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؟ب؟
مقدمه

همزمان اان م ا حشان دندانۀ موساو ااو روا رر رنان ک وودان  ،)91ااو ر دهاوهان
مشکوک مبهی ب بزرگنمنوی اون رو رر مواجو شندم؛ لکن چو ر ائن ااودسا آمان
من را او اطمیهن ن سننن بود؛ تحقیقنت هموجننبو رگست د خود را آغنز ددم ر دا

از

ب رساایهاان ،اااو نتیجاۀ ر عاای رساایندم ااو م ا ح ا د روا رر رناان در ااعااند ااان اواان

تع دااا  ،ااااو اوااان رساااع ر گسااات دگی ر م ااا ح ااا د آ  ،بااادز از دااا

بدمااانر ساااند ،

توطئاااوا بااا ا تحقااای آرزر دو دهاااۀ «اساااتکبنر جیاااننی» موساااو ااااو ب دااانوی «درلااا

جیننی» اس

9

و الغ سنز جنمعۀ حقیقی جین اونفا "حن میا ض ان مجانز "،

 .9نش ااننوهاان او اان آرزر دو دهااو را م اای ت ااوا در الاااوال نظ داانت ب خاای انندش اامهنا ر سینسااایو غ بااای
جس رجو د:

_ نظ دو دارردهیسم اجتمنعی ر تکنمل انواع  ،از ضیلسوف انگلیسی «ه ب ت اسپهس »
_ نظ دۀ او نژاد دن ووژده  ،از «ض انسی

گنلتو »

مقدمه/فصل اول :بررسی واقعیت کرونا:

"حذف ض ههگ زدنرت ر توسل"" ،حاذف اجتمنعانت گسات دۀ ددهای ر اشا

3

" " ،هتا

ارتصند بدنالملل" ،از میمت ون ههجنرهن اون «نظم نوون جیاننی» اسا  .همان طاور
و اح ا جهگهن جیننی ار ر در  ،اسات جنمعاۀ جیاننی را با ا داذو

جندن ان ادعن صلح دندنار مییان ا د ر مهجا ااو تأسای
ض ن ننامن هونی هم میتوانن جوام اش

_ ط ح جهگ ان ت دنوی ر م گ سین  ،از «ب ت انن راسل»
_ نظ دۀ تناعی جیننی ر درل جیننی ،از «منر ور سی ر »
_ نظ دۀ دهکن

جیننی ،از «منرشن م

لوهن »

_ نظ دۀ ض ردنشی تمن ر حن می غ ب ،از « راب ت جی ردهگ »

_ پدشهیند تشکیل ارتز پزشکی جین  ،از «بدل گیت
_ نظ دۀ نظم نوون جیننی ،از «ج ج بو »

»

_ نظ دۀ جناجنوی رنرت ،از « آلوون تنضل »

_ پدشهیند حکوم راحن جیننی ،از «ض انسی

ضکودنمن»

_ نظ دۀ درل نخبگن ض املیتی ،از « دوودن را فل »

سانزمن ملال متحان شان ،اوان

را ب ا دذو

تمن م لوب مستکب ا جین آمند سنزد.

دا

نظام

ادجند
ههجنرهن جندن ر
ِ
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فهرست اجمالی مباحت:

فصل اول :بررسی واقعیت کرونا:

گفتار اول :استداللهای مبتنی بر آمار

الف :شیوۀ بیان آمار بهصورت مهندسی و عدم تحلیل صحیح آمارها
ب :توجه به آمارهای مسئولین وزارت بهداشت

ج :نشانهای مهم در آمارها

د :چگونه آمارها افزایش مییابد؟

گفتار دوم :نحوۀ مواجهۀ مردم کشورهای مختلف با پدیدۀ کرونا
الفّ :
تجمعات اعتراضآمیز به کروناهراسی در کشورهای مختلف

ب :وجود ّ
تجمعات گسترده و عدم رشد آمارها

بررسی نظرات پزشکان ،محققان و مسئولین کشورهای مختلف
گفتار سوم:
ِ
گفتار چهارم:قرینهای واضح بهنام سازمان جهانی بهداشت ((who

گفتار پنجم:قرائن نفوذ در سیستم تصمیمسازی بهداشت و درمان کشور

گفتار ششم:عدم توجه به دارو و درمانهای مؤثر نشانۀ چیست؟

فصل دوم :آثار کروناهراسی:

مقدمه

آثار:

 .1حکمرانی مجازی
 .2توطئۀ واکسیناسیون

 .3حذف فرهنگ اجتماعمحوری
 .4آسیبهای اقتصادی
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ب خی استنال هن مبهی ب اثبنت رننه اسی ر بزرگ نمنوی رنن ،اواختصانر بدان

میشود.
آدرر مسااتهنات تماانمی اسااتنال هن اعاام از نمودارهاان آماانر  ،ضیلمهاان ر تصاانرو در

دنررریهن موجود اس

ر اخز اساینر از آ در ننان «جیان دسان رنن» در پدن رسان

ادتن ،انرگزار شن اس

و میتوانین رجوع ر مشنهن هین.

گفتار اول :استداللهای مبتنی بر آمار:
الف) شیوۀ بیان آمار بهصورت مهندسی و عدم تحلیل صحیح آمارها

شیوۀ بدن آمنر ضوتیهن اوصورت میهنسیشن  ،توطئوا ب ا محقی ا د ج دان

رننه اساای اسا  .اااوعهااوا نمونااو ،طباای آماانر رساامی رزارت بیناشا  ،در ساان 9911
2

ر دب او  91993نف ضقط اوعلا مشاکتت رواو ضاوت ا د انان او میاننگین اوان آمانر
 ،اان توجاو ااو مقنماۀ

ب اب ضوت  931نف در د ررز اوعل بدمنر هن رواو اسا  .دا

بداان شاان ر ب رساای اخباانر سااتند مل ای مباانرز ااان رناان مبهاای ب ا اواان ااو 88 :تاان 13درصاان

ضوتیهن ننشی از رنن د

9

دن چهن بدمنر زمیهوا داشاتوانان درمایدانبدم او حجام

رنبااال تاااوجیی از آمنرهااان گفتاااوشااان در ماااورد مااا گرمیااا ننشااای از رنااان ،م باااوط ااااو

بدمنر هن ددگا اسا  .در رارا اضا اد

او سان گذشاتو ااوعلا بدمانر هانوی نظیا

 www.yjc.ir/00UAKM .2او نقل از سنزمن ثب احوا .

 .9ال  :د ت زالی ،ض مننان مبانرز اان رنان در ت شای تیا ا  13« :درصان ضاوتی هان ننشای از رنان ،بدمانر
زمیهوا داشتهن» .ک9 )-https://www.tasnimnews.com/fa/news/9911939921/2281829/13

ب :رئاای

جمیااور ،در تاانرو  9خ دادماان  13« :9911درصاان اض ا اد

ا ا ا د ان ا اان آ ه ا اانوی ب ا ااود ان ا اان ا ااو دا ا ا
).)mz.ir/news/99999

ااو در اواان شااور اااوخاانط

رناان ضااوت

د ا اان چه ا اان بدم ا اانر زمیه ا ااوا داش ا ااتوانا ااان»http://ostan- .
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آسم ضوت می دنن ،امسن ان مبتتشن او رو رر رنن ،ضاوت مای ههان ر تعاناد آ هان
در زما ۀ آمنرهاان

رناان ثبا ماایشااود .شااندن گفتااوشااود ااو عااتر با بدماانر زمیهااوا ،

رو رر رنن اوعهوا عل ماؤث ددگا

اسا

او در ضاوت اضا اد نقاز داشاتو اسا ؛ اان

ب رسی دریی عل هن ضوت اض اد او اون نتیجو میرسیم و عل رو رر رنان متا از
د درصن بود اس  .چ ا و ،عتر با بدمنر هان زمیهاوا  ،چاو آسام ،بدمنر هان

لیو  ،ضشنر خو  ،چ بی خو  ،ددنا ؛ عواملی و او ضع نظن بیناش ر درمن با

میگ دد عل ِ ضوت اض اد بود اس  ،او از اوان عوامال مایتاوا ااو تزروای تا ر از ط وای
بوقهن تبلیغنتی ر درگی شن ذهن اض اد او بدمانر  ،اساتفند از راداتک

ر ددگا ماواد

اساااینر خ نااان ک ضااانعفونی در محیطهااان ح اااور بدمااانر در بدمنرساااتن هااان ،تجاااووز

داررهاان آنتاایبدوتیا

ر چا کخشا

اانهاان ،دسااتگن ا ساایژ ساانژ ،تسا دسااتورات ر

داررهن سنزمن بیناش جیننی رر م د او ا ر ...اشنر

د.

اونهن مجموعو عواملی هستهن و در هنر بدمنر هن زمیهوا  ،موجب ما گ اضا اد

میشود.

اسااتق ا گساات دۀ صااورتگ ضتااو از اسااینر از اض ا اد مبااتت اااو رناان ااو حتاای بدماانر
زمیهاوا داشااتهن لکان ااانر ح اور در بدمنرسااتن هن ،اان اراانامنت خاننگی ااو گانهی ااان

مشورت اطبنء استمی_او انی انجن گ ضتو؛ او سندگی او بیباود رساین انان ،مایتوانان
مؤدن ب منعن مذ ور انشن.

