کرونا فریب قرن بود به زندگی باز گردید! (ضمن رعایت معقول)

روایت ویروسی ده درصد واقعی ،از نود درصد افسانه!

خواندن این مطالب و نظرات به افراد دارای ضرایب هوشی متوسط رو به پایین توصیه نمیشود.

حامد رئیسی  -ایمنولوژیست
دانش آموخته دانشکده پزشکی دانشگاه ایران
مدیر ،مسئول مرکز ایمنولوژی  /ژنتیک عفونی بیمارستان فوق تخصصی مدرس
منبع:
صفحه اینستاگرامDr.Medfacts :

[شرح]:
بطور کلی ویروسی به نام کرونا وجود داشت! یک سویه جدید از خانواده کرونا که سال ۲۰۱۹
ظهور کرد و ایجاد عالئم تنفسی می کرد و طبیعتا مثل خیلی ویروسهای دیگه موجب مرگ
یک درصد کم از افراد میشد! چیزی در حد یکی دو درصد اونهم افراد دارای بیماریهای
زمینهای و عمدتا مسن!
اما افسانهی کرونا یکم پیچیدهتر بود!
داستان از جایی شروع شد که ده تا خانواده که هرسال دور هم جمع میشن ،اومدن نشستن دور
یک میز و دغدغههاشون رو برای هم گفتن!
یکی گفت هزینه جنگهای خاورمیانه سنگین شده.
یکی گفت جمعیت کره زمین داره زیاد میشه.
یکی گفت اکوسیستم در خطره و دمای کره زمین داره زیاد میشه ،یک وقفه صنعتی الزمه!
یکی گفت گرایش به بنیادگرایی و مذاهب افراطی داره زیاد میشه ،چجوری به مردم بگیم دو
ماه مسجد و کلیسا تعطیل باشه دنیا قشنگتره؟!
یکی گفت جلیقه زردای فرانسه دارن اذیت میکنن و لبنان و عراق همه تو خیابونن!
یکی گفت نفت!
یکی گفت ترامپ!
یکی هم اون البال گفت توروخدا مردمو یک مدت تو خونهها حبس کنید من دکلهای اینترنت
فایو-جی رو نصب کنم.
یکی گفت اینهمه دارو ساختیم برای ابوال و ...به کارمون نیومد ،بیاید اینا رو رد کنیم بره!
یکی گفت وقتشه یه درس درست و حسابی به فالن کشور بدیم اقتصاد چرخش کنه سمت ما
و با تجارت واکسن ما بشیم قطب تراکنش مالی!
خالصه دغدغههارو ریختن روی هم و سرنوشت سال  ۲۰۲۰رو اینجوری برنامهریزی کردن
که چجوری کره زمین رو تعطیل کنن ،نفت منفی بشه دارو بشه تجارت روز دنیا؟ این بار

میکروبیولوژیستها و ایمنولوژیستها و متخصصین علوم اعصاب و روانشناسی رو بیاریم کاری
کنن!
یک ویروسی ظهور کرد بنام کووید]Covid-19[ ۱۹
موج سواری شروع شد!
موقع ایجاد وحشت و تولید بیماری بود! ولی خب این ویروس ذلیل اینکاره نبود! کل زورش رو
توی چین و ایران زد و ده درصد انتظارات رو برآورده کرد! اینجوری که نمیشد...
و از اینجا پروژه بیمار سازی شروع شد!
از اینجا مبحث یکم فنی و علمی میشه
🔸 سوال:
یک ویروسی در یک جای دنیا ظهور کرده که ایجاد عالئم تنفسی میکنه! چجوری یه کاری
کنیم همه فکر کنن اونو گرفتن؟
🔹 جواب:
بگید راه پیشگیری از ابتالی به این ویروس شستن دستها روزی صد باره! کل محیط رو باید
ضد عفونی کنید! هرچی هست و نیست رو باید با الکل و دترجنت بشورید! آدما و حیوانات باهم
تماس نداشته باشن! مردم ماسک و دستکش بپوشن و با محیط تماسی نداشته باشن!
حاال چی میشه؟ آها ...اینجا اونجاست که من  ۵ماه دارم میگم داستان داره ...وقتی شما محیط
رو ضد عفونی کنید ،حجم عظیمی از میکروارگانیسمهایی که توی محیط هستن رو از بین
میبرید و با شستن دست و بدن میلیونها میکروب همزیست و کومنسال روی پوست و بدن
رو از بین میبرید ،میکروبیوتای شما از بین میره.
حاال محیط هم که استریل شده میکروبی توی محیط نیست بیاد جایگزین بشه!
تماس بدنی و تماس با هرچیز دیگه هم که وجود نداره و پوست و مجاری فوقانی تنفسی شما
به مرور خالی از میکروبهای همزیستی میشه که از شما در مقابل سایر میکروبها دفاع

