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 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 ره افسانه زدند قتیحق ددنیچو ند

 که از شعله او خندد شمع ستیآن ن آتش
 آن است که در خرمن پروانه زدند آتش

 
 حافظ





 گفتار مؤلف پیش

 ست؟یقرن چ بیفر
 يساز خطر ساده ریناپذ انیب يها دهیا انیب يتالش برا ”

 یذات جانیاز حد آنها را به دنبال دارد و ضمن آن از ه شیب
 لیقدر و ارزش تبد یب یجانیبه ه نکهیتا ا شود یفروکاسته م

ممکن است  یهانیک یاز آگاه يگردد... لحظات برخوردار
 ازناخودآگاه  یینسبت به دانا یعیواکنش طب کیتنها 
 “تولتز، جزء از کل) ویباشد. (است مانیریفناپذ

 
 1.پس هستم کنم یم شک

 ایشود کرونا دروغ است  یآن ندارد که مدع يقرن ابداً سودا بیفر
 يا رسانه ةگسترد یمهندس تیقرن روا بیافسانه. فر ایوهم است  عه،یشا
است که نه آنقدر کشنده بود که  روسیو کی ییو بزرگنما یمارستانیب -

کالم  کیو نه چنان وحشتناك بود که گفته بودند و در  رفت یگمان م
 مهین یتیقرن روا بینبود که ادعا  شده بود، هست! فر يزیچهرگز آن 

بر جهان  يرهبر نیابزار نو کیاز کشف  یروان شناخت مهیو ن یپزشک
مکلّف به  ،يماریافراد را از هول ب بنده،یفر ياست که توانست با ترفندها

مشابه   يها يماریب ریو سا يماریسازد که خود مسبب آن ب يانجام  امور
و تجارت  ياز رهبر ینینبود جز نسل نو يزیچ بیفر نیا احصلبودند و م

 یانسان انیبر پا ست يآغاز میعظ طرح نینو از سلطه و کنترل. ا یو افق
 .میشناخت یکه تاکنون م

و طبابت و  استیشومِ س وندیاست از پ  يزیغم انگ تیقرن روا بیفر
جمله  ادآوریاز هر زمان  شیکه ب یتیبه نام تجارت. روا يا فرزند خوانده

                                                           
 مشهور لسوفیمنتسب به دکارت ف 1
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 یاسیهمان طبابت است در مق استیس”که  گردد یم 1رشویرودولف و
وجود دارد به نام وحشت!  یدر جهان واحد پول مشترک“ بزرگتر
. اتیح ةویدر ش نیادیبن راتییاجبار بشر به تغ یۀبالقوه. دستما يا هیسرما
 نیا شیدایپ یچگونگ فیجز توص ستین يزیقرن چ بیفر يوجود ۀفلسف

محقق  زیآن نهفته بود که شوربختانه ن يکه در ورا یوحشت و اهداف
 .دیگرد

قرن جعل و  بیاز فر يپس از نشر مقاالت بدو یکوتاه زماناگرچه 
 یکه اوالد نامشروع رفتیاز آن انجام پذ یمصادره به مطلوب فراوان

قرن با اقتدار و متقن  بیاست اما فر انتیخ نیا ةهمچون دروغ قرن ثمر
علم فرو برده است دامان خود  يایدر در شهیتناور که ر یهمچون درخت

روزافزون  اتیپاك نگاه داشته تا در ظلمات جنا فیرا از جعل و تحار
 یکم شمع کوچک دارد دست نیخالفت بر زم یۀکه داع ییمخلوق دوپا

 دیقرن شا بِیکالم فر ي. فهم فحوااند شهیکه اهل اند آنان يباشد برا
که  ریبر فق یبر جهل و غن بیفر تیحاکم انیپا باشد ولو اندك به يدیام
هرگز در عالم واقع محقق نشود. فرزندان  دیشاو  استبشر  ۀنیرید يایرؤ

“ اند نشده”سنگ و چوب و آهن و آتش خسته  کاریآدم هرقدر که از پ
و امروز  گرندیکدیقتل و غارت و آزار  نینو يها راه ۀدرست همانقدر تشن

 ستیها ن قرمز، دود و غبار موشکباران ریآژ غیج ر،یاز برق شمش يخبر
 شگاهیها امروز به لوله آزما ها و تفنگ از لوله تانک یتبلکه نفرت و نژادپرس

 مقدس است.  نه،یزم نیدر ا يروشنگر يگریاز هر زمان د شیرفته و ب
ها و  ژنرال جیبه تدر داد؛ ینجات م يبو دیسف يها فورمیونی شتریپ

با  دپوشیشدند و امروز چند افسر خرد سف دپوشیجنگ ساالران، سف
گران،  انیبا سپاه اریو خشا زیجهان چنان کرده که اسکندر و چنگ

ارزنده در نزد مردم دارند به نام  يا هیسرما نیآوران نو رزم نینتوانستند و ا
و  یبه نام ناآگاه کنند یخود حمل م يفهایدر  ک يگریگوهر د ووحشت 

 يروین کیافسر چر فورمیونی یکه در کودک يا تصورات ساده لوحانه
و به هر  داد ینم زییمهربان چهارراه تم سیرا از پل یمتخصص آدمکش

هر  زی! و امروزه نی! سرباز! مدافع! ناجسیپل گفت یم یپوش فورمیونی
پشت  دپوشانیسف نکهیغافل از ا کند؛ یقلمداد م یرا ناج یدپوشیسف

                                                           
 یشناس بیبه نام پدر آس يکه از و یآلمان استمداریشناس و س بیپزشک، مردم شناس، آس 1

 شود یم ادیمدرن 
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خود  يها نیپوت ن،یو لبخند دلنش کروفونیپرم يدر پشت سکو نیزنشیم
سرباز مزدور مهاجم  اموزدیقرن آمد تا به کودك ب بیاند. فر را پنهان کرده

کجا و  نی! اما انیمهربان محله هم پوت سیبه پا دارد و پل نیآدمکش، پوت
 دپوش،یو هر سف ستیپرچم صلح و نجات ن يدیسف ۀرچآن کجا... هر پا

خود  يبرا یفیلط نیعناو ت،یو جنا یکش نسل يها . جوخهستین یمنج
 !گفتند  “يناز ” تلریاز همان روز که به ارتش ه دیاند؛ شا دست و پا کرده

 يکه ناز یمیعظ يها سازمان يشدند برا یو مشق شب ختندیفرور ها يناز
(!) یاند. سازمان بهداشت جهان نهاده رطمطراقپ یبر خود اسام رت،یس

 دیولخط ت دی(شما بخوان سالمتسازمان  و کنترل عفونت يریشگیمرکز پ
 مرض و خط فروش دارو).

و  بیفر يخود را برا نیپوت يبندها دپوشیسف يها امروز ژنرال و
 عیآنها و وقا يکه در پس فتاو میاموزیاند و اگر ن چپاول محکم کرده

 یبردگ مانیبرا یزندگ دینهفته؛ شا یشوم يها زهیمشکوك جهان چه انگ
از  نینو يا وهیهاست و ش مطلوب ژنرال تیشود که غا یو مواجب رهیج یب

که نداند چه  یو بدتر از آن جهان بیو فکر. جهان پسافر جسمبر  يرهبر
اصالً بدون  دی! که شایمملو از رنج و بردگ ست یخورده است جهان یبیفر
 باشد. نیهم، چن بیفر

و  ها یخواه ادهیز ۀدنبال وعیش ۀمعتقدم مسئل اًیاز آنجا که قو
 انهیو تاز زهیاست که در گذشته به مدد سرن لیقل يا عده يها ییجهانگشا

شرح بهتر  يو رسانه، برا روسیو امروزه به مدد و افتندی یبدان دست م
ام.  را به امانت گرفته  خیتار ینظام دادیو دو رو خیاز کتاب تار وعیش
آن از نظر  اسیق دی(که شا تنامیدر و 1يالیم يفاجعه روستا خستن

وحدت  ثینباشد اما از ح حیچندان هم، صح وعیش ۀبا مسئل تیماه
 ۀمسئل يبهتر از آن برا یدر واقع مثال لیمالك و اوصاف دستجات دخ

و  شیدر قرن پ بیفر اتیعمل نیبزرگتر يگریدر ذهن نداشتم) و د وعیش
 سی. از آنجا که به قول پاپ فرانس2يدر نرماند ومد یدوران جنگ جهان

                                                           
1 Mylai 
2 Normandi 
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به “ گم کرده و دائم در حال جنگ هستندامروزه مردم جهان صلح را ”
جنگ، زبان مشترك تمام  اتیاستمداد از جنگ و ادب رسد ینظر م
 کمک کند. بیفر دهیچیپ ۀمسئل شتریها باشد و به فهم ب انسان
 
 

 1399آبان  - یسیحامد رئ



 
 ازیکه ن يزی. تنها چمیهست یتحول جهان کیما در آستانه ”
آن  یها در پ است که ملت» و بزرگ قیبحران دق« کی میدار

 1. “رندیجهان را بپذ نینظم نو
 راکفلر) دیوی(د

 یشناخت يخطاها
 
ندارد  يو مانیدر اعتقاد و ا یکه شک شیکش سرانجام”

 دهد؟ یشما را آزار م زیفرزندم چه چ پرسد، یم
 !يرا ندار یسوال نیپاسخ به چن ییتو توانا اما
 دانم یتنها از گفتن، که از فکر کردن به آنچه من م نه

 !یناتوان هست
 “دلقک است!  کیتو  کمبود

 دلقک کی دیبل، عقا شینریها
از  دنیشیاند يا که لحظه میباش دهیجمله را به کرات شن نیا دیشا

 میا تا به حال از خود سؤال کرده ایهفتاد سال عبادت ارزشمندتر است! آ
 یارزشمندتر از هفتاد سال عبادت تواند یم “شهیاند” يا که چگونه لحظه

روز هم از نظر  کی يممکن است انجام مناسک آن برا یباشد که حت
 ستیبا یعبادت م يبرا میدشوار باشد؟ مسلمان که باش یو روح یجسم

و  میورت خود آب بپاشبر دست و ص م،یزیبرخ نیریشب از خواب ش مهین
 یبه سخت ياعتقادات قدر يایستون فقرات و زانوها را در جهت جغراف

خود را از آب و غذا  یو ساعات طوالن يمتماد يروزها ایو  میندازیب
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که  میو تمام روز مراقب باش میمال و ثروت خود را ببخش م،یمحروم ساز
و  يهودیو  یحیمان را از طهارت خارج نکند. مس البسه یاندك نجاست

موجود است که  مانیبرا لیقب نیاز ا یباز مناسک میهم که باش یزرتشت
دارد. حال  اریبس یو روح یجسم يها نهیو هز باشد ینوعاً دشوار م

در  ایدر بستر نرم و گرم واقع شود و  يا که ممکن است لحظه يا شهیاند
گرم  يا قهوه که از آن بارش باران را با يا در کنار پنجره زیدل انگ یصبح

رخ دهد، چگونه از هفتاد سال عبادت دشوار  میا به نظاره نشسته
 گردد؟ یارزشمندتر م

 نیبشر دائم در ا .است ابیدشوار و کم يامر دنیشیاند قتیحق در
به ندرت  دیکه شا یدر حال 1ردیگ یم میو تصم شدیاند یوهم است که م

دارد که  یبه مقدمات ازیفکر کردن خود ن یکرده باشد! چرا حت يا شهیاند
محدود که  یگروه يبرا ینبوده و حت ریها مس همه انسان يآنها برا هیته

 باشد، یدشوار و بعضاً تلخ م يامر زیمقدمات را فراهم کنند ن نیا نندبتوا
 ینکته پ نیبه ا درنگ یب شدیندیب “يا لحظه”چنانچه انسان قادر شود 
 تر است. آسان دنیشیها عبادت از اند خواهد برد که انجام سال

 جهالت؟ پوریش ایتوهم توطئه 
قرار است: هرچه نوشته شده است  نیبد یبردگ  يالفبا”
 زانیدر جوامع مدرن با م یبردگ وعیو درست است.ش  حیصح

 “دارد.  میمستق یتوطئه ارتباط ياستفاده از برچسب تئور
 مؤلف

را پشت  یبیخود روزگار پر فراز و نش نیتکو ریدر س یپزشک دانش
که پس از ندبه در  یمذهب انیتر از طب قبل یسر گذاشته است. کم

تر از آنکه  قبل یکم ای دادند، یختنه انجام م یعمل جراح سهیکن
 لهیدار به وس تب يها درمان عفونت یتخصص يها پیفلوش شانیکش
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قبل از  یرا کسب کنند، اندک یرگاهعص يمقدس و سرودها يبخارها
فک  يها یو جراح یدندانپزشک یفوق تخصص کینیکل یآنکه دکان سلمان

 یعیو علوم طب یرفع سردرد، علم پزشک يدارو نیو لثه باشد و هروئ
شدن و  رومندین ي. فرزندان انسان برادیگذران یرا م يتر دردناك يروزها
! کردند یم لیم هیادو یو ب هااجساد پدران خود را با اشت شتریب یسالمت

 انیخدا شگاهیو نزول باران نوزادان خود را به پ نیبارور شدن زم يبرا
 يموجب بهبود انیداشتند که مدح خدا نیقیو  کردند یم یقربان
روش ابداً مورد مخالفت و استهزاء  نیو در ا گردد یمعده م يها يزیخونر

و وزارات بهداشت و  بهداشت یجهان يها چرا که سازمان گرفتند، یقرار نم
) با رفتند یمراجع به شمار م نی(که معتبرتر آن زمان! قاتیمراکز تحق
بودند که مثالً  دهیرس جهینت نیو مطالعات فراوان به ا قاتیانجام تحق
و روح پدر در  شود یفرزندان م يرومندیمرده پدر موجب ن کریخوردن پ

را در مقاالت و کتب مرجع خود  افتهی نیو ا  1کند یجسم آنها حلول م
 ثبت کرده بودند.

کند  دیپادشاهان مصر ترد يجرأت داشت به خداوندگار یکس چه
گرفته تا مرکز  بسیت يآن زمان از کتابخانه مرکز یتمام مراکز علم یوقت

و مدرك اثبات کرده بودند فرعون  لیمعبد آمون با دل يها پژوهش
ادعا بود. چه  نیا دیمو روسیپاپ يخداست و هزار مقاله و ژورنال بر رو

شدن  نایاز ب جانیآن دوره بودند با شور و ه نیکه محقق یکاهنان اریبس
 دیکرده است و شا شیگفته بودند که فرعون را با جان و دل ستا يکور
 يها (معادل رسانه یجنوب يکایآمر يشهرها نیسو تر واعظ آن یکم

 یینارهایامروز) از معجزات خون دختر باکره در درمان جنون سم یجمع
خود از اثرات  نیمحقق يها افتهی نیدتریو از جد ندکرد یدر معابد برگزار م

 .کردند یم ییرونما يخوردن تخم الك پشت در درمان شب ادرار
کردن نوزاد، خوردن جسد  یدر آن زمان نسبت به قربان يبشر یبن اگر

العمل مردم و  عکس دیورز یم دیفرعون تردي خداوندگار یپدر و حت
دردناك است!  یچه بود؟ پاسخ کم يآن زمان نسبت به و یمجامع علم
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 يزیچ نیتصور چن یحت!!“ زیضد علم، مبتال به توهم توطئه، دانش ست”
کردن نوزاد ضد علم  یبه جرم اعتراض به قربان يهولناك است که فرد زین

در  یمحاکمه دانشمندان حت هو خرافه پرست محسوب شود! اما سابق
با همان برچسب  نیدن زمبو يبه جرم اعتقاد به کرو کتریروزگاران نزد

 نبوده است. گانهیها ب جهالت نگونهیبا ا خیتار دهد ی، نشان م“ضد علم”
با علم و  تیکه به جرم ضد ست يا ختهیر يها ماالمال از خون خیتار 

و  یکه مراکز علم ياند. مثالً روزگار دانش روزگار خود آن مجازات شده
به  نیگردش زم یمدع لهیداشت و گال نیزم تیاصرار بر مرکز کیآکادم

از مراکز  يا رفرنس مکتوب و چاپ شده لهیشده بود، گال دیدور خورش
و  نیبودن زم يآن کرو يآن زمان) نداشت که بر رو يها انشگاه(دسایکل

درج شده باشد، اما کتاب مقدس و  دیبه دور خورش نیگردش زم
ش و گرد نیآن زمان به کرات به تخت بودن زم یدانشگاه يها رفرنس

 نیا رشیداده بودند و پذ یگواه نیو ستارگان به دور زم دیماه و خورش
از  شتریپ یدر روزگاران يامروز جیعلوم را کهدردناك است  اریمسئله بس

 يا جاذبه یاند حت بوده “جیضد علم را” ییها توهم توطئه، کفر و گزاره نیا
تفاوت  دیاز آن سخن گفته بود... و اگر هنوز مصمم هست وتنیکه ن

را  یو مثبوت توسط مراجع رسم “جیمکتوب را يها گزاره”و “ دانش”
 .دیرا از نظر بگذران نوههیاز س يا خاطره دیآ یالزم م دیبدان

خود  یخاطرات زندگ نیتر زیپزشک مخصوص فرعون غم انگ نوههیس
 :دهد یشرح م نیرا چن

 دهیاو را بر ینیکه گوش و ب دمیرا د يا شهر مردگان مصر، برده در
 يا بوده که مزرعه ي. گفت کشاورزدمیرا پرس شیبودند. از او شرح زندگان

که هم  سیمتمول و قدرتمند به نام آنوک یکوچک داشته و در کنار دهقان
است.  کرده یم یزندگ شمار، یب يها داشته و هم دام يشتریب يها نیزم
 مواجه يو چون با مخالفت و شود یم يدلباخته دختر کوچک و سیوکآن
وام  يپول از و یمبلغ ریدهقان فق شود یم یدر محکمه شهر مدع شود یم

به نفع ارباب  سیگرفته و آن را مرجوع نکرده است. غالمان پر تعداد آنوک
 ینیفراوان گوش و ب یجسم يها و پس از مجازات دهند یخود شهادت م

و دادگاه مصر او را به کار طاقت فرسا در معدن  ده،یرا بر ریدهقان فق
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زن و  شود، یضبط م سی. اموال کشاورز به نفع آنوکدینما یمحکوم م
ها سپرده شده و دختر کوچک کشاورز به  فرزندان او به بازار برده فروش

و  گوش ی! اکنون کشاورز بدیآ یدر م سیدر زمره اموال آنوک زیعنوان کن
فرعون  مانهیدر معدن به موجب عفو رح يده سال کار اجبار زپس ا ینیب

 سیقبر آنوک يسرشار از بغض و نفرت در جستجو يا نهید شده و با سآزا
سخت  یرا به عذاب يبخواهد و انیبه شهر مردگان آمده بود تا از خدا

و چون سواد خواندن و نوشتن  افتیرا  سیدچار کنند. سرانجام قبر آنوک
او بخوانم و  يقبر را برا يرو يها کرد تا نوشته رخواستنداشت از من د

 او خواندم؛ يقبر را برا يرو يها بلند نوشته يمن با صدا
و خمس محصوالت  دهیترس انیهستم. همواره از خدا سیآنوک من”

در مزارع من گرسنه نماند و در  چکسیام. ه داده انیخود را به خدا
که یی ها گرسنه نماند، چون در سال یکس زین میمجاورت کشتزارها

. من اشک چشم دادم ین از محصول خود به آنها منداشتند م یمحصول
طلب خود را از زنان  آمدم یو در صدد بر نم کردم یرا خشک م مانیتی
 دیناپد یبودند. اگر گاو کس ونیبستانم که شوهرشان به من مد يا وهیب
 یاز من راض انی. باشد که خدادمیبخش یگاو م کیمن به او  شد یم

 “باشند.
به  دهیبر ینیمرد ب دمیرا به اتمام رساندم د بهیکه خواندن کت یهنگام

 کرد، یطلب پوزش و مغفرت م انیدر آمده و با تضرع فراوان از خدا هیگر
من در مورد  نکهیا يگفت برا ؟یکن یم هیچه گر يبرا دمیاز او پرس

و با شرافت بوده! که  کوکارین اریمرد بس نیو ا کردم یاشتباه م سیآنوک
هرچه نوشته شده  رایز نوشتند، ینم نیقبر او چن ينبوده بر رو نیچن اگر

 است. حیاست درست و صح
 نیهنگام بود که متوجه شدم چرا حماقت و جهل بشر از ب نیا در

که خود نوشته بودند و  یمعبد با استناد به کتاب مردگان نی. کاهنرود ینم
. 1شده بودند از جانب خداست مردم را برده خود کرده بودند یمدع
 علم و دانش تجارت زده). یفعل تیوضع هیشب يزی(چ
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 نیبا ا يا جمله لیپس از اسم و فام یشناسنامه نانوشته بردگ در
 یم حیهرچه امروزه نوشته و چاپ شده است صح«مضمون وجود دارد: 

 »باشد!
 ینیمرد ب يبرا نوههیس یداستان زندگ نیزتریاز شرح غم انگ اگر

عرض کنم که اکنون  دیبا تمام احترام با دیا متأثر و متأسف شده دهیبر
 21مردم قرن  یبر جهل و بردگ يو زار هیدر حال گر دهیبر ینیمرد ب

 .باشد یم
محمود دولت  رینظ ینکرده و به قول عبارت ب رییتغ يزیجهان چ در

 فورمیونیتنها  دانیجهل و ستم مانند خضر جاو“ کلنل”در شاهکار يآباد
قرار  یمعرفت کسی. جهان هنوز در همان ماتردهد یداده و م رییخود را تغ

و دستگاه وابسته به ثروت و مذهب بر  يدارد و با همان منطق معبد
 .راند یم مجهان حک
ها و  (رفرانس شود یم غیبشر هر آنچه نوشته شده و تبل زین امروزه

که راه بر هرگونه  کند یقلمداد م حی) را چنان درست و صحیمراجع رسم
را در صورت  دیجد يو هر ادعا سازد یمسدود م يکاوو کنج کیتشک
به » توهم توطئه«مکتوب و مطبوع با برچسب  يها با رفرنس رتیمغا

خود  اتیح خیکه دانشمندان را در طول تار فرستد یم ییهمان جا
مطرود  ياند، تا دانشمندان محبوب چند نسل بعد باشند و منفور فرستاده

در  تکرار یب ي نابغه نیتسال، ا کوالیکه ن ییخود. تا جا اتیدر زمان ح
و  نیجز توه زیچ چیدانشمند بودن ه ؛سدینو یبه مادر خود م يا نامه
 ها چهیو ن دهایکه فرو ییاست، تا جا اوردهینبه ارمغان  میبرا ریتحق