در ضمن ،حقی الز میدانام ااو اوان نکتاو اشانر اهم او دکای از اهاناف ضامهی او

انخواهن انقتب ان اوان میهنسای آمانر ااو آ دسا پدانا مای ههان ،اوان اسا
بدمنر هن ددگا او معلاو ضاع هن نظان بیناشا ر درمان
گااا د

او آمانر

شاور باود اسا ااو

رنااان مااایاضتاااند ،ااااوطاااور نموناااو در سااان  9911بااادز از  91هااازار نفااا ااااوعل

بدمنر هاان روااو  959 ،هزارنف ا اااوعل بدماانر رلباای_ع رراای 39 ،هاازار نف ا اااوعل ا

7
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3

س طن  23،هزار نفا ااوعلا بدمنر هان عفاونی ر انگلای در اوا ا ضاوت ا د انان .اوان
آمنرهاان دردناان ک ،ااان میهنساای آماانر ر شاایوۀ ننصااحیح بداان آمنرهاان

میمننن.

رناان ،مخفاای

ب) توجه به آمارهای مسئولین وزارت بهداشت

هنرهمر ارداد آمنرهن بدن شن توسط مسائولین رزارت بیناشا  ،مؤدان مانعن

منس :

« 19درصن رننویهن نرشن او است

نخواهن شین ،ر  13درصان اسات

شان هن

هم بیبود میدناهن ر م خص میشونن» .کد ت جیننپور ،سخهگو رزارت بیناش ).

5

« 83تن  85درصن رننویهن اانر هایا ارانامی خاوب مایشاونن» .ک د تا ح و چای،
معنر

9

ل رزارت بیناش ).

« 88درصاان رننویهاان مهج ا اااو ضااوت ،بدماانر زمیهااوا داشااتهن» .ک د ت ا زالاای،

مسئو ستند رنن تی ا ).

 www.yjc.ir/00UAKM .3او نقل از سنزمن ثب احوا .
https://www.irna.ir/news/89882398 .5
. https://www.khabaronline.ir/news/9912253 .9
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« 13درصاان رننویهاان مهجا اااو ضااوت ،دا
رئی

1

داان چهاان بدماانر زمیهااوا داشااتهن» .ک

جمیور).

ج) نشانهای مهم در آمارها!

همن طور و در ررزهن اخی شهین ادن ،ااوعهاوا دا نموناو ،ررزاناو  9333جهاین در
8

او ا سقط میشود  .ان ض ض اون او آمانر رزارت بیناشا مبهای با ضاوتشانگن ررزاناۀ

ننشاای از رناان ،آماانر بدمنر هاان ددگ ا نبنشاان ر تمنماان دریاای ر صااحیح انشاان ،میااننگین

ضوتیهن

رنن ر دب او  233نف ااوطاور ررزاناو اسا  .ساؤالی او در اذهان شاکل گ ضتاو

اس اون اسا

او چا ا با ا ما گ ررزاناو  233نفا اوان هماو تات

لکاان با ا ما گ ررزانااو  9333نفا  ،اهمیت ای ااو با ا جلااوگی
نمیشود؟ آدن اون مسئلو نمیتوانن نشننۀ د

ر دغنغاو رجاود دارد

از رناان رجااود دارد ،دداان

توطئۀ دش صحهو انشن؟

خب گاازار تسااهیم در تاانرو  22می ا  9911در گزارشاای آماانر ضوتیهاان ننشاای از سااقط
جهین در جین را  92ب اب بدشت از رنن بدن

د اس  .همچهاین با اسانر آمنرهان

جیااننی اذعاان ا د  :ضوتیهاان ننشاای از ساایگنر در د ا ساان در جیاان  9ب اب ا
ضوتیهن ننشی از س طن  9ب اب

رنن در د سن اس .

1

رناان ر

93

متأسفننو سنالنو  1میلیو نف اوعل آلودگی هاوا ضاوت مای ههان لکان هایا شای
ر ن یهو نمیشود .سنالنو چهنهزار نف اوعل ددنا در شور ضوت می ههان لکان هایا

تغید جن در سینس هن بیناش ر درمن رخ نمی دهن ر هیا دغنغۀ جن ددن

نمایشااود؛ ساانالنو چهاانمیلیو نفا ااوعل بدمنر هاان را گیا دار ر رو رساای ددگا نظیا

 . 1مهب در آمنر اخی در صفحۀ ربل ذ شن.
mshrgh.ir/9311311 .8

https://www.tasnimnews.com/fa/news/991193192292999991 .1

www.irna.ir/news/89911198 .93
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ابوال ،تب منربورگ ،نیپن  ،تب دمو هگو ،سنرر ر ...در جین ر ب خای از آ در اوا ا ،
شتو میشونن لکن هیا جهبرجو

نمیشود؟

جن در ارنامنت پدشاگی انو با ا آ مشانهن

99

طبی آمنر سند جیننی  ،worldometersدر دهجمن ااتانا شایوع رنان 5 ،میلیاو

ر دننصنهزار نف ب اث بدمنر هن را گی دار ضوت دنن و سیم رنن د چینردهم اوان
آمنر اس  .سؤا  :چ ا دلسوزا من در سنزمن جیننی بیناش ک )whoب ا بدمنر هان
را گی دار ر مس

ددگ نگ ا نیستهن؟

د) چگونه آمارها افزایش مییابد؟
پیشفرض قراردادن فوتشدگان بهعنوان کرونا

ااااااوعهاااااوا دکااااای از شاااااواهن مااااایتاااااوا ااااااو ننماااااۀ شااااامنرۀ  333992288د ،ماااااور خ
 ،9918992928معنر درمن رزارت بیناش اشانر ا د او در ماتن ننماو ااو معانرنین

درمن دانشگن هن علو پزشکی آمن اس :

«اومهظور تسییل ررنن تنضین بدمنرا ضوتشن در بدمنرستن هن ان تشاخیص ارلیاو
ر داااان شاااا

اااااو بدماااانر

ووداااان 91ر اجتهباااانب از نگیاااانار اجسااااند در ساااا دخننوهن

بدمنرستننی ر ممننع از گست

بدمانر اان پادزضا ض اااتت ر عای تمانمی بدمانرا

ضوتشن  ،اجسند را اوعهوا موارد مثب

وردن 91ثب ر ب ا تنضین ارنا ض منئین».

تحقیقنت مینانی من از ب خی استگن ضاوتشانگن ررزهان اخیا شاور اثبانت ههانۀ
عای
تحقی دستور ضوقالذ معانر رزارت بیناشا اسا  ،اساینر از اضا اد او اان علا ر ِ
مثت سکتو ،ضوت د انن در ب گاۀ ضاوتننماو ،رنان ااوعهاوا علا ضاوت ااوثبا رساین
اس .
 .99اوا اان سا ااند  ،د ا ا

ددتا اانبد

راس ا ا و اس ا ا

اااو آمنرها اان خاااود را از سا ااند سااانزمن ملاااال اااااو نشااااننی

 /https://unstats.un.org/unsd/methodology/m31مهتش می هن.
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شانهن ددگا  ،ساخهن مسائولین درماننی شاور اسا
ِ

او ها عتمتای را ،نشاننۀ رجااود

رنن میدانهن:

د ت ا م داناای ،ع ااو میت اۀ علماای سااتند رناان« :ه ا بدماانر تاابدار در اواان ررزهاان
92

رننس مگ اون و ختضز ثنا شود».
د تا ح و چاای ،معانر

اال رزارت بیناشا « :انداان وچا تا ون عتما

شود مگ اون و ختضز ثنا شود».

99

خننم د ت می سین  ،نرشهنر ستم رسننۀ ملای« :حتای ا گا تسا
مهفی بود ،رنن تلقی هین».

93

د تا پداان طب ساای ،رئاای

رنان شامن

اخااز عفااونی بدمنرسااتن مساایح دانشااور « :اواان ررزهاان

چیز او اسم س منخوردگی نناردم».
اون درحانلی اسا

رناان ضا ض

95

او آنفاوالنزا ر سا منخوردگیهن ساند  ،ه سانلو در ااتانا ضصال

دنودز شیوع گست د داشتو اس .

اااوعهوا نمونااوا ددگا  ،د تا ح و چاای ،معاانر رزارت بیناشا بداان
حقیقی م گرمی ننشی از رنن در شور 295 ،ب اب آمنر اعتمی اس ».

99

دناان« :آمانر

درحنلی و ا گ آمنر رارعی م گرمی ننشای از رنان تان  295ب ابا آمانر ضعلای اعات شان ،
اضزادز دنان؛ دعهی آمنر م گرمی

رنن ،نیمی از عل م گ ر می شور را شنمل میشود.

د ت م دانی ع و میتۀ علمی ستند ملی مبانرز اان رنان در دکای از ررزهان اخیا او

آمنر اعتمی ضوتیهن ننشی از رنن  991نف اعت شن باود ،بدان
https://www.borna.news/fa/tiny/news-9335331 .92
 .99گف رگو شبکۀ خب .
 .93خب س اس ر شبکۀ د

سیمن 23 ،می من .9911

. Tabnak.ir/fa/news/9339929 .95

/https://www.khabaronline.ir/news/9339999 .99

دنان« :ررز گذشاتو
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00
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 839بدمنر رننوی جن انختوانن نو  991نف ».
اون صحب د

شوخی انمت راضاح اسا  ،چ ا او ا گا چهاین آمانر صاحیح انشان،
98

دعهی از ررزانو  9333نف ضوتی در شاور  83 ،درصان ضوتیهان
ضقط  23درصن ضوتیهن او علل ددگ
ر ...ب میگ دد.