میکنه! (شنیدید میگن معتادا نمیگیرن؟ یکی از قشنگترین شوخیا بود ،چرا کارتن خوابا و
بیخانمانها هیچیشون نمیشه؟)
میکروبهای همزیست روی پوست و داخل بینی و ...شما از هزارتا دارو و استریل قویتر عمل
میکنن و خودشون بقیه میکروبهای مهاجم به شما رو از بین میبرن!
وقتی شما این بزرگواران رو از بین بردید راه رو باز کردید برای یکسری میکروب فرصت طلب
که بیان شما رو بیمار کنن!
فقط دوتاش رو براتون مثال میزنم که توی پستای قبل گفتم! (پست سندروم کاوازاکی)
استاف و استرپت (کوکسیهای گرم مثبت)! این باکتریها میان در غیاب سایر میکروبهای
همزیست شما رو بیمار میکنن ،و جالبتر از جالبتر از جالبتر اینکه عالئم این بیماری کامال
شبیه کروناست! (فکر میکنید کرونا گرفتید دکترم میگه بله)
حتی سیتیاسکن ریه هم همون شکلی میشه ،خستگی و بدن درد داره ،بی اشتهایی ،سرفه و
خالصه همونی که میگن کرونا! (ما معموال میگیم پنومونی)
متوجه داستان شدید؟ با رعایت افراطی بهداشت شما خودتون تولید بیماری کردید!
اونم بیماری که کامال شبیه کروناست! و جالبتر اینکه  ۹۰درصد افسانه کرونا به عقیده من
پنومونی و بیماریهای تنفسی غیرکرونایی بوده!
اوج هوشمندی [سازمان] بهداشت جهانی این بود که طوری تنظیم کنه عالئم یهجوری باشه
که همه به هرحال چند ماه یکبار تجربه میکنن! اینجا هنر متخصصین علوم اعصاب بود.
ولی خب مگه بدن انسان اینقدر بیصاحبه که همچین میکروبایی بتونه افراد رو بکشه؟
پس سیستم ایمنی چی؟
اونهمه لنفوسیت و نوتروفیل چکارهاند پس؟
سیستم ایمنی رو با رعب و وحشت و دور نگه داشتن مردم از رابطه جنسی تعطیل کردن!
(بیشرفانهترین کارشون این بود)
استرس گلبولهای سفید رو ضعیف کرد!

دور نگه داشتن مردم از هم بویژه شرکای جنسی هم سیستم ایمنی رو فلج کرد! (آمارها میگه
پرتلفاتترین کشور دنیا یعنی آمریکا باالترین آمار دوری جنسی و تعطیل کردن رابطه جنسی
بین شرکای جنسی رو داشته ،پستهای قبلی گذاشتیم)!
فقط ببینید چقدر حرفهای مدافعین بدن شما رو مرخص کردن و بعد کاری کردن خودتون
خودتون رو بیمار کنید!
اگه این اسمش هنر نیست پس چیه؟ ایمنی ضعیف ،میکروبهای مفید کشته ،از اینور خودشون
که ویروس رو هم نشر کردن.
من پنج تا دلیل علمی دارم برای اینکه بگم نود درصد این افسانه اصالً کرونا
نبود:
 .۱بیماریهای نادری مثل سندروم کاوازاکی که یک در چند صد هزار نفر رخ میداد ،یهو شد
یک بیماری رایج! علت این بیماری همون استاف و استریت هستن! وقتی عوارض یک بیماری
از یک در یک میلیون میشه یک در هزار نفر پس قطعا شیوع اون بیماری هم هزار برابر شده
و هیچکس حواسش نیست درست نمیگم؟
 .۲دارویی که خود رهبران و مسئولین اعتراف کردن فوق العاده جواب داده (از ترامپ گرفته تا
جهانپور خودمون) آزیترومایسینه! که این دارو آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولید هاست به نام
آزیترومایسین که مکانیسم اثرش روی ریبوزوم باکتریه! روی قطعه  s ۵۰ریبوزوم باکتری!
دقیقا دقیقا روی چیزی که نه در سلول انسانی هست ،نه اصال در ویروس!
عزیزان میکروبشناس و پزشکا بیان جواب بدن که چجوری یک داروی ضد باکتری ،بیمار رو
خوب کرده اگه از اولش عفونت باکتریال نداشته؟ پس کرونا چیه؟
 .۳ابالغیه [سازمان] بهداشت جهانی در حذف تست اختصاصی  PCRو اعالم حساسیت ۵۰
درصدی اون ،تنها تستی که میتونه اختصاصی بگه فرد کرونا داره یا عفونتای دیگه همین
تکنیکه! [سازمان] بهداشت جهانی حذفش کرد گفت مالک سیتیاسکن و بالین!
ساده بگم یعنی هرکس عالئم تنفسی داره بزنید کرونا گیر ندید! چون مشخص میکرد کرونا
نیست.