شاعرانه به  يرا با رنج و درد اتیو ح رندیگ یشارالتان لقب م یمتقلبان
زمان خود شک  یعلم اتیبه واقع زینباشد آنها ن. هرچه رسانند یانتها م

که تالش  ست يگرید زیچ قتیشده بودند که حق یکرده بودند و مدع
 لیرا تشک یعلم و تجارت کنون کرهیپ که ییها با زور رفرنس شود یم
 ریتسال با تجارت آهن آالت و مس و سا اتیپنهان بماند! کشف دهد، یم

 کیبا منطق کالس دیفرو اتیبود، نظرناسازگار  تهیسیادوات شبکه الکتر
داشت و عقل را پادشاه انسان  تیحیمس ياروپا که هنوز رنگ و بو

دانشمندان  نیا بیترت نیبه نام ناخودآگاه و به هم ییروینه ن دانست یم
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 يها خود تعلق داشتند با برچسب اتیبعد از ح یبزرگ که به زمان
مثالً  يخود را به سرانجام رساندند. حال امروزه اگر فرد اتیح ستیناشا
غلط بوده که موجب شده در مقابل  يامر ونیناسیشود که واکس یمدع

(در  ابدیافزایش  گرید يها يماریاز ب یانبوه یعفون يماریکاهش چند ب
 یجز انبوه شود یمواجه م يزیخواند) با چه چ میمفصالً خواه سهبخش 
 ینفت ریآنها با ذخا یکه گردش مال يداروساز يها یکمپان قاتیاز تحق

و پژوهش  قاتیهزاران تحق نهیو ساالنه هز کند یم يکشورها برابر یبرخ
صاحب  ایتا اثبات کند محصوالتش فاقد خطر است. آ کند یرا تقبل م

 یمکتوب و علم یخود سند و مدرک يادعا يبرا تواند یفوق م يادعا
خدا  يدر مصر باستان برا توانست یه که مبه همان انداز دیشا اورد؟یب

 کند. رائهنبودن فرعون ادله و شواهد ا
که هزاران مستندات  یجیدانش را انیم ست يعلم آوردگاه نبرد جهان

که با آنها مخالفت  یعلم ییدهایآن وجود دارد و ترد يمکتوب برا
 نیخطرآفر يادعا دنیما از شن ی. لذا ممکن است امروزه شگفتورزد یم

بودن آن  خطر یها از ب پزشکان و رسانه یکه جملگ ییها بودن واکسن
باستان از  يها تمدن نیباشد که ساکن يا اندازه هب ندیگو یسخن م

و  یمیاقل راتیتغ يکردن نوزادان بر رو یاثربخش نبودن قربان دنیشن
 اند. آن را تجربه کرده یبارندگ

که به  يمخالف و اذهان کنجکاو يها دهیاگر امروز در مقابل ا پس
تلخ زده و بالفاصله کلمه توهم  ياند پوزخند مشکوك شده جیرا اتیواقع

از  تیما در حال تبع م،یخوان یخود فرا م یصوت يتوطئه را از اعماق تارها
 یو به اصول شناسنامه بردگ میو برده مآبانه خود هست یباستان زهیغر
! ستیما ن يو هوشمند یبر فرزانگ یلیمسئله دل نیو ا میا کرده يبندیپا

 يو ادعا ستیفرعون خدا ن میگفت یکه اگر به آنها م يبردگان مصر هیشب
از شما و تصاحب  دنیکش يگاریب يبرا ست يا او صرفاً بهانه يخداوند

خود  یبالفاصله شما را متهم به توهم توطئه به زبان باستان تان،ینهایزم
مملو از  یو با لحن خواندند یمهربان م ییو فرعون را خدا ساختند یم

همه مردم فرعون را  ینیب یو نم يمگر کور”که  آورند یبر م ادیمنطق فر
که فرعون  اند دهیعق نیبر ا یو صدها مراکز سازمان کنند یسجده م
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خداست و هزاران کتاب و مقاله و پژوهش در کتابخانه معبد و دربار 
تو  ایآ م؟یاز اموال فرعون هست يواند ما جز که اثبات کرده ستموجود ا

اگر  ؟یدان یم يدربار بیدانا و فالن کاهن و فالن طب ریاز فالن وز شیب
دانشمندان و  ن،یاز محقق تیجمع نیپس چرا تاکنون ا ستیفرعون خدا ن

 “اند؟ موضوع اذعان نکرده نیمصر باستان بد خیسرداران در تار
 نیدر آزاد کردن بردگان زجرآورتر یبه راست”؛ 1تابمن تیقول هر به

 دیو آزادند! شا “ستندیاست که برده ن نیمرحله متقاعد کردن بردگان به ا
طلب  یبردگ يفروم انسان را موجود کیخاطر است که ار نیبه هم

 يو کیولوژیزیو ف یساختار عصب ییطلب، چرا که گو يتا آزاد داند یم
کنترل شونده مأنوس است تا  ییها ستمیس و ذوب در یبردگبا  شتریب

و ارتباطات محور  يجهان تکنولوژ نکهی. در خصوص ا2يدیق یو ب يآزاد
بعد  يها باستان تفاوت دارد در بخش ونانیامروز تا چه اندازه با مصر و 

 یو چه عوامل شود یم یجهل از کجا ناش نیخواند. اما ا میخواه اریبس
سبب شده تا نوع  یچه عوامل گردد؟ یم انانس یو آگاه يمانع خرَد ورز

در همه ادوار به  یشده و به مانند بردگان فتهیفر یراحت نیبشر به هم
 بیبشر را در مقابل فر یچه عامل د؟یمافوق اراده خود درآ ییرویخدمت ن

در  مهیسراس یکرونا به مانند مسخ شدگان روسیو وعیش یعنیقرن حاضر 
 آورده است؟

                                                           
زبانزد  يدار برده يپوست و الغا اهیس يها برده يآزاد يبرا يو يها که تالش ياز جمله افراد 1

 است.
 شتریکه انسان را ب ییها عالقه و استقبال مردم از حکومت يو ،یروانشناس مشهور آلمان 2

آلمان و  يحکومت ناز ری(نظ آورد یفراهم م يو يبرا يکمتر يها يمحدود کرده و آزاد
 .داند یخود م يادعا نیبر ا یلی) را دلیستیکمون يها حکومت
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 بیو فر یبردگ يالفبا
انسان وجود دارد که مانع  رونیدر جهان درون و ب يشمار یب موارد

موارد به  نیا ی. در علم روانشناسشود یانسان م يو خرَدورز شهیاند
 اند. موسوم 1یشناخت يخطاها

غلط  اتیو فرض نیقوان دییحفظ و تأ يبرا ییها راه یشناخت يخطاها
 حیانسان را از صح ینامرئ ییها در ذهن افراد بوده که به مانند تله

 یسالم و شفاف ۀشیانسان اند دهد یمحروم ساخته و اجازه نم دنیشیاند
نام هنر  معروف به یدر کتاب 2ینام رولف دوبل به يا سندهیداشته باشد. نو

را ارائه  یشناخت يخطا 90از  یبه زبان ساده  فهرست دنیشیاند شفاف
 ستیبا یم حیصح یمیو تصم لیو تحل دنیشیاند حیصح يکه برا دهد یم

 میتوان ینم نصورتیا ریدر غ م،یرها شده باش یذهن يخطا 90 نیاز دام ا
 یبردگ يالفبا یشناخت يخطاها نیا گرید انی. به بمیا دهیشیاند میادعا کن

جمع  کیرا بدل به  يا با تمسک به آنها هر جامعه توان یبوده و م بیو فر
 و فرمانبردار نمود. عیاز بردگان مط

که  يفکر يها و دام یشناخت يقرن مملو است از خطاها بیفر ۀمسئل
شده و به جرأت  انیجهان بیبه نوبه خود موجب غفلت و فر کیهر 

خطاها آنگونه که  نیا يتوانسته است فرا یگفت کمتر کس توان یم
 .شدیندیمسئله ب نیاست به ا ستهیشا

قرن  بیفر ۀدر مسئل یشناخت يچند خطا یشناخت يخطاها نیب از
 است: تیحائز اهم اریبس

 یاجتماع دییتأ ي. خطا1
 تیمرجع ي. خطا2
 از دست رفته  نهیهز ي. خطا3
 دییتأ ي. خطا4
 . توهم اخبار5

                                                           
1 Congentional Biases 
 یسیو اقتصاددان مشهور سوئ سندهینو 2
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 عمل ي. خطا6
 ها از اندازه به محرك شیپاداش ب ي. خطا7

توسط همه افراد درك شود که  یقرن به سادگ بیبنا بود فر اگر
خاطر تالش  نیبکار رود، به هم بیفر کیبه عنوان  توانست یمسلماً نم

 بیفر يو الفبا یشناخت يخطاها حیساده به توض یانیبه ب میکن یم
قرن را  بیو فر میا شده يفکر يها دام ریچه اندازه اس م،یتا بدان میبپرداز

 .میا خود رقم زده ياه با دست
 1399 – یسیحامد رئ



 بخش  اول
  
 قتیحق کیبه عنوان  یجمع يباورها واناتیگله حدر ”

متفاوت  يقدر تیها وضع اما در انسان شود، یدر نظر گرفته م
ها و مراکز  آموزشگاه يا هیرو نیچن يها برا است. انسان

 “اند.  ساخته يمتعدد یعال تیترب
 مؤلف

 
 بیاول فر ةپرد

 هیو اربابان سرما قیتحم يها نیاتحاد ماش ب،یفر مادرِ
کماکان  زیآن چ ندیبگو يا احمقانه زینفر هم، چ ونیلیپنجاه م (اگر

 احمقانه است)

 یاجتماع دیی: تأکیشماره  یشناخت يخطا
وارد  يفرد د،یا نشسته یهمانیمجلس پر ازدحامِ م کیدر  دیکن فرض

 نیچن زیناخودآگاه شما ن زندیخ یاز جا بر م يشده و همه به احترام و
بر  یمبن یمدام با احساس دینکن نیاگر چن یکرد و حت دیخواه

 کرد. دیخود را سرزنش خواه یاحترام یب
که تاکنون  دیا آمده یستگاهیبار با مترو به ا نیاول يبرا دیکن فرض
قطار به  يها پس از باز شدن درب نیمسافر لیس د،یبود امدهیبدانجا ن

 یدرب خروج ریمس دیکن یو شما گمان م شود یخاص رهسپار م یسمت
 .دیشو یهمراه م تیاز همان سمت است، لذا با جمع

 دیتأک ند،یگو یم زین ییگرا جمع زهیبه آن غر یکه برخ یاجتماع دییتأ
 کنند یعمل کنند احساس م گرانیافراد مانند د یکه وقت کند یم

از  يشتریهرچه تعداد ب گریبوده است. به عبارت د“ درست”رفتارشان 
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 ةدیافراد عق ياز سو دهیعق نیرا دنبال کنند ا یخاص دهیمردم عق
 .شود یم یتلق يمناسبتر

 ست؟یمضحک ن يزیچ نیچن ایآ
که در حال  ها شیاز گاوم يادیتعداد ز دنیبا د ییایاسترال شیگاوم

که آب  کند یمانند آنها گمان م درنگ یبرکه هستند ب کیآب خوردن از 
دارد؟ متأسفانه پاسخ  يکردیرو نیچن زیانسان ن ایبرکه سالم است، اما آ

 فروش و اقتصاد است. يایدن ياز ترفندها یکیمسئله  نیمثبت است و ا
که  ردیگ یقرار م یناشناخته و نامطمئن طیکه در شرا یزمان انسان

را  یاجتماع دییاز اصل تأ يریرپذیتأث نیشتریتاکنون تجربه نکرده است ب
 .دهد یاز خود نشان م

 ست یکاف لهیاز جنس ح يو شاهکار بیفر کی یطراح يبرا حال
 نامطمئن و نا شانیسو برا کیکه از  میقرار ده یطیافراد را در شرا

 گروه گرید يمهلک) و از سو يماریب کی يریگ همه طیآشناست (شرا
 يکسریبه  بندیپا زیها و ن دستورالعمل يکسریرا وادار به انجام  یبزرگ

 دیترد یو وحشت و استرس). ب یبهداشت يها (انجام پروتکل مییاصول نما
در صحت  نکهیبدون ا یاجتماع دییتأ یشناخت ياکثر افراد بنا بر خطا

تر  کنند بدان عمل خواهند کرد. جالب يمسئله و ابعاد پنهان آن کنجکاو
 دیکه شا يپر قدرت بر گروه کوچکتر یگروه به مانند اهرم نیهم نکهیا

با خود  زیآنها را ن کنند یتالش م اند فشار آورده و رفتار عمل نکرده نیبه ا
 همراه سازند.

 دیا گرفتار شده یشناخت يخطا نیتا چه اندازه به ا دیبدان دیلیما اگر
طرح  يها خود و در پاسخ به پرسش ةروزمر یدر زندگ دینیالزم است بب

 !د؟یکن یاستفاده م» همه« ي شده تا چه اندازه از کلمه
را  ییهجوم برده و مواد غذا یاگر از شما بپرسند چرا به فروشگاه مثالً

کار  نیا» همه«چون  دییبگو د؟یکرد يداریخود خر ازیاز ن شیبه مقدار ب
 .کردند یرا م

ها بار با الکل ضد  خود را ده يها از شما سؤال شود چرا دست یوقت ای
 .کنند یکار را م نیا» همه«چون  دییبگو د؟یکن یم یعفون
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از خاطرات  یزده و برگ خیبه تار يروشن شدن موضوع حال سر يبرا
 م؛یرا مرور کن خیتلخ تار
 رغمیو عل برد یم ورشی تنامیبه خاك و کایارتش آمر 1965سال  در

را از  یدر پ یپ يها شکست یدر نفرات و جنگ افزار در کوتاه زمان يبرتر
 تیموسوم به و یتنامیو يها کی. چرشود یمتحمل م تنامیو يروهاین

و به  زدند یم خونیو شب شدند یدر جنگل ظاهر م یکنگ مانند اشباح
در سکوت محض با پرتاب  یگاه شدند، یم دیز ناپدیهمان سرعت ن

از  يدر کسر یجنگل اهانیگ يها و البال از فراز درخت یسم يرهایت
س سربازان پ یو گاه رساندند یرا به قتل م ییکایها تفنگدار آمر ده قهیدق

همقطاران  ةشد دهیبر يسرها”تکان دهنده  ۀاز خواب با صحن يداریاز ب
که ارتش مجهز و  کرد یگمان نم یکس دیا. ششدند یمواجه م“ خود

 یمغلوب سربازان نیچن ییکایو تا بن دندان مسلح آمر دهیسربازان ورز
ها از سربازان  کنگ تینگذشت کابوس و يریشوند. د زاندامیپابرهنه و ر

 دیو ناکام پد یخسته و افسرده، مبتال به اختالالت روان یارتش ،ییکایآمر
ها، کهنه  کنگ تیپس از جنگ، کابوس و ها سال یکه حت  ییآورد تا جا

 .1ساخت یم یروان يها شگاهیآسا یرا راه ییکایسربازان بازنشسته آمر
 نیتر عیمرگ هم قطاران به فج ةجنگ، مشاهد يها و مرارت رنج

 يها یمعروف و ناکام يها با آن پشه تنامیو میشکل، مصائب جنگل و اقل
 دهیرا از فرط نفرت و خشم به مرز جنون کش ییکایسربازان آمر ،ینظام
 بود.

 ییکایآمر انیگردان سوم تجسس از نظام 1968مارس  16 خیتار در
حمله  “يالیم”به نام  ییها به روستا کنگ تیمقرِ و افتنی دیبه ام

 گوژپشت و زنان و ةروستا کشاورزان سالخورد نی. غالب ساکنندکن یم
به دوش  يریحص ياندکشان را در سبدها ییبودند که دارا یکودکان

دفاع از  يبرا ییها بودند و ساده لوحانه در اطراف روستا گودال دهیکش
ها نبود و اساساً  کنگ تیاز و يجان خود حفر کرده بودند. در دهکده خبر

مقر خود را قرار  یمسکون يا نبود که در دهکده يا بگونه زیآنها ن ةویش

                                                           
 نیگو پیلیاثر ف تنام،یجنگ و 1
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کوچک در  يها در گروه ینامرئ یمانند اشباح انیجنگجو نیبلکه ا هندد
و  یو روان یروح ياما فشارها بردند یخود بسر م یجنگل يها نگاهیکم

است، سربازان را به ارتکاب  یشیفرسا يها که مختص جنگ ییها جنون
 کرد... بیغهولناك تر یتیجنا

 رایدختران روستا مورد تجاوز قرار گرفتند، ز شتریب یاندك زمان در
ها باشند، نوزادان و کودکان  کنگ تیاز و یکیممکن بود همسر و دختر 

کنگ شوند،  تیبه و لیتبد ندهیبه گلوله بسته شدند چون ممکن بود در آ
 يزنان سالخورده مورد شکنجه قرار گرفتند چون ممکن بود برا

کشاورز گلوله باران  يرمردهایطبخ کرده باشند. پ وپس ها کنگ تیو
 ها برنج کاشته باشند. کنگ تیو يشدند چون ممکن بود برا

 

 
پس از تجاوز و کشته شدن به دست  يزن و فرزند و کی کریپ -1 ریتصو

 ییکایآمر انینظام
ها را به  زنان و کودکان را به گلوله بستند و نوجوان ییکایسربازان آمر

در مصرف مهمات در  ییجو انداخته و به منظور صرفه ییها درون گودال
 نیتر عیرا به فج ها رزنیو پ رمردهایهر گودال چند نارنجک انداختند. پ

در دهکده جز  باًیصبح تقر ییشکل به قتل رساندند و در ساعات ابتدا
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به  يگرید ةق به فرار و اختفا شده بودند موجود زندکه موف یواناتیح
 یتیجنا” شود؛ یدر دو کلمه خالصه م يالیم ۀفاجع خورد، یچشم نم

 “انهیوحش

 
به  ییکایآمر انیدر حمله نظام يالیم یرنظامیمردم غ شتریب -2 ریتصو

 .دندیبه قتل رس میمستق کیشکل، با شل نیتر عیفج
ما آنقدر ”که  سدینو یم نیاز سربازان در خاطرات خود چن یکیبعدها 

 یهرگروه را به چه شکل میفراموش کرد گریکه د میدهکده کشت یاز اهال
 “1میا کشته
بود... مضمون و  يگریاوضاع به شکل د کایآن روز در آمر يفردا اما

کنگ  تیو کیصدها چر”شکل بود که  نیبه ا ییکایآمر يها روزنامه تریت
به محاصره درآمده و  کایتوسط ارتش قدرتمند آمر ینظام يدر شاهکار

 ییکایآمر دیسربازان رش د،یسربازان ما آنها را به هالکت رسان يها يدالور
کنگ را به عقب رانده و  تیو يروهایدشوار توانستند ن يپس از نبرد

                                                           
1 Report of the Department of the Army Review of the Preliminary 

Investigations into the My Lai Incident (U) – Volume II – Book11 
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 یونیزیتلو يها برنامه“ اشرار پاك کند نیرا از لوث وجود ا يالیم يروستا
قدرت  شیاز نما نیغرور آفر ییها بود و صحنه یحماس يسراسر سرودها

و  دادند یاز غرور به اخبار جنگ گوش م سیخ یو اقتدار! مردم با چشمان
را  يو شد یم دهیبازگردان هنیجهت مداوا به خاك م یزخم يسرباز گرا

 زیچ قتی. حال آنکه حقنمودند یشکوه و افتخار م يها غرق در گل و بوسه
 ییکایها بعد پس از اعتراف سربازان و عکاسان آمر بود و تا مدت يگرید

 یتیجنا ی. به طرز جالب1دانست ینمي زیچ یفاجعه انسان نیاز ا یکس
 شد. لیفتح الفتوح قهرمانانه تبد کیبه  انهیوحش
 

 
به  تنامیاز اماکن و یکیپشت بام  يبر رو کاینصب پرچم آمر - 3 ریتصو
 يروزینشانه پ

سؤال  ابانیدر خ ياز مرد کایآمر االتیاز ا یکیاگر در آن روز در 
حتماً  داد؟ یم یچه پاسخ يا که از چه بابت جشن گرفته میکرد یم
 دهیرس یرزم يها تیچون ارتش کشورش به فتوحات و موفق گفت یم

 یچشم بادام منانیشده است! قهرمانان ما اهر روزیپ یکیاست! نور بر تار
 !...اند دهرا شکست دا

                                                           
1 Cover-up: [the Army's secret investigation of the massacre at Mylai 

4& Sexual Assault and the My Lai Massacre: The Erasure of Sexual 
Violence from Public Memory of the Vietnam War-national library 
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 “داند یاز کجا م”موضوع را  نیکه ا مینمود یسؤال م ياگر از و حال
رخداد  نیبر وقوع ا» همه«چون  گفت یاحتماالً م داد؟ یم یچه پاسخ

مگر  دیبگو زیآم طعنه يممکن بود با لبخند ایاتفاق نظر دارند! 
و  نیتوه یِچاشن یبا اندک دیاند؟ و شا مردم جشن گرفته »ۀهم«ینیب ینم
که  ینیب یو نم يمگر عقلت را از دست داد گفت یبلند م يصدا یکم
 خوشحال هستند؟» همه«

 نیو به ا افتهی یموضوع نیاز کجا علم به وقوع چن» همه« نیحال ا و
 يا شکوهمندانه يروزیبه پ کایارتش آمر تنامیبود که در و دهیباور رس

که توسط  یمرس يو اخبارها ویراد ون،یزی، تلو“ها رسانه” ده؟یرس
 يو رسانه، جوالنگاه خطاها استیاز س یارائه شده بود، معجون نیمسئول
 .آورد یبود که توهم دانستن به بار م ییها ندانستن عادگاهیم و یشناخت

 نیحضور داشته و شاهد ا يالیگردان سوم تجسس در م ياعضا تنها
و جهان در آن نقطه نبوده که  کایآمر از مردم کی چیفاجعه بودند و ه

را زنده نگذاشتند تا  ياحد انیباشند، چرا که اصالً نظام تیجنا نیشاهد ا
بعدها چند سرباز از  نکهیمخابره شود جز ا ییواقعه به جا نیاز ا یگزارش

خود  يها نیتوسط دورب زین ییدئوهایو و ریتصاو اناًیگردان که اح نیهم
واداشته، به  تیجنا نیا يها را به افشا آن یانرو يثبت نموده و فشارها

 اعتراف نمودند. یتیجنا نیوقوع چن
 میخطاها که بدانها خواه ری(و سایاجتماع دییتأ يخطا قتیحق در

 دیکه شا شدیندیمسئله ب نیبه ا یپرداخت) موجب شده بود کمتر کس
 باشد. گرید يا به گونه قیحقا