ساؤا ماان اواان اسا

شاور ننشای از رننسا ر

چاو سا طن هان ،ضشانرخو  ،ددناا  ،تصاندضنت

ااو اواان آمنرساانز هن ر ادجااند نگ اناای در ما د  ،با ا تحقاای چااو

اهناضی اس ؟ در دش صحهو اون بزرگنمنوی مف ِ ط چو اتفنرانتی در حان شاکلگیا

اس ؟

تست تشخیص کرونا موسوم به تست pcr

دکی از رر هن تشخیص رنن ،تس  pcrاس  ،درحنلی و اوان تسا ضنران درک ر

شعور اس ر نمیتوانان تفانرت بادن رنان ر سانو رو ررهان را درک هان .در رارا تسا
 pcrتس تشاخیص روا رر اسا
ااو ااان اواان رر

صااننف

91

ناو تسا تشاخیص خانو رنان  .ضا ض هایم از ها

اااوعهااوا مااوارد مثب ا

ورداان 91اعاات ماایشااونن ،چهااننف

آنفوالنزاهن ر عفون هن همیشگی ر ه سنلو داشتهن؟
جهانب آران د تا ملا زاد  ،معانر محتا تحقیقانت رزارت بیناشا در تانرو 21

میااا  9911در مصااانحبوا بدااان
اس

23

دنااان« :درااا تسااا هن تشاااخیص رنااان  53درصااان

».

اون دعهی ا گ شخصی تس دهن،او احتمن  53درصن ،دنس تس صحیح اسا  ،ر

https://www.alef.ir/news/9113121993.html -91

 .98میزا ضوتی هن ررزانو شور بدن هزار تن هزار دهج نف اس  9.ح و چی
 .91ضیلم تحقیقنت تس

رنن.https://eitaa.com/jahanepasakorona/999 :

https://www.tabnak.ir/fa/news/9331911 .23
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او احتمن  53درصن ممکن استهتیجۀ تس غلط انشن.
ساااپ

 ،ادشااان از اوااان گااازار نتیجاااو مااایگی نااان اااو «اندااان آمااانر مبتتدااان ااااو رنااان ر

ضوتیهن ننشی از رنن را درب اب تن درب اب ر نیم اضزادز داد».
 2نکتو در اونجن م ح میشود:

ارال :آمنرهن ر عی اعت شن از اض اد مبتت او رنن و ب اسنر اون تس ااودسا
آمن اس  ،اودلیل احتمان خ ان  53درصان در تسا ممکان اسا اخاز اساینر از

آ صحیح نبنشن .اوعهاوا نموناو ،در تانرو  28می مان اعات شان اسا
اوعل

او  991نفا

رنن ضوت دنن.

سؤا من از معنر رزوا بیناشا
رنن داشتهن ر اونن

اوان اسا

او اوان  991نفا اان احتمان چهندرصان

رنن ثب شن انن؟

ثننین :چگونو ر ان چاو مه قای ااو دلیال خ ان در تسا مایخواههان آمنرهان را  2تان 295

ب اب اضزادز دههن؟

چهن و ربت هم بدن شن ،در اون صورت ،آمنرهن ضوتیهان ننشای از علال ددگا اان
رنن ب اب خواهن شن .آدن چهین چیز معقو اس درحانلی او ررزاناو ر داب ااو  9333نفا

در شور او علل مختل ضاوت مای ههان ،حانرد  83درصان اوان آمانر ضقاط ااو رننویهان
مختص انشن ر  23درصن م بوط او بدمنر هن ددگ انشن؟
گسترش عالئم کرونا و توسعۀ موضوع کرونا

رنر متقین از عتئم رو رر رنن _ چهن و در اراول شیوع اون روا رر مهحاور در
شور بدن شن _  ،عتئم تهفسی اودلیل درگی ا د مجانر تهفسای ر رواو باود اسا

لکاان ااان گذشا زماان ر اااورصاان تحقای پا رژۀ رننه اساای اسااینر از عتئماای ااو حتاای
را اای اااو بدمنر هاان عفااونی ر رو رساای ننارناان چااو مشااکتت لثااو ،اثااورات پوسااتی،
چلی ،گ ضتگی ع رق ،ر ماز ر جاو

در دهان  ،ما درد ر ...از ساو مسائولین رزارت
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بیناش  ،اوعهوا عتئم رنن اعت شن اس .
اون عتئم اوحن

گست

دنضتو اس

29

و از لفظ رنن میتوا اوعهوا د

مشت ک ر عن ب ا اسینر از بدمنر هن استفند

03

د.

عهاوا

اشت ا ک گست دۀ عتئم رو رر رنن ان سنو رو ررهن ر همزمننی آنفوالنزاهن ضصل
دنئیز ان آنفوالنزا

رننه اسی اس .

رنن ،از ددگ علل انالرضتن آمنرهن بدمنرا

رننوی ر تحقی پا رژۀ

گفتار دوم :نحوۀ مواجهۀ مردم کشورهای خارجی با پدیدۀ کرونا
الف) ّ
تجمعات اعتراضآمیز به کروناهراسی در کشورهای مختلف

اااان ب رسااای اخبااانر سااانو شاااورهن ااااو تجمعااانت مااا د در اعتااا اض ااااو سینسااا هن

رننه اسای ب خاورددم .نضیسا عبانرت " "covid is liesرا در م ررگا جسا رجو هایم.

تظنه ات گست د در شورهن مختل علیو سینس هن

رننه اسای رنبال مشانهن

اس .
در آلماان  ،اااتررر ،اسااپننین ،انگلسااتن ر

از تجمعاانت اعت اضاای چهاانونهاازار نف ا
سنو شورهن میتوا او چهن حقیق رسین:

محتوا شعنرهن نوشتنر م د در اون تظنه ات ،ان متنهانوی نظیا covid -91 " :

 "is liesک رناان دررا اسا  "covid -91 is hoax"9 ).ک رناان ض دااب ر حقاو اسا  9 ).رناان
زننا بدلگیت

ب ا تحقی را سیهنسیو اس  9انر رسننو ،رنن رجود ننارد 9.او

زننگی عاند انزگ ددان ،رنان ض داب اسا  9.رساننو ،روا رر اسا ر ، ...رنبال مشانهن

میانشن.

22

.9https://www.tabnak.ir/fa/news/113111 .29
 .22اخشی از تصنرو اعت اضنت در شورهن در لیه

زو ر ار دارد:

https://www.hamshahrionline.ir/photo/533999
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خب گزار راشنتود در گزارشی تصوو
سینس ا هن

میگودان« :صانهن اساپننینوی در اعتا اض ااو

رننه اساای ،در م ااز دندتخ ا اواان شااور تجم ا

دناان .تظنه ههاانگن

دت نردهنوی در دس داشاتهن او رر آ هان شاعنرهنوی از جملاو "روا رر رنان رجاود
ُ
ننارد"" ،منس می شن"" ،من نمیت سیم" ر ...نوشتو شن بود».
ضاانر ا از محتااوا اعت اضاانت م ا د در شااورهن مختل ا  ،توج او اااو در نکت اۀ ددگ ا

اوعهوا مؤدن منعن من ض رر اس :
دنینطلبن ِ بیدون و او دنین خودز رااستوانن ،آدن نگا ا ساتمتی خاود نیساتهن
مااای ههااان ر شاااعنر
اااو در تظااانه ات  95333نفااا درشاااندر دکاااندگ  ،در آلمااان شااا
میدههن؟
ب رسااای آمنرهااان رسااامی سااانزمن ملااال از روااا رر رنااان ،نشااان مااایدهااان اااان رجاااود

تجمعنت گست د در شورهن ضوقالذ  ،نوتهیان هایا تغیدا ر رشان در آمانر مبتتدان
اااو رناان در آ

شااورهن حنصاال نشاان  ،الکااو در هفتااوهن اعاان از تظاانه ات در ب خاای

شااورهن آماانر ،ررناان نزرلاای داشااتو اس ا ؛ اااوعهوا نمونااو آمنرهاان مبتتداان اااو رناان در

ادتنلین از هفتم جوال تن دنزدهم سپتنمب اسینر اننک بود اس .

