابل » شود
 

جمعي از نمايندگان دولت ها و سازمان هاي بين المللي به اين نتيجه  2010در پرتو اين يافته ها، در سال 
آنفوالنزاي «ا همان ي» 1، ان 1اچ «آنفوالنزاي رسيدند كه سازمان بهداشت جهاني شيوع ويروس كم خطر 

گزارش . را مستمسكي براي اعالم پاندمي مهيب، و در نتيجه، ايجاد ترسي فراگير قرار داده است» خوكي
ر اين باره به مسئلة جديِ خصوصي سازي سازمان بهداشت جهاني اشاره كرد و د 88شديدالحن شوراي اروپا

      ]58. [دنمورا برخاسته از كمك هاي ماليِ صنعت داروسازي به آن اعالم  رسوايي اين سازمان بين المللي
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با گذشت زمان و برمال شدن زواياي بيشتري از پاندمي دروغين آنفوالنزاي خوكي، رسوايي سازمان بهداشت 
، با معلوم شدنِ ماهيت ساختگي بحران موجود، داروهاي 2010در سال  ]17-59، 2، 1.[جهاني ابعاد جديدي يافت

بودند ميلياردها دالر توسط دولت ها خريداري شده  هزينه كردبي اثر و خطرناك صنعت داروسازي كه با 
پيوندهاي نزديك و محرمانه بين سازمان بهداشت جهاني و شركت هاي داروسازي و نقش اين . شدند امحا

 5افشا كرد كه » اينفورماسيون«روزنامة دانماركي . گرديدنيز برمال ] و فروش آن[وليد واكسن سازمان در ت
تن از پژوهشگراني كه نقش مشاور را در سازمان بهداشت جهاني و فريبكاري جهاني آن ايفا مي كردند 

                                 ]38. [ميليون يورو از صنعت واكسن سازي دريافت كرده بودند 7مبالغي نزديك به 
 

عالوه بر اين، . در نقدهاي كاكرين نيز واكسن ها و داروهاي آنفوالنزا كامالً بي اثر تشخيص داده شد
محصوالت دارويي توصيه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني نيز داراي عوارض نامطلوب بسياري شناخته 

ثار اين عوارض در جمعيت ها نيز آشكار گرديد؛ هزاران ديري نگذشت كه آ] 55، 29، 28، 14- 25، 2، 1. [شدند
، دردهاي عضالني موضعي 89التهاب هاي موضعيتن از دريافت كنندگان اين محصوالت دچار عوارضي چون 

. دردهاي مزمن شدند و ديگر 94، حملة خواب93، التهاب مغز92، التهاب عصبي91عروق، التهاب 90و سيستمي
]19 ،28 ،29 ،45-43 ،49 ،51 ،58 [                                                                                              

 
ها در واكسن ها بود كه عوارض بسيار جدي » ادجوانت«خبر تكان دهندة ديگر كه رسانه اي شد استفاده از 

نه شركت هاي داروسازي و نه دولت ها به مردم اطالع رساني نكرده بودند كه . راه آوردبراي مردم به هم
                                   ]17-59، 2، 1. [واكسن هايي كه به آنها تزريق مي شود حاوي اين ناخالصي هاست

 
قابل توجه اينكه شركت هاي واكسن سازي، پيشاپيش، دولت ها را مجبور به گنجاندن پاراگرافي در 

مسئوليت هر گونه عارضة جانبي ] و نه شركت ها[قراردادهاي خريد كرده بودند كه به موجب آن دولت ها 
در بياناتي از سوي وزير ] 30-59، 29، 28، 17-25، 2، 1. [كه سالمت مردم را به خطر مي انداخت را مي پذيرفتند

بهداشت لهستان، وي همة جنبه هاي اسف بار قراردادهاي تحميلي شركت هاي واكسن سازي را توصيف 
توجه اينكه، اساساً شركت هاي واكسن سازي با همكاري و حمايت سازمان بهداشت جهاني اقدام جالب . كرد

چنانكه وزير . واكسن ها آزمايش هاي الزم را هنوز طي نكرده بودندچرا كه به فروش واكسن ها كرده بودند 
بهداشت لهستان در سخنان خود آشكار كرد، گروه داوطلباني كه براي آزمايش واكسن مورد استفاده قرار 

را به اين عوارض عوارض جانبي و ارزشيابي  بودند كه فرصت بروز اندكگرفته بودند چنان قليل و 
                                                                                                     ] 61.[دپژوهشگران نمي دا

 
به رغم قراردادهاي تحميلي، تقريباً تمامي دولت هاي اروپايي به آنها تن دادند و واكسن ها و داروهاي 

ه براي هر شهروند اروپايي دو دوز از واكسن فراهم آنفوالنزا را در مقاديري عظيم خريداري كردند به طوري ك
                                                                                                    ]28-59، 17- 25، 2، 1. [شد

 
ا به طور كامل و رسانه ها نيز به دام فريب سازمان بهداشت جهاني افتادند و اعالميه هاي آن ردر اين ميان، 

كسي نبود كه در مورد فاجعه اي كه قرار  2009مكرر پخش مي كردند به طوري مي توان گفت تا ماه جوالي 
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بر نظام پزشكي كشورها گذاشته شد از طريق رسانه ها فشاري كه . خبر نداشته باشدبود به وقوع بپيوندد 
را عاقالنه تر از راه حل هاي » عيب نمي كندكار از محكم كاري «ايشان پيروي از فلسفة . قابل درك است

براي درك بهتر فشاري كه دولت و وزارت بهداشت در كشورها متحمل شدند، رابطة نزديك . ديگر يافتند
سرباز زدن از خريد واكسن مترادف بود با تخريب وجهة دولت ها . صنايع بزرگ و رسانه ها را در نظر بگيريم

دولت ها به خواسته هاي شركت هاي دليل تسليم شدنِ و اين دقيقاً . درتاز ق و به زير كشيده شدن آنها
و سازمان بهداشت جهاني در تسهيل اين معامالت . داروسازي در چارچوب قراردادهاي تجاري بين آنها بود

اين . مي گويند» قراردادهاي خفته«بازي كرد؛ قراردادهاي امضا شده از نوعي بود كه به آن  كليدينقشي 
پس تا قبل از . زماني الزم االجرا مي شوند كه سازمان بهداشت جهاني اعالم پاندمي كندمعموال دادها قرار