 ییخود چه ابزارها رامونیپ عیاثبات صحت وقا يجهان امروز ما برا در
مردم و  ریمدرن اغلب از باور سا يها علم و معرفت م؟یدار اریدر اخت

مواقع ما  شتریو در ب رسد یها به ما م و رسانه ها ونیزیتلو شگریصفحه نما
 نادها است و رسانه اتیتنها به نشر ییکایسربازان آمر ةمانند خانواد

در اطراف ما  ستیباشد. کاف خالف آن يزیچ قتیحق اگر یحت میکن یم
صورت کمتر  نیمسئله اتفاق نظر داشته باشند، در ا کیبه  ياریبس ةعد
مسئله  نیخواهد داد. حال اگر ا کیو تشک دیبه خود زحمت ترد یکس

! چه افتینخواهد  دیجرأت ترد یکس گریها اعالم گردد د توسط رسانه
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بپرسد؟ و  یسؤال کایدر آمر يالیم ۀواقع اتیجرأت داشت در جزئ یکس
 “ توهم توطئه”بود جز عنوان  يزیچه چ يفرد نیالعمل به نظر چن عکس
 1کسیبا عنوان ماتر شتریکه امروزه ب ست یمسئله همان موضوع نیا

 يوصف آن قدر دیمورد بحث قرار گرفته و شا ها شکدهیدر محافل و اند
 باشد. یدردناکتر از وصف احوال بردگان باستان

بازهم ما  يارتباطات و فناور ةدر حوز شرفتیواقع امروزه برخالف پ در
در هنگام  کایمانند مردم آمر اتیبر واقع مانی ها از نظر داللت دانسته

که آنها را  يها و افراد از رسانه میدان یکه هر آنچه م میهست تنامیجنگ و
به دست  ست،یآنها بر ما معلوم ن يو صدق ادعاها میشناس ینم
 کیانسان است که به عنوان  یجمع يتلخ باورها قتیحق نی.امیا هردآو
. در اغلب موضوعات جهان با توجه به شود یدر نظر گرفته م »قتیحق«
 کیاساساً آن موضوع را از نزد ایما در آن موضوع متخصص نبوده و  نکهیا

خود را  رامونیها و مردم پ ناچار اظهارات رسانه میا نکرده یو بررس دهیند
آن  یاثبات شود بازهم زمان زیموضوعات ن نیاگر خالف ا ی. حتمیریپذ یم

مطلب اتفاق نظر  نیمردم بر هم تیها و اکثر که رسانه رفتیپذ میرا خواه
 .ابدی شیدستکم تعداد همفکران ما افزا ایداشته باشند و 

 يکه ما برا شود یآغاز م ییاز جا یو بردگ بیفر يالفبا متأسفانه
به نام  میکن یو تنبالنه فراهم م یسطح یهیخود توج رامونیپ عیاثبات وقا

ها بدست  دانش خود را از رسانه ةعمد زین نیری! و سانیریرجوع به سا
 يتاررف ایکار  نیشکل که اگر از ما سؤال شود: چرا به چن نیاند. به ا آورده

 نیچن زین هیاست که چون بق نیآن ا يما برا لیدل نینخست دیپرداز یم
اثبات شده  يروانشناسانه متعدد قاتیموضوع در تحق نی. و اکنند یم

که چرا در بورس  دیا پرسش مواجه شده نیاست. تا به امروز چند بار با ا
 يکار نیدر حال انجام چن» همه« ینیب یمگر نم ؟ينکرد يگذار هیسرما

 نیچن» همه« ینیب یمگر نم ؟یستیارز ن دیهستند؟ چرا در صف خر
 کنند؟ یم

                                                           
1 Matrix 
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 م،یکن یاستفاده م» همه«استدالل از لفظ  يجا برا هر معموالً
و البته خطر  میرا به خاطر آور یاجتماع دییتأ یشناخت يخطا ستیبا یم

 را. یالوقوع بردگ بیقر
 نیآن شود که کرونا دروغ است و چن یِمدع ياگر امروز فرد حال

و ندارد  )ستین نیچن میدان یاصالً وجود نداشته (فرضاً، چون م یروسیو
 ست؟یچ شود یکه به ذهن شما متبادر م یپاسخ نیاول

همه  نیمبتال و ا» همه« نیخواهد بود؛ پس ا نیپاسخ شما ا نینخست
 ةاند و عد مبتال شده يادیز ةاز چه بابت است؟ عد یکشته و بحران جهان

وجود دارد.  یروسیو نیاند، پس قطعاً چن جان خود را از دست داده يادیز
سابقه  یب یو جهان گرفتار بحران دهید انیز ایکالن دن ياقتصادها» همه«

 باًیخود هستند و تقر زانیمشغول مراقبت از جان خود و عز» همه«شده، 
 بیدچار فر» همه« شود یمگر م خورد، یبدون ماسک به چشم نم يفرد

 شده و اشتباه کنند؟
 دینداشته باش نیجز ا یپرسش پاسخ نیا يکه شما برا یمادام

» خدا هست ایآ« نکهیکه در پاسخ به ا دیا رفتار کرده يهمانند فرد
 يها به پرستش و جانباز از انسان میتعداد عظ نی: ادهد یپاسخ م نگونهیا

 ۀبدون پشتوان یعنیخدا مشغولند، پس قطعاً خدا وجود دارد!  يبرا
مانند  م؛یا پرداختهکورکورانه  يدیصرفاً به تقل ییعقال رهیو س یمعرفت

 تنامیو يِالیدر م کایارتش آمر يروزیکه در جشن پ ییها ییکایهمان آمر
ها  و رسانه کند یم نیچن» همه«بودند  دهیچون د پرداختند یم يبه شاد

 .ندیگو یم نیچن
 نیهمه، ا« ۀاستعمال کلم زانیبا م یشناخت يخطا نیا وعیش زانیم

که در استدالل خود  يا دارد. هر جامعه یارتباط تنگاتنگ» همه و آن همه
خطا فرو رفته  نیدر منجالب ا شتریاستفاده کند، ب شتریالفاظ ب نیاز ا

 دلب بکارانیدالالن و فر ادان،یرفته به جوالنگاه ش جامعه رفته نیاست و ا
دالالن بازار سهام  یۀدستما ربازیاز د یشناخت يخطا نی. چرا که اگردد یم

را  يبه نام اقتصاد رفتار يا رشته راًیکه اخ ییو طال و ارز بوده است. تاجا
 بیفر نیا يها تیاز موفق يا نمونه دیلیبه علم اقتصاد افزوده است و اگر ما

 یرا با هماهنگ يریکث ةروز عد کی ست یکاف دینیرا بب یذهن يو خطا
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رستوران  کی ای) و یو ارز فروش یفروشگاه (مثالً صراف کیدر صف  یقبل
در مورد ارز  یآنکه دانش یاز مردم، ب يادیز تیبالفاصله جمع د،یقرار ده

صفوف خواهند  نیآن رستوران داشته باشند، به ا يغذا ایو 
 فن نیا ياجرا يبرا نهیگز نیتر جهان سوم مناسب ي.کشورهاوستیپ

خودرو و ارز و سکه  دیبه هجوم مردم به صف خر ست یهستند. کاف بیفر
 .دیآن بنگر یپس از گران

انسان قرار دارد؛ چرا که مغز  یِوانیدر مغز ح يرفتار نیچن ۀشیر
 تیریاز خطر، مد ياست که دائم در صدد دور افتهیتکامل  يا انسان بگونه

کم خطر و  يها خود بوده و دائم به دنبال راه يِدر انرژ ییجو و صرفه
 یخاطر وقت نیاخذ کند؛ به هم يرا از و يانرژ نیاست که کمتر يانبریم

 یوانیمغز ح کند یعمل مشاهده م کیرا در حال انجام  ریکث يا هعد
 یموضوع نیافراد به چن نیالبد ا”که  کند یاستدالل م نگونهیا عاًیسر
 لیو تحل قیصرف تحق يادیز يمن انرژ ستین ازیلذا ن اند، دهیشیاند

که  کند یاستدالل م نگونهیرستوران ا انیصف مشتر دنیمثالً با د“ کنم.
 دییو طعم آن را تأ تیفیو ک دهیشآن چ يافراد سابقاً از غذاها نیحتماً ا

داشته  يا تجربه نیکه قرار است چن ستین ينفر نیاند و او نخست کرده
است،  بانیدست به گر وع،یبه نام ش یاگر جهان با بحران نکهیا ایباشد، و 
آن بر آنها محرز  یکرده و درست قیموضوع تحق نیدر ا ياریبس ةقطعاً عد

به  يو تفکر قیخصوص تحق نیمن در ا ستین يازیاست و ن دهیگرد
 .مینما هیرا در قشر مغز تجز يانرژ يحاو يها خرج داده و مولکول

 کیکه ممکن است در  ییها یبشر به مانند ماه یسادگ نیهم به
» همه« دیامحسوس از رفتار و عقان یومیشوند در آکوار ينگهدار ومیآکوار
که  یفرو رفته که چه بخواهد و چه نخواهد دانش» ها رسانه«و  انیاطراف

محفوظات و  ةدهند لیتشک شود؛ یعرضه م تیها و اکثر توسط رسانه
و هرچه بدان فکر  میدان یکه هر چه م يبود. در روزگار ندخواه يدانش و

 يا شهیداشتن اند شود، یم کتهیو د لیها به ما تحم توسط رسانه میکن یم
 يا لحظه یخاطر است که حت نیبه ا دیدشوار است و شا اریمستقل، بس

 يزیمستقل چ ۀشیاز هفتاد سال عبادت ارزشمندتر است. اند شهیاند
همان  ایو احترام جامعه  ریآن مورد تقد داشتنکه شما بابت  ستین
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مرگبار  یبه مثابه حمل سالح شهیاند نیبلکه حمل ا د،یریقرار بگ» همه«
خواهد شد و به محض کسب آن  حیتقب بکاران،یرهبران و فر يبرا
 .دیآماده ساز اریبس يها تحمل رنج يخود را برا ستیبا یم

خود  رامونیپ عیوقا هیاستدالل بشر در توج نیتر واقع سهل الوصل در
ان اثبات به عنو نیریباور و اعتقاد سا ۀنگاه کردن به اطراف خود و ارائ

 یخیبلکه سوابق تار ستیفرزانگان ن ةویخود است که نه تنها ش يمدعا
 شد،با یحیصح اریمع تواند ی) نشان داده که نمتنامیو ۀالمثل واقع یبشر(ف

 .ست یخوردگ بیبلکه نشانگر جهل و فر
را با  یمخالف ي شهیاز جهل هر اند یالبیمانند س یشناخت يخطا نیا

نابود ساخته و راه را بر حکومت خرد ناهموار “ طرد و مخالفت”ابزار 
 .سازد یم

 ةکنند نییتع یطیمعتقد است عوامل مح 1نرینام اسک به یروانشناس
ها  است که ما تحت کنترل پاداش نیا نریانسان است. نظر اسک يرفتارها
 یعنیماست.  التیتخ ةدیآزاد زائ ةو اراد میهست یرونیب يها هیو تنب
صرفنظر  ردیقرار گ طیو استقبال مح میرفتار ما مورد تکر کیکه  یمادام

 نی. بنابراافتیرفتار تداوم خواهد  نیغلط ا ایباشد  حیصح يرفتار نکهیاز ا
در حال جشن گرفتن  ها ابانیدر خ يادیز ةعد مینیکه اگر بب ست یعیطب
 تیجمع نیدر ا زیهستند و اگر ما ن يالیدر م کایارتش آمر يروزیپ يبرا

مورد پاداش و استقبال قرار گرفته و با  میاز آنها باش یذوب شده و جزئ
به  يالیدر م کایآمر واقعاً ایآ نکهینسبت به ا دیشک و ترد یوصف حت نیا
 نیانسان خواهد بود. به هم عتیخالف طب يامر زیاست ن دهیرس يروزیپ

از  یها نسبت به مسائل انسان ۀکه هم رود یانتظار نم نیخاطر هرگز ا
به  يکردیرو نینشوند، چرا که اساساً چن بیقرن دچار فر بیجمله: فر

 نریاسک هانسان است ک يرفتار یعینکردن از اصول طب تیتبع يمعنا
بودن و پشت  یعیرطبیغ” يکردیرو نیچن ۀبدانها اشاره کرده است. الزم

 نیاگر امروزه اکثر ساکن!“ ست یانسان یعیو طب يکردن به اصول رفتار

                                                           
 »نریشدن و جعبه اسک یشرط«که مفهوم  ییکایروانشناس معروف آمر نریاسک کیبروس فردر 1

 .باشد یدانشمند م نیا يدستاوردها نیاز معروفتر
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مرگبار و کشنده  روسیو کیکرونا  روسیکه و اند دهیباور رس نیبه ا نیزم
ط به شما یمح يباور از سو نیموجب مرگ آنها شود و ا تواند یاست که م

 يباور نیافراد رفتار کرده و به چن نیمانند ا زیکه شما ن یالقا شود، مادام
شده و بدان پاداش  هیتغذ طیباور توسط مح نیا نکهیا لیبه دل دیبرس

 نیدرك و احساس مشترك)، ا ،یاز جنس همدل ی(پاداش شود یداده م
 اجازه طیو اثر مح ابدی یناخودآگاه در شما تداوم م یرفتار به شکل

اصالً  دیکه شا دیشیندیموضوع ب نیدر خلوت خود به ا یشما حت دهد ینم
است! مگر آنکه  بیفر کی تنامیو يالیم ۀمانند واقع یموضوع نیچن

خالف عملکرد مغز  میبهتر بگو ای د،یعمل کن یانسان عتیخالف طب
 انسان است. نیاز ارکان هم یکه جزئ یوانیح

که  یطیسؤال به ذهن متبادر گردد که در شرا نیممکن است ا حال
 میاند چگونه از آنها انتظار دار حضور نداشته تنامیدر و کایمثالً مردم آمر

ها برخالف  انسان میرسانه نشوند؟ چگونه انتظار داشته باش بیفر ریاس
شک  يزیچ نیانسان عمل کرده و به چن کی یعیطب يرفتار ستمیس

 ایاند؟ آ شاهد ماجرا بوده تنامیدر و یفقط گروه اندک کهیزمان مکنند؟ آنه
 آنها وجود دارد؟ يها جز اعتماد به گفته يگرید ۀنیگز

نفر بر  1000روزانه  شوند یم یها مدع که رسانه یطیمثالً در شرا ای
 یامکان بررس عتاًیطب دهند، یکرونا جان خود را از دست م روسیاثر و

و اجساد را از  ماریوجود ندارد که ب يموضوع توسط مردم عاد نیصحت ا
 روناافراد بر اثر ک نیواقعاً ا ایکه آ ندینما یبررس ماًیو مستق دهید کینزد

هم مانند مثال  نجای. در ایقلب ستیمانند؛ ا يگریعامل د ایاند  جان باخته
شاهد  کیکه از نزد ستین یجز اعتماد بر گروه اندک يگرید ۀنیگز تنامیو

داشت. ما  میها نخواه جز اعتماد بر رسانه يگرید ةاند و چار ماجرا بوده
 نیدر ا “شود یگفته م”باشد که  ییگوشمان به دهان نهادها میناچار

 »همه« د؟یگو یرا م نیا یهستند، حال چه کس تیصالح يدارا نهیزم
 
 يو خطاها یروانشناخت يها از حقه گرید یکیبا  ستیبا یم نجایا

 م؛یآشنا شو یشناخت
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 تیمرجع يشماره دو: خطا یشناخت يخطا
 يشگریآرا یآموزش ةدور کیدر  دیقصد دار دیفرض کن نخست
تنها دو مرکز و مرجع  یمهارت نیآموزش چن ي. حال برادیشرکت کن

بوده و دو  یدولت ينهادها دییآموزش وجود دارد که مورد تأ يبرا یرسم
ها نبوده و به عبارت  دولت دییوجود دارد که مورد تأ زین یررسمیمرکز غ

 .ندیآ یبه حساب نم يشگریآموزش آرا» مرجع« گرید
 ایو  يشگریآموزش آرا یانتخاب شما کدام مرکز است؟ مرجع رسم

مرجع معتبر  انیاگر هنرجو نکهیا ژهی! بویمراجع؟ قطعاً مرجع دولت ریسا
 دییتأ یشناخت يخطا صورت نیداشته باشند، در ا يشتریتعداد ب یدولت

 خواهد آمد. تیمرجع یشناخت يبه کمک خطا زین یاجتماع
خود را از کجا  تیو مشروع تیمرجع، مرجع نی: اصالً انجاستیا سؤال

و  تیصالح ۀخود را بواسط تیمشروع د،ییآورده است؟ آموزشگاه مورد تأ
متعدد،  يدولت را با زد و بندها تیفقط رضا ایخود به دست آورده  اقتیل

 ها و روابط کسب کرده است؟ رانت
که  باشد یانسان م یساختار عصب زین یشناخت يخطا نیا ۀشیر

از جمله دولتمردان و  يگرید ةه عدک شدیاند یناخودآگاه با خود م
مرکز نخست را به صورت کارشناسانه  يها تیصالح یدولت ينهادها
آن را به عنوان مرجع اعالم  نکهیا يبرا یمحکم لینموده و دال یبررس

و  قیو تعم لیصرف تحل يادیز يما انرژ ستین يازیاند، لذا ن کنند داشته
اند.  ما انجام داده يرا بجا نکاریا گرانیو د میموضوع کن نیبد دنیشیاند

 نیا تیو خود صالح میمسائل فکر کن نیندارد اصالً به ا یپس لزوم
 یو نه لزوم میدار اریآن را در اخت يچون نه ابزارها م،ییازمایمرجع را ب

 بارها انجام شده است. میکن یکه گمان م میکن يصرف کار اخود ر يدارد انرژ
 است تیمرجع يقرن، خطا بیدوم فر رکن

گسترده  بیفر کیاز  يشتریتبعات ب تواند یم تیمرجع يخطا اما
 قاتیتحق شتریشود و ب یانسان یعیداشته باشد و گاه منجر به فجا

 معطوف شده است. تیمرجع يبخش هولناك از خطا نیبه ا زین یروانشناس
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با چه تفکر و  یجهادگر داعش کی دیا ه دیتا به حال از خود پرس ایآ
بابت  نیو ابداً هم از ا بندد یکودکان و زنان را به گلوله م يچشم انداز

 يریتکف ستیترور کی دنیتاکنون خواب ایآ شود؟ یدچار عذاب وجدان نم
 ابر لب شب ر یکه چگونه غرق در آرامش و با تبسم دیا دهید کیرا از نزد

ها زن و کودك در طول روز  آنکه از کشتن ده یب رساند؟ یبه صبح م
 شده باشد؟ آزرده خاطر

 بیفر ةالعمل به واژ که در عکس دیهست یاز جمله کسان زیشما ن اگر
دست  زین راپزشکانیپزشکان و پ شود یمگر م”که   دیا قرن بالفاصله گفته

را  یاصل دردناك روان شناخت نیا ستیبا ی، م“ناخواسته بزنند یتیبه جنا
 .دیبه ذهن بسپار

 :دیمعروف و تکان دهنده توجه کن شیآزما نیا به
کرد که در  يا آمده بود، دستش را در کاسه شیآزما يکه برا يمرد

 يزیمختلف به صورت تا شده قرار گرفته بود؛ قرار بود با چ يآن کاغذها
 شیآزما« ایخواهد بود  »شگریآزما«مشخص شود که او  ،یکش قرعه هیشب

 بود. »شگریآزما«: نقش او دی؛ برگه را درآورد و د»شونده
داخل آن کاسه، نوشته  يها تمام کاغذ يبه مرد نگفت که رو چکسیه
 ل،یدل نی. به همستیدر کار ن يا شونده شیآزما و اصالً »شگریآزما«شده: 

 يگریکه در اتاق مجاور، مرد د کرد یآن فرد فکر م ش،یدر تمام مدت آزما
بر حسب  یعنی(به نامش درآمده. » شونده شیآزما«ۀنشسته است که قرع

 قرار گرفته است) گرید يباالتر از فرد یتیاتفاق او در موقع
 يبر رو هیاثر تنب یابیارز« شیرا روشن کردند، هدف از آزما ژنراتور

آنها داده  یاز کلمات و معان یستیل شگریبود. به آزما» حافظه و کارکرد آن
 ةشوند شیآزما« يکه داخل اتاقش بود برا یکروفونیتا آنها را با م شد یم

خواند تا  یاو م يرا برا یچهار جواب یبخواند و سپس سؤاالت» اتاق مجاور
 درست را انتخاب کند؟ ۀنیگز تواند یم ایآ ندیبب

از چهار  یکیشونده (که در اصل  وجود نداشت) با انتخاب  شیآزما
مورد نظرش را اعالم  ۀنیاو قرار داده بودند، گز يرو شیکه پ يدیکل
 نادرست. یدرست و گاه یگاه. کرد یم
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دکمه توسط  کیبا فشار  شد، یداده م یبار که پاسخ نادرست هر
که در اتاق مجاور بود  يمرد  یخال یبه صندل یکیشوك الکتر شگر،یآزما

. کرد یم دایپ شیشوك با توجه به تعداد خطاها افزا زانیم شد؛ یوارد م
که  يمرد ادیفر ةضبط شد يشدت ولتاژ، صدا شیاست که با افزا یعیطب
 .شد یم شتریدر اتاق مجاور است ب“ مثالً”

 شد؛ یم دهید »شگریآزما« ةدر چهر یو ناراحت یها، نگران وقت یبعض
 »است؟ یزجر دادن الزم است؟ اصالً انسان نقدریواقعاً ا: «دیپرس یم یگاه

 حیبود توض ستادهیسرش ا يباال شگاه،یآزما دیکه با لباس سف يمرد و
 »میندار يگرید ة. چارمیادامه ده دیبله، با«که:  داد یم

ضبط  يصداها شنود، یکه م ییکه صداها“ نشد”گفته  شگریآزما به
وجود  يفرد گریو اصالً در اتاق د ستیدر کار ن یشده است و واقعاً شوک

که هر بار ولتاژش را باال  دید یرا م يندارد. او در مقابل خودش ژنراتور
که در اتاق مجاور  يگریرا به مرد د یدکمه، شوک کیو با فشار  برد یم

 .شنود یاو را م دنیدرد کش يو صدا کند یوارد م تاس
نفر،  40 نینفر مختلف انجام شد. از ا 40بار و با  40 شیآزما نیا

 دایپ ی: من مشکل قلبدیگو یکه طرف مقابل م دندیشن یوقت چکدام،یه
ولت  450نفر از آنها، حاضر شدند تا  25را متوقف نکردند.  شیکردم، آزما

ولت به  345است که از  یدر حال نیشوك به طرف مقابل وارد کنند. ا
 شیکه آزما آمد یو به نظر م شد یو اعتراض قطع م غیج يصداباال، 