29

ب) وجود ّ
تجمعات گسترده و عدم رشد آمارها

عراق

تجمعنت ر دستوهن عزادار پ شور ر پ ازدحن چهنهزارنف

در ع اق ،در ادن مان

رجااب ،تنسااوعن ر عنشااورا حساایهی؟ع؟ را همااو مشاانهن ا ددم رلاای د ا
هفتاااو ،هااایا تغیدااا

ضوتشنگن

در آمنرهااان

از چهاانون

شاااور عااا اق ادجاااند نشااان اسااا ر آمااانر مبتتدااان ر

شایوع اانال،
رننوی اسینر ننچیز اس  .ا گ رو رر رنن ان اون گسات دگی ر
ِ

رجود دارد ،نوتهین آمنرهان اندان رشان چشامگی ر رحشا نان ک داشاتو انشان الکاو ضانر ا از

/https://unstats.un.org/unsd/methodology/m31 .29
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سیسااتمهن آماانر

05

23

 ،ااان اواان تجمعاانت عظاایم ،اندسااتی دنباان انساان زناان در عا اق ر

سنو شورهن میگشتیم.
همچهین راهپدمنوی پ شور م د ع اق ر سنو شورهن حنض در راهپدمانوی در ادان
اراعین حسیهی؟ع؟ را مشنهن

25

ددم و طبی ننمۀ ررضۀ عبنسی  ،بدز از 93میلیاو

نفا در زداانرت اراعااین امساان در حا سینالشااینا؟ع؟ ح ااور داشااتهن .ح ااور جمیع ا

اسینر در مسی پدند رر نجا تان ا ات ر همچهاین در امان ن متب او ،ساف هن غاذا ر

دذو اوی مشت ک ،نشن میدههن ا گ رو رر رنن ،ضنر ا از دا

آنفاوالنزا ساند رجاود

داش  ،اندستی م گرمی ض ارا در شورهنوی همچو ع اق مشنهن می ددم.
یمن ،پا کستان ،افغانستان
غی ا از شااور ع ا اق ،تجمعاانت مااذهبی پ ازدحاان در ساانو شااورهن چااو دن سااتن ،

اضغننسااتن  ،دماان؛ در اداان عیاان سااعین ر ااان  ،غاانو

29

ر ض ا ر همچااین اداان تنسااوعن ر

عنشورا حسیهی؟ع؟ ر اراعین ،ر دهوا ددگ ب اثبنت منعن منس .
چین
در ررزهن انتینوی سپتنمب ر ررزهن ااتناوی ا تبا کمصاندف اان اراوال می مان ) 933
میلیو چیهی او تع ایتت دانودز موساو ااو تع ایتت طتوای ر ح اور در مکن هان
21

توردستی ر تف دحی رضتوانان  ،درحانلی او در هماین ادان آمانر مبتتدان ااو رنان در اوان
شور ضقط  92نف بود اس  .اوعهوا نمونۀ ددگ  ،میتوا او سف رهب چین او اساتن
 .23طبی آمنر رزارت بیناش ع اق ،آمنر ضوتیهن ننشی از رنن در ات ر نج  ،درهفتو د

از اراعین ،تهین

 9نف ا بااود اس ا  .آماانر بدماانرا ع اراای از ط واای سااند رزارت بیناش ا اواان شااور رنباال دست ساای اس ا :
https://moh.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=91395

https://eitaa.com/jahanepasakorona/939 .25

https://eitaa.com/jahanepasakorona/282 .29

https://eitaa.com/jahanepasakorona/991 .21

06

کرونا بزرگترین دروغ قرن
28

ر ضنصلۀ اجتمنعی اشنر

گوانگنرنگ ر ح ور پ شور م د انر منس

سؤالی و انتوجو او رضاعی چاین م ا ح مایشاود ،اوان اسا

شااور چ این صااورت گ ضتااو اس ا

ااو رئاای

رنن در چین را اعت

در اراول شای وورمن ب گازار شان ،دندان

21

جشااهوارۀ موساایقی الکت رنی ا

او چاو ارانامنتی در

جمیااور اواان شااور در م اساامی ااو ااانر

ضنصلوگذار اجتمنعی ر انر استفند از منس
د؟

د.

در ررهاان چااین ااان ح ااور هاازارا نف ا ااانر رعند ا

پ رتکلهن سنزمن جیننی بیناش  ،از نمونوهن ددگ ح ور گست دۀ م د چاین در
اجتمنعنت گست د اس .

93

ترکمنستان
اااو گاازار

خب گاازار اسااپوتهی  ،ت مهسااتن

نماود .در ت مهساتن

سااننی او منسا

لم اۀ رو ا رر را از زااان خااود حااذف

با صاورت داشااتو دان در اماان ن عماومی ،درااانرۀ

رو رر رنن ح ف بزنهن ،انزداش میشونن ر هیاگونو ضنصلوگذار اجتمانعی در اوان
شور اج ا نمیشود .چهن اعن از اون خب  ،انزرسن سنزمن بیناش جیننی ان ح اور

در ت مهساااتن صاااف بود آمااانر رنااان در اوااان شاااور را تأودااان دنااان .گزارشااای مبهااای بااا

ممهوعی سخن پد امو
در لیه

رنن در ت مهستن در خب گزار تسهیم هام مهتشا شان او

مهنرج در دنررری رنبل مشنهن اس .

99

https://eitaa.com/jahanepasakorona/955 .28

https://eitaa.com/jahanepasakorona/319 .21

https://eitaa.com/jahanepasakorona/929 .93
9 https://www.tasnimnews.com/fa/news/991193999992293539 .99
. 9 https://eitaa.com/jahanepasakorona/295
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مصر ،بنگالدش ،نیجریه

07

92

تظاانه ِات میلیااونی  25سااپتنمب _ مع ا رف اااو جمع اۀ غصااب _ در مص ا  ،تظاانه ات
93
99
ر نیج دااو علیااو تااوهین اااو ساانح
میلیااونی ر ُپ ازدحاان ما د شااورهن اااهگتد
پدنمب ا

ددگ

؟ص؟ اوان من توجو او آمنرهن دنودن رنن در اوان شاورهن مایتوانان دلیال

ب اثبنت منعن مذ ور انشن.

بررسی نظرات پزشکان ،محققان و مسئولین کشورهای مختلف
گفتار سوم:
ِ

ان جس رجو در سند هن ر شبکوهن مجنز ر ددگ مهنب اطتعنتی ،او اساتخ ا ر
ب رسی نظ ات ب خی پزشکن ر محققن آزادانندز شاورهن مختلا  ،پد اماو دشا

پ دۀ رو رر رنن پ داختیم و اوعهوا نموناو ااو ب خای از آ هان ااوطاور ختصاو اشانر
می هیم:
د ت ا اردکسااو ک ،(Dr. Erickson'sپزشاا
اظینرات ار در د

اررژاناا

در نلیف نینساا  .در اخشاای از

هف ار و از ط وی شبکۀ ووتیوب رنبل دست سای باود ،چهاین بدان

د اسا « :سانزمن بیناشا جیاننی ،با ا اعات ا د ضوتیهان بدمنر هان ددگا

اونن

رنن ،او مهظور انالب د رسننوا آمنر رنن ر ادجند رننه اسی ااو شاورهن ضشانر

میآررد .»...

ضیلم هف ار خب

اردکسو  ،توسط ووتیوب حاذف شان لکان اخشای هانوی از اوان

ضیلم در مهنب تحقیقنتی من ثب ر ضبط شن اس .

95

 .92تصنرو تظنه ِات میلیونی  25سپتنمب مع رف او جمعو غصب ،در مص  ،از خب س اس
دخز شن اس .

. /https://www.yjc.ir/fa/news/1591995 .99
./chttps://fa.abna.cc/1c15 .93

.https://eitaa.com/jahanepasakorona/353 .95
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د ت ررنو

ولمن ک )Vernon colemanاز پزشاکن مشایور آم دکانوی در اظیانر نظا

در شاابکۀ ووتیااوب بداان ماای هاان « :رناان دا
ت ر هیست د

99

اس ».

سنرا ونین  ،نمندهنۀ مجل

ادتنلین « ،رنن را خنعوا مایدانان او سانزمن جیاننی

بیناش ان همکنر امثن بدلگیت
91

دررا باازرگ ر خنعاۀ رسااننوا اسا ر دا

ان هنف را سیهنسیو ر رتل عان ما د  ،سانختو

ر پ داختو د انن» .
الکسنننر لو نشهکو ،رئی

جمیور اتررر اعات ا د« :اننا

المللااای پاااو ااااو ر  133میلیاااو دالر رشاااو در رنلاااب " مااا
د انن ،ر از ار خواستو تن سینسا هن مبتهای با

هن».

98

م ز هت
ضوتشنگن

جیاننی ر صاهنرق بادن

مااانلی وودااان" پدشاااهیند

رننه اسای را در اوا ا

بدمنر هن آم دکن ک ،)cdcدر سند خود

شاور تقودا

نوش « :تهین  9درصن از آمنر
91

رنن ،رنن داشتهن .عل ضوت اقیو ،عوامل ددگ بود اس ».

در او ا هم ب خای از محققان ر انندشامهنا  ،همچاو آدا اهلل ساین محمنمیان
می انر

 ،مسئو ض ههگستن علو استمی ،در اظینراتی پد امو بزرگنمانوی روا رر

رنن ض مودنن« :دشمهن از ط وی سینس تهظیم خب  ،جهگ شاهنختی را مایاننازنان،

نمیخواههن رارعو را همن طاور او هسا

خنصی ادجند ههن تان دشا سا آ هان ح ا
رنن را اوگونوا بزرگ ر وچ

گازار

دههان الکاو مایخواههان بادم دان امیان

اذب خبا
هایمِ .