اعالم پاندمي، با اشاعة ترس در افكار عمومي و در بين دولتمردان، فضاي ذهني براي قبول اين قراردادها به 
، 2، 1. [شور عضو سازمان به وجود آمدك 194منظور فروش مقادير عظيمي از واكسن ها و داروهاي آنفوالنزا در 

59-17[                                                                                                                            
 

ا چه حد ، ت2009جا دارد كه در اينجا بپرسيم كه به طور كلي، و نه فقط در ارتباط با پاندميِ ساختگي سال 
؟ يكي از نقش هاي سازمان دهدسازمان بهداشت جهاني در فروش داروها به صنعت داروسازي ياري مي 

اين ] 17-59، 2، 1. [بهداشت جهاني مذاكرة قيمت داروها با دولت ها به نيابت از شركت هاي داروسازي است
    . رسوايي آنفوالنزاي خوكي بود سازمان بهداشت جهاني در جريانه در مورد يكي ديگر از رازهاي برمال شد

 

، گروه هاي مدافع 2014تا  2010بين سال هاي . آبرو ريزي آنفوالنزاي خوكي پيامدهاي درازمدتي نيز داشت
دادخواست هاي ايشان بر اساس اهمال . حقوق بيماران، مقامات دولتي در كشور خود را به دادگاه فراخواندند

                             ]17-59، 2، 1. [ي فايده و خطرناك تدوين شده استدولت ها و فراهم كردن داروهاي ب
 

اين رسوايي همچنين آشكار كرد كه كنترل سازمان بهداشت جهاني هم اكنون در دست صنعت واكسن 
افشاي اين واقعيت قاعدتاً جهان مي خواست بداند كه تا چه حد سازمان بهداشت جهاني در  پس. سازي است

در انجام مسئوليت هاي خود به عنوان راهنماي حرفه مندانِ طب در سراسر جهان قصور ورزيده  2009سال 
داشت جهاني مسئوليت هاي خود، سازمان به پس از مدت ها انكارِ كاملِ ]58، 29، 28، 14- 23، 2، 1[است؟ 

اما بعد از گذشت يك سال، نتيجة تفحصِ داخليِ . موافقت كرد كه اين موضوع را مورد تفحص قرار دهد
تن  500بعد از برگزاري مصاحبه با . مبراست ها سازمان از عملكرد خويش اين بود كه سازمان از كليه كوتاهي

ارش آن قيد شد كه سازمان بهداشت از نخبگان، تحقيقات سازمان بهداشت جهاني پايان يافت و در گز
در واقع در اين گزارش تصريح . [خالفي مرتكب نشده است مطلقاً هيچ عملِ 2009جهاني در رخدادهاي سال 

سازمان بهداشت جهاني از بسياري از جهات در جريان رخداد پاندمي بسيار خوب عمل «] شده است كه
ي صاحبنظراني كه تحوالت اين رسوايي و فرآيند برمال تمام] پس از انتشار اين گزارش] [65[» .كرده است

تعقيب كرده بودند، چاره  95»بي ام ِجي«و در  ، اشپيگلشدن آن را در جرايد معتبري چون روزنامة گاردين
بزرگترين رسوايي تاريخ يعني پاندمي دروغين آنفوالنزاي خوكي، كه  اقي نماند جز اينكه نتيجه بگيرنداي ب
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-59، 17- 25، 2، 1[. ر شد چون در سيستم سازمان بهداشت جهاني فساد به وجود آمده استامكانپذي ،پزشكي
28[                                                                                                                                

 

آنفوالنزاي خوكي پشت پردة فروش واكسنِ  
هر . اعالم پاندمي از سوي سازمان بهداشت جهاني و رسوايي ناشي از آن پيامدهاي آموزنده اي به همراه آورد

كنكاش مي بيشتر چه روزنامه نگاران و سازمان هاي بين المللي مثل شوراي اروپا پيرامون اين رسوايي 
تنگ صنعت داروسازي و سازمان در نهايت همكاري تنگا و كردند، زواياي زشت تري از آن خودنمايي مي كرد

روزنامه نگاران كشف كردند كه تعداد كثيري از كاركنان و اشخاص ذينفع در . بهداشت جهاني برمال شد
اين كميته ها . اندسازمان گمارده شده  لك ريبد صنعت داروسازي به كميته هاي مشورتيِ محرمانة نزديك به

، 54-56، 44، 43، 41، 38، 36، 34، 26-32، 17-18، 2، 1[ .به طور نزديك با خانم مارگارت چن همكاري داشتند
59[                                                                                                                                

 
به كل سيستم سازمان مستقيم صنعت داروسازي  يبدينوسيله معلوم شد كه از طريق اين اشخاص، دسترس

از اين طريق مردم پي بردند كه در واقع صنعت داروسازي است كه . بهداشت جهاني فراهم آمده است
به عبارت ديگر، اين خود صنعت داروسازي بود كه با اعالم . گردانندة واقعي سازمان بهداشت جهاني است

 ريداري مقادير عظيمي از داروهاي بيپاندمي دولت هاي اروپايي و ديگر كشورهاي جهان را مجبور به خ
                                                                       ]31-59، 29، 28، 17-25، 2، 1[. فايده و خطرناك كرد

 
جالب توجه اينكه به رغم زواياي آشكار شدة رسوايي سازمان بهداشت جهان كه صدها كشور را مجبور به 

ها دالر و يورو براي خريداري واكسن و دارو كرد و به رغم هزاران قربانيِ عوارض ناگوار اين دارميلي پرداخت
پيش رفت و  ]64[ درمان ها، سازمان بهداشت جهاني ادعا كرد كه همه چيز طبق برنامه از پيش تعيين شده

                                                     ]65[. ه استهيچ خطايي از سوي سازمان بهداشت جهاني رخ نداد
 

 نتيجه گيري
حال كه تجربة وقايع رسوايي پاندميِ آنفوالنزاي خوكي را پشت سر گذاشته ايم مي توانيم در مورد زواياي 

به نظر مي رسد كه نفوذ و كنترل صنعت . بينديشيم] و درس هايي كه مي توان از آن گرفت[مختلف آن 
استفادة از واكسن ها و اين نفوذ نه تنها به فروش و . داروسازي در سازمان بهداشت جهاني فراگير است