حال آنها به شکنجه دادن  نیبا ا“ از هوش رفته است! ایمرده  ای”شونده، 
 .دادند یخود ادامه م

 نیداد، ا بیآن را ترت لگرامیم یکه استنل شیآزما نیدردناك ا ۀنکت
. آنها در زمان کردند یوارد نم بهیغر کیمردها، شوك را به  نیبود که: ا
 کیبودند و کامالً باور داشتند که  دهیطرف مقابل را د ،یقرعه کش

 يکرده و ممکن بود خودشان رو لیتبد »شگریآزما«تصادف، آنها را به 
 اتاق مجاور نشسته باشند. یصندل

مختلف تکرار شد و در  يها بعد به شکل يها در سال لگرامیم شیآزما
ها را متوقف کرده و به  شوك نیکه اعمال ای تعداد کسان ،یشیآزما چیه
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 تینشد. روا شتریب تیسوم جمع کیاعتراض کردند از  شیآزما
 .لگرامیم شیکارشناسان از آزما

 نیهم یکه گاه یحوزه) در حال کی نی(متخصص تیبه مرجع توجه
درست مشکالت را ندارد باعث خواهد  لیشناخت و تحل ییتوانا تیمرجع

و  میموجه بدان ینامعقول خود را با نظرات آنان شکل يها شد تا خواسته
 .میباش جهیو انتظار نت میمعقول ارائه ده ینامعقول را با شکل يا خواسته
 ردیقرار بگ یتیانسان در موقع ست یاست: کاف نیا قیتحق نیا ةدیچک

در مقام مافوق  دپوشیسف يمرجع و سازمان باشد (فرد کیاز  يکه عضو
آن  يها خواسته میدرنگ تسل یقرار داشته باشد)، ب شگریدر کنار آزما

شکنجه و  ینخواهد کرد، حت يفروگذار یعمل چیمرجع خواهد شد و از ه
 .تیجنا

از  یکه برخ يناز تکارانیدر دادگاه نورنبرگ جنا یاز جنگ جهان پس
بوده و به شکل  ینظام ریآنها مسئول مرگ صدها و هزاران انسان غ

 کیاقدامات خود تنها  هیآنها را به قتل رسانده بودند، در توج يا رحمانهیب
صادر  يگرید يو معذور! دستورات از جا می: مأمور بودگفتند یجمله م

همسر و فرزند و احساسات  ياز آنها دارا کی. (حال ممکن است هرشد یم
شده و در  نیغمگ یروانیش ریمرگ بچه گربه ز يبارها برا ایبوده  یانسان

 ختهیعاشق و معشوق اشک ر ییجدا يبرا نمایس کیدرامات يها صحنه
ساخته بود،  رحم یسفاك و ب ياز آنها افراد تیمرجع يباشند، اما خطا

که انجام  يمورد نبودند که کار نیدر ا شهید قادر به اندچرا که خو
 يگریحتماً افراد د گفتند؛ یغلط، بلکه با خود م ایاست  حیصح دهند یم

 نیکه ا اند دهیشیموضوع اند نیدر باالدست و صادرکنندگان دستور به ا
 .میشیندیآن ب ةما دربار ستین يازیاست، لذا ن حیاقدامات صح

 کیکه در  یمهم داشت. هنگام يریگ جهینت کی: لگرامیم شیآزما
موجب  تواند یم يموضوع مشخص مرجع و متخصص وجود دارد، نظر و

که منجر به » مأمورم و معذور«ما شود. همان جمله معروف  یتیمسئول یب
 لگرامیم شی(در آزما یانسان ریغ ياز خود و انجام کارها تیسلب مسئول
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 يبعد از قطع شدن صدا یولت حت 345 يباال ژشدن به ولتا یراض
 .1شونده) خواهد شد شیآزما

 :یرولف دوبل يریگ جهیانتها، نت در
 یفکر کن که چه مراجع نیبه ا ،يریبگ یمیتصم یوقت خواست هر

ها  از آن »یکی«به  یاثر گذاشته باشند. وقت تیها ممکن است بر استدالل
 .یتمام تالشت را بکن در برابرش مقاومت کن ،يبرخورد تیدر واقع

ها،  انسان نیتر از رئوف تواند یم تیمرجع یشناخت يخطا
 يدر حال فداکار کنند یآورد که گمان م دیپد یتکارانیجنا

 جوخه اعدام کرده و کیبه  لیرا تبد ها مارستانیهستند. مثالً ب
دست به خون همنوعان  يبا توهم خدمت و جانباز يافراد
 .ستیآنکه بدانند اصل ماجرا چ یآلوده کنند ب خود

برسد از دو گلوگاه عبور  يعاد آنکه به سمع و نظر مردم يبرا اتیواقع
 )يالیم ۀ: (مثالً فاجعکند یم

شاهد ماجرا  کیکه از نزد ي. مرجع اول: اظهارات افراد معتمد1
 )يالیدر م کایاند (مثالً گردان سوم تجسس ارتش آمر بوده

و  وی(مثالً راد کنند یاخبار را نشر م نیکه ا ییها دوم: رسانه. مرجع 2
 را نشر کرده است) يالیم يروزیکه خبر پ کایآمر ونیزیتلو

نکنند  تیدو گروه شرط امانت را رعا نیاز ا یکیاست چنانچه  یهیبد
و مردم  شود یخود به مردم انعکاس داده م یرواقعیبه شکل غ عیوقا

 خواهند شد (که شدند). بیگرفتار فر
اصل صادق  نیا زیآن ن يریگ کرونا و عالم روسیو وعیخصوص ش در

قرار دادند که اوصاف آن  يماریب نیا قیاست و دو گروه را در گلوگاه حقا
 اند دهید کیاز نزد یروسینه و يو مردم عاد کنند یرا به جهان منعکس م

 کانیاز نزد يحالت ابتال و مرگ افراد نیتر نانهیو در خوش ب ينه جسد
و  يماریمرگ و ب ییعلت نها صیاند که باز هم تشخ خود را مشاهده کرده

                                                           
 یمحمدرضا معراج لگرام،یم یمعروف استنل شیآزما 1
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 کروبیم ایبه نام کروناست  یروسیو يماریاصالً عامل ب ایآ نکهیافتراق ا
آنها  تیصالح ةریهمچون آنفوالنزا و استرپتوکوك که در دا يگرید
 رجوع کنند: ریز يها هستند به گروه ریموضوع ناگز نیا يو برا باشد ینم

 ستمیس کی ةشد تیترب یو درمان که همگ صی. گروه کادر تشخ1
 ةشد رفتهیو پذ یتیاصول ترب يبر مبنا یهستند؛ جملگ یواحد آموزش

گروه در سراسر  نیا اند؛ افتهیسالمت، پرورش  یجهان يسازمان و نهادها
 ها تیو هرچند از اقوام و مل اند دهیآموزش د يواحد اتیجهان با الفبا و ادب

 يها نام پروتکل اصول واحد به کیاز  یهستند اما همگ یمختلف يهاو نژاد
کم و  یدرس يها، واحدها و در دانشگاه کنند یم يرویبهداشت پ یجهان

که در  نندیب یم میتعل يا گونه گروه به نیا گذرانند؛ یرا م یکسانی شیب
 یکه چه پزشک آلمان يشکل عمل کنند، به طور کیبه  يا حرفه ۀنیزم

هر  ،ییالنکایحاضر شود چه پزشک سر یرانندگ ۀک مجروح سانحیبر سر 
را  اند دهیکه آموزش د ییها اقدامات مشابه در قالب پروتکل يسر کیدو 

داشته  اریدر اخت یمتفاوت زاتیانجام خواهند داد (حال ممکن است تجه
متفاوت باشد، اما به هرحال از  اتیدر جزئ يآنها قدر يها روش ایباشند و 

 یو عمل يتئور يها که در قالب سرفصل کنند یم يرویواحد پ لاصو کی
 وستهیبه هم پ يا گروه در واقع شبکه نیبه آنها آموزش داده شده است). ا

و اصول حاکم  یسازمان کالن بوده، مبان کی استیتحت نظارت و ر
 نیا میاگر بخواه جهیو در نت شود یم کتهینها دتوسط سازمان کالن بر آ

گروه در واقع همان سازمان  نیا میوصف کن یکل یاسیقگروه را در م
 کالن بهداشت است با اجزا و قطعات پراکنده و فراوان.

 کیو درمان  صیگرفت که هر عضو کادر تشخ جهینت گونه نیا توان یم
هستند و همانطور که  یبهداشت و سالمت جهاني ها سازمان فهیسرباز وظ
 دیبا“ تجاوز کند يبه خاك کشور کایآمر فورمیونیبا  يسرباز”مثالً اگر 

اعضا در واقع  نیبه آن کشور تجاوز کرده است. ا “کایآمر” مییبگو
و  قیحقا نکهیبهداشت هستند. مقصود ا يها و خود سازمان ندگانینما

 گزارشۀه مرحلاز محل وقوع ب یجهانابرسازمان  کیتوسط  یمراتب علم
 افراد همان سازمان هستند. نیا قتیبا وحدت مالك در حق د؛یخواهد رس
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 انیمجر”کنندگان  تیترب شتریب یعلوم پزشک يها دانشگاه امروزه
 تیفکور و خالق ترب راپزشکانیپزشکان و پ نکهیهستند تا ا“ ها پروتکل

و درمان  صیتشخ ياهایتریکرا یو عمل يکنند. در سرفصل دروس تئور
 B يماریفرد مبتال به ب Aعالئم  ي که مثالً با مشاهده شود یآموخته م

 يبروز تابلو نکهیگردد تا ا زیتجو يو يبرا C يدارو دیبا حالو  باشد یم
نشان دهد حال  Eمشاهده  ایاست  افتهیبهبود  ياثبات کند و D ینیبال
 رو به وخامت رفته است. يو

آنها در  تیو موفق A,B,C,D ستیتنها حفظ کردن ل انیدانشجو فهیوظ
 کی. سنجد یرا م ستیل نیتسلط آنها به ا زانیکه م ست یامتحانات

 نکهی! ایابالغ يها دستورالعمل انیکردن مجر تیترب يجامع برا تمیالگور
شده و در دستور کار قرار گرفته ابداً به آنها  هیته ییبر چه مبنا ستیل نیا

ها را چه  پروتکل نیبلکه آنها موظفند بدان عمل کنند. اما ا ست،ین مربوط
 اتیمقتص ایصادقانه  ییها و پژوهش قاتیتحق کند؟ یم نییتع یکس

 نیبه عنوان اول ریویرمدس يدارو دییکالم مثالً در تأ گریبه د ؟ياقتصاد
 راتاث ایپروتکل درمان آ کیشده در درمان کرونا، به عنوان  دییتأ يدارو

مناسبات  ای ردیدارو در پروتکل قرار بگ نیدارو موجب شده تا ا نیمثبت ا
 دیاگر جزو دسته نخست هست ؟یمال يها ینیو مهره چ ياقتصاد
شما دردناك خواهد بود، چون قرار است  يبرا اریکتاب بس نیا يها بخش

را که اثرات آن به اندازه  ییداروها يکه چگونه مناسبات اقتصاد مینیبب
ها قرار داده است و  گزاف در پروتکل يها متیبوده با قن زیآب خالص ن

 يبوده را در سطح گسترده به رو ریمرگ و م شیکه موجب افزا ییداروها
 نموده است. قیتزر مارانیب

اعالم کند که  یدر دستورالعمل یامروز سازمان بهداشت جهان اگر
رخ  یچه اتفاق رندیمورد مداوا قرار گ دیسال نبا 80 يباال مارانیب
و با استناد به  تیمرجع ياکثر(نه همه) پزشکان با خطا دیترد یب دهد؟ یم
 یکرده و آن را عمل قیمورد تحق نیسازمان در ا نیتفکر که البد ا نیا

 یشناخت يآن را انجام داد(خطا ستیبا ینموده است و م یابیارز دیمف
 بابت خود را سرزنش نخواهند کرد. نی) و ابداً از اتیمرجع
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موضوع  رامونیما پ يها ها و آموزه منبع داده میدان یاکنون که م :نکته
 نیا م؛یسؤال را بپرس نیاز خود ا دینبا ایاست، آ یمرجع جهان کی وعیش

 يخود را چگونه بدست آورده است؟ خطا تیو صالح تیمرجع، مشروع
سؤال کند  گرانیاز خود و د یموجب شده تا کمتر کس تیمرجع یشناخت

 يخطا کند؟ یمرجع چگونه به وجود آمده و چگونه عمل م نیکه اصالً ا
 ۀسازمان از تمام شبک نیا يها و اطاعت از پروتکل تیمرجع یشناخت

آورده که هرچه توسط  دیپد“ مأمور و معذور” یو درمان، گروه صیتشخ
البد ”استدالل که  نیچون و چرا و با ا یسازمان بدانها ابالغ گردد را ب نیا

 نیقیگسترده انجام داده و به  قاتیموضوع تحق نیا رامونیسازمان پ
سازمان به عنوان مرجع خود  نیا رشیانجام خواهند داد. پذ“ است دهیرس

 دپوشیاست، که مانند سف تیمرجع يخطا يبرا رینظ یب یجوالنگاه
وادار  يشبکه را به امور نیهر عضو ا تواند یم لگرامیم شیمافوق در آزما

 باشد. یرانسانیکند که نوعاً ممکن است غ
داشته باشد و برخالف  یتیماه نیسازمان چن نیممکن است ا ایآ اما

که هزاران  یگردد؟ آن هم سازمان یانسان ریغ ينام خود دست به کار امور
 کیاند تا با ابالغ  کارکنان بهداشت چشم به دهان آن دوخته ها ونیلیو م

 وامر آن را اجرا کنند.تمام ا دیپروتکل جد
سازمان،  نیا یاز ورود به ساختارشناس شیپ تابانه، یعجوالنه و ب يقدر

است  نهینهاد پر زرق و برق و پرهز کیمرجع  نیکه ا میجالب است بدان
در  گردد، یم نیتأم استمدارانیآن توسط رهبران و س يها نهیکه هز

که تصادفاً  گردد یم نیتأم یها توسط گروه سازمان نیا ۀدوم بودج ۀدرج
 اند. را کسب کرده يمنافع اقتصاد نیشتریب ،یروسیو يریگ همه طیشرااز 

 



 43/  پرده اول فریب  
 

 
 تس،یخانواده گ ادیکه بن یسازمان بهداشت جهان یمال انیحام -4 ریتصو

متحده  االتیا 2020در  سال  باشد؛ یسازمان م نیا یبزرگ مال یحام نیسوم
درآمده است،  نیبه استخدام چ یاستدالل که سازمان بهداشت جهان نیبا ا

 .کند یسازمان را متوقف م نیخود از  ا یمال تیحما
که به عنوان  کایآمر CDCمرکز  یمال انیاز حام گرید یدر ادامه مثال

اطالعات به  نیو همچن انیو متوف انیاز مراجع معتبر نشر آمار مبتال یکی
 :رود یبه شمار م روسیروز در خصوص و

 

 
و  تسیگ ادی: بنکایمرکز کنترل عفونت آمر یمال انیحام -5 ریتصو
که دست به کار ساخت واکسن  ییدارو يها یو کمپان بوك سیف يها شرکت

 يها ییموفق در کارآزما یکمپان نیبه عنوان نخست زریفا ی(کمپان کرونا هستند
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 نیرأس ا رمرکز قرار دارند؛ د نیا یمال انیحام ستیواکسن کرونا) در ل ینیبال
مارك  استیبه ر بوك سیشرکت ف نیو همچن تسیگ ندایو مل لیب ادیبن ستیل

 5 ستیدر ل یتصادف اریکه به صورت بس خورد یزاکربرگ به چشم م
 شیافزا يریآنها به شکل چشمگ هیسرما وع،یش یهستند که ط یداران هیسرما

 شود) یموضوع پرداخته م نیمفصالً به ا يگریاست. (در فصل د افتهی
کالن بهداشت و سالمت در  يها و نهادها سازمان نکهیاحال با وجود 

به  توان یتا چه اندازه م ست، ياقتصاد يها و بنگاه داران هیخدمت سرما
و  نیسازمان توسط تاجر کیاداره شدن  اینمود؟ آ نانیآنها اطم يها گفته
سالمت در منافات  یعنیآن سازمان  یبا رسالت اساس داران هیسرما

اند  ها بخشش کرده سازمان نیخود را به ا يها هیافراد سرما نیا ایآ ست؟ین
 يبازگشت چند برابر نیبا تضم يگذار هیسرما یها نوع پرداخت نیا ایو 

 يبه جا هیسرما نیا وعیپس از ش ی(که به طرز جالب باشد؟ یم هیسرما
 وعیاز ش یاز ثروتمندان دچار کاهش ناش گرید ياریآنکه مانند ثروت بس

 قابل توجه داشته است!) یجهش ودش
 يها هیکالن هستند سرما يها ثروت يکه دارا يافراد شود یم چگونه

قرار  CDCمانند  يو مراکز یبهداشت جهان يها سازمان اریخود را در اخت
 یگروه با جهش نیا هیسرما وع،یماه پس از ش نیدهند و حال چند

 جهینت نیبه ا توان یم ای! پس آابد؟ی شیافزا يریبه شکل چشمگ سابقه یب
همراه  يدالر اردیلیم یو برکت ریها با خ سازمان نیا یمال تیحما دیرس

 مشخص است؟! یثروت گروه شیبوده و محل افزا
در  تسیگ لیب یعنی یمراجع کالن بهداشت یمال یحام نینخست

در  يگذار هیخود را سرما يگذار هیسرما نیخود سودمندتر يها یسخنران
است که با  سریم یاز نظر عقالن يزیچ نیچن ایو آ داند یحوزه بهداشت م

 مارتریبالعکس با ب نکهیا ایسالم بودن افراد جهان بتوان ثروتمند شد؟ 
کسب منفعت و  توان یبودن مردم جهان و فروش دارو و ملزومات، م

ممکن است  زیاز عهده کودکان ن یپرسش حت نیکرد؟ پاسخ به ا هیسرما
 د؛یبرآ



 45/  پرده اول فریب  
 

 نیاز محل ا يکرده است، و يگذار هیبهداشت سرما در حوزه يفرد -
از سالم بودن  يو دیثروتمندتر شده است. حال حدس بزن يگذار هیسرما
 بودن آنها؟! ماریاز ب ای شود یخوشحال م شتریها ب انسان

 يبنگاه اقتصاد کی یبهداشت یکه مراجع عال دیتصور کن يا لحظه
است،  شتریخواهان سود و منفعت ب يگریهستند که مانند هر صنف د

سالم بودن  ای گردد یبودن مردم حاصل م مارتریسود از محل ب نیحال ا
 یعال يها سازمان اتیدانست که در ادب میمردم؟ رفته رفته خواه

 يبه معنا ماریهر ب یاست و سالمت يمشتر کی ماریجهان هر ب یبهداشت
مصرف  تیو جمع مارانیب شیو به سبب افزا يمشتر کیاز دست دادن 

 سابقه یب يها افراد دچار جهش نیا هیسرما یکننده دارو و ملزومات پزشک
 ماریو ب یها سالمت سازمان نیممکن است رسالت ا ایشده است. حال آ

 یپول يها اصالً از سالم بودن انسان مییگوتر ب ساده اینبودن مردم باشد؟ 
 يبستر مارستانیدر ب کنند، ینم يداریکه دارو خر یمردم د؟یبدست آ

حوزه  نیا گذاران هیسرما يقطعاً برا پردازند، ینم مهیو حق ب شوند ینم
 نخواهند بود. ندیخوشا

 
مارك زاکربرگ در دوره  تس،یگ لیثروت ب سابقه یب شیافزا -6 ریتصو

 کرونا وعیش
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از  يریشگیمرکز کنترل و پ و  یسازمان بهداشت جهان یمال انیافراد حام نیا
 هستند. کایآمر يماریب

اطالعات و  ییمرجع نها یو به نوع نیمعتبرتر میریگ یم جهیپس نت
و درمان را  صیتمام کادر تشخ یکرونا (که به نوع روسیو ةدانش ما دربار

از ثروتمندان  یهستند که توسط گروه ییها خود دارد) سازمان اریدر اخت
 نیاهداف ا ایاند! آ ثروتمندتر شده روسیو وعیکه از ش شوند یاداره م

به  توان یهاست؟ تا چه اندازه م صرفاً سالمت و نجات انسان ها زمانسا
به خود گرفته و  يبنگاه اقتصاد کی يکرد که رنگ و بو نانیاطم یسازمان

 شان هیسازمان سرما نیا يها نهیبا پرداخت هز نکهیا يآن به جا انیحام
احتمال که  نیس ااست!! پ افتهی شیافزا یدچار کاهش شود، به طرز جالب

 یشناخت يخطا وعیش ۀدر مسئل لگرامیمعروف م شیهمانند آزما
آمده باشد  شیسراسر جهان پ راپزشکانیپزشکان و پ يبرا تیمرجع
سازمان و  نیا انیم يادیشباهت، تفاوت ز ثیچراکه از ح ست؛ین یمنتف

وجود ندارد، لذا امکان بروز  شیآزما نیشونده در ا شیآمر به شکنجه آزما
گسترده سالمت  ۀ. پزشکان و شبکباشد یدور از ذهن نم تیمرجع يخطا

و به  اند دهیمرکز را به عنوان مرجع معتبر برگز نیدر سراسر جهان ا
 نیفرض که ا شیپ نیبا ا کنند، یآن عمل م يها دستورات و برنامه یتمام

را انجام داده  یمقتض قاتیتحق یدستورات نیصدور چن يسازمان قطعاً برا
 نکهیا ایهستند و  حیدستورات صح نیکه ا ستحاصل کرده ا نیقیو 

بر  ییایمیداروها و مواد ش شیآزما ییها چون سازمان با صدور بخشنامه
بدان عمل  ستیبا یم زیرا مجاز دانسته است ما ن يبستر مارانیب يرو
اتخاذ  یمیتصم نینبود قطعاً سازمان چن حیکار صح نیچون اگر ا میکن
 .استیمه تیمرجع یشناخت يطابروز خ يبرا زیهمه چ کرد؛ ینم

و پر زرق و برق  نهیذاتاً پر هز زیگروه ن نی: ادیها و جرا . گروه رسانه2
نکرده، لذا از خود  دیتول یمحصول چیه يمجاز يبوده که به جز محتوا

 یغاتیتبل ایخود  يها نهیهز نیتأم يبرا ستیبا یندارد، پس م يدرآمد
ساده  انها به زب . رسانهردیقرار گ ينهاد یمال تیمورد حما ایانجام دهد و 