 .۴فرمول رئیسی رو یادتونه؟
شما میتونید با ارائه عدد و رقم توی رسانه مثال بگید توی شیراز این تعداد از کرونا فوت کردند
و ساکنین تهران و تبریز بگن وااای چه وحشتناک! ولی خود اهالی شیراز که میدونن داستان
چیه (این جادوی رسانهست)! اونی که تلویزیونا نشون میده میگه بر اثر کرونا فوت کرد رو برید
از نزدیکانش بپرسید شرایط و سابقهشو!
حاال شما این سد رو بشکنید ،برید تو طایفه و قبیله و فامیل خودتون ببینید چند نفر مبتال شدند
و چند نفر فوت کردند ،همین االن این تحقیقو انجام بدید و این جوابو میشنوید از همه :فامیل
ما چند نفر مریض شدن اما یکی فوت کرد(نهایت دوتا) و اکثریت میگن کسی از نزدیکان ما
از کرونا نمرده و اونیم که مرده مریض احوال بوده بنده خدا ،پس این آمار از کجا درمیاد؟ که
نه مای توی بیمارستان دیدیم نه مردم توی بستگانشون؟!
 .۵اینهمه افراد داریم که کامال توی قرن قرنطینه بودن و شبانه روز همه چیزو استریل کردن
و از خونه بیرون نرفتن اونا هم گرفتند ،پس علت مریضیشون کرونا نبوده که از افراد بیاد ،علت
عفونتای میکروبی غیر کرونایی در اثر رعایت افراطی بهداشته!
خالصه متن اینکه اون بیماری که همه میگیرن و عالئم تنفسی داره بنظر من  ۹۰درصد اصال
کرونا نیست! یهجوری تنظیم کردن به اسم کرونا بزنن...
همه میپرسن پس اینهمه آدم که فوت کرده چیه؟ الکیه؟
متأسفانه باید جمله ترامپ رو تکرار کنم که «نمیدونم این آمارها رو چجوری دارن میسازن،
ولی مرگ مرگه»! (ایشون [سازمان] بهداشت جهانی رو تحریم کرده ،چون یکی از اهداف این
شیوع زمین زدن ایشون در عالم سیاست بود توسط رقباش)
تعدا کمتری رو بیماری کرونا کشته بهویژه افراد کادر درمانی رو در اسفند ماه و اوایل فروردین
که این عدد در کل دنیا به هزار نفر هم نمیرسه! چون حقیقتا کرونا هم بوده و عده خیلی کمی
رو کشته...
تعداد زیادی رو پنومونی کشته و به اسم کرونا آمارها رو مهندسی کردن!

فقط دقت کنید که ساالنه  ۶۵۰هزار نفر بر اثر عفونت ریوی ناشی از آنفوالنزا میمیرن! یعنی
هر سال نیم میلیون نفر رو فقط آنفوالنزای فصلی میکشه! مشت نمونه خروار ...حاال حساب
کنید صدها میکروب تنفسی دیگه رو نمیگم! آلرژی که هیچ ،این عدد رو بزارید در کنار
پنومونیای که سازمان بهداشت جهانی با بهداشت افراطی تولید کرد!
دقیقا میشه  ۹۰درصد تلفاتی که میگن کرونا داشته!! زیبا نیست؟
باور کنید قبل از کرونا هم افراد بخاطر بیماریهای تنفسی میمردن! منتها االن یک اسم
باکالس روش گذاشتن بنام کرونا!
خالصه اینکه کرونا یک فریب تجاری – سیاسی بود که باید احسنت گفت به این هوششون!
که یا اهل تخصص نفهمیدن ،یا فهمیدن و به صالحشون نبود بگن!
دونستن این مطلب به شما چه کمکی میکنه؟
 .۱بهداشت افراطی رو کنار بزارید
 .۲به ترس و استرس پایان بدید
 .۳به زندگی برگردید
 .۴در حد معقول و عقالنی رعایت کنید
 .۵میکروبیوتا و باکتریهای مفید رو به خودتون برگردونید!
 .۶شاد و امیدوار باشید نذارید آدم بدا برنده بشن!!!! تازه بعد کرونا کیسه دوختن واسه افسردگی
و ناباروری (نگید رئیسی نگفتا)