داروهاي بي فايده و خطرناك آنفوالنزا در سطحي بسيار وسيع انجاميد، بلكه عامل اصلي استفادة گسترده از 
كثيري از ديگر تعداد  و داروهاي شيمي درماني وانواع داروهاي مرتبط با روان پريشي، افسردگي، اضطراب 

 اثركان و محققان گروه كاكرين مورد بررسي قرار گرفته و بي از سوي پزش بسياري از اين داروها. داروهاست
از اين رو است كه ما بازنگري در سيستم سازمان بهداشت جهاني را توصيه . استو مضر تشخيص داده شده 

انگيزه هاي آن  از خود نشان داده است اين سيستم در برابر صنعت داروسازي ي كهضعفبه با توجه . مي كنيم
                                                     .  است رفتهزير سؤال  جداًجهانيان سالمت خدمت به  يدر راستا
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در مقالة آخر، مؤلفين پس از آوردن مستنداتي در مورد خطرناك بودنِ واكسن هاي كرونا و پيامدهاي جدي آن در كشورهاي 
اروپايي، با بند زير مقاله را با پيشنهادي معقول به پايان مي برند. ايشان براي دستيابي به داده هاي مورد تحليل خود از پايگاه 

. ده اندتفاده كراس» آژانس دارويي اروپا«ي »واكنش هاي نامطلوب به داروها«اطالعاتيِ   
- European database of suspected adverse drug reaction reports (EudraVigilance) 

https://data.europa.eu/data/datasets/suspected-adverse-drug-reaction-reports?locale=en 
:صدمه ديده انداز واكنشي نامطلوب  تن از آنان 700نفر كه واكسن زده اند،  100000بر اساس داده هاي به دست آمده، از هر   

 
واكسن ارزيابي عرضه شده در اين پژوهش اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا معقول نيست كه سياست هاي كنوني در قبال « 

بازنگري شود و اين واكسن ها با احتياط بيشتر و فقط به تعداد محدودي از مردم تزريق شود، افرادي كه با علم  19هاي كوويد 
شايد  ؟و آگاهي به عوارض نامطلوبي كه واكسن از خود تا كنون به جا گذاشته است، حاضرند ريسك باالي تزريق آن را بپذيرند

به . واكسن ها جايگزين كنيمنامطلوب مجهز به آگاهي از عوارض  ي را با بيداريِبهتر باشد كه اشتياق كنوني براي تزريق همگان
مسئولين در دولت هاي اروپايي نگاهي دقيق به پايگاه اطالعاتي مرتبط با داده هاي به دست  و» آژانس دارويي اروپا«، اعتقاد ما

ايده آل خواهد بود . كنند و سياست هاي ملي خود را بر اساس اين يافته ها اتخاذ كنند 19كوويد آمده از ايمني واكسن هاي 
از واكسن ها را انجام دهند تا بتوان به توصيه هايي كه بر  ناشياگر دانشمندان مستقل كار پژوهش موارد بسيار حاد عوارض 

دست  ]شگاهي منتشر شده توسط شركت هاي واكسن سازنه بر اساس حدس و گمان هاي آزماي[عيني و واقعي اساس شواهد 
واكسن را انتخاب مي كنند در واقع از  كه تزريقِ ريابيم كه چه گروه هايي از افراداين مطالعات كمك مي كند كه ما د. يافت

ن هاي ما در حال حاضر، تخمي. خطرناك قرار خواهند گرفت آنها نفع خواهند برد و چه كساني در معرض خطر عوارض جانبيِ
جدي  بيماري هايتن دچار  16تن فوت مي كنند و  4هزار نفر كه واكسن تزريق مي كنند،   100نشان مي دهد كه در ازاي هر 

اين . نفر واقعاً در برابر ويروس مصونيت مي يابند 11تا  2هزار تزريق، فقط  100اين در حالي است كه در ازاي هر . گردندمي 
  ».كار برد ريسك در جمعيت هاي بزرگتر از واكسن زده ها بهبه فايده  محاسبة نسبت درصد ها را مي توان براي

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

در اياالت متحده نيز براي بررسي داده هاي مرتبط با پيامدهاي نامطلوب گزارش شده پس از تزريق واكسن كرونا، سايت زير 
پيامد و عوارض نامطلوب گزارش شده  53334، تعداد )فوريه ماه(تا به امروز  2022در اين سايت براي سال . استمراجعه قابل 
. ه استشد مورد گزارش 792724، 2021سال  كل اين تعداد براي. است  

- Vaccine Adverse Effect Reporting System. https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html? 

آن را به  موارد زير پس از تزريق واكسن كروناداد هر يك از در صورت رخكه  ستكادر درماني در آمريكا بنا بر قانون موظف ا
گزارش هاي . لذا قاعدتاً هر يك از موارد گزارش شده يك يا چند عارضه از عوارض زير را شامل مي شود گزارش كند سايت باال

:ثبت شده تا كنون همة دوز ها، از يك تا سه، را در بر مي گيرد  
فوت -  
.بيمار را تهديد كند عارضة نامطلوبي كه جان -  
.عارضه اي كه به بستري شدن پس از دريافت واكسن منجر شود -  
.گرددعملكرد زندگي روزمرة وي مختل را در پي داشته باشد به صورتي كه  معلوليت فردكه عارضه اي  -  
.به دنيا مي آيندمعلوليت مادرزادي براي اطفالي كه از مادران واكسن زده  -  
اقتضا كند تا از رخداد هر يك از عوارض  را ي كه به تشخيص پزشك خطرناك باشد و يا مداخله با جراحيهرگونه عارضه ا -

.باال ممانعت به عمل آيد  
.موارد التهاب در چند سيستم حياتي بدن -  
. منجر به بستري شدن بيمار يا مرگ او شود كه 19وويد ابتال به ك -  

 
ژوهشگران مستقل، به شكل مقاله، ويدئو، مصاحبه و غيره در حمايت از نظرات كه تا كنون از طريق پ ديگريبراي شواهد 

. ارش زيردر گز 349-355يادداشت هاي مخالفينِ تزريق همگاني و اجباري واكسن كرونا در جهان منتشر شده است، بنگريد به 
:فارسي از محتواي آنها نيز آورده شده استدر اين يادداشت ها، ضمن ارائة آدرس اينترنتي اين مستندات، خالصه اي به زبان   