دعهای خب هانوی مثال

می ههن و اهناف استعمنر محقی شود .اون خبا

https://youtu.be/J1VGubGvuO3?t=992.99
https://eitaa.com/jahanepasakorona/522 .91

https://eitaa.com/jahanepasakorona/592 .98
9 https://cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid91/index.htm .91
https://eitaa.com/jahanepasakorona/359
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و در خصوو رنن میگودهن ،دررا اس  .اون خب اونرانر بازرگ نیسا  .خ ا هسا
رلی اونجور

او اوانهان مایگودهان نیسا  .دشا اوان ،دا

توطئاو اسا ر در دا

آ

دارنن نر انجن میدههن .بازرگ ا د ادتنلیان ااوعهوا دکای از شای هن درگیا روا رر
رناان ،عتما دا

انت

توطئااو علیااو مااذهب اسا ؛ چ ا ااو شاای هن ددگا اررداانوی رضااعی

از ادتنلین داشتهن لکن چو از ادتنلین اوعهوا راتیکن دند می ههن ،ادتنلین را بدشت

م ح دنن».
گفتار چهارم :قرینهای واضح بهنام سازمان جهانی بهداشت

آ چو از زان مسئولین ارشن درل ر مسئولین رزارت بیناش شهین مایشاود ر با
اسنر آ عمل میشود ر پ رتکال چیان مایشاود ،غنلبان آمنرهان ر گزار هان ااواصا تح
علمی ددکتوشنۀ سنزمن جیننی بیناش ) )whoاس .
ِ

ساانزمن جیااننی بیناش ا ) ،)whoاااوعهوا دکاای از اهگن هاان زو مجموع اۀ ساانزمن

ملاااال در هاااانر ساااانزمن هن صییونیسااااتی ددگاااا چااااو وونیساااا  ،وونسااااکو ،صااااهنرق

بادنالمللاای پاو  ،ساانزمن تجانرت ر اننا

جیااننی ،ماتیم اااو توطئاوهن باازرگ از جملاو

ادجند اپدنمی در جین  ،شتنر م د دمن از ط وی را یسهنسایو  ،توطئاۀ بازرگ هتا
جمعی ا  ،ت ا روج سااقط جهااین ،ت ا روج همجااه

سؤا اون اس

گ اواای ر خودارضاانوی ر ...اس ا  .حاانال

و اعن از گذش بدز از چیلسان از انقاتب اساتمی ،چا ا اندان اانر

توجاو اااو اصاال اسااتقت  ،تاانب محا
بزرگ انشیم؟ چ ا از حندثۀ تل

هت

دا

ساانزمن صییونیسااتی مااتیم اااو توطئااوهن

جمعی

او آثانر زدان اانر آ تان سان هن گ وبان گیا

شااور خواهان بااود ،عبا ت نگیا دم؟ مگا شااور ماان از پزشااکن ر اطبانء ماؤمن ر متخصاص

باایبی ا اس ا

ااو در مساانئل درمااننی ر بیناشااتی اندسااتی تاانب د ا

توطئوهن بزرگ انشیم؟

ساانزمن مااتیم اااو

21
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گفتار پنجم :قرائن نفوذ در سیستم تصمیمسازی بهداشت و درمان کشور

از مصندوی نفوذ در شور و غنلبن از آ غفلا ااو عمال آمان اسا ر رهبا انقاتب در

دکاای از سااخه انیهن خااود اااو آ اشاانر ض مااود انان ،تاات
تصمیمگی

شور اس .

ر تصمیمسنز

33

دشاامن با ا نفااوذ در م ا ااز

دکاای از نکاانت رنباال توجااو _ ضاانر ا از نگاان سااکوالر غنلااب مساائولین درلتاای خصوصاان
مسئولین رزارت بیناش

و او ام

رننه اسی م

می هن _ و در م احال تحقیقانت

حنر نفوذ در تیم علمی ستند ملی مبنرز ان رنن
ان آ مواجو شندم،
ِ

شوراس ..

"د تا میهاو محا ز" دکای از چی هان م ا ِح میتاۀ علمای ساتند ملای مبانرز اان رنان
ماایانشاان ااو اظیاانرات ادشاان در خصااوو ب گاازار م اساامنت مااذهبی از ااتاانا شاایوع
رو ا رر رناان ر علاای الخصااوو اظیاانرات ادشاان در مااورد م اساامنت مح ا رنباال توج او

اس  .ادشن ب ختف سنو مسئولین بیناش ر درمان

شاور ،اصال ب گازار م اسامنت

مح را حتی ان رعند پ رتکلهن بیناشتی ممکن نمایدانهان ر در هماین حاین بدان

دنن و رنرت س اد ر جیز رو رر رنن  93ب اب شن اسا  .نکتاۀ رنبال توجاو اوان

اس

و در تتری ب گزار

هکور ر م اسمنت محا  ،مسائولین ساتند رنان اصا ار با اوان

داشااتهن ااو ضنصاالۀ باادن عاازادارا انداان حاانارل  3متا انشاان ر اسااتفند از منسا
اس ا ؛ اواان در حاانلی اس ا
اظینراتی متهنر
د بودنن.

 ،ب گزار

ااو ادشاان در مصاانحبوا زناان ااان ررزننم اۀ «همشاای
هکور را ان ضنصالۀ  2متا

ر اانر اساتفند از منسا

الزاماای
» ،ااان

تأودان

همچهااین ادشاان در ااتاانا شاایوع اواان روا رر مهحااور ،در مصاانحبوا ااان شاابکۀ
چینر سیمن بدن

دنن و «اونظ من ،رم اندن ر ن یهو شود» اون درحانلی باود او چهان

ررز اعن در مصنحبوا ددگ اان خب گازار «خبا آنتوان» اان بداننی انمت متهانر
 .33امن خنمهوا  25شی وور .9913

گفتهان:
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«ر ن یهو ب ا عین بوق اس ر ر ن یهو الز نناردم».
الز او ذ اس

و اون سخهن  ،موجب استقبن شندن رساننوهن معننان از جملاو

بیبیسی ،او ا ادهت نشهن ر صنا آم دکن شان .اظیانرات مختلا ادشان موجاب شان
ااو اااو ب رساای اجماانلی در خصااوو رزرم اۀ ادشاان بپ ا دازدم ااو نتیج اۀ اواان تحقیقاانت را

اوطور مختص دندآرر میشودم:
در سن  2333میتد
سنو استن هن تأسی
درمن ر آموز

لیهیکی موسو او لیهی

مثلثی در مننشن ر دا

از آ در

میشود او عمان ضعنلیا اوان لیهی هان در حاوزۀ پدشاگی

ادنز اس  .الز او ذ اسا

،

او تمانمی هزدهاوهن درمان ر مشانرر در

اون سلسلو لیهی هن رادگن بود اس .
"د ت نمینر ر آر

عتوی" در هنر حمند هن "د ت میهو مح ز" از اهین گذارا اوان

م ااز بااود اناان .الز اااو ذ ا اسا

ااو " نمیاانر ر آر

عتواای" از م رجاان ض راۀ بینئیا نیااز

ماایانشااهن ااو با ا اثباانت اواان ماانعن ،ماایتااوا اااو مقنلاۀ مهتش شاانۀ " نمیاانر عتواای" ااان
عهوا «گ ضتنر ر مشکتت بینئین او ا » در ض ن مجنز اشانر ا د .متأسافننو اوان
م ا ز در پوشز مبنرز ان ادنز او ت روج گست دۀ همجه
آر

گ اوی پ داختو اس  .نمیانر ر

عتوی در تنرو  9تی  9981توسط معنرن ضنجنسوسای رزارت اطتعانت ااو جا

ب انناز ن  ،تبلیا علیاو جمیاور اساتمی ر ارتبانط اان سانزمن هن جنسوسای بدگنناو

دسااااتگی شااااننن ر داااا

از تحماااا ل مجاااانزات خااااود اااااو شااااور آم دکاااان رضتااااو ر اااااو داااانر

خااو خاانمتی ااو داشااتواناان ،امتیاانز شاای رنن آم دکاان گ ضته ان ر د ا
نرشهنسن بیناش ر درمن در شبکوهن معننن ش رع او ضعنلی

دنن.

ان توجاو ااو اوان او "د تا میهاو محا ز" ر "با ادرا عتوای" از اهیننگاذارا

مثلثاای بود اناان ر ب ا ادرا عتواای اااوخاانط اراانامنت م ا تبط ااان لیهی ا

از آ اااوعهوا
لیهی هان

مثلثاای دسااتگی

شن انن ،لذا از مسئولین امهیتی شور انتظنر میررد و در خصوو "د تا میهاو محا ز" ر
ددگ اع ان

میتاۀ علمای ساتند رنان تحقیقانت جان صاورت اگیا د تان ح اور چهاین

22

کرونا بزرگترین دروغ قرن

اض اد سبب مخنر شن چی ۀ زحم

شن نظن ستم

شور نشاود .چ ا او بادم

آ ماایررد،ح ااور ادشاان در رزارت بیناش ا  ،مصااناق نفااوذ در تصاامیمساانز ر نظاان
نرشهنسی شور انشن و سناقۀ چهین نفاوذ را در پ رنانۀ امثان

نرشهنسی محیط زدس

شور مشنهن

انر ماننی در نظان

د ادم.

گفتار ششم :عدم توجه به داروها و درمانهای مؤثر کرونا نشانۀ چیست؟

دارر مشاایور اماان اانظم؟ع؟ ااان حمندا  93993نفا
چهنون دارر

گینهی ش

در پااودز خب گاازار ضاانرر،

هن دانزاهین در رم ،ارا ک ر همنا  ،اخشای از داررهان

ر درمن هاان ارزا  ،مااؤث ر تج اوشاانۀ درماان اواان رو ا رر مهحااور اس ا

ااو رزارت

بیناش حتی حنض نشن آ هنرا در بوتۀ آزمندز رتج او ر ار دهن.
آدااان اااان رجاااود اوااان نشاااننو ،نگ انیهااان سااانزمن جیاااننی بیناشااا ک )whoر اااانلتب

نگ انیهن رزارت بیناش نسب او حینت ر ستم م د را میتوا انرر د؟
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فص
ل دوم :اثار کروثاهراسی

مقدمه

دشمهن انقتب استمی ،ب ا ض اوزد او انقتب ر است  ،غنلبان از حاذف مساتقیم
ارز هن ش رع نمی ههن ،چ ا و ا گ اخواههن اوطور مستقیم او حذف ارز هن مسلم

استمی ارنا ههن ،ه مسلمن ِ انر  ،ب ا حفظ چهین ارزشی ،جلاو آ هان خواهان
ادستند .تج ااۀ اخشای از تانرو ِ چیالسانلۀ انقاتب اساتمی ،نشان داد اسا دشامهن
ب ا تحقی ههجنرهن مننظ خودز ،موضوعنتی تع د می ههن او الزماۀ داذو

موضاااوع ر ریااان ر ریااااود  ،حاااذف ریااا

آ

ارز هنساااا  .دکااای از هماااین موضااااوعنت،

موضوعنت م رحو در انب مسنئل مستحنثو اس .