 :شوند یم میبه دو دسته تقس
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ي ها يازمندیکه با نشر اخبارِ فراخور ن وابسته به دولت  يها . رسانهالف
که  ییتا جا رندیگ یقرار م یمال يها تیمورد عنا استمدارانیرهبران و س
بلکه  ستین قیها نشر حقا که رسالت رسانه ستین دهیپوش یامروز بر کس

 کره ةپرد میاست که در جهت منافع رهبران باشد (در ن ییها نشر داده
 پرداخت).  میخواه شتریمسئله ب نیبه ا یشمال

مانند  یخصوص يها و متعلق به شرکت یدولت ریغ يها . رسانهب
ها در  شرکت نیهم صاحبان ا یبیکه به طرز عج نستاگرامیو ا سبوكیف
کالن بهداشت بوده و هم در  يها سازمان یمال کنندگان نیتأم ستیل

چند برابر شده است.  وعیش ةآنها در دور یۀهستند که سرما یکسان فیرد
که چقدر احتمال دارد  میسؤال را از خود بپرس نیا ستیبا یحال م

 ستین تر یمنطق ایها به مردم مخابره شود؟ آ رسانه نیتوسط ا ها تیواقع
که متضمن منافع صاحبان و هم  يرا تنها در حدود عیها وقا که رسانه

سؤال به  نیپاسخ به ا يعرضه کنند؟ (برا به مردم باشد یخود م مانانیپ
که به محض مخالفت  دیمراجعه کن یاز دارندگان صفحات اجتماع یانبوه

 یشده و تجمعات دیخاص مطالب و صفحات آنها ناپد ییبا واکسن و دارو
 يمورد پوشش خبر عیوقا ریتوسط سا وعیش یدر اعتراض به ابعاد ساختگ

 ).ردیگ یقرار نم
که  ابدی یم تیاهم ییاز جا تیمرجع ينظر داشتن احتمال خطا در

دارو، درمان و خالصه  ،يریگ همه وع،یش روس،یهر دو مرجع مرتبط با و
بحران از کانال اقتصاد به هم متصل شده، منافع  نیمربوط به ا زیهمه چ

کالن  يها سازمان یشده که هم حام یکسان دیعا وع،یش ةدر دور یمیعظ
 ها و اخبار. نشر داده يو هم بلندگوها ستنده یبهداشت
مانند  میهست يماریب کی وعیکه در دوره ش یهنگام قتیحق در
است و نه  دهیرا د روسیو ياز مردم عاد ینه کس تنام،یجنگ و يماجرا

 يتا باورها مارستانیب يها اجساد و تخت انیجسد را، پس حد فاصل م
دو  نیکه از ا ییها و داده شود یتوسط دو گروه پر م يمردم عاد یذهن

که از  یکه با شناخت رسد یبه سمع و نظر مردم م کنند یگلوگاه عبور م
 شی، بندرت پکالن بهداشت در دست است يها ها و سازمان رسانه تیماه

رخ داده است. به نظر  قتیباشد که در حق يزیتمام و کمال آن چ دیآ یم
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باشد که الاقل  نیا يبرا یمحکم یلیدال ات،یخالصه و کل نیهم رسد یم
. به عنوان مثال در میمنبع اعتماد نداشته باش دو نیبه صورت تام به ا

و  کایبنابر مصالح دولت آمر ینیشاهدان ع یعنیگروه اول  تنامیو يماجرا
را به صورت وارونه به  قیترس از مجازات، حقا نیو همچن تشیثیح

گزارش دادند؛  کایارتش آمر يخود و به تبع آن به ستادها يها مافوق
داده (مثالً  از تلفات  رییاز آن را تغ ییها بخشمجدداً  زیها ن سپس رسانه

 ينگفته و برعکس ماجرا يزیها چ کنگ تیو انهیجو یتالف ۀحمل ریاخ
به عنوان  کایو نصب پرچم آمر ییکایسربازان آمر يباال یۀاز روح نیدروغ

خبر کردند) و خبر را  مهیدشوار را ضم يارزشمند پس از نبرد يروزیپ
 نکهیواقعه قبل از ا یعنیدادند،  رییو منافع دولتمردان تغ قهیمطابق با سل

 فیفرصت کند از محل وقوع به گوش مردم برسد در دو منطقه دچار تحر
دو  نیا زیکرونا ن يماریب قیشده است. حال در خصوص حقا رییو تغ

 يو البراتورها ها مارستانیب انیگلوگاه وجود داشته و حدفاصل م
 یکیدو گلوگاه  نیاند. ا تا گوش و چشم مردم را پر کرده یقاتیتحق

 ها هستند. رسانه يگریو د یبهداشت ينهادها
گروه اول چنان گروه صادق و  ستیبا یم یطیشرا نیدر چن منطقاً

سالمت  ۀرا از مردم پنهان نکند و تنها دغدغ قیباشد که حقا يمتعهد
نداشته  يو اقتصاد یاسیس یوابستگ زیعموم را داشته باشد و گروه دوم ن

گروه نخست را سانسور نکرده و به صورت  يها و داده ها افتهیباشد تا 
موارد در عالم واقع  نیاز ا کی چیعمل نکند و ه یشیو فرما ینشیگز

احتمال وجود دارد که هم  نیچقدر ا تیوجود ندارد. در عالم واقع
باشند؟  بندیپا یامر اخالق نیها به ا کالن بهداشت، هم رسانه يها سازمان
هستند که شغل آنها  یآن ثروتمندان یمال یکه حام یسازمان
تا چند  دهند یخود را قرار م هیسرما یدر محل یعنی! ست يگذار هیسرما

گروه ثروتمندان است  نیمتعلق به هم يا برابر آن را برداشت کنند، رسانه
به  خیاست که تار ییاستمدارهایو س و اگر هم نباشد متعلق به رهبران

 از آنها سرزده باشد. يا رفتار صادقانه آورد یخاطر نم
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 “باشد. گرید يالیفاجعه م کی ۀجهان در آستان دیشا”
را درك  اتیشود واقع یشناخت يخطاها ریآنکه اس یب تواند یبشر م آبا

 یذهن اتیاز فرض زانیچه م دیا بحث متوجه شده ينجایکند؟ احتماالً تا ا
 يبرخاسته از خطاها روسیو و وعیما، حول محور ش يها و دانسته

و دو  بیفر يکار با الفبا يجا نی. ممکن است تا همباشد یم یشناخت
 .دیآشنا شده باش يو برده پرور يدار برده نظامرکن محکم 

بشود  رمانیدستگ يزیچ وعیش قیآنکه از حقا يما برا قتیحق در
تفکر و خشت اول  ۀو  الزم میندار اریدر اخت“ تفکر مستقل”جز  یسالح

ها و  از رسانه يریرپذیو تأث یوابستگ يها سمانیر دنیبر يخرَدورز
 دیشیندیب يا به گونه کند یاست، چرا که رسانه شما را وادار م ونیزیتلو

که حدود  دیتفکر کن یانتخاب شده و تنها حول محور مسائل لکه از قب
افکار شما را به  ،يفکر يها یکش   آن مشخص شده. در واقع رسانه با خط

و  دیبرو ستیبا یکه شما م یکه خود انتخاب کرده نه سمت برد یم یسمت
درصد اطالعات خود را از  99درصد افراد،  99شوربختانه که امروزه 

که در  ییها نه مطالعه و تفکر و بحث آورند یدست م به ونیزیوها و تل رسانه
جهان  تیبود. امروزه غالب جمع ياز فرهنگ بشر یستودن یگذشته جزئ

در  يروزیپ يبرا کایآمر يها ابانیکه در خ ست یسانهمانند همان ک
 ...پرداختند یم یبه خوشحال يالیم

 شماره سه: توهم اخبار یشناخت يخطا
سقوط  ست،یفوتبال کی یدر ژاپن، خودکش يا رهیدر جز آتشفشان

باشگاه شبانه در  کیدر  یشرکت در سنگاپور، خشونت جنس کیسهام 
 ها در عربستان. از مارمولک ابیکم يا فرانسه، کشف گونه

 د؟یرا بدان ها نیالزم است شما همه ا ایآ
اما در  میشو یم یبمباران اطالعات يآور همه روزه به طرز اعجاب ما

چون  م،یا افتهیهم  يادیو اعتماد به نفس ز میدان یحال کم م نیع
. میا مسموم از اطالعات به نام اخبار را خلق کرده یقالب شیسال پ ستیدو

درصد موارد دانستن و ندانستن آن  99که در  ییها از داده یمعجون
 یعصب يمخرب بر کارکردها يما نداشته اما اثر یزندگ تیفیک بر يریتأث

ذهن انسان نامحدود  يها ییما در درازمدت خواهد داشت؛ گرچه توانا
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 یوجود ندارد که به موضوعات ییتوانا نیها ا است اما در اکثر انسان
بپردازد، لذا با پرداختن به چند  ادیز اریبس یمتفاوت با عمق و موشکاف

نخواهد پرداخت.  يگریشده و به موضوعات د یخستگ رموضوع دچا
به افکار ارائه شده، ابداً  یده نشر شده در اخبار با هدف جهت يها داده

 ندارند. يو روشنگر یبر آگاه یمبن یقصد و غرض
افکار شما را  يانرژ يا ه شده تا به اندازهساده اخبار، ساخت انیب به

نداشته  قیتعمق و تفکر عم يبرا يگرید يمصرف کند تا مغز شما انرژ
 باشد.

در قهرمان دوچرخه  ضهیاز سرطان ب يامروز اخبار متعدد دیکن تصور
بحران ماسک  ن،یزم ةاز همسرش، گرم شدن کر شهیهنرپ ییجدا ،يسوار

گربه در  کی يابتال گان،یشیم التیا يها مارستانیو لباس مخصوص در ب
در موضوع مهم  دیتوان یم ها نیبعد از همه ا ایآ د،یا دهیبه کرونا شن نیچ
پس از  ایتفکر مستقل ممکن است؟ آ ایآ د؟یکن قیتفکر عم يگرید

 دینخواه ضهیسرطان ب ادیدوچرخه سوار ناخودآگاه به  ۀکلم دنیشن
 یمسئله گرم شدن در ذهن شما تداع نیزم ةنام کر دنیبا شن ایافتاد؟ و 

 نخواهد شد؟
چون الزم است شما به آن  شود، یاخبار م تریمسئله ت کی امروز
) به یمالکان خصوص ایرسانه (رهبران و  یمال انیو حام دیشیندیموضوع ب

تر  بقاء و منافع آنها مناسب يبرا يفکر يفضا نیا اند دهیرس جهینت نیا
و غافل کردن مردم از  “یتوهم آگاه” جادیا رسالت اخبار قتیاست. در حق

 یرا از موضوع عیاست. اخبارها وقا گریبه موضوعات د دنیشیاند
 .کنند یو گول زننده بدل م یفن ریعام، غ یبه موضوع یکارشناسانه و فن

ها اعتماد به نفس  (چرا احمق ییکروگر، توهم دانا نگیداون اثر
 دارند؟) يشتریب

 يساز ها کلبه اختراع شد ابله نترنتیکه ا يروز از”
و در  سازند یم یخود بمب ساعت نیرزمیاوباش در ز کنند، یم

 “دهند یخطرناك انجام م يها یوان حمام خود جراح
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صورت است که واکنش  نیکروگر به ا نگیساده اثر داون ریتفس
دردناك  يالگو کیاز  دیانسان به  دانستن موضوعات جد یعصب ستمیس
اندك و  اریشکل که نخست با دانش و مهارت بس نیبه ا کند، یم يرویپ

 شود یم ییهمان توهم دانا ایدچار غرور و اعتماد به نفس کاذب و  زیناچ
کروگر  نگیمرحله هستند). طبق نمودار داون نیدر ا انمردم جه شتری(ب

از خود  شتریب اریدر توهم دانش بس دیبر عقا يدرصد تعصب و پافشار
 دانش است.

در آن موضوع، اعتماد به  شتریب نیدوم با دانستن و تمر ۀمرحل در
از اطالعات و  یانوسیو خود را در اق افتهیکاهش  يو یینفس و توهم دانا

آنقدرها هم دانا و توانا  ردیبپذ شود یکه سبب م ابدی یم دهیچیمسائل پ
فاضالنه که شاخصه  یداشته است. (فروتن یو فقط وهم آگاه ستین

 مرحله است) نیدانشمندان است نشانه ورود به ا از ياریبس
و پژوهش،  قیدر تفکر و تحق اریسوم پس از زحمات بس ۀمرحل در

بار با وجود  نیاما ا رسد، یم ییبه دانش و توانا یقیبه صورت حق بار نیا
“ نصف” ياعتماد به نفس و غرور و یقیو تخصص حق یدانش واقع

ذا کمتر تعصب و جمود از خود که توهم دانش داشته است؛ ل ست یزمان
. باشد یم دیجد يها افتهی رشیانعطاف و پذ ةآماد ماًو دائ دهد ینشان م

موهوم و  ياو موجود يریقهرمان اساط ایگفته شود رهبر  يمثالً اگر به و
وارد محفوظات  دیجد ةداد کیگزاره را به عنوان  نیبوده است، ا یالیخ

بالفاصله  نکهینه ا دهد، یقرار م ییآزما یخود کرده و در معرض راست
ساز  نقطه محل تفاوت سرنوشت نیقرار دهد و هم ولهرا هدف گل يراو

سر  یکه دانش و دانشمند با کس باشد یو توهم دانش م یقیدانش حق
همان  شود یم ییجنگ ندارد، آنچه منجر به منازعه و تعصب و صف آرا

با  یخداحافظ” دیشاگاه انعطاف و  یتجل یتوهم دانش است. دانش واقع
است، اما  “قهیبوده است در چند دق تدرس میپنداشت یکه م يزیتمام چ
حالت  نی(که ا برد یم زهیتوهم دانش دست به اسلحه و سرن يبشر برا

 ).باشد ینادرتر از دو حالت فوق م اریبس
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 کروگر نگیداون یمنحن -7 ریتصو

 يشتریبه نفس ب توهمِ دانستن نسبت به خود دانستن، غرور و اعتماد
 به همراه خواهد داشت. 

 ۀاند مسئل آورده دیها و اخبار در جهان پد که امروزه رسانه یمعضل
کروگر منجر به  نگیکه طبق اثر داون “ست یخرده دانش و دانش سطح”

 .گردد یم یاز خود دانش واقع يباالتر اریتوهم و اعتماد به نفس بس
اما چون  برد یبه سر م یعرفتاوضاع م نیرتریدر فق 21در قرن  انسان
 يرا به و يو عامه پسند یسطح یتیاز هر مسئله، روا نترنتیرسانه و ا

 يتوهم مانع خرَدورز نیارائه کرده است دچار توهم دانستن شده و هم
کردن  هیاست، تغذ نیرسانه و اخبار هم يها از رسالت یکی. گردد یم

و  یپا افتاده و نه چندان تخصص شیساده و پ یبا اطالعات ردمافکار م
که انسان اگر  ست یهی.  بدزیدچار کردن آنها به توهم دانستن همه چ

 شتر،یاول خود را از دانستن ب ۀدر درج داند یرا م زیگمان کند همه چ
بپردازد؛ در  يشتریبه جستجو و تفحص ب ندیب ینم یلیو دل دهید ازین یب

 زین دنیدر مقابلِ فهم شود یبه نفس کاذب، باعث م اعتماددرجه دوم 
مخالف  يها شهیاند ریاز بطالن بر سا یمقاومت ورزد و در اوج تبختر  قلم

بداند، “ دشمن”متفاوت و مخالف را  يها شهیاند نیبکشد، و حامل شیخو
آن به  رشیپذ ایدر مقابل دانش متفاوت  یدانش واقع کردیچرا که رو

از  يبدرقه کردن آن، با لبخند ایاست و  دیجد افتهیو  ستندان کیعنوان 
 جنس مخالفت و عدم اقناع.
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اند، اما  خود مشکوك يها مدام به دانسته دانشمندان”
 !“دهند یراه نم يدیها ابداً به خود ترد احمق

 از هر نترنتیها و ا حراج شده توسط رسانه يها خرده دانش امروزه
و  روسیو ۀآورده. مثالً در مسئل دیامور پد ۀمتخصص هم کیانسان، 

در  یچنان توهم دانش ،يا رسانه يها خرده دانش نیهم ون،یناسیواکس
از جهان ادعا کند  يا در گوشه يآورده که اکنون اگر دانشمند دیمردم پد

کورن  که ظرف پاپ ها ونیزیتلو يدست بشر است، مردم پا ۀتساخ روسیو
آنها خواندن دستورالعمل استفاده از  ۀمطالع نیتر قیدر دست داشته و عم

خواهند  وانهیرا د يو يرنگ مو و شامپو در بروشور آن است، با پوزخند
از  روسیبه آنها قبوالنده است و يا رسانه يها خواند، چون خرده دانش

 یبه انسان منتقل شده است! (اتفاق نیدر بازار ووهان چ نیگولخفاش و پن
از بزرگان علم  یکی هیکه لوك مونتاگن یمانرخ داد، ز يناباور نیکه در ع

 دزیا روسیو يارزشمند خود بر رو قاتیکه به موجب تحق یشناس روسیو
 نیخواند در ع یشگاهیکرونا را آزما روسیکرده بود، و افتینوبل در ةزیجا

 به او برچسب مجنون و هوادار شبه علم زده شد!) یشگفت
که دانش را با مطالعه و تفکر به  یزمان انیهست م یچه تفاوت اما

(اخبار) به ها ونیزیرسانه و تلو قیکه دانش از طر یو زمان میآور یدست م
 شود؟ یم تیدرون ما هدا

 يا شما شهروند نمونه“... را روشن کن ونیزیرا بسوزان و تلو ها کتاب”
 .دیقرن هست بیفر يبرا

در ذهن خود  آن را یو معان مینیب یمطالعه کتاب کلمات را م هنگام
بدان معناست  نی. امیکن یم یکرده و از اعماق حافظه خود بازخوان یتداع

 یو آن را ط میا که خود از قبل داشته یرا با دانش جان یکه ما کلمات ب
امر سبب  نیمخلوط کرده و ا میا در حافظه خود اندوخته اتیح يها سال

و آنچه از  ندیسلسله معلومات در ذهن ما به حرکت در آ کی شود یم
از  یتفکر ناش یعنی. میخود مبادله کن یدر کارگاه درون میا کتاب آموخته

و  گردد یفکر م یندگیموجب زا اًیدارد و ثان یدرون یمطالعه، اوالً منبع
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از آن به وجود آمده که منحصر بفرد است و در  يدیجد يها بیترک
 .ردیگ یم يفرد جا  ۀحافظ
منحصر به فرد محفوظات  يا که هر انسان به مثابه مزرعه ست یهیبد
که در ذهن هر فرد وجود  یکسب کرده و معان یدر طول زندگ یمتفاوت

در  یمتفاوت اناتیمتفاوت است. لذا با مطالعه سلسله جر يگریدارد با د
و  ها تیو بروز خالق ییامر محل شکوفا نیکه ا گردد یم جادیذهن ا

 .هاست ينوآور
 را خورد؛ بیاگر در کتاب نوشته شده باشد اسب س مثالً

سرخ در ذهن آورد  یبیرا س بیاست هنگام مطالعه نفر اول س ممکن
در  اهیس یو نفر دوم اسب دیسف یزرد، نفر نخست اسب یبیو نفر دوم س

 جان یاز کلمات ب یمتفاوت یدر هر فرد معان بیترت نیذهن آورد و به هم
 .دیآ یدر ذهن به حرکت در م

به  یخوردن اسب) به شکل متفاوت بیمخلوط دو تصور (س حال
. ممکن گردد یدر محفوظات افراد ثبت م دیجد يفکر بیترک کیصورت 

سرخ را به ذهن بسپرد و  یبیدر حال خوردن س دیاسب سف ياست فرد
 شیسلسله زا نیزرد و هم یبیدر حال خوردن س اهیاسب س يگرید

گسترده در  اسیکه در مق دیآ دیدپ یدر هر فرد، به شکل متفاوت يفکر
 نیدر ذهن خود خواهند بود که ا یمتفاوت میدراز مدت افراد صاحب مفاه

ها  و نبوغ ها تیخالق ،يفکر يها خود موجب بروز تفاوت ۀامر به نوب
از جنس علم و  يا خوردن اسب گزاره بیس ي. (حال اگر به جاگردد یم

 يها خواهد بود). در بخش ندارزشم اریتفاوت بس نیباشد ا انیدانش در م
است که  نیبر مردم ا يرهبر ياز ابزارها یکیخواند که  میخواه گرید

داشته  يشتریو هرقدر عوامل ب ابدی شینقاط اشتراك و شباهت مردم افزا
و سلطه بر  يشباهت داشته باشند رهبر گریکدیکه مردم در آنها با  میباش

 تر خواهد بود. آنها ساده
صورت  يدارا میکن یکسب م ونیزیتلو يکه از تماشا یدانش اما

 ونیزیخوردن اسب در تلو بیاز س یلمیهستند، مثالً اگر امشب ف یکسانی
خواهند  یرنگ و نوع مشخص يهردو دارا بیپخش شود قطعاً اسب و س

شکل در  کیسبز) و به  بیدر حال خوردن س يا قهوه یبود (مثالً اسب
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 یرا با قالب دیجد یافراد معان جهیشد. در نتخواهد  بتحافظه تمام افراد ث
فرم  نیو تا آخر عمر با هم کنند یم افتیشده در نییتع شیو از پ کسانی

قادر  ونیزیتلو قتیخواهند کرد. در حق یرا تداع یمعان نیو ساختار ا
که مطلوب  یتصورات افراد را به شکل یترفند ساده تمام نیاست با هم

سازد؛ و  نهیها نهاد را در ذهن يدیداده و فرمت جد رییتغ باشد، یخود م
و  افتهی شیافزا یذهن يها شباهت و اشتراك مردم در صورت بیترت نیبد
 .کند یتر م بر آنها را ساده يموضوع رهبر نیهم

به  يریکه چه تصو دیکن یواقع در مطالعه و تفکر شما انتخاب م در
 یشما گارد محافظت ون،یزیتلو ياعماق افکار شما فرو رود اما در تماشا

آنگونه که از قبل انتخاب شده به اعماق  ،یآورده تا معان نییخود را پا
 یاسیرهبران س ياز ابزارها یکیمسئله  نیافکار شما فرو رود و هم

ها را  تمام رسانه کنند یم یخاطر رهبران ممالک سع نیو به هم باشد یم
داران  حکّام نقش همان برده يها برا خود گرفته و امروزه رسانه اریدر اخت

 نیاز ا یاندک دیآ ی. لذا الزم مکند یم فایرا ا یشالق به دست باستان
که معتقد است  یفاصله گرفته و منطق فرسوده و مستعمل قیتحم نیماش