بدون  - و نگاهي نو به كرونا » ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با ! تحقير مشو، تحقير مكن. 1400. اسفنديار عباسي -
. تحقير  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_dehumanization_Abbassi.pdf 

و آنچه در . نفي در مورد عواقب تزريق واكسن در خارج از كشور گزارش مي شوددر رسانه هاي داخلي به ندرت خبري م 18
  

» شايعه«و » خبر كذب«فضاي مجازي از ديگر منابع فاش مي شود فوراً، بدون بررسي و تحقيق دقيق، از سوي مسئولين 
در نمونه اي سؤال برانگيز از اين واكنش ها، در صفحه اي از سايت معاونت علمي رياست جمهوري، در پاسخ . خوانده مي شود

واكسن هاي ام آر ان اي، نويسندگان سايت مستندات ارائه شده از سوي  به خبرِ يافت شدنِ نانوذره هاي نيمه رسانا در
دانشمندان را رد مي كنند و به جاي آن از شركت هاي واكسن سازي و سازمان بهداشت جهاني نقل قول آورده اند كه چنين 

چرا با انجام تحقيقات  :است يل سؤال برانگيز بودن اين صفحه ايندال. ناخالصي هايي در واكسن هاي نامبرده وجود ندارد
و ديگر . تا همگان به طور مستند از بي اساس بودن آنها مطمئن شوند مستقل گزارش هاي خارجي راستي آزمايي نمي شوند

زبان انگليسي نوشته شده است كه مسلماًً محتواي آن را براي اكثر كاربران ايراني غير قابل درك مي  كامالً بهاينكه اين صفحه 
  ):براستي اين صفحه براي چه كس يا كساني نوشته شده است؟( !كند

- Iran Patent Center. n.d. Do Pfizer and Moderna's COVID-19 Vaccines Contain Graphene Oxide? (accessed 10 

December 2021) https://en.patentoffice.ir/paper/5379/Do-Pfizer-and-Moderna%27s-COVID-19-Vaccines-

contain-Graphene-Oxide? 

بدون  -و نگاهي نو به كرونا » ادبيات عقب ماندگي«بومي سازي تحقير با ! تحقير مشو، تحقير مكن. 1400. اسفنديار عباسي  19
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اين . واكسن فلج اطفال استريق از ط» فلج اطفال«بيماري بر پيروزي  طب مدرن براي ترويج تئوري ميكروبي، يكي از تبليغات
مبتال به بيماري فلج اطفال كه معلوليت افرادي  عاملكه  معلوم كرده استدر صورتي است كه شواهد مستند به دست آمده 

 اواسطدليل اصلي باال گرفتن فلج اطفال از توضيح اينكه، . بلكه محيطي بوده است ،نه ميكروبياساساً  مي شدندتشخيص داده 
نمودار هاي ترسيم . شناسايي كرده اند »ددت«در استفادة گسترده از سم  مستقل را پژوهشگرانِ 1960دهة  اواسطتا  1940دهة 

شده بر اساس شواهد يافت شده نشان مي دهد كه فراز و فرود منحنيِ ميزان توليد ددت در آمريكا دقيقاً منطبق بر فراز و فرود 
اواسط قرن ه اينكه حداقل از قابل توج) »پيوست ها«، در 3و  2تصاوير (. شيوع بيماري فلج اطفال در اين بازة زماني بوده است

براي بر سيستم عصبي بدن  و فلزات سنگين، مثل سرب و آرسنيكشيميايي به بعد، تأثير فلج كننده انواع سموم  18
، نه تنها تأثير بين فلج اطفال و ددت به نظر مي رسد كه با مخفي كردن ارتباط محيطيِو . متخصصان كامال روشن بوده است

اطفال  نگه داشته شده است، بلكه با نسبت دادن بيماري فلج از نظرها دوران ها عبرت آموز سموم بر سالمتي انسمخرب و 
براي مطالعة بيشتر در مورد چيرگيِ . اجرا شده استتئوري ميكروبي  طب متكي بهتبليغي عظيم براي  ،به عاملي ميكروبي فقط

ماري ها، از جمله ايدز، سارس و و مصاديقي ديگر از پنهان كردن داليل محيطي بي شيمياييميكروبي در طب  ديدگاه
:بنگريد بهآنفوالنزاي مرغي،   

- Torsten Engelbrecht and Claus Kohnlein. 2007. Virus Mania: How the Medical Industry Continually Invents 

Epidemics, Making Billion-Dollar Profits At Our Expense. n.p.: Trafford Publishers. 

 تئوريجا دارد كه در اينجا اشاره شود كه در پيشينة نفوذ پزشكي غرب در ايران نيز شواهدي وجود دارد كه نه تنها درستي 
تشخيص بيماري ها را تأييد مي كند بلكه گواهي بر سوء استفاده از توجيه هاي ميكروبي براي بهره برداري هاي  محيطيِ

ايران در آن مكررا شاهد قحطي  كه 19در قرن  :سياسي و نهايتاً اقتصادي استعمارگران از اين تئوريِ ناقص و تحقير كننده است
با ابتال به بيماري هايي چون وبا، طاعون، تبِ  گرسنگي و بدي تغذيه جان خود راهاي پي در پي بود، بسياري از ايرانيان از 

اين قحطي ها نه به خاطر كمبود توليد مواد غذايي بلكه به دليل خرابي جاده ها و نبود . مطبقه و خناق از دست مي دادند
از دورة : تاريخ پزشكي ايران«كتاب  در. ور بوددر سطح كش موجود اييِذتوزيع بهنگامِ مواد غتدبير كافي از سوي مسئولين براي 

انگليسي به اين واقعيت اذعان دارد اما در عين حال گزارش مي كند كه نمايندگان » سريل الگود«كتر ، د»1934ل باستان تا سا



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

پزشكي خود  و فرانسه، بنا بر مصالح و منافع خود در ايران، مبنايِ كمك هاي يهقدرت هاي استعماري، مشخصاً انگليس، روس
ديگر درسفر و جابجا شدن و ) و نه اتباع كشورهاي خود(را بر فعاليت هايي چون برقراري قرنطينه و محدود كردن مردم ايران 

و دولت وقت ايران نيز تا آنجايي كه خود مجبور به پرداخت هزينه ها نمي شد، دست . قرار مي دادند فعاليت هاي اساسي مردم
مبارزه با «پزشكان ايراني تحصيلكرده در اروپا را باز گذاشته بود تا هر چه مي خواهند در به اصطالح نظام پزشكي اروپايي و 