متأسااافننو چهندهاااوا اسااا موضاااوعی ااااونااان «روااا رر» ااااوعهوا دااا

موجاااود

ننشهنختو ر البتو اثبنت نشن  ،حینتخلوت تمن غ ب ر اه ِ ضشنر خوبی ب ا تحقای
ههجنرهااااان نظااااان اساااااتکبنر شااااان اسااااا  .از روااااا رر ادااااانز اااااو ااااااو بینناااااۀ آ ،
«همجه

گ اوی» ر ددگ ارز هن ضان اساتمی را حان م دنان ،گ ضتاو ،تان حان

او اان

نماانوی رناان ،ااااودنباان تحقاای ههجنرهاانوی چاااو "حکم اناای مجاانز "" ،حاااذف
باازرگ
ِ
اجتمنعنت اش ر ددهی ر نیندهن ان هودا جمعای"" ،حاذف ض ههاگ توسال ر زدانرت

ر "...میانشهن.

آثار کروناهراسی
 .1حکمرانی مجازی

39

"د ت ا آنتااونی ار.ضاانئوچی"  ،ماانو مؤسس اۀ ملاای بدمنر هاان عفااونی آم دکاان _ ااو
 .39د تا آنتااونی ار ضاانئوچی ،باادز از ساایردااهج ساان اسا ماانو مؤسساۀ ملاای آلا ژ ر بدماانر هاان عفااونی

24
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اظینرتز انر هیا مر نساتی توساط ب خای شان گ دانز در میتاۀ علمای ساتند ملای
رنن مهعک

مد

میشود _ میگودن« :حتی ا گا هایا نشاننو ر عتمتای نناردان ،ممکان اسا

انشین ر موجب انتقن بدمنر ».

32

تق وبن اون بیعتمتی ،ب همو ،غی از بدمنرا رارعای صانق مای هان .اان تا ر ر دلیا ۀ

ننشی از چهین سخهننی ،طبیعتن هیا در نف
او شکلگی

در هنر هام تجما نمای ههان ،چاو ب سان

تجمعنت بزرگ .ررتی او دررا ،آ رنر رنن را بزرگ دنن ر تا ر ر دلیا

در د م د ادجند شن ،تمنمی ررااط اجتمنعی او ض ن مجنز میررد ،است

شبکۀ ملی اطتعنت ،است

اانر

و دشمهن رسمخوردۀ انقتب ر اسات اان حفاظ م زهان

جغ اضینوی ر ان منو دتی او بدا ر از اختیانر مان دارد ،مایتوانهان ااوراحتای با ضکا ر رلاب
ود ن  ،نوجوانان  ،جوانان ر بزرگسانال مان حکوما

ههان .متأسافننو بادز از چینرمان

اسا داناازآمااوزا ر دانشااجودن در رتلگاان مجاانز رهاان شااننن ر آ هاان ااان هماۀ مساانئل
ض ن ننامن مجنز آشهن شن انن.
همچهن و در ج دن جهگهن جیننی ،دس هنوی ،امهی اش را گ رگان گ ضتهان

ر مل هااان را زوااا چتااا نظااام سااانزمن ملااال ب دنااان ،امااا رز هااام دسااا هااانوی در جیااان اااان
بازرگنمانوی روا رر رنان ساتم اشا را گ رگاان گ ضتوانان تان جنمعاۀ حقیقای را ااو نفا

جنمعااااۀ مجاااانز الغاااا ههاااان ر اشاااا را زواااا چتاااا حکم اناااای مجاااانز ر ساااانوب

 ،ااااو

منو د دذو ت اس بب نن.

آم دکنسا  .ر در ساان  2338مفتخا اااو دردنضا ماانا اضتخاانرآزاد از رئاای
اس  .ضنئوچی اهیننگذار انجمن ادنز درجین بود اس  9.ردکی دندن.

جمیااور کجااورج بااو ) شاان

 .32ضنئوچی در اظینراتی ددگ گف  « :جین ه گز او ررا عند ربل از رنن انز نمیگا دد زوا ا اوان روا رر تان
اان انری خواهن مننن 9».خ .خب آنتون،خ.انشگن خب نگنرا جوا 91 9ض رردون .11
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 .2توطئۀ وا کسیناسیون

اااان تاااا ر ر دلیاااا ۀ ادجندشاااان در جنمعاااو ر ااااان ادجااااند محاااانردد هن م رحااااو در

پ رتکلهن رزارت بیناش  ،حنال زمیهۀ اساینر خاوبی ضا اهم شان اسا تان ما د با ا
نجاانت ر ختصاای از شا اواان روا رر مهحااور ،ر ااانلتب با ا رهاانوی از محاانردد هن

ادجندشاان  ،هااا اراانامی اااو از سااو دساااتگن بیناشاا ر درمااان

شااور انجااان شاااود را

بپذو نن.
ا گ از عاوارض را سانهن در گذشاتو؛ اعام از ادجاند بدمنر هان ساخ ر دان ما گرمیا
ننشی از را سانهن عبا ت اگیا دم ،هایاگان از اوان را سانهان ،در درمان

رنانوی او ااو

رر هن سند ر مؤث ر تج اوشن  ،رنبل درمن اس ؛ استفند نخواهیم د.

در اواانجاان اوصااورت ختصااو ،اااو چهاان نمونااو از دالواال ر ر ا ائن مبتهاای ب ا خ ا ات
را سن ،اشنر می هیم:
زوااا اااان عهاااوا «ماااواد سااامی را سااانهااان» در سااان  2395توساااط م اااز هتااا

گااازار

بدمنر هن آم دکن ) (Center for Disease Controlمهتش شن اس

و در اون مقنلو او

ب رسی مواد سمی ر خ نن ک را سنهن پ داختو میشود .اون مقنلاو در تانرو 159593
ااان عهااوا «را ساان ،ادمهاایزا داان ادمهاای ُزدا» در خب گاازار ضاانرر هاام انعکاانر پداانا ا د
اس .

39

محتوای موجود در وا کسنها
تیمروزال )(Thimerosal

ماااااند ا حااااانر اتیااااال جیاااااو اااااو ااااااوطور گسااااات د ااااااوعهوا ماااااندۀ نگودارنااااان
) (preservativeر ضاان میک ا رب موضااعی اانرب د دارد .باادز از  995پااژرهز نشاان داد

اسا

 .39لیه

ااو اواان مااند با ا سااتم انساان م ا اسا ؛ ااو از آ جملااو ماایتااوا با اثا ات
مقنلو در خب گزار ضنررhttp://fna.ir/ZPP1U :

26

کرونا بزرگترین دروغ قرن

مخ ا ب آ ب ا دسااتگن عصاابی اشاانر ا د ااو ااان بدماانر هاانوی نظی ا آلزادم ا  ،ارتیساام،
بدزضعنلی ر عقبمنننگی ذههی در ارتبنط اس .
آلومینیوم

آلومیهیو ب ا القن دنس ادمهی او را سنهن اضازرد مایشاود ر مایتوانان مهجا ااو

سمی عصبی شود .در سن  2399در پژرهشی از دانشاگن  British Columbiaاعات شان
اااو همزمااان اااان اضااازادز درز آلومیهیاااو در را سااانهن ،تعاااناد بدزتااا

از ود ااان ااااو

ننههجنر ارتیسم مبتت شن انن.
فرمالدهید

مند ا اس

و طبی استنننارد سنزمن غذا ر دارر آم دکان (U.S. Food and Drug

) Administrationب ا غی ضعن
گاااازار

د میک ربهن موجود در را سن نرب د دارد امن در

ساااانزمن بیناشاااا جیااااننی ) (WHOدر لیساااا مااااواد ساااا طن زا انسااااننی

)(carcinogenمهتش ا شاان اس ا  .گفتااوشاان اس ا

ااو درز اواان مااند اامت ا از ادجااند

حسنسی ب ا سیستم ادمهی انسن اس امن اندن او اون نکتو توجو نمود و سیستم

ادمهی ود ن اسینر حسنرت از بزرگسانال اسا ر اساتفند از چهاین ماواد خ نان ی
اندن مورد تجندن نظ رار شود.
مونوسدیم گلوتامات )(Monosodium Glutamate

مونوسااندم گلوتنماانت ،از عااواملی اس ا

ااو ماایتواناان در عملک ا د طبیعاای ساالو هاان

اختت ادجند هن ر ان آسیب او سلو هن عصبی مهج او تشهج شود.
 DNAانسانی و حیوانی

انض انسننی ر حیوانی اوعهوا محیط ش ب ا رو رر دن اان ت

ماورد اساتفند

ر ار میگی د .اون مقندو  DNAموجود در را سن میتوانن رارد سلو هان اان میزاان
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شااان ر را اااهزهااان خاااودادمهی را ادجاااند نمندااان .شاااواهن مبهااای بااا ارتبااانط را سااان
آنفوالنزا  Bر ددنا نوع د
کم ااز هت ا

ر پدشااگی

ر را سن هپنتی  Bر  MSموجود اس .
بدماانر آم دکاان ر ساانزمن غااذا ر دارر آم دکاان در گاازار

سانالنۀ  excipient vaccineاو در آ از محتاوا را سانهن ضلاج اطفان ک ) polioپا د

ب میدارد ااو رجاود سالو هن

لیاو میماو ر سالو هن

گنرهان ت اردختاو در را سان

ضلج اطفن اشنر می هن).
پلی سوربات (Polysorbate 08) 08

اوعهوا امولسیفنو نرب د دارد او مایتوانان مهجا ااو را اهز آننضیت سای غی ادمهای

شندن شود .همچهین بدن اون مند ر بدمنر

ر راا وهنوی ددن شن اس .