همان است را کنار  ندیگو یها م و هرچه رسانه ندیگو یهمه م رچهه
 یعنی يبشر يرفتارها نیتر از دردناك یکیکوتاه، تن به  یو مدت میبگذار

 .میتفکر و تعقل بسپار
 زین یشناخت ياز خطاها يگریخود موجب بروز نوع د اخبارها

 شوند؛ یم

 در دسترس بودن يشماره چهار: خطا یشناخت يخطا
 شود یشروع م Kکه با حرف  یاز شما سؤال شود؛ تعداد کلمات اگر

 است؟ Kکه حرف سوم آنها  یکلمات ایاست  شتریب
 نیاند ا قرار گرفته یمورد بررس قیتحق نیکه در ا یتیاکثر جمع پاسخ

 .شوند یشروع م Kکه با حرف  یبوده: کلمات
حدوداً سه برابر  باشد یم Kکه حرف سوم آن  یکه کلمات یحال در
در  “دانم ینم”(صد البته که پاسخ  شود یشروع م Kکه با  ست یکلمات

 درخور تأمل است) یقسم از سؤاالت هم پاسخ نیجواب ا
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 شده است؟ یذهن يخطا نیسبب چن یچه عامل اما
 میفکر کن عتریاند سر شروع شده Kکه با  یبه کلمات میتوان یما م چون

در دسترس بودن  ي. خطامیکن یآن را از حافظه خود بازخوان عتریو سر
الزاماً آن  رسد، یبه ذهن ما م عتریموضوع سر کیچون  دیگو یبه ما م

کلمات، جمالت و  يها با القا است. اخبار و رسانه حیموضوع صح
 هستند. یشناخت يخطا نیا نیمروج نیخود از بزرگتر یذهن يها شهیکل

 شیآزما تیلندن از جمع يها ابانیامروز در خ نیهم ست یکاف
که  يا کلمه نیاول دیو از آنها بخواه دیسؤال کن هیدر مورد سور يا شونده

 :ندیرا به شما بگو رسد یبه ذهنشان م
کلمات خواهند بود: داعش، جنگ، اسد،  نیکلمات احتماالً ا نیشتریب

 و... يپناهجو، آوارگان سور
 يا و مطالب رسانه يخبر يترهایمحصول ت ها شهیکلمات و کل نیا

در دسترس بودن است؛ چرا که اخبار و رسانه  يکه مصداق خطا باشد یم
 نیتر نانهیدر بدب یکه حت دیاز سوژه به خاطر آور يا شهیموجب شده کل

ابعاد  ریو نسبت به سا دهد یم لیاز سوژه را تشک یحالت، بخش کوچک
 یۀابن ر،یفرهنگ و تمدن، مشاه ،يگردشگر يها جاذبهسوژه (مثالً 

 .دینداشته باش یدسترس ةو آماد کی) تصور نزدیخیتار
کرونا در  روسیکه رسانه و اخبار از و یو تفکرات در دسترس ها شهیکل

 کرده است به چه شکل است؟ جادیذهن شما ا
به ذهن  انیدرصد از مبتال 95از  يریکرونا تصو ۀکلم دنیبا شن ایآ

 اند؟ شدن نداشته يبه بستر ازیکه اصالً ن رسد یشما م
تحت مداوا  هوشیب ژه،یو يها که در بخش مراقبت یگروه ریتصو ای

 هستند؟
که پس  شود یدرصد از افراد به ذهن شما متبادر م 98از  يریتصو ایآ

 ها ونیکه با کام ياجساد ریتصو ایاند  بازگشته يعاد یبه زندگ ياز بهبود
آن آهک  يتا رو شود یبه درون خاك پرتاب م لیحمل شده و با جرثق

 شود؟ ختهیر
 است؟ یقابل دسترس شتریشما ب يبرا ریتصو کدام
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اند؟ اکنون زمان آن  بوده تیاز واقع یکه تنها درصد کوچک يریتصاو
 .مییها بگو به رسانه ،یگرم دیخسته نباش دهیرس

نه  ایبه نام کرونا وجود دارد  یروسیو ایاگر از شما سؤال شود آ اکنون
ها و افراد  گفت چون رسانه دیباز هم خواه ایداد؟ آ دیخواه یچه پاسخ

  ند؟یگو یم نیها چن حاضر در رسانه
چون  ایگفته؟ و  نیگفت؛ چون فالن مرجع چن دیباز خواه ایآ

گفت چون پزشکان و  دیباز خواه ایآ کنند؟ یم نینفر چن ها ونیلیم
 ياکنون که تنها با چند خطا ند؟یگو یم نیچن يشمار یب راپزشکانیپ

ممکن  د،یا مدرن آشنا شده يایدن ۀو چند حقه روانشناسان یشناخت ةعمد
 یشناخت يخطا 90نمونه از  4فقط  نی.( ادیباش تهداش يگریاست نظر د

 است)
ها  به دور از رسانه يگرید يدر جا ستیبا یرا م قیقطعاً حقا پس

و  طرفانه یب یدر اعماق افکار خودمان که با مطالب ییجستجو کرد. جا
 به دست دهد. یحیصح جینتا تواند یشده و م هیتغذ حیصح

و  یمصلحت ،يا رسانه يها داده ومیاز آکوار يقدر دیهست لیاگر ما پس
ها تا به امروز به خورد  هرآنچه رسانه ستیبا یم میریفاصله بگ یشیفرما

چراکه  د؛ید يگرید یۀنهاده و مسائل را از زاو ياند، موقتاً به کنار شما داده
 گذاران، هیرا سرما میدان یم يماریب نیو ا روسیو نیا ةهرآنچه اکنون دربار

اند که  دارها و اصحاب رسانه به ما گفته بانکدارها، کارخانه استمداران،یس
 را در استخدام خود دارند. راپزشکانیپزشکان و پ
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 رسانه  -8 ریتصو

 ام! ساخته یروسیو”
 !دهیرس انیجهان بیموعد نشر آن و فر اکنون

ها را در  و رسانه یکالن بهداشت يها سازمان ست یکاف
و چند رهبر و  یچند کمپان ستند،یهم ن ادی..! زرمیبگ اریاخت

 زیم کیاطراف  یهمگ شتریب يفضا یچند حزب؛ با کم
را  ونیزیشما ساده است! تلو فهیجمع شوند... وظ توانند یم

 “قرن هستم بی... من طراح فردیروشن کن
 



 
 بیاز فر يا پرده مین

 
 به وسعت چهار قاره یشمال کره
 جیرا یشمال ةمردم کر انیدر م يزیانگ و شگفت بیعج اریبس دیعقا

 نیباتریمرتبه به عنوان ز نیکشور معتقدند رهبر آنها چند نیاست. مردم ا
 پسر در جهان انتخاب شده است!

در سال  یفوتبال کره شمال میحاضرند سوگند بخورند که ت آنها
 يها میاست و پس از شکست ت افتهیراه  یجام جهان نالیبه ف 2014

پر گل هفت بر صفر و چهار بر صفر قرار است  جیبا نتا نیو چ کایژاپن، آمر
 پرتغال برود! میبه مصاف ت

مزرعه  کیمعتقدند رهبر آنها تنها با سر زدن به   یشمال ةکر مردم
 رشد محصول تا سه برابر شده است! شیو افزا عیبرنج موجب تسر

نابغه بوده که در  کیکشور آموخته شده که رهبر آنها  نیکودکان ا به
 يها در رقابت یسالگ 9کند و در  یتوانسته است رانندگ یسن سه سالگ

 رشته را کسب کند! نیا یقهرمان یقرانیقا
 يدیکشور ترد نیاست که مردم ا شرفتهیپ ییاعتقادات تا جا نیا
همبرگر را  2000آنها در سال  یپدر رهبر فعل ل،یجونگ ا میند که کندار

توپ  کیگلف با  يکرده و در باز فیکتاب تأل 1500اختراع نموده، 
 توانسته است پنج حفره گلف را فتح کند!

خداگونه و  یتیکشور با ماه نیرهبران ا ،یشمال ةنگاه مردم کر در
به رفتن   يازین یفارغ بوده و حت یانسان يازهایو نقص از تمام ن بیع یب

 ندارند! ییدستشو
دارند.  يزیاعتقادات شگفت انگ زیمردم جهان ن ریدر رابطه با سا آنها

کودکان را در چاه  یسرگرم يبرا کایمثالً آنها معتقدند مردم آمر
 يروهایگوناگون، ن يکشور در نبردها نیارتش ا نکهیا ای اندازند، یم

 کرده است. میرا وادار به تسل سمیالیامپر
کشور را به باور  کیمردم  نگونهیا توان، یم يدر عصر تکنولوژ چگونه

 آور واداشت؟ و خنده یخراف“قیحقا” نیچن
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استفاده کنند، انجام  نترنتیاز ا توانند یم يکشور افراد معدود نیا در
نها کشور ت نیا ونیزیتلو باشد، یبه خارج از کشور ممنوع م یتماس تلفن

دستاوردها و  فیبرنامه آنها را توص ةسه کانال است که عمد يدارا
 .دهد یم لیتشک يکشور و اخبار تکرار نیآور رهبران ا اعجاب يها ییتوانا

 یبا مجازات نیو قوان دیسؤال بردن اخبار، عقا ریکشور هرگونه ز نیا در
 تیدر موفق ییطال ۀ. اما نکت1دردناك در سه نسل همراه خواهد بود

امکان  کشور نیکشور محروم کردن مردم از تفکر است! در ا نیرهبران ا
فرزندان خود،  لیتحص يبرا نیهمه افراد فراهم نبوده و والد يبرا لیتحص

و   هیکشور ته نیدر ا یگزاف پرداخت کنند. حت يها نهیهز ستیبا یم
آن تنها  یداخل نترنتیا يممنوع بوده و در فضا زیکتاب مقدس ن ۀمطالع
و  يا کره يمانند دستور پخت غذاها یتیو کم اهم تیفیک یب يمحتوا

 کشور در دسترس است. نیآداب و سنن ا
هستند که مردم  نیا ونیخود را مد تیکشور موفق نیا رهبران

 کنند، یم افتیها در خود را تنها از جامعه و رسانه يها اطالعات و دانسته
 بران است.خود ره اریکه در اخت ییها رسانه
 ریکردن مردم خود، از سا زولهیا”کشور با  نیرهبران ا قت،یحق در
هرآنچه را که مطلوب خود بوده به “ ها گرفتن رسانه اریدر اخت”و “ مردم

 اند. مردم قبوالنده
 میاز خود سؤال کن دیبا میکشور را سرزنش کن نیاز آنکه مردم ا شیپ
قرار  یطیشرا نیدر چن تر عیوس یاسیدر مق زیممکن است خود ما ن ایکه آ

 نیدر چن زیکرونا ما ن يریگ ممکن است در مورد همه ایآ م؟یگرفته باش
 م؟یقرار گرفته باش یچارچوب
اطالعات و  ةکه عمد میسؤال، نخست الزم است بدان نیپاسخ به ا يبرا
به ما  یقیمسائل مختلف در جهان از چه طر رامونیما پ يها دانسته

 يماریکه چرا ب میسؤال را از خود بپرس نیدوم ا ۀاست؟ و در درج دهیرس
و افغانستان تلفات  منیهمچون  ریو فق ییقایآفر يکرونا در کشورها

و  ونیزینداشتن تلو انیم یارتباط معقول ایاست؟ آ اوردهیبار ن هب ياریبس

                                                           
 انگی ونگیپ يها ومیبرگرفته از کتاب آکوار 1
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پاسخ به  يکرونا وجود دارد؟ برا روسیاز و یرسانه با مصائب و تلفات ناش
 زود است. يسؤال قدر نیا

 وعیجهان وجود دارد؟ ش یفعل تیو وضع یکره شمال نیب یشباهت چه
تجمعات قدغن است،  سازد، یجدا م گریکدیها را از  انسان يگذار و فاصله

در جمع  ستیبا یاست و م روسیو شتریصحبت کردن موجب انتقال ب
ها بمانند  در خانه ستیبا ینشر شود، همه م یروسیسکوت کرد که مبادا و

. تنها راه اطالع ست يمجاز يها ها شبکه انسان نیب ارتباطو تنها راه 
هاست.  انسان یواکسن ناج ست، يمجاز يها شبکه عیانسان از اخبار و وقا

 ی!رهبر کره بهداشت ست؟ یمتعلق به چه کسان يمجاز يها شبکه نیو ا
 یاجتماع يها ها و شبکه آن خود صاحبان رسانه یمال انیکه حام یسازمان

 هستند!
 یشناخت يسه خطا بیجمع (ترک-رسانه-تیمرجع کسیماتر

 ناخودآگاه يعمده)، رهبر
به جهنم، که  دیبرو ییبه مردم بگو يطور ؛یعنی استیس”

که آدرس جهنم را هم  دیایبه وجود ب ازین نیها ا آن يبرا
 )“لیچرچ نستونیبپرسند. (و

مدرن الزم است نخست  يو سازوکار رهبر یروشن شدن چگونگ يبرا
شده  هبملموس و تجر يها با مثال يبا مفهوم ناخودآگاه و سپس قدر

 .میموضوع بپرداز نیبد
 میمغز را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقس دیفرو گموندیز

که  ست یاحساسات و اعمال رندهیدر برگ اریهش ای: بخش خودآگاه کند یم
 یمثالً بخش خودآگاه ذهن شما اکنون نسبت به کتاب م،یدار یاز آن آگاه

 دیآن نشسته باش يکه ممکن است رو یو صندل دیکه در دست دار
اما بخش ناخودآگاه مخزن  کند، یرا درك م طیمح ياهادارد و صد یآگاه

هاست که نسبت به آن  آرزوها و خاطرات و کشش ها، شهیاحساسات، اند
 کی. بخش ناخودآگاه ذهن به صورت میندار ی) آگاهشهیمعموالً(نه هم

ها،  و براساس تجربه يزیشده به صورت غر يزیر برنامه شیاز پ وتریکامپ
 دهی. به طور ساده چککند یم يمارا رهبر ها جانیخاطرات، اضطراب و ه
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درصد  5 دیاست که تنها شا يبند بل جمعصورت قا نیبد دیفرو اتینظر
درصد  95و  شود یرفتار، افکار و اعمال ما توسط بخش خودآگاه کنترل م

کالم  گریناخودآگاه است. به د ریاعمال و رفتار و افکار انسان تحت تأث
که  شود یجمله آغاز م نیبا ا يدانش روانکاو دربه عنوان پ دیانقالب فرو

به نام ناخودآگاه  تر يقو یو انسان توسط عامل ستیخرَد پادشاه انسان ن
 .شود یم يکنترل و رهبر

قدم  دیرو یکنسرت به مرکز شهر م کی يتماشا ياگر امروز برا مثالً
برخاسته از  یصندل يو نشستن بر رو طیبل دیزدن شما و خر

 يو برا دیمند چرا اصالً به کنسرت عالقه نکهیشماست، اما ا رخودآگاهیضم
مند  عالقه یقیبه چه نوع موس نکهیا ایو  دیا محل مراجعه کرده نیآن به ا

در ناخودآگاه شما دارد که  شهیر یعالقه همگ نیا شیدایپ لیدلو  دیهست
 یذهن يها و گره ها یخاطرات، واپس زدگ ات،یمحل انباشت تجرب

 يناخودآگاه افراد رهبر ریبتواند بر ضم ياگر فرد بیترت نیشماست. بد
کند و آن را به کنترل خود درآورد قاطعانه توانسته انسان را بنده خود 

از  یکیآگاه باشد. به  یبندگ نیبه ا يخودآگاه ذهن و بخش آنکه یسازد ب
 :دیتوجه کن يرهبر نیا يها نمونه

هـ  1399ماه سال  ي(ديالدیم 2020در ماه دسامبر سال  اکنون
کرونا در کشور انگلستان به صورت  روسیو ونیناسی. واکسمی.ش) قرار دار

واکسن  قیکشور در حال تزر نیا مارستانیب 70آغاز شده است و  یهمگان
 ستیسال به عنوان گروه پرخطر (و مشخص ن 80 يافراد باال يبر رو

 يپرخطر برا ایکرونا و  يماریبه ب يمقصود پرخطر از نظر ابتال
 درمان هستند. ) و کادر؟یبازنشستگ يها و صندوق مهیب يها شرکت

 ژهیبه و گرید يکشورها نیساکن رسد، یبه نظر م ها ینظرسنج طبق
ها نداشته  واکسن دینسل جد نیبه ا یچندان نانیاطم انهیمردم خاورم

 :میداشته باش ینگاه میها ن رسانه کردیبه رو ستیبا یباشند و اکنون م
 وعیش تیدسامبر در خصوص وضع 18دسامبر و  22که در  ياخبار
 .گردد یمنتشر م
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 ناخودآگاه یعصب ستمیس ينقش رسانه در رهبر  -9 ریتصو
و  لیکه مردم آن تما ست يسمت راست متعلق به کشور ریتصو

 187خبر  نینداشته و در روز نشر ا ونیناسیبه واکس یچندان نانیاطم
 به کرونا از دست داده است: يشهروند خود را بر اثر ابتال

باز و بدون امتداد انتخاب  يا نامشخص و با منظره ییبا انتها ری. تصو1
منظره به صورت ناخودآگاه در فرد احساس قرار  نیا دنیشده است: د

و امتداد  کند یم یو بدون راه حل را تداع انتها یب یگرفتن در بحران
 .گردد یبودن بحران م انیپا یحس ب يموجب القا ریتصو

در اطراف  يشدن فرد دهیبدون د ریمرد تنها و پشت به تصو کی. 2
 از جهان.  یانزوا، جدا و دور افتادگ ،ییحس تنها يالقا ؛يو

لبه قبرها در حال قدم زدن  يکه بر رو يقبرستان و مرد ي. نما3
 یستیهر لحظه در اعماق مرگ و ن نکهیحس که امکان ا نیا ياست؛ القا

 يها مراقب قدم نانیاطم تیبا نها ستیبا یسقوط کند وجود دارد و فرد م
 خود باشد.
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که القاء  يا بگونه رینور تصو میگرم و تنظ يها . عدم استفاده از رنگ4
 شود. يدیکنندة حس اندوه و نا ام

مانند؛ کودك،  یبه زندگ دیدال بر نشاط و ام ی. عدم مشاهده عالئم5
 و... واناتیح یدرخت، حت

 یتیجمع يبرا »مرگ«و استفاده از لفظ  ریتصو نی: با مشاهده اجهینت
افراد با  شود یموجب م گرید ریتصو» جان باختگان«به مراتب کمتر از

و  یو افسردگ أسیخود متوجه شوند دچار  نکهیمشاهده آن بدون ا
ناخودآگاه شوند و دروناً خود را در اوج فالکت و مصائب تصور  يها تنش

افکار و  يریگ ناخودآگاه منجر به شکل يها کشش و جاذبه ونکند(!) اکن
 شده است. نییتع يو يکه برا شود یم ییاو در راستا التیتما

 دوم: ریتصو اما
جمع؛ اکنون شما  کی. قرار گرفتن پنج  نفر در کنار هم به صورت 1

 دیو دوستان خود شو زانیدر اعماق ناخودآگاه خود دلتنگ عز ستیبا یم
ور آن مدتهاست در جمع با آنها حض نیو قوان وعیکه به واسطۀ ش

 .دیا نداشته
و  دیقرمز و سف بیقرمز و ترک ریگرم نظ يها . استفاده از رنگ2
 قاًیعم ستیبا یاکنون شما م ؛یحس نشاط و زندگ يالقا يبرا ،یمشک

 .دیخود باش یزندگ يریو از سرگ يعاد يخواهان بازگشت به روزها
به عنوان  ریتصو ی. استفاده از سه دختر نوجوان در بخش اصل3
 جادیخواهان ا قاًیعم ستیبا یاز نشاط و جاذبه(!) اکنون شما م ينماد
 .دیباش ریمشابه با تصو یتیمناسب و قرار گرفتن در وضع یطیشرا

بر  یدر پشت دختران که ماسک گریدو فرد د ری. استفاده از تصو4
 چهره ندارند.