براي . انجام دهند و خود كار مؤثري در تسهيلِ توزيع بهتر مواد غذايي در سطح كشور انجام نمي داددر ايران  »اين بيماري ها
    :در» طينهجلس صحت و قرنم«، 19بنگريد به فصل مطالعة بيشتر، 

شركت نسبي اقبال و : تهران. ترجمه محسن جاويدان. 1934ل از دورة باستان تا سا: پزشكي ايران تاريخ. 1352. الگودسريل  -
.شركاء  
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 The Illinois Board of Health 

51
 E. Richard Brown. 1980. Rockefeller's Medicine Men: Medicine and Capitalism in America, p. 136.  

52
 Meharry 

53
 Howard 
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 56 تشخيص و درمان بيماري ها را مي توان به تأسيس» تئوري ميكروبيِ«يكي از بزرگترين تحوالت در جايگير شدنِ  در ايران، 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات «و در حال حاضر، » مركز پزشكي شاهنشاهي« همچنين موسوم به(» مركز پزشكي ايران«
نقل قول زير از تاريخ شفاهي اين دانشگاه در ارتباط با بنياد راكفلري اين نهاد نيازي . ت دادنسب 1352در سال ) »درماني ايران

:به شرح بيشتر ندارد  

 
«مركز پزشكي كنسرسيومي بود با مشاركت سه دانشگاه كرنل، كلمبيا و هاروارد، بنابراين [مركز پزشكي شاهنشاهي] كامال 

سال آموزش علوم  2هفته اي در سال داشتيم و قرار بود بعد از  10چهارترم . مشابه مدل دانشگاه هاي پزشكي آمريكايي بود
در واقع قرار . كلمبيا بروندبيمارستان هاي هاروارد، يك عده كرنل و عده ديگر  به پايه بر مبناي نمره امتحان پاياني يك عده

آمريكايي و پروازي بودند اما در سال دوم تركيبي از  در سال اول اساتيد اكثراً. نبود آموزش هاي باليني در ايران انجام شود
».اساتيد ايراني و آمريكايي تدريس مي كردند  

)1400اسفند  1دسترسي . (پزشكي ايران بودگفتگو با استادي كه روزي شاگرد ممتاز مركز . 1399. دكتر نصراهللا قهرماني -  
https://iums.ac.ir/content/104558/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-

%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-

%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-

%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D9%88%D8%AF 

در  نخست، رتبه ذبر حسب تأثير و نفو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران در رتبه بندي هاي بين الملليهم اكنون 
ا جايگاه نخست دانشگاه علوم پزشكي، ميزان بااليي از همتراز باما . ه استرا به خود اختصاص داددر جهان  44و رتبة كشور 

مثال شهرونداني كه در شرايط كرونايي امروز در مورد سالمت اعضاي خانواده خود دغدغه . مسئوليت نيز مورد انتظار است
ؤاالتي نظير مندند ممكن است كه سايت دانشگاه علوم پزشكي را به عنوان اولين منبع اطالعاتي خود جهت يافتن پاسخ به س

:نمونه هاي زير انتخاب كنند  
 

در ايران و خارج ...) بركت، سينوفارم، فايزر، جانسون اند جانسون و (عوارض و پيامدهاي نامطلوبِ تزريق واكسن هاي مختلف  -
 از كشور تا كنون چه بوده است؟

ز به بيمارستان ها مراجعه مي كنند واكسن چه درصد از مبتاليان به كرونا و ديگر بيماري ها كه در شرايط كرونايي امرو -
؟ درا دريافت كرده ان 3يا دوز  2، دوز 1تزريق كرده اند؟ چه درصدي از اين تعداد دوز   



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

آيا نرخ ابتال به اين بيماريِ ريوي و مرگ و مير از آن ارتباطي به ميزان آلودگي هواي كالن شهري كه در آن زندگي مي  -
دارد؟ كنيم   

بتال به اين بيماري و مرگ و مير از آن در كشورهاي مختلف بر حسب ميزان جو رعب و وحشتي كه توسط رسانه آيا ميزان ا -
 هاي داخلي و خارجي در آنها به وجود آمده فرق مي كند؟ 

آيا ميزان ابتال و مرگ و مير در كشورهاي مختلف بر حسب اجباري يا اختياري بودن تزريق واكسن متفاوت است؟ -  

تجارب اطباء در ديگر كشورها، مسلمان و غير مسلمان، در مورد كرونا، واكسن ها و داروها و روش هاي پيشگيري و درمان  -
 اين بيماري چگونه بوده است؟ آيا روش هاي جايگزين وجود دارد؟ آيا اين روش ها از تزريق واكسن مؤثرتر است؟

اند و آنان كه مصونيت خود را از طريق واكسيناسيون به دست آورده اند آيا مصونيت طبيعي افرادي كه مبتال به كرونا شده  -
 متفاوت است؟ كداميك بيشتر و پايدارتر است؟

درصد فوتي ها از بيماري كرونا نسبت به تلفات از ديگر بيماري ها در سطح ملي و در سطح جهاني چيست؟ -  
 

اين سؤاالت باشد در سايت دانشگاه گنجانده نشده است تا كاربران ، هيچ اطالعاتي كه بتواند جوابگوي )1400اسفند (تا كنون 
واقعاً از  آنچه از يك  تراز اول پزشكي ميزان اطالع رساني اين سايت. بتوانند در مورد تزريق واكسن تصميمي آگاهانه بگيرند

ايت براي كاربران ترسيم مي كند از اين رو، تصويري كه اخبار و گزارشات اين س. فراتر نمي رود سايت خبري انتظار مي رود
اين است كه مسئله خاصي در مبارزه با كرونا وجود ندارد غير از اينكه مردم پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي را 
 رعايت نمي كنند. اين در صورتي است كه اين تصوير با آنچه در كشورهاي ديگر، توسط پزشكان و پژوهشگران مستقل، فرصت

و فقدانِ چشمگير و تأسف آورِ مطالعات مستقل براي راستي آزمايي اطالعاتي . ش شدن پيدا كرده اند بسيار متفاوت استگزار
كه از ديگر كشورها مي رسد حاكي از انفعال و بي ميلي مسئولين دانشگاه علوم پزشكي ايران براي دستيابي به آگاهي بيشتر 
است. و اين ميزان از انفعال و بي حسي در ميل به فهمِ بيشتر و فقدانِ شگفت انگيزِ اراده براي درك بهتر وضعيت موجود از 