تریتونX-188

نوعی شودهن اس

و مهج او م گ سلو هن میشود.

فنول

نااوعی نگودارناان اسا ر مننهاان تیما رزا موجااب ساامی عصاابی ماایشااود؛ دعهاای ااان

شتن سلو هن عصبی او سیستم عصبی آسیب میرسننن.
فنوکسی اتانول )(Phenoxyethoanol

مند ا آنتی ان ت دن اسا

او با رر

انتوجاو اااو اواان ااو چهااین مااواد پ خ ا
هت

لیاو ،بان ر سیساتم عصابی اثا مهفای دارد.

در را ساانهن موجااود اسا  ،رجااود آزمندشااگن

یفی معتب ر پدش ضتو در شور ض رر ااونظ مایرسان .آزمندشاگنهی او تمان

تجییزات الز ب ا شهنسنوی محتودنت را سن ر تعیادن تاوالی ژ هان ر تحلیال آ را دارا
انشن .را سنهن موجود در انزار حنصل در ض آدهن هستهن.

28
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بیماری و آسیبهای گزارششدۀ حاصل از وا کسن
اوتیسم

هماساااتگی رنبااال تاااوجیی بااادن تزروااای را سااان  ، MMRآالاااوم غن

(Varicella

)Chickenpoxر هپنتیااا  Aاااان بااا رز ننههجااانر عصااابی ارتیسااام رجاااود دارد .اااان تحلیااال
اطتعااانت آمااانر ااااودسااا آمااان از درلااا هااان ادااانالت متحااان  ،انگلااای

 ،دانمااانرک ر

است الین غ بی در مؤسسۀ دستورات استنننارد ب ا ابزارهن رنبل ب ننمورواز ک،)spci
دانشاامهنا اااو اواان نتیجااو رسااین اناان ااو در اض ا اد
33

ااو تزرواای را ساانهن حاانر

رد هاان ساالولی جهااین انسااننی ر آلااودگی رت ررو رساای انجاان گ ضتااو ،ب ا رز ننههجاانر
ارتیسم اضزادز دنضتو اس .
م ااز هت ا

بدمنر هاان آم دکاان  CDCاز انتشاانر نتاانوج مبهاای ب ا اضاازادز رنباال توجااو

ارتیسم ،بدن دس ا دررگاو آم دکانوی _ آض دقانوی او پادز از  99مانهگی را سایهو شان
بودنن امتهنع نمود.

35

در  29سپتنمب  2393در د
دس

دادگن ادتنلینوی در شی مایت  ،حکمای مبهای با اااتت

او ارتیسم ب اث دردنض را سن هگازاراال صاندر شان .اوان حکام در پای شاکند

رالنون ودک از رزارت بیناش  ،او اون صورت اعت شن؛ جیو ر آلومیهیاو موجاود در
را سان علا ارتیساام اسا  .دادگاان شااواهن با شا رع عتئاام ارتیساام از زماان دردنضا

را سن در ودک دنض ر رجود اون ضلزات را سبب با رز جیازهانوی در سیساتم عصابی

نشن داد .در سن پدز از آ نیز در  29می ،2392حکم مشنبیی در شی ردمیهی ادتنلیان

 .33رد هن سلولی جهیهی ،از جهینهن سقط شن تییاو مایشاود او ااوعهوا ماند ارلیاو اوان را سانهان
نرب د دارد.

http://www.examiner.com/article/whistleblower-reveals-cdc-cover-up-linking-mmr-.35
vaccine-to-autism

29
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صندر شن بود .اونانر را سان  MMRعلا اااتت دسا اچو ااو ارتیسام تشاخیص داد
شن .اون در حنلی اس

و نتنوج حکم دادخواس هن مشناو در شور آم دکن متفانرت

بود اس ر دادگن رواژ را سان آم دکان در هیادا

از ماوارد شاکند رالانون ،حنضا ااو
39

اعت راا و بدن دردنض را سن ر ارتیسم نشن اس .

اهن ب آمنر اعت شن از رسننوهن ،ررنن ااتت او ارتیسم در او ا رر او اضزادز اسا

31

38

آماانر ود اان ارتیساامی چیااز حاانرد صاانهزار نف ا اس ا

ر

 .حاان ااان اواان سااؤا رراااورر

هستیم و آدن اون آمنر ان را سنهن رارداتی در ارتبنط اس ؟

در ادامو او ارائۀ شواهن از نن نرآمن را سنهن در سنو شورهن او حتای توانساتو
مهج او لغو ر تغید ب ننمۀ را سیهنسیو شود میپ دازدم.
سرطان

م نلعاانت اسااینر مبهاای ب ا رجااود ارتباانط باادن رت ررو ا رر موجااود در را ساانهن ااان
بدمنر لهفو ود ن مهتش شن اس  .را سنهن

 MMR IIر آالوم غن ر همچهین

هم اۀ را ساانهاان راوااج داان تولینشاان از رد هاان ساالولی جهیهاای  WI-98اااو اواان
31

رت ررو رر آلود هستهن.

http://www.globalresearch.ca/u-s-media-blackout-italian-courts-rule-vaccines-cause- .39
. autism/5393133

http://www.globalresearch.ca/new-study-in-journal-of-public-health-finds-autism-and- .31
.cancer-related-to-human-fetal-dna-in-vaccines/5332192

.http://fararu.com/fa/news/232819 .38
http://www.globalresearch.ca/new-study-in-journal-of-public-health-finds-autism-and- .49
..cancer-related-to-human-fetal-dna-in-vaccines/5332192
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شواهد عدم تاثیر وا کسنها و اثرات مخرب آنها در کشورهای مختلف

در سن  ،2395چیلردا

حااانلی اااو ت تااا

دانشاجو دانشاگن ِ هانررارد ااو اررواو مباتت شان انان؛ در

اوااان اضااا اد ،را سااایهوشااان بودنااان .چیااانر ماااورد مشاااناو نیاااز در چیااانر

دانشکنۀ ددگ از شی بوساتو گازار

شان اسا ر سایزد ماورد اااتت ااو اررواو نیاز در

نلیف نین ددن شن اس  .در سن  ،2331بادز از هازار ماورد اااتت مشانهن شان او 11

درصن آ هن را سایهو شان بودنان .در سان  2339نیاز بادز از  9533نفا ااو اررواو مباتت
شااننن ااو عماانتن دانشااجودننی بودناان ااو در درز  MMRدردنض ا

اا د بودناان .تزرواای

را سن  MMRبدن سن هن  2339تن  2395مهج او  18مورد ضوت ر  913مورد معلولی
شن اس  .اوان در حنلی سا

میشود ر آمنر رارعی نزدد

او تهیان دا

تان د درصان از اثا ات تزروای را سان گازار

او  183مورد ضوت ر  9،133مورد معلولی تخمین زد شن

اس ا  .ااااتت طبیعاای اااو ارروااو  ،اوناانرت مهج ا اااوضوت خواهاان شاان؛ اااو گزار
هت

م ااز

بدمنر  CDCاخی ا هیا ض د از ااتت طبیعی او ارروو ضوت نشن اس .

53

نمونههای دیگر از عوارض وا کسن در کشورهای مختلف به اختصار:

شاااااایوع ساااااا خ ؛ در حنلی ااااااو  11درصاااااان مبتتداااااان را ساااااایهو شاااااان بودناااااان.