 رسد یکه به نظر م یدرب ي . قرار گرفتن دختران نوجوان در آستانه5
و  ییحس خروج، حس نجات، رها يگشوده شده است(!) القا یبه تازگ

 .شیگشا
 يروشن در باال یمهتاب يها مجهز به چراغ يراهرو کی. قرار گرفتن 6
دختران در  نیروشن که ا يریالقا کنندة حس اعتماد و مس ر؛یتصو
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 کیکنندة  یاند. تداع کرده یط یمدرسه خود تا درب خروج يراهرو
 .ییمنتج به رها مطمئن و ریمس

 .شتریکشش ب جادیا يبرا یجنس فیخف يها . استفاده از جلوه7
که  شرفتهیفوق پ وتریابر کامپ کیشما به مانند  یدستگاه عصب اکنون

سال تکامل آموخته است با مشاهده هر نماد و هر  يها ونیلیم یدر ط
خود و به تبع آن رفتار شما تحت  يرا در قشر مغز ژهیو ییها بخش ریتصو

 یتیکه در وضع گردد یقرار دهد، به تکاپو افتاده و خواستار آن م ریتأث
و  بایروشن و ز ریمس نی. حال اردیسمت چپ قرار بگ ریبا تصو ابهمش

کشانده است  يو شاد ییرا تا دروازه رها یسیکه دختران انگل یپرنشاط
ناخوداگاه شما را  ریتصاو نیکه در انگلستان قرار دارد با ارائه ا يا تا رسانه

 رد ایدو جغراف نیا انیتفاوت م ست؟یدچار کشش و طلب آن قرار دهد چ
 است؟ پاسخ: واکسن(!) يزیچه چ یبرهۀ زمان نیا

 کی میتسل دیشما بدون آنکه خود بدان ریتصاو نیاز مشاهده ا پس
 يگریمالحظه د چیکه بدون ه دیا شده اریناهش قیکشش و جاذبه عم

 کیمسئله  نیا دیکن یزد و گمان م دیدست به مطالبه واکسن خواه
شماست که خود بدان  یمطالبه برخاسته از منطق و حقوق انسان

رسانه بوده  نیکه ا دینکته توجه نکن نیبد داًو ممکن است اب د،یا دهیشیاند
کنترل ناخودآگاه شما را در دست  يبصر يها و حقه ها کیکه با تکن

خاص خود ابتدا در ذهن و سپس در  يها گرفته و خواسته خود را با اهرم
 يبه متقاعد کردن شما برا يازین یکالم شما کاشته است. اکنون حت

آن  يبرا یحت يا ممکن است عده هواکسن وجود ندارد، چرا ک قیتزر
 بزنند. زین يدست به التماس و لحظه شمار

و ناخودآگاه  یالعمل عصب عکس کیمطالبۀ شما صرفاً  بیترت نیبد
ترفند شما  نیشما بوده که با ا یو درون ارینسبت به فعل و انفعاالت ناهش

و  ستیکار ن انیپا نیکشانده است، اما ا يگر و مطالبه میرا به آستانه تسل
 .ابدیتداوم  زین يگریتوسط مراجع د ستیبا یکنترل افکار م نیا

که  کنند یاز واکسن زدن امتناع م لیدل نیاز افراد به ا يگرید گروه
 روسیآنها، بدن به و کبارهی ياند و با ابتال مبتال شده يماریب نیقبالً به ا

 نیبه ا يگریگروه د ایندارند.  ونیناسیبه واکس يازیمقاوم شده و لزوماً ن
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 کیجامعه به  اداز افر ییدرصد باال يکه با ابتال آورند یم ياستدالل رو
که  دیآ یم دیپد يا گله یمنیا ای یجمع یمنیموسوم به ا یحالت روسیو

 .کند یم ازین یواکسن ب قیآنها را از تزر
 

 
روز توسط سازمان  اتیبه فراخور مقتض یعلم فیدر تعار رییتغ  -10 ریتصو

 بهداشت یجهان
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گروه را  نیبهداشت است که ا یعال يها اکنون نوبت مراجع و سازمان
 واکسن کنند. قیمتقاعد به تزر زین

در  یجمع یمنیآغاز نشده است ا ونیناسیماه ژوئن که هنوز واکس در
 یمنیا: ”شود یم فیصورت تعر نیبه ا یسازمان بهداشت جهان گاهیپا

 ایو  ونیناسیکه به واسطۀ واکس یعبارت است از محافظت یجمع
 .“شود یدر افراد جامعه حاصل م نیشیپ يها عفونت
 یمنیا فیتعر ونیناسیقبل از شروع واکس یدر ماه نوامبر و کم اما

تنها راه حاصل شدن آن را  نیشیپ يها با حذف عبارت عفونت یجمع
 .دارد یمردم جامعه اعالم م »ونیناسیواکس«

مبتال  روسیو نیهم که به ا يافراد یبدان معناست که حت نیا
 یسادگ نی. به همرندیقرار بگ ونیناسیمورد واکس ستیبا یاند، م شده
در خصوص  یمرجع جهان نیبه عنوان معتبرتر گاهیپا نیا یعلم يها گزاره

 یعلم يها افتهی. مطالب و کند یم رییروز تغ اتیبهداشت طبق مقتض
باشند به موازات مناسبات  یبر علم و دانش واقع بقاز آنکه منط شیب

با نفوذ به اعماق  زیها ن و رسانه کنند یم رییتغ يو اقتصاد یاسیس
سوق  یمضاعف شما را به همان سمت یناخودآگاه شما به عنوان اهرم

 اند. خواهند داد که خود انتخاب کرده
قرار  رند،یقرار بگ ونیناسیمورد واکس ستیبا ی: همه میینها جهینت

در انگلستان  یمسئله معاف شود. اما ممکن است حت نیاز ا یکس ستین
نکرده و در  نانیواکسن اطم ییوجود داشته باشند که به کارا يهم افراد

 رد گاهیو اعتماد که گاه و ب یتینارضا نیا ند،یآن برآ قیصدد امتناع از تزر
درآمده که اگر مورد سانسور  یابانیها و اعتراضات خ غالب تظاهرات

مردم آن  يفکر يفضا انگریممکن است ب رد،یقرار نگ یها اجتماع شبکه
گروه که ممکن  نیاقناع ا يباشد، اما برا ونیناسیر حوزه واکسکشور د

افراد  یحت نکهیبر ا یمبن نیمحقق ریاخ يها افتهیاست گمان کنند طبق 
مصون خواهند  يماریب نینسبت به ا زیو بدون عالئم ن فیخف الئمبا ع
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دست به موج  ستیبا یبه واکسن نخواهند داشت م يازین گری، د1شد
 زد. يا رسانه - یعلم يها ياز فضاساز يگرید

 شود یبه کار گرفته م يراهبرد قدرتمندتر اکنون
که  يدر همان کشور روسیو دیجهش جد يبر رو يخبر مانور

 در آن آغاز شده است. ونیناسیواکس

 
 کرونا روسیجهش و  -11 ریتصو
 یجزئ میدان یکه م دیبه نسبت جد یروسیجهش و ظهور و نیا يبرا

سال ادامه  ها ونیلیخانواده کروناست که م يها روسیو یعیاز روند طب
 يویخواند) اکنون دو سنار میخواه شتریب يبعد يها دارد (در بخش

 متصور است: يو تجار يا رسانه
 راتییتغ نیکرده و ضمن ا رییجهش تغ یممکن است ط روسی. والف

شود  یهمان گروه يبه وجود آمده باشد که موجب ابتال دیجد روسیو
 يماریبدون عالئم نسبت به ب ایاند و  شده ماریب فیه صورت خفب ایکه 

است و گروه  ازیمورد ن يدیصورت واکسن جد نی: در ااند افتهی تیمصون
سازنده  يها یکمپان یخواهند بود. به طور جالب ازمندیبدان ن زیمذکور ن

 یکه قادر است در ط کند ی) اعالم مونتکیبا زریواکسن (به طور خاص فا
                                                           

1 Discordant neutralizing antibody and T cell responses in 
asymptomatic and mild SARS-coV-2 infection,Scince immunology 
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و  دیجد یواکسن یعنیکند،  دیواکسن تول دیجد روسیو نیا يبرا هفته 6
 !...بدون استثنا یهمگان یقیتزر

 روسیدر مقابل و یاند که حت شده یطراح يا ها به گونه ب. واکسن
اندازه به صورت  نیتا ا یو اگر واکسن شود یم تیموجب مصون زین دیجد

هم که هنوز  ییها روسیو هیشده است که عل یو قدرتمند طراح يا حرفه
 نیواکسن و ا نیکند، قطعاً ا ییزا یمنیاست توانسته ا امدهیبه وجود ن

 یکارآمد و قابل اعتماد خواهد بود، لذا حت اریبس يتکنولوژ کی يتکنولوژ
 نخواهد کرد. جادیا یآن مشکل چندان قیتزر زین یقبل يدر صورت ابتال

در مقابل  میاست؛ تسل زیچ کی یاحتمال يویهر دو سنار جهینت
 زیتر ن تر و مقرون به صرفه دوم هوشمندانه يوی! اما سنارونیناسیواکس

 خواهد بود.
 

و  دیکه نوشابه کوکاکوال را مف یهم گروه قتیحق در
که بالعکس  یو هم گروه دانند یرا مضر م ینوشابه پپس
در حال  دانند یو کوکاکوال را مضر م دیرا مف ینوشابه پپس

 هستند.“ ها نوشابه” غیتبل
 

ها و قدرت مراجع  مثال کوچک از قدرت رسانه کیفوق تنها  موارد
 نیاکنون با ا ست یدر کنترل ناخودآگاه افراد بوده و کاف یعلم یعال

 ،یعلم يها مجله يترهایت د،یها، اخبار، جرا و طرز فکر به برنامه نشیب
 يدئوهایو و ری. تصودیو... بنگر یسازمان بهداشت جهان يها هیانیب

 یابانیخ يها یضد عفون ،یمارستانیب زیرعب انگ ياز فضاها دهش یمهندس
ووهان، اخبار  يروها ادهیشدن مردم در پ هوشیمخوف، ب يها با لباس

به  یعلم يها افتهیکه در قالب  يزیداروها و تمام آنچ تیها و موفق جهش
افکار شما  و رفتار و ماتیتصم ای. آدیما ارائه شده است را مجسم کن

داران مانند مصر باستان با  محصول تفکر مستقل شماست؟ امروزه برده
بلکه با احداث  کنند، ینظارت نم يبر صف کارگران مصر ریو شمش انهیتاز

که انسان  کنند یعمل م يا ها به گونه مرجع و رسانه يها سازمان
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حال  نیشده باشد و در ع يزیر برنامه شیاز پ يا به برده لیناخودآگاه تبد
و انتخاب  اریاز سر اخت يو افکار و ماتیگمان کند تصم يدمتوهم از آزا

 خود بوده است.



  
 بیدوم فر ةپرد

 

 م؟یا قرن گفته بیچرا به کرونا فر ب،یفر یشناس واژه

 را بخنداند؟ یتا گل اندیگر یرا م یآسمان سم،یگلوبال ایآ
 
است که  متیق  قدر گران آن تیدورانِ جنگ، واقع در”

 "ها از آن مراقبت شود. از دروغ يهمواره با حصار دیبا
 لیچرچ نستونیو

است و ذاتاً با دروغ متفاوت “ غافل کردن به خدعه” يبه معنا بیفر
خود موجب  ییبایکه با ز یمردان ایبه زنان  اتیاست. همانگونه که در ادب

خورده و  بیفر يکه هم در معنا ندیگو یم بایفر شوند، یم گرانید ياغوا
 .1رود یدهنده به کار م بیفر يهم در معنا

 س،یتدل یو گاه ییبا ظاهرآرا يافراد ایمعناست که فرد  نیبه ا بیفر
نه  یبه سمت موضوع یاتیموضوع مهم و ح کیسبب شوند توجه افراد از 

کانون توجه مخاطب  دهندگان، بیچندان مهم منحرف شده و مطلوب فر
توجه کند، توجه  ستیبا یکه م یمخاطب به موضوع اصل جهیشود، در نت

خود  يظاهر ییبایکه با ز بایبه اصطالح فر ایو  بایز ینکند؛ همانند زن
از جمله  يگریتوجه کند و مسائل د يو ییبایموجب شود مرد تنها به ز

گفته  بیترت نیو بد اوردیرا در نظر ن یمدن نیاخالق و تعهد و قوان
 شده است. فتهیکه مرد فر شود یم

 يریانحراف افکار به مس یو نوع “ستیدروغ ن بیفر” قتیدر حق پس
آن پرداخته و  نیبه آراستن و تزئ دیمد يها دهنده مدت بیاست که فر

                                                           
 فرهنگ لغت دهخدا 1



 / کرونا فریب قرن  72
 

افراد  یمعرفت يابزارها ریمشغول نگاه داشتن افکار، حواس و سا یبه نوع
به منظور پنهان داشتن امور مهم و  ت،یو کم اهم یفرع یبه موضوع

 .باشد یاز شعاع ادراکات و حواس مخاطب م يگرید یاتیح
دست راست خود، توجه  ةکنند رهیکه با حرکات خ يشعبده باز رینظ

نباشد که  یمتوجه دست چپ یتا کس کند یمخاطب را بدان جلب م
 .گذارد یخرگوش در کاله م

نه چندان  يامر نیو تزئ ییاگر امروز من با خدعه، بزرگنما پس
همچون  یمانند مسابقه فوتبال شما را از پرداختن به امور مهم یاتیح

شما را  قتینرخ تورم غافل کنم در حق شیو افزا نیزم ةگرم شدن کر
ام، بلکه  ام. در واقع من در خصوص فوتبال به شما دروغ نگفته داده بیفر

ام؛ اما  تفکرات و توجهات شما را منحرف ساخته حیصح ریسم بیبا فر
 .ردیگ یبه خود م يتر مفهوم جالب ،یو نظام یاسیدر عرضه س بیفر

به  يکه برا یعبارت است از اقدامات بیفر یو نظام یاسیس اتیادب در
 یقیحق ریجلوه دادن امور غ یقیحق قیاشتباه انداختن دشمن از طر

با هدف  بیفر اتی. عمل1بندهیمواضع فر هی. مانند تهردیگ یصورت م
و  يخود يها يو توانمند یاصل ماتیگمراه کردن دشمن نسبت به تصم

خود دشمن ” تیتا در نها گردد یاجرا م يخود يروهاین اتیاهداف و عمل
مقابل  ۀجبه يروهاین تیمبادرت به اقدامات خاص و ناخواسته به موفق

 2.“دیکمک نما
اعمال ”که با  ست یانیجمله پا نیدر هم بیفهم مفهوم فر دیکل شاه

و خادم خود  گانیرا يروهایبه ن لیدشمن را تبد يروهایدر واقع ن بیفر
ا باشند و در اعماق که ناخواسته شبانه روز در خدمت م يبطور میا کرده

نسبت به خودشان  يتفکرات خود گمان کنند در حال خدمت و فداکار
 “هستند.
به  تواند یموفق م بیفر کیگرفت که  جهینت نگونهیا توان یم پس

 يو مواجب برا رهیج یب یافراد، کارگران ریقدرتمند از سا یمثابه افسون

                                                           
 29ص  ات،یعمل نامه نییآ ،يریوز نیمع 1
 8(ع)، ص نیانتشارات دانشگاه امام حس ،ینظام بیفر 2
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به  خوردگان بیضمن منحرف کردن حواس فر یدهنده بسازد تا حت بیفر
مند شد و  بهره زیو زحمات آنها ن يبتوان از انرژ یحت یفرع یموضوع

خوردگان از توجه به اصل موضوع بازمانده و با  بیفر نکهیا جهینت
دهنده  بیکه فر یو منابع خود به موضوع ياختصاص تمرکز و انرژ

از  کنند و اتفاقاً ياریبه اهداف شوم خود  دنیرا در رس يانتخاب نموده و
 هم خواهند شد. تیدچار غرور و رضا زیکار ن نیانجام ا
 است: يدیاصول کل نیدر ا بیفر یو ثمربخش تیراز موفق و
خورده از اعمال خود لذت ببرد و بدان استمرار بخشد،  بیکه اوالً فر”

 یانسان دوست ،ییگرا یمل ،يفداکار ندیمثالً از انجام آن امور حس خوشا
 نریخورده گردد (بنابر نظر اسک بیفر بینص  یو شرافت و افتخار و سالمت

 ادامهرفتار  نیشود تا ا خورده بیفرد فر بینص یو جمع يفرد يها پاداش
 ).ابدی

غفلت  ینسبت به موضوع اصل ایامور گردد که  نیچنان ذوب ا اًیثان
 “قلمداد کند. تیاهم یو ب یفرع يبه اشتباه آن را امر ای دهیورز

که افراد  ستین یقاعده مستثن نیاز ا زیقرن ن بیفر نیریش بیفر و
 يوحشت و هم مفتخرانه و داوطلبانه و سرخوش از خو يهم از رو

 تیمسئول”همچون  ینیاز سالمت خود و مفتخر به عناو انتیص يدالور
 لیتبد بیفر ةچنان کردند که در پس پرد“ فداکار، قهرمان، دلسوز ر،یپذ

شدند و به اصل موضوع  بیطراحان فر يو مواجب برا رهیج یبه کارگران ب
 .دندیغفلت ورز

 يا از اصول پدافند غیرعامل فریب اغفال است یعنی ما مجموعه یکی
هایی را انجام دهیم که طرف فریب خورده اطالعات را  از اقدامات و فعالیت

قدامی غلط را نتواند به درستی کسب کند و بر مبناي اطالعات غلط، ا
پیامبر  یندارد و حت یالزاماً بار منف ب،یانجام دهد. استفاده از فر

ریزي کردند که دشمن به هیچ وجه  (ص) در فتح مکه طوري برنامهالماس
احساس نکرد که طرف مقابل قصد فتح مکه را دارد؛ یعنی نوع شعارها، 

مالً فریب نوع حرکات، نوع سازماندهی نیروها به طریقی بود که دشمن کا
خورد و به تعبیر دیگر در فتح مکه غافلگیر شد و سپاه اسالم از غافلگیري 

نهایت استفاده را کرد و مکه به راستی به دست مسلمانان فتح  شمند
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هاي جدید همینطور است، مثالً در جنگ جهانی دوم  شد. در جنگ
ین هواپیماي فریبنده داشت و ا 400انگلستان حدود صد فرودگاه بدلی و 

عوامل را به کار گرفت تا اطالعات اشتباهی را به طرف مقابلش بدهد و 
هاي  اش در حوزه آنها را اصلی معرفی بکند در صورتی که کار اصلی

شد و وقتی دشمن را مشغول کرد از مسیرهاي دیگري  دیگري انجام می
 .1توانست اهداف خود را پیاده کند

الزم است به ذکر  مینستو دروغ را دا بیفر انیکه تفاوت م اکنون
 .میبپرداز خیدر تار بیفر يها اتیاز عمل یمثال

 قرن حاضر بیکرونا، فر - شیقرن پ بیفر ،ينرماند
 بیکه همواره آن را  فر خیتار بیفر يها اتیعمل نیاز بزرگتر یکی

در جنگ  -خورده است  دیکل زیکه اتفاقاً در تهران ن - ام دهینام شیقرن پ
 است: ریدوم واقع شده و شرح آن به قرار ز یجهان

، 2لیچرچ نستونیو ن؛یمتفق ي در جبهه يمحور تیشخص سه
و  اههیس ي، در سفارت تهران بر رو4نیو ژوزف استال 3روزولت نیفرانکل

 توافق کردند. بیفر اتیعمل یۀطرحِ اول
 یعنی اتیعمل نیحصار لقب گرفت. نامِ ا اتیعمل ات،یعمل اسمِ

در «او؛  نیانتخاب شده بود. طبقِ دکتر لیچرچ نیدکتر يرو ، از5حصار
 يهموراه با حصار دیاست که با متیق  قدر گران آن تیدورانِ جنگ، واقع

 ».ها از آن مراقبت شود از دروغ
عمل  یبه طورِ پنهان دیها با آن نیساده نبود، بنابرا يآلمان ناز شکست

آلمان پنهان  یامل اطالعاتعو دیو زمان و محلِ حمله را از د کردند یم
را  يو فرانسه، نورماند يشورو کا،یآمر س،یانگل یعنی نی. متفقکردند یم

                                                           
 ،ینوشته حسن امام کتابچه پدافند غیرعامل، انتشارات آموزش و پرورش / جنگ نرم، 1

 انتشارات امیرکبیر
2 Winston Churchill 
3 Franklin D. Roosevelt 
4 Joseph Stalin 
5 Operation Bodyguard 
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مثلِ  يحمله انتخاب کردند تا پس از تصرف ساحل نرماند ۀبه عنوان نقط
 .اورندیب رونیغرب را از چنگ آلمان ب ۀباز شده و کلِ جبه کانیپ

بر بخش  ها يسلطه ناز انیبرپا يآغاز نیتوسط متفق ينرماند فتح
 يامپراطور بیفر نیپس از توسل به ا یاز جهان بود و اندك زمان یعیوس
 انیبه پا يو یبا خودکش 1945رو به افول رفته و سرانجام در سال  تلریه
 دیشا کرد یسقوط نم ياگر نرماند شود یکه گفته م ییتا جا رسد؛ یم
 .خورد یشکست نم رگزه تلریه

 بیفر کیبود؛ قرار شد تا با  کیاستراتژ ات،یعمل نیعملِ ا دانِیم
 نیکنند که ا جادیتصور را ا نیها ا را گمراه کنند و در آن ها یبزرگ آلمان

 است. نیو نماد یانحراف کیتاکت کیتنها  يحمله به نرماند
 هیغرب، با توجه به شکستش در شرق، عل ۀدر جبه دانست یم تلریه

از کجا. در زمان حمله،  دانست یاما نم ردیگ یصورت م یعیوس ۀاو حمل
شده بود و  دهیاروپا کش یِآلمان در طولِ سواحل شمال غرب یدفاع ساحل

بود که از  نیاو ا کیبود. تاکت تلریه یِاروپا در حصارِ دفاع یکلِ ساحلِ غرب
 يدشمن به سرعت قوا ۀطولِ ساحل دفاع کند و در صورت حمل یِتمام
 بفرستد. يریگدر ۀخود را به منطق یکمک

 يادیمختلف تعداد ز يها  در جبهه ک،یتاکت نیبا اطالع از ا نیمتفق
 تلریگسترده، ه بِیفر اتیعمل نیا ۀانجام دادند. به واسط یانحراف اتیعمل
 نیقدر حجمِ ا از کجا صورت خواهد گرفت؛ آن یواقع ۀکه حمل دانست ینم

 يندبه نرما نیکه متفق یزمان یآن باال بود که حت یِدگیچیو پ اتیعمل
خود را به  یِکمک يروهایراحت ن الِیبا خ توانست ینم تلریحمله کردند، ه

 کیهم  يحمله به نورماند داد، یبفرستد، چرا که احتمال م ينرماند
 يها فیاز تعر یکیطور که گفته شد،  باشد. همان یانحراف اتیعمل
 ها تینسبت به موقع فیکاذب در حر نانیعدم اطم جادیا ب؛یفر اتیعمل

شده  جادیا تلریدر ه نانیعدِم اطم نیدر جنگ است. ا یرزم يها بزنگاه و
 غرب مؤثر واقع شده بود. ةگسترد بِیفر اتیبود و عمل
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که منجر به شکست آلمان  بیگسترده و متعدد فر يها اتیعمل  -12 ریتصو

 شد يناز
 

 :اند رفتهیانجام پذ ریبه قرار ز بیفر يها اتیعمل
 وندتا در جنوبِ شرقِ فرانسه؛ اتی. عمل1
 ا؛یتالیدر جنوب ا ناندیفرد اتی. عمل2
 ؛یو رومان ونانیدر  نیزِپل اتی. عمل3
 در سواحل نروژ؛ یشمال تودیفورت اتی. عمل4
 ؛يدر نورماند یجنوب تودیفورت اتی. عمل5
 ه؛یو ترک ایفالش در دانمارك، اسپان الیرو  اتی. عمل6
 فرانسه؛ یدر جنوبِ غرب دیسا رونیآ اتی. عمل7
 ا؛یکاپرهد در جنوب اسپان اتی. عمل8
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آلمان  هیعل نیمتفق یِانحراف يها اتیعمل نیتر مناطق از مهم نیا
 .1بودند
جهان و  يها از ابرقدرت یکیبرداشتن  انیاز م يبرا نکهیا جهینت

بر  استمدارانیآن ابرقدرت، رهبران و س نیگزیجا يها يامپراطور سیتأس
 .زندیر یرا م» بزرگ بیفر« يها توافق، گرد آمده و طرح زیم کیسر 

قرن  بیفر« يسوم و حکومت ناز شیرا یراز فروپاش قتیحق در
چرا که کارشناسان  ن؛یمتفق يو اقتصاد ینظام يبود نه برتر »شیپ

 یو فن یو دانش نظام ینظام عیصنا يبر برتر یشرق و غرب جملگ ینظام
بوده  ها یبا آلمان ینظام يهمواره برتر یدانیمعترفند و در نبرد م ها یآلمان

خاطر  نیو...)؛ به هم نگرادیمعدود همچون استال ياست (به جز موارد
قرن،  بیمتوقف شده و به تبع فر بیها تنها با فر جنگ آلمان نیماش

 است. دهیرس انیبه پا يها يسلطه ناز شیپ
و غامض هستند که در نگاه  یو فن دهیچیآنقدر پ» هر قرن يها بیفر«