طريق انجام مطالعات علمي و بالينيِ مستقل، مصداقي تمام عيار از پذيرش تحقيرِ تحميل شده بر جامعة پزشكي ماست. و نظر 
اقتصادي و بهداشتي كشور بدون صالحديد اين به اينكه در حال حاضر تقريبا هيچ يك از تصميمات در ادارة امور اجتماعي، 

قشر از جامعه، در قالب «ستاد ملي مبارزه با كرونا»، اتخاذ نمي شود، اين ميزان از انفعال و بي ميلي براي فهم بيشتر و 
. اشتباهات خطرناكي كه خواه نا خواه از اين ميزان از بي خبري برخواهد خواست بسيار نگران كننده است  

چگونه شركت هاي بزرگ: داروهاي مرگبار و مافيا«، يكي از بنيانگذارانِ گروه كاكرين و نويسندة كتاب »گوچچهپيتر «   57
  

در آمريكا و اروپا، پس از امراض قلبي و سرطان، داروها سومين عامل «معتقد است كه » .داروسازي طب را به فساد كشيده اند
:، بنگريد بهر در اين موردبراي مطالعة بيشت» .و مرگ و مير اند] مريضي[  

- Peter C. Gotzche. 2016. Prescription drugs are the third leading cause of death. The British Medical Journal, 

June 16. (accessed 14 February 2022) https://blogs.bmj.com/bmj/2016/06/16/peter-c-gotzsche-prescription-

drugs-are-the-third-leading-cause-of-death/ 

- Peter C. Gotzche. 2017. Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. 

London: CRC Press. 
58

 integrative medicine 

59 :، بنگريد به»طب فراگير«براي نمونه اي از تحليل ريشه ايِ بيماري ها و رويكرد اصولي و متنوع به درمان آنها از منظر   
  

در سايت » چه چيزي كودكان ما را بيمار مي كند؟«نويسندگان : مصاحبه با ميشل پرو و وينس آن آدامز. پيتر بي كالينز -
)1400بهمن  18دسترسي (» لگوي مصرفدر خدمت اصالح ا«اطالع رساني   

www.eabbassi.ir/pdf/transcript_interview-perro-adams.pdf 

:براي شنيدن مصاحبه به زبان انگليسي، مراجعه كنيد به  
https://www.peterbcollins.com/2018/01/04/in-depth-interview-dr-michelle-perro-and-dr-vincanne-adams-

link-child-illnesses-to-gmo-foods-glyphosate-and-more/ 
60

 Ventegodt S. Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the Biggest Threat to the 

World’s Public Health of Our Time. J Integrative Med Ther. 2015;2(1): 5. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

را در  تحليل همين نويسنده در مورد ويروس كرونا و بحراني كه بر اساس آن در جهان در مقطع كنوني تحميل شده است   61 
:مطلب زير بيابيد  

- Søren Ventegodt, et al. 2020. A tribute to the Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Altern 

Med Res 2020;12(2):1-99.  (accessed 6 February 2022) https://www.researchgate.net/profile/Soren-

Ventegodt/publication/344781341_THE_COVID-

19_PANDEMIC_A_TRIBUTE_TO_THE_CORONA_WHISTLEBLOWERS_The_story_of_a_false_pandemic/links/5f8f

cc7b92851c14bcd8654b/THE-COVID-19-PANDEMIC-A-TRIBUTE-TO-THE-CORONA-WHISTLEBLOWERS-The-

story-of-a-false-pandemic.pdf 

:مي خوانيمدر بخشي از اين گزارش   
اكنش نشان داده اند كه انگار متأسفانه، دولتمردان جهان طوري به اعالميه هاي سازمان بهداشت جهاني در مورد كرونا و«

با اين كار ايشان جوي از رعب و وحشت در جمعيت هاي خود به وجود آورده اند به طوري كه افكار عمومي بر . حقيقت دارد
رواني بيمار بر نامساعد تأثير حاالت در علم پزشكي، . اين قرار گرفته است كه ما در حال حاضر با عفونتي مرگبار روبروييم

پس اگر شما . كامالً شناخته شده استاشاره مي شود، » روان تني«كه به آن با اصطالح  پديده اي ،عوارض بيماري ها تشديد
مبتال به عفونتي مهلك شده ايد، و اطرافيان شما، از جمله پزشك و كادر  فصلي كه به جاي سرما خوردگيِ كنيدباور 

. كسالت خفيف شما عوارض شديدتري از خود نشان دهداگر  يدنكنبيمارستاني اين باور شما را تأييد كنند، تعجب   
] كه شما از خود نشان مي دهيد متناسب با درد و ناراحتي[ناگزير  يشما در بيمارستان اظهار بيماري كنيد، كادر درمان وقتيو 

استفاده از دستگاه تنفس اقداماتي چون بستري شدن در بيمارستان، ما مي دانيم كه و . به درمان شما خواهد پرداخت
افزايش در نتيجه به عوارض نامطلوبِ دارويي و  ،ممكن است به ابتال به عفونت هاي بيمارستاني ي شيمياييمصنوعي و داروها

.   مرگ و مير بينجامد  

ت، پس بدينصورت شاهديم كه با ترس بي اساس از كرونا و پيامدهاي روان تني اي كه در سطحي وسيع به وجود آمده اس
مرگ و مير ناشي . وجود خارجي ندارد در اصل؛ پاندمي اي كه ندتأييد وجود پاندمي اي خيالي را براي خود رقم زده ا جهانيان

  ».صدم درصد تجاوز نمي كند 1، بر اساس آماري كه از سوي بسياري از كشورها منتشر شده است، از 19از ويروس كوويد 
62

 Cochrane Collaboration 

:خيرترين ويرايش اين ليست، بنگريد بهبراي ا  63 

- https://list.essentialmeds.org 
64

 Cochrane Reviews 

:در آدرس زير مراجعه نماييد آنايراني  اعضاي به سايت ،براي اطالع بيشتر در مورد اين گروه  65
  

https://iran.cochrane.org/fa 

:كاكرين، بنگريد بههمچنين، براي جزييات چگونگي تدوين نقدهاي دارويي   
- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for 

Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from 

www.training.cochrane.org/handbook. 
66

 Laing R, Waning B, Gray A, Ford N, Hoen E (2003). 25 years of the WHO essential medicines lists: progress 

and challenges. Lancet 361, 1723–1729. 