کرا سن  MRدن( ) MMRچین؛ سپتنمب .)2393
اجباانر نمااود را ساان آالااوم غاان  ،سا ع شاایوع آ را اضاازادز داد .ک ا جهااوبی _

.)2335

شیوع ارروو در بدن اض اد

و نیمی از آنن را سیهو بودنن .ک ننندا 9ب

م گ نن گیننی  131نوزاد ،د

از دردنض را سن .کآم دکن  9113 -تن .)2399

_ .)2392

ممهوعیااا اساااتفند از را سااان  MMRاعااان از مشااانهنۀ عاااوارض آ در  9.8میلیاااو
http://www.globalresearch.ca/mumps-being-spread-by-and-among-vaccinated- .53
.people/5523358
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ودک .کژاپن _ .)9119
اضزادز م گرمی نوزادا ننشی از را سن .کآم دکن – .)2399
ادجااند دادگاان روااژ رسااینگی اااو شااکندنت از عااوارض را ساان در پاای شااکندنت مکاا ر

خننوادۀ ر اننین را سن .کآم دکن _ .(2393

ش ارتبنط بدن جیوۀ موجود در را سن ر ارتیسم .کآم دکن – .)2333
ش راا ۀ ارتیسم صنهزار ودک ر را سن حنر مند سامی تیما رزا  .کآم دکان –

.(2335

س پو گذاشتن ب حقنوی ش شن م بوط او م ات را سنهان .کآم دکان 9119-تان
.)2335
ااااتت چیاانرد داناازآم اوز اااو س ا خ  ،در حاانلی ااو هم اۀ آناان را ساان  MMRرا

دردنض
ش

اسکنت رربان ) (Dr. Scott Reubenد هان مقنلاو مبهای با اثبانت اثا داررهان تولیان
هنوی نظی ضنوزر مهتش نمود .نمونۀ آ مقنلاوا باود او در آ  ،اث اخشای دارر

سلب
ش

د بودنن .کآم دکن 9تگزار _ .)9181

کدارر مسکن ضن درد) توجیو شن بود .درحنلی و هیا بدمانر در تحقیای

داد نشن بود .کنش دۀ پزشکی _ .(2335

تصااااودب رااااننو مصااااونی ساااانزننگن را ساااان از شااااکند هاااان رالاااانون ود اااان
59

آسیبددن  .کآم دکن) .
ادارۀ داررواای ر موادغااذاوی ادنل ا متحاانۀ آم دکاان مع ا رف اااو  FDAدر سااند خااود

اعت ا اف ا د اس ا

52

ااو ساانلیننو باادز از صاانهزار م گرمی ا ننشاای از داررهاان ادماان رخ

میدهن .ک. (2395
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/index.html.59

https://www.fda.gov/files/vaccines,023blood023&023biologics/published/Vaccine-.52
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ب ا رسینگی او تبعنت ننشی از را سن.

م ز  VAERSدر انگلی

در  93سپتنمب  ،2395سیستم گزار دهی تبعنت م

59

53

را سن آم دکن اعت نمود و

 9839مااورد بدماانر شااندن در پاای تزرواای را ساان در آم دکاان رخ داد اس ا

ااو  11مااورد

درصن م گرمی در ود ن زو شز سن بود.
ضوت را اودنبن داشتو اس 93 .
ِ
شبکۀ  VOAگزارشی پد امو را سن مهتش

د اس

55

و در آ شواهن مبتهی ب

خوددار رالنون از را سیهنسیو ض زننانز در شورهن توساعودنضتاو او ااو را سان
دست ساای دارناان را نشاان ماایدهاان .دکاای از علاال اواان خااوددار ر نگ اناای را رجااود جیااو

اااوعهوا نگینارناانۀ را ساانهن ماایدانهاان ااو ساابب ادجااند ارتیساام در ود ننشاان شاان
اس  .در اخشی از اون گزار
بیناش ا ااان مشاانر

تصوو

آمن اس « :ادهجن یمن اس  ،ر سنزمن جیننی

نیندهاان نیکو اانر آم دکاان ،گ ر هاان را سیهنساایو را اااو دماان

ض ستند اس تن ود ن دمهی را علیو ضلج اطفن را سیهو ههن .اون درحنلی اس

او

نوتهین ب خی رالنون آم دکنوی ،از زد را سن او ود ن خود ،خوددار می ههن الکاو
علیاااو را سیهنسااایو تظااانه ات ب گااازار مااای ههااان .ااااوعهوا دااا نموناااو ااااو تظااانه ات

ضنرا سن در تگزار اشنر میشود .ر بدن میشود و ر دب او  53هازار اودک در اوان
ادنل او خنس رالندهشن را سیهو نشن انن».
در ادامۀ اون گزار

 NBCاشاانر شاان اس ا

او مصنحبۀ ارانمن ،رئی

جمیور سنبی آم دکن ان شبکۀ تلووزوونی

ااو ارانماان ماایگوداان« :ماان متوج او متحظاانت ر نگ اناای ب خاای

خننواد هن درانرۀ را سیهنسیو

ود ننشن هستم ».در ادامۀ اون گازار

ااو ساخه انی

Adverse-Event-Reporting-System-Brochure.pdf
https://vaers.hhs.gov/.59

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html.53

http://www.globalresearch.ca/vaccines-suspended-at-uk-school-after-up-to-95-students-.55
collapse/5535999

فصل دوم :آثار کروناهراسی/آثار کروناهراسی
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ت امپ اشنر میشود و میگودن« :همین چهان پادز اودکاچاۀ  2سانلو آم دکانوی را
هفتو اعن از زد را سن تب د ر حنال مبتت او تشهج شن اس ».

ددن و د

وجود چهرههای به ظاهر موجه در پشت پردۀ وا کسیناسیون
در دشا صااحهۀ را ساان چی هاان اااوظنه مااوجیی ااو ااان ادعنهاان خی خواهننااو ر

انسن درساااااتننو ،اناااااواع را سااااانهااااان را در شاااااورهن جین ساااااو توزوااااا مااااای ههااااان.
را سااانهاااانوی ااااو ااااونن سااااتمتی ،ود اااان را تااان داااان ماااا گ مااای شااااننهن ر عااااوارض

جبا ا نندااذو

با ا آ هاان اااوهم ا دارناان .حاان  ،جاان اواان پ سااز اسا

ب ننماااوهااان در ظااانه اش درساااتننو اااان سینسااا هااان

بدل گیت

انرهن ب آ تأ ین د در ارتبنط اس ؟

بداال گیاات

ااو از ر اااوعهوا رئاای

شا

گف « :ابزار

و من اوعهوا

اااو شاااخص

من رساانض دااند ماایشااود ،در دکاای از

همندزهن موسو او  TEDان بدن اون و جمعیا
هت

ااانهز جمعیااا

ااو آداان اواان

ا ۀ زماین در حان اضازادز اسا ،

ههان جمعیا ر حاذف  93تان  95درصان ما د رر

زمین درس دار  ،را سن اس ».
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فرهنگ «اجتماع محوری»
 .3حذف
ِ

اجتمنع ،اوعهوا موضوع ماورد تأ یان اسات ر ااوعهوا اسات ر ض صاتی با ا ت بدا
م ا د ر تبلی ا دواان ،ااان ادجااند ت ا ر ر دلی ا ۀ ننشاای از رننه اساای در حاان از باادنرضااتن

اس ا ؛ چهننچااو ع ا ض شاان ااان اواان ت ا ر ر دلی ا ۀ ادجندشاان ر ح فهاان غی مسااتهن ر
غی علمی ر استفند از اه ضشنر او نن رو رر ،م د مایت ساهن اوصاورت گ ر هان

درنف در هنرهم اجتمنع ههن چو ب سن ااو ح اور در اجتمنعانت بزرگای او خانر چشام
دشمهن انقتب ر است بود.
رننه اسی ر ب خی پ رتکلهان اعتمای رزارت بیناشا  ،اشا را بادن در راهای غلاط

https://www.tasnimnews.com/fa/news/991193999992952819.59
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کرونا بزرگترین دروغ قرن

ستم ر دون ر ارداد اس  .ستم دن زدنرت؟ ستم دن صلۀ رحم؟ ستم دن شا
ااو اسااینر از مکن هاان

در اجتمنعاانت مااذهبی .اواان درگننااو زمااننی ادجااند شاان اسا
عمااومی مثاال متا ر ،ااان جمعیا اسااینر ر ُپ ازدحاان  ،ضعان هسااتهن؛ درحاانلی ااو ح هاان
م ی ر اقنع متب و ،تع یل ر دن محنرد شن انن.

از اسینر از مسئولین داخلی ر خنرجی شهین میشود و اون رو رر تان ااان رجاود

دارد .سؤالی و م ح میشود اون اس
پ رتکلهنوی هم تن اان خواهن بود؟

و انتوجو ااو رجاود روا رر تان ااان ،آدان چهاین

 .4آسیبهای اقتصادی
آسیبهن ارتصند حنصل از رننه اسی و موجب رنج ض ارا با ما د ؛ خصوصان

طبقاۀ ضااعی جنمعااو شاان اسا ر ض ا انت میلکاای با مهاانب درلتاای زد ؛ چهاان راضااح
اس

و نینز او توضیح ر تبیدن ننارد .اوعهوا نمونو میتوا او بدکنر  2میلیاو نفا
51

در او ا در ادن بینر نسب او ادن مشناو سن گذشتو اشنر ا د .ر اون او داند ا د از
ادامۀ ب داش هن هن بی رردو از صهنرق توساعۀ ملای تان ب داشا دا میلیانرد واورر از
صهنرق توسعۀ ملی.
همچهااین انن ا

وااوبیار سااوئی

اعاات ا د « :در ج داان دنناانمی رناان ،باادز از

د ا چیاانر ؛ معااند  2195درصاان ب ا ث ا رت میلینردهاان جیاان اضاازرد شاان اس ا ر در
58

مقنبل 933 ،میلیو انسن را او زو خط ضق م لی شین اس » .

اون خب نشننۀ راضح ضنصلۀ ضجی طبقنتی ر ننبود طبقۀ مست ع جین اس .
انتوجااو اااو وتاانهی زماان تهظاایم اواان مااتن ر حسنساای موضااوع ،انا ا رصااورات،

محقی را عفو اف منودن.

ر الحمن هلل رب العنلمین.

. https://www.tasnimnews.com/fa/news/9911/04/94/2939998 .51
https://www.theguardian.com/business/2323/oct/31/covid-91-crisis-boosts-the- .58
fortunes-of-worlds-billionaires