Liberati A (2011). The Cochrane Collaboration as key player in the struggle for better and more relevant 

patients- and system-oriented research. Epidemiology and Psychiatric Sciences 20, 225–230. 

به منظور دخالت در ،بيماري هاي عفونيِ واگير، از جمله »مرض تراشي«تاريخي از استفاده هاي سياسي از براي تحليلي   67
  

  : و بهره برداري هاي اقتصادي از آن، بنگريد به ديگر كشورهابهداشتي  امور

- Michael A. Vance. 2011. Disease Mongering and the Fear of Pandemic Influenza. International Journal of 

Health Services 41: 1, 95–115. (accessed 14 February 2022) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21319723/  
68

 Ewa Kopacz  
69

 Social, Health and Family Affairs Committee, The Parliamentary Assembly of the Council of Eurpoe. 
70

 Ewa Kopacz. 2010. Address of Ms. Ewa Kopacz, Minister Of Health of Poland. Hearing on ‘The handling of 

the H1N1: more transparency needed” Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Social, Health and 

Family Affairs Committee  Paris, 29th March. (accessed February 6, 2022)   
  http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100329_MinisterKopaczAddress.pdf 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     
71

 Julia Kollewe. 2022. Pfizer accused of pandemic profiteering as profits double. The Guardian. February  8. 

(accessed 17 February 2022) https://www.theguardian.com/business/2022/feb/08/pfizer-covid-vaccine-pill-

profits-sales 
72

 meta analysis 

 آنپژوهش، داده هاي به دست آمده از منابع مختلف در كنار هم تحليل و بررسي مي شود و از اين رو نتيجة  در اين رويكرد به
.است انجام شده منفرد يپژوهش داده هايِبر اساس معتبرتر از تحليلي است كه   

73
 Cochrane Reviews 

74
 WHO Model list of Essential Medicines     

https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-

medicines-lists 
75

 Keiji Fukuda  
پزشك و متخصص آمريكايي و از مسئولين سازمان بهداشت جهاني كه در زمان باال گرفتن التهاب رسانه اي مرتبط با 

. مرجعي جهاني براي آخرين اطالعات در مورد شيوع بيماري محسوب مي شد 2009آنفوالنزاي خوكي در   

76
 Saarland 

77
 Wolf-Dieter Ludwig 

78
 oncologist  

79
 Bill and Malinda Gates Foundation 

اين بنياد صنعتي كه توسط مؤسس شركت مايكروسافت پايه گذاري شده است، همانند بنياد راكفلر در كليه زمينه هاي توسعه 
دخالت هاي اين بنياد در كليه جنبه هاي عصر حاضر چنان وسيع و نافذ بوده است كه برخي از منتقدين لقب . فعال بوده است

:براي اطالع بيشتر، بنگريد به. دانسته اندبنياد مناسب  را براي بنيانگذار اين» گيتزامپراتور «  

- Navdanya International. 2020. Gates to a Global Empire Over Seed, Food, Health, Knowledge... and Earth: A 

Global Citizens' Report. (accessed 20 May 2021) https://navdanyainternational.org/wp-

content/uploads/2021/03/GATES-TO-A-GLOBAL-EMPIRE-FULL-REPORT-06.03.2021.pdf 
80

 Margaret Chan 
81

 cytotoxic 
82

 Ulrich Abel 
83

 anti depressant  
84

 anti psychotic  
85

 Nordic Cochrane Center 
86

 Holfdan Mahler 
87

 Politiken 
88

 The Council of Europe 
89

 local inflamations 
90

 local and systemic muscle pains 
91

 vasculitis  
92

 neuritis  
93

 encephalitis 
94

 narcolepsy   

.كه معموال در صرع و التهاب مغز رخ مي دهد اما عميق مقاومت ناپذير به خوابيدن كوتاه مدتناگهاني و تمايل   
95

 The British Medical Journal  / BMJ 
 
 
 
 
References 

[1]. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Hachenbroch V, et al. (2010) 

Reconstruction of a mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. Der Spiegel 

Part 1. 

[2]. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Hachenbroch V, et al. (2010) 

Reconstruction of a mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. Der Spiegel 

Part 2. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

[3]. WHO (2011) Program budget 2012-2013. 

[4]. WHO (2012) Top 20 voluntary contributors to WHO 2012-2013. 

[5]. http://www.forbes.com/profile/margaret-chan/ 

[6]. WHO (2013) WHO Model list of essential medicines. 

[7]. (2005) Committee on the use of complementary and alternative medicine 

by the american public, Complementary and alternative medicine (CAM) 

in the united states. Institute of medicine (US), Washington, DC: National 

Academies Press. 

[8]. Gøtzsche P (2013) Deadly medicines and organised crime: How big pharma 

has corrupted healthcare”, New York: Radcliffe. 

[9]. Abel U (1992) Chemotherapy of advanced epithelial cancer—a critical review. 

Biomed Pharmacother 46: 439-52. 

[10]. Abel U (1990) Chemotherapy of advanced epithelial cancer. Stuttgart: 

Hippokrates Verlag, German. 

[11]. Abel U (1995) Chemotherapie fortgesch-rittener Karzi-nome. Einekritische 

Bestandsaufnahme. Berlin: Hippo-krates, German. 

[12]. Adams CE, Awad G, Rathbone J, Thornley B (2007) Chlorpromazine versus 

placebo for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev CD000284. 

[13]. Moncrieff J, Wessely S, Hardy R (2004) Active placebos versus 

antidepressants for depression. Cochrane Database Syst Rev CD003012. 

[14]. Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, et 

al. (2014) Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane 

Database Syst Rev CD001269. 

[15]. Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del Mar CB, Hama R, et al. (2014) 

Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy 

adults and children. Cochrane Database Syst Rev CD008965. 

[16]. Ventegodt S, Merrick J (2010) A review of the Danish National Drug Directory: 

Who provides the data for the register? Int J Adolesc Med Health 22: 197- 

212. 

[17]. Braillon A (2014) The World Health Organization: No game of thrones. BMJ. 

[18]. Cohen D, Carter P (2010) Conflicts of interest- WHO and the pandemic flu 

“conspiracies”. BMJ 340: c2912. 

[19]. Cohen D, Carter P (2009) WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ. 

[20]. Doshi P, Jefferson T (2010) WHO and pandemic flu. Another question for 

GSK. BMJ 340: c3455. 

[21]. JeffersonT, Doshi P (2014) Multisystem failure: the story of anti-influenza 

drugs. Recenti Prog Med 105: 187-190. 

[22]. Jefferson T, Doshi P (2010) WHO and pandemic flu. Time for change, WHO. 

BMJ 340: c3461. 

[23]. Law R (2010) WHO and pandemic flu. There was also no new subtype. BMJ 

340: c3460. 

[24]. Payne D (2012) Tamiflu: the battle for secret drug data. BMJ 345: e7303. 

[25]. Watson R (2010) WHO is accused of “crying wolf” over swine flu pandemic. 

BMJ 340: c1904. 

[26]. Zarocostas J (2010) Swine flu pandemic review panel seeks access to 

confidential documents between WHO and drug companies. BMJ 340: 

c2792. 

[27]. Aagaard HL (2009) Vaccine... for & imod. Berlingske. 

[28]. (2010) World Health Organization scientists linked to swine flu vaccine 

makers. Abc News. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

[29]. (2013) Way opened for Pandemrix swine flu jab compensation. BBC. 

[30]. Holder R, Loertscher S, Rohner D (2010) Biased experts, costly lies, and 

binary decisions. SSRN. 

[31]. (2010) WHO swine flu experts ‘linked’ with drug companies. BBC. 

[32]. Cohen D, Carter P (2010) Key scientists advising the World Health 

Organization on planning for an influenza pandemic had done paid work 

for pharmaceutical firms that stood to gain from the guidance they were 

preparing. These conflicts of interest have never been publicly disclosed 

by WHO, and WHO has dismissed inquiries into its handling of the A/H1N1 

pandemic as “conspiracy theories.” BMJ 340: c2912. 

[33]. (2011) Australian journalist wins prestigious award for exposing flu vaccine 

scandal. The refusers. 

[34]. Edwards T (2010) Big pharma probed for ‘false’ swine flu pandemic. 

[35]. Ejbye AE, Korsgaard P (2013) Kun en ud af 100 har gavn af influenzavaccine. 

Ekstra Bladet. 

[36]. Fletcher (2014) Swine flu scandal: Billions of pounds are wasted on vaccines. 

Express. 

[37]. Fletcher V (2010) Swine flu scandal: Billions of pounds are wasted on 

vaccines. Express. 

[38]. Galushko I (2009) The reality behind the swine flu conspiracy. RT. 

[39]. (2009) Can we trust WHO? [Tør vi stole på WHO?]. Information. 

[40]. Mercola J (2009) Major victory with swine flu scandal. Infowars. 

[41]. Neale T (2010) World Health Organization scientists linked to swine flu 

vaccine makers. ABC news. 

[42]. Petersen MH (2013) Influenzavaccine koblet til narkolepsi. MedWatch. 

[43]. Rappoport J (2013) A new giant vaccine scandal exposes government lies 

and psyops. Jon Rappoport’s Blog. 

[44]. Ramesh R (2010) Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma. 

The Guardian. 

[45]. Sample I (2013) Swine flu vaccine can trigger narcolepsy, UK government 

concedes. The Guardian. 

[46]. Shanahan C (2014) Law firm not expecting swine flu narcolepsy case in court 

before 2016. Irish examiner. 

[47]. Sørensen A (2009) Vaccine forbindes med alvorlige bivirkninger. Berlingske. 

[48]. Sørensen AB, Cuculiza M (2014) Influenzavaccine: Sundhedsstyrelsen 

fortier alvorlige bivirkninger. MX. 

[49]. Sørensen AB, Cuculiza M (2014) Influenza-vaccination beskytter dig 

sjældent, MX. 

[50]. Stein R (2010) Reports accuse WHO of exaggerating H1N1 threat, possible 

ties to drug makers. 

[51]. Stenver D (2014) Bivirkninger ved influenzavaccination. Sundhedsstyrelsen, 

dk. 

[52]. (2014) Influenza. Sundhedsstyrelsen, dk. 

[53]. Tanjug RS (2012) BELGRADE –The Appellate Court has confirmed the 

Special Court’s decision to declare itself incompetent to try suspects in the 

swine flue vaccines case. B92.net. 

[54].Villesen K, Voller L (2009) Secrete committee gives advices to WHO on 

Swine Flu Hemmeligkomitérådgiver WHO on svine influenza. Information. 

[55]. Voller L, Villesen K (2009) WHO-advisers hides million-euro contributions 

from the pharmaceutical industry WHO-rådgiver skjuler millionbidrag fra 



 

 

 

                                                                                                                                                                                     

medicinalindustrien. Information. 

[56]. Walsh F (2010) WHO swine flu experts ‘linked’ with drug companies. BBC. 

[57]. Watson S (2009) Baxter to develop swine flu vaccine despite bird flu scandal. 

Infowars. 

[58]. (2010) 2009 flu pandemic by country. Wikipedia. 

[59].William FE (2009) Mega corruption at the WHO. Rense.com. 

[60]. Flynn P (2010) The handling of the H1N1 pandemic: more transparency 

needed. Council of Europe. 

[61]. (2015) Polish health ministry Mrs. Ewa Kopacz gives speech in Polish 

Parliament. Youtube.   

Script: ADDRESS OF MS EWA KOPACZ, MINISTER OF HEALTH OF POLAND. 

Hearing on ‘The handling of the H1N1: more transparency needed”, Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe 

Social, Health and Family Affairs Committee, Paris, 29th March 2010  

[62]. Gøtzsche PC (2014) Psychiatry has gone astray. Politiken. 

[63]. Interview with epidemiologist Tom Jefferson’ (2009) A Whole industry is 

waiting for a pandemic’ the world has been gripped with fears of swine flu in 

recent weeks. In an interview with SPIEGEL, epidemiologist Tom Jefferson 

speaks about dangerous fear-mongering, misguided, money-driven research 

and why we should all be washing our hands a lot more often. Der Spiegel. 

[64]. WHO (2005) Strengthening global health security by implementing the 

International Health Regulations. 

[65]. WHO (2011) Report of the strengthening response to pandemics and other 

public‑health emergencies. 

 
 