 بیهمانگونه که فر باشند؛ یم هیشب تیسوم به واقع یاول و دوم و حت
جهان  يها يامپراطور نیاز قدرتمندتر یکیکه منجر به سقوط  شیقرن پ

 شیو اتاق فکر را ینوابغ آلمان يبرا یشد، حت تلریه يحکومت ناز یعنی
 بود. افتهی قتیحق يرنگ و بو زیسوم ن
 یاست که اندک نیا میمدد گرفت ش،یقرن پ بیاز فر نکهیا یاصل لیدل

پس از نشر مقاله  یچون مدت میاشراف داشته باش »بیگستره فر«به 
 کیسؤال مواجه شدم که چگونه ممکن است  نیبا ا اریبس“ قرن بیفر”

 ایدن يبه وسعت کل کشورها يا را در برگرفته و دامنه“ کل جهان” بیفر
قرن حاضر تنها در چند  بیانتظار داشتند فر يا عده ایگوداشته باشد؟ 
مدرن و  يبه کشورها يو گزند ردیخاص صورت پذ ۀکشور و منطق

(سازمان  بینرسد! حال آنکه مرکز فر یاسیو س ياقتصاد يها ابرقدرت
داشته و از  يمتعدد يها شعبه ایدن ي) در تمام کشورهایبهداشت جهان

خود را  يها ) برنامهیقاتیو مراکز تحق داشتمقرها (وزارات به نیا قیطر
 .کند یم ییدر سراسر جهان اجرا

                                                           
 Anthony Cav Brown ها، به قلم از دروغ يحصار 1



 / کرونا فریب قرن  78
 

 ةسه ابرقدرت عمد دیکن یمالحظه م شیقرن پ بیکه در فر همانگونه
دشمن  کی بیفر يتنها برا ایتانیو بر کایو آمر يشورو یعنیجهان 

 یفرع يها اتیعمل ریچند قاره و چند کشور را درگ تلریمشترك به نام ه
دور  ها یآلمان دهیاز د اتیعمل ینقطه اصل تینمودند تا در نها یبیو فر

 باشد.
 یخیتار ۀبا توجه به سابق بیفر يشمول باال رهیدا یبه طور کل پس

احتمال را به ذهن  نیو ا ستین يدیدهندگان، امر دور از ذهن و بع بیفر
بار محدود  نیاست ا بیفر یاصل یکه قربان یکس دیکه شا کند یمتبادر م

به  نیکار خود در برل زیدر پشت م تلریو مانند ه ستین ایجغراف کیدر 
رهبر که  کینه  بار نیا ب،یفر یقربان دیمرگ ننشسته است. شا ظارانت

 تیریسلطه و مد یتن دادن به نوع يبرا نیزم ياردیلیچند م تیجمع
 ینامحسوس، طرح یاز کنترل واحد و حکومت ینیباشد! نسل نو یجهان

 ،یاسیس يها يفارغ از مرزبند نیزم نیسلطه بر ساکن يگسترده برا
آن ساقط  یۀها و در حاش واحد بر تک تک انسان يرهبر نهیرید يایرو

 نیعصر معاصر در زم تلریه” دنیکش ریاز قدرت و به ز يکردن افراد
 به شمار رود. بیفر نیا یاهداف فرع تواند یم زین“ گلف

آورده  دیما پد يبرا ینبرد کاذب يها دانیقرن حاضر چه م بیفر حال
 کند؟ یرا از ما پنهان م يا یاصل نیادیو چه م
چگونه  دیا که با خود گفته دیهست يشما هم از آن دسته افراد اگر

از  يو لشکر ردیشد که کل جهان را در برگ یبیدست به کار فر توان یم
نشده بلکه خود و متخصصان امر نه تنها بدان آگاه  راپزشکانیپزشکان و پ

 یآلمان زهوشیت يها ژنرال يا لحظه ست یاز پازل آن باشند، کاف يا قطعه
و  هنیدفاع از م الیکه به خ دیرا تجسم کن یو نوابغ آلمان نیو متفکر

 افتد یدر خاك م کرشانیو پ دهیکاذب جنگ يها شکست دشمن در جبهه
 ينرماند یعنینبرد  یبه محل اصل یتوجه چندان یحال آنکه کس

 ).تیمرجع يندارد(خطا
 کردند یتصور نم يا هم لحظه ياز افسران و دانشمندان ناز کی چیه

خود به  يقرن خودشان شده باشند و ناخواسته با انتقال قوا بیفر ریاس
به کارکنان  لیکاذب تبد يها و مجاهدت در جبهه تیمناطق کم اهم
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ها  است که تا مدت نیچن زین بیفر تیشده باشند و ماه نیجبهه متفق
 بیکه فر یاز کسان ياریبس یو حت گردد یبدان واقف م یبعد، کمتر کس

شان در مقابل آن مقاومت  رفته هیبنابر غرور و شعور به عار زیاند ن خورده
 هدر رفته). نهیهز یشناخت ي(خطاورزند یم

که به گمان دفاع  يآن افسر ناز يبرا شیقرن پ بیفر حیتوض يدشوار
و برادران و خانواده خود را ازدست  دهیکاذب جنگ يا ر جبههد هنیاز م

و رهبرش  هنینه تنها در دفاع از م يو يجانباز نیا نکهیغافل از ا -داده 
 ازبه همان اندازه است که  -بوده است  زیآن ن انیمؤثر نبوده بلکه به ز

 یقطاران خود را در ط که هم مییبگو يپزشک و پرستار يقرن برا بیفر
ها  که ماه يافراد يقرن برا بیفر حیتوض ایاز دست داده و  وعیدوره ش

را  ییایمیمواد ش يمتعدد يها خود را در خانه محبوس کرده و گالن
 دقبوالن ها ياز ناز یبه گردان توان یاند. چگونه م و مصرف نموده يداریخر

 يخود را متوجه نرماند يو قوا دیرفت یکه مثالً اگر به شرق فرانسه نم
خود  يو در جا دیکرد ینم یاقدام چیاصالً اگر ه ای( دیکرد یم
که به نظر  یدر حال د،یخورد یشکست نم ي) در جنگ نرمانددیستادیا یم
به همان اندازه مقدس بوده  زینبرد و مجاهدت در شرق فرانسه ن شانیا

 ةژیکه و یو علم حیفص یو زبان طلبد یم ادیز يکار صبر نیاست؟ ا
 ۀهمچون مؤلف، هرگز به اندازه شبک ریحق يو زبان الکن بشر استیانب
و  نیرو به تمام منکر نیو از ا ستیقرن قدرتمند ن بیمسببان فر غاتیتبل

 یخیتار بیفر ریتا قبول نکنند اس میده یقرن حق م بیناباوران فر
 اند. شده

 ایهستند؟ آ يگرید تلریه یدست به کار سرنگون بیطراحان فر ایآ اما
را به هم  يگرید ةظهور کرده که معادالت و مناسبات عد يدر جهان فرد

اوصاف وجود دارد که هم در رأس  نیبا ا يدر جهان فرد ایباشد؟ آ ختهیر
) باشد و هم در جهت تلریه ةدر حد و انداز يزی(چیقدرت جهان کی

 رهبران شنا کند؟ ریمنافع سا ۀخانخالف رود
را به مرز سقوط کشانده  يرهبر وعیکه ش دیشیاند ییایبه جغراف دیبا

 ...!کایمتحده آمر االتیاست. ا
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را در  یرا بخنداند؟ جهان یتا گل اندهیرا گر یآسمان سم،یگلوبال ایآ
را  دیقرن جد تلریگرفتار ساخته تا ه يمارسازیخودخواسته و ب یوعیش
 دیسرنگون سازد؟ پاسخ را با 1گلف نیکه در زم نیبار نه در دفتر برل نیا

) وعی(به علت ش يرحضوریانتخابات به صورت غ يدر سازوکار برگزار
ادعا  ایلوانیمانند پنس یاالتیکه در ا ییکرد، درست همانجا جوجست

اند به نامزد حسب  توانسته يبه لطف انتخابات مجاز زیمردگان ن شود یم
متعلق به دونالد ترامپ  يها يرأ ها ونیلیدهند. آنجا که م يدموکرات رأ

 دیشمارش آرا ناپد يافزار نرم يها ستمیدر س کایجمهور وقت آمر سیرئ
رخ  يرحضوریو به دنبال آن انتخابات غ وعیکه اگر ش یی. همانجااند شده

و  زد یم هیقدرت تک کهیهم به ار گریسال د 4دونالد ترامپ  داد ینم
 يقدر کنند یمعموالً از آن ظهور م ها روسیکه و ییاقتصاد کشورها

 بیفر نیهدف از هزاران هدف طراحان ا کیتنها  نیو ا شد یتر م ناموفق
 نیا یقربان ستیبا یکشورها چه بوده که م ریبوده است؛ اما گناه سا میعظ

 زیممالک ن ریدانست که سا میباشند؟ رفته رفته خواه یجهان میطرح عظ
کرده  یاسیس يمسئله بهره بردار نیروز خود از ا يها يازمندیبه فراخور ن

با حکومت  یکار تاوان دشمن يجا نیاند. اما تا به ا و بر موج آن سوار شده
 سیرئ یعنیچالش آنها  نیرا بزرگتر یو سازمان بهداشت جهان نیچ

 يجمهور استیر یقرن تنها صندل بیپرداخته است، اما فر کایجمهور آمر
 است.ترامپ را نشانه نرفته 

 هدر رفته  نهیشماره پنج: هز یشناخت يخطا
ساعت در گوش همسرم  میافتضاح بود! بعد از ن لمیف”

 یس ستیوجه قرار ن چی. گفت: به همیگفتم پاشو به خانه برو
 هیتوج نی. با اعتراض گفتم امیزیرا دور بر طیدالر پول بل

                                                           
 گلف بود. يدر حال باز يبه دونالد ترامپ داده شد، و دنیبا يروزیکه خبر پ یدر هنگام 1
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با  نجایاالن هم خرج شده و ا نی! پول ما همستین یدرست
 .ستیدرست ن هیتوج نیو ا میتلف شده مواجه ۀنیهز يخطا
 )“یرولف روبل ن،یدیشیاز کتاب هنر شفاف اند ی(بخش 
 چرا باشد، یم یشناخت يخطاها نیتر عیاز شا یکی یذهن يخطا نیا

با  یموضوع حت کینسبت به  يو انرژ نهیکه افراد پس از اختصاص هز
 ی. گاهکنند یم ياقدام به مقاومت و تعصب ورز زیاثبات اشتباه بودن آن ن

محافظ متعصب نسبت  کیبه  لیانسان را تبد يو معنو يماد يها نهیهز
کرده  يداریرا خر ارزش یب یکه سهام یمانند کس کند، یم عبه آن موضو

اشتباه خود  ستیپس از اثبات سقوط ارزش آن سهام باز حاضر ن یو حت
خاطر اثبات  نیبه هم کند یم يام پافشارلذا در ارزش آن سه رد،یرا بپذ

 يادیز یو اجتماع يماد ،يفکر يها نهیکه هز یبه مردم بیمسئله فر
اغلب افراد در مقابل آن  دیترد یدشوار است و ب يامر ند،ا آن پرداخته يبرا

اند و  هدر رفته شده نهیهز يتله فکر ریجبهه خواهند گرفت، چرا که اس
 .اند ختهیخود را دور ر يها نهیهز رندیابداً خوش ندارند بپذ

 ندهیکه روزانه چند مرتبه تمام منزل را با الکل و شو يدار خانه زن
ها در منزل محبوس  خود را مدت ةکه تمام خانواد يشستشو داده، مرد

 لیکسب و کار خود را تعط يماریکه از هراس مرگ و ب يکرده، افراد
در معرض  یاند همگ نگرفته ها فرزند خود را در آغوش اند و ماه نموده
 هدر رفته هستند. ۀنیهز یذهن يخطا

به انبوه سؤاالت  میکن یتالش م بیفر يها پرده ریرفته با ذکر سا رفته
و  کروسکوپیم ریقرن را به ز بیو فر میدر اذهان شما پاسخ ده جواب یب
 .میمسببان آن برس یاحتمال يها زهیآورده و از بطن آن به انگ یجراح غیت
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 ام! ساخته یروسیو”
دارم، چگونه آنها را  ازینشر آن به کمک خود مردم ن يبرا

 يطرح من باشند و هم حس دالور يدهم که هم مجر بیفر
 داشته باشند؟ یو قهرمان

 يریگیماه يها گفته بودم قالب ها یبه ماه يآمد روز ادمی
راست به بهشت خواهد  کیها را  آن ندیآ یکه به درون آب م
 “قرن هستم... بیبرد... من طراح فر



 ساختار:  بخش دوم
 

 بیپردة سوم فر
 

 ؟یسازمان کشتار جهان ای یبهداشت جهان سازمان
 
 “دیاز هر آنچه مجهول باشد خواهد هراس بشر”
 
 دید یۀعبارت است از منحرف کردن زاو بیفر يالفبا ”
آنکه گرگ را روبرو  ينسبت به موضوع، مثالً به جا حیصح

سگ  میو گمان کن مینیگرگ است، از کنار بب میو بدان مینیبب
 “است.

 مؤلف
 دینخست با م،یبپرداز بیفر تر فیو ظر تر یفن يها از آنکه به پرده قبل

 ةکریکجاست؟ آنچه پ يماریو ب روسیاصالً سرچشمه اوصاف و دید
از کجا آمده و از چه  دهد یم لیرا تشک يماریو ب روسیما از و يها دانسته

 د،یرا در ذهن آور تنامی(مجدداً  فاجعه و گردد؟ یبه ما عرضه م يمرکز
مانند گردان سوم تجسس  یکرونا چه کسان وعیدر خصوص ش میبدان دیاب

 نیا يساز را به ما خواهند گفت...) شفاف قیشرح حقا کایآمر ونیزیو تلو
بوده  ها بیو پردازش فر شیدایپ ریبزرگ در فهم مس یگام بیبخش از فر

ما در مورد مسئله  ایکند. آ شهیمارا وادار به اند یو ممکن است لحظات
 م؟یا شده تیمرجع یشناخت يوع، دچار خطایش
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از نوع  1کروبیم کیکه  شود یآغاز م گونه نیقرن ا بیفر داستان
جان  نکهیا يبشر دارد و ما برا يظهور کرده و قصد جان ابنا ها روسیو

» آنها«که  میهست ییها مکلف به انجام دستورالعمل میسالم به در ببر
 .ندیگو یم

هستند که در کنار  یموجودات زیاز ر یگروه ها روسیو روس؟یو چرا
. مییگو یم کروبیآنها مبه  یو... به طور کل ها اختهی ها، تک قارچ ها، يباکتر

شوند تنها در  دهیو اگر د شوند ینم دهیکه وجود دارند اما د یموجودات
و با  ابه نام دکتره یتوسط افراد خاص شگاه،یبه نام آزما یخاص يها محل

 یتیجمع شوند، یم دهید ها کروسکوپیمانند م یخاص زاتیاستفاده از تجه
از سازمان  يعضو ایبدهند که  لیرا تشک نیدرصد مردم زم کی دیکه شا

سازمان  نیمشاهدات خود را به ا ستیبا یم ایهستند،  یبهداشت جهان
و  وددو گروه نباشد گزارشات آنها مرد نیاز ا ياگر عضو ایگزارش دهند و 

موجود قاتل، توسط نود و نه درصد  کی نکهیخارج از اعتبار خواهد بود. ا
آن و وصف اوصاف آن  دنیدرصد قادر به د کینشود و تنها  دهیاز مردم د

بابت که  نیفرصت طلبان؛ از ا يبرا ست ییطال یباشند، خود فرصت
به استخدام  ایدهند و  بیفر ایدرصد مردم جهان را  کیتنها  ست یکاف

درصد به مانند  کی نیسوق دهند) و ا تیمرجع يدرآورند(به خطا خود
 ماندهیدرصد باق 99را به سمع و بصر  بیفر م،یعظ ییبلندگو

 )دیرا به خاطر آور تنامیجنگ و ي(مجدداً ماجرارساند یم
انتخاب هوشمندانه و کم  نیچن بیکه طراحان فر ست یهیبد پس

سابق از  يها بیقرن را برخالف فر بیبار فر نیکرده باشند و ا يتر نهیهز
کوچک درآورد که با چشم  یموجودات بتیکسوت اسلحه و سرباز به ه

 یکس باًیآن تقر تیرؤ يمجهز به تکنولوژ نیدرصد متخصص 1از  یپوش
مربوط به  یگروه هم اگر قصد داشنه باشند دانش نیاست و ا دهیآن را ند

 اریها در اخت جز رسانه يرا به مردم جهان عرضه کنند ابزار روسیو نیا
 است. بیابزار هم متعلق به همان گروه طراح فر نیندارند که اتفاقاً ا

                                                           
 ،يباکتر روس،یاعم از و زا يماریب زیتمام موجودات ر رندهیکه دربرگ ست یلفظ عام کروب،یم 1

 .باشد یو... م ها اختهیها و تک  قارچ، انگل
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 دور تسلسل! کی
کالن  يها نهاد کند؟ یاطالعات موثق نشر م روسیاز و یکس چه
 WHO,CDC,NIHمانند؛  یبهداشت
 ها !! رسانه دهد؟ یاطالعات را به مردم گزارش م نیا یکس چه
ها به  همان رسانه ست؟ یسازمان  بهداشت جهان یمال یحام یکس چه

خانواده، که تصادفاً محدود از ثروتمندان و چند  یعالوه چند دولت، گروه
 .اند دهیهم رس يادیز اریبس يو معنو يبه منافع ماد وعیاز محل ش

که قرار بود ارتش آلمان،  یاز مناطق یکیدر  ش،یقرن پ بیفر در
ها و  کند از بادکنک لیخود را بدان منطقه گس يروهایخورده و ن بیفر

 ینظام زاتیکه به شکل تانک و تجه يا رنگ شده ییمقوا يها ماکت
آن  دنیآلمان با د ییهوا يروین جهیو در نت شد یدرآمده بود استفاده م

 نیدر ا یدشمن در حال انجام تحرکات نظام کرد یها گمان م ماکت
وجود داشت که  یبدشانس نیا ایشانس  نیوجود ا نیبا ا باشد؛ یمنطقه م

 ایبودن آن بشود و  یمتوجه ساختگ نیزبیت ییهوا يروهایاز ن ياحد
از  یساکن منطقه گزارش يمردم عاد یستون پنجم دشمن و حت

 آلمان ارائه دهد. یاطالعات يها بودن جنگ افزارها به دستگاه یساختگ
نبود و تنها  روسیو دنیقادر به د چکسیقرن حاضر ه بیدر فر اما

 ياز آن در متدها یکوچک ياجزا یآن و گاه ینیاوصاف و عوارض بال
مراز  یپل يا رهیو واکنش زنج یروسیکشت وهمچون  شرفتهیو پ یتخصص

 میبعد بدانها مفصل خواه يها بود که در پرده تیقابل رؤ PCRهمان  ای
 پرداخت.
 نیکه موجب ا یکه عامل دیبه موضوع بنگر هیزاو نیاز ا يا لحظه

 ینامرئ ی! عاملشود ینم دهید یتوسط کس باًیشده است تقر یبحران جهان
جهان  يکه اوصاف آن را برا دهد یبه دست نم یفرصت نیا ایو مرموز... آ

 نه آن گونه که واقعاً هست؟ میخواه یکه م میآن گونه وصف کن
 “دیاز هر آنچه مجهول باشد خواهد هراس بشر”

زود  يها برا و شب دیهست ییخانواده روستا کیشما پدر  دیکن تصور
 ایردان ارتباط با اجنه و ارواح سرگ یمیقد ۀفرزندانتان از حق دنیخواب

 قتیحال آن که جز شما (و در حق د؛ییگو یسخن م ینامرئ يموجود
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 ياست، اگر اهل منزل مدعا دهیآن موجود را ند یشخص شما) کس یحت
آنها  ياز روح سرگردان برا دیجد یتیروا دیتوان یهرروز م ندشما را باور کن

روح  د؛ییشدند بگو لیم یغذا ب جاتیمثالً اگر کودکان به سبز دییبگو
 ۀشبان يداریاگر ب ایو  گردد یم نیخشمگ ها يسرگردان از نخوردن سبز

مشابه،  یداستان دیتوان یرا برهم زند م نیوالد ۀکودکان خلوت عاشقان
داده که  یسخت به کودکان یروح سرگردان وعده مجازات دییوساخته و بگ

به  زمیاگر فرزندان در شکستن ه روند، یبالفاصله بعد از شام به خواب نم
از انتقام ارواح سرگردان از کودك مزرعه  یداستان زیشما کمک نکنند ن

ساخت؛ در واقع روح  دیشکستن امتناع کرده بود خواه زمیکه از ه يکنار
 تواند یو همه به وجود آن باور دارند، م “شود ینم دهید”که  یسرگردان

 یکم تا زمان رشد عقل دست ،“دیخواه یشما م”همانگونه باشد که 
که  يو پرکاربرد آنها را به هر امر یمیقد ۀحق نیبا ا دیتوان یکودکان م

 .دیمطلوب شماست وادار کن
چارچوب در ذهن شما  نیا يفوق به القا ییابتدا اریساده و بس مثال

 چکسیکه ه ست ینامرئ يصحبت از موجود یکمک خواهد کرد که وقت
 دنید یکه مدع شود یفراهم م یگروه يبرا یفرصت عتاًیطب ده،یآن را ند

بود و در  دیگروه خواه نیا ۀآن هستند و شما خواه ناخواه تحت سلط
در مقابل  ییهمانند کودکان روستا روسیدر مقابل و نمردم جها قتیحق

 یکه به رشد عقل یپدر خواهند بود که تا زمان يها ارواح سرگردان قصه
کرده و تن به  باور ستیبا یم شود، ینرسند هرآنچه به آنها گفته م یمکف

. به همان اندازه که ترس از شود یبدهند که از آنها خواسته م يهر کار
ترس از  کند، یوادار م جاتیو خوردن سبز یشکن زمیبه ه اارواح، کودك ر

که پدر بهداشت  کند یوادار م يبشر را به انجام امور زین ینامرئ روسیو
امر ممکن است امر  نی) امر نموده؛ حال ایجهان (سازمان بهداشت جهان

 کیماسک و خوردن  دنیپوش ایباشد  ادیها به تعداد ز به شستن دست
 ایدر دن یمرجع رسم کیتنها  باًی... به هر حال تقرکسنوا قیدارو و تزر

 گرانیکرده و بهتر از د یبررس ده،یرا د روسیو ست یوجود دارد که مدع
مرجع و  نیتنها ا روسیما از و يها و چون منبع دانسته شناسد یآن را م

داشت.  میجز اطاعت نخواه يا تحت نظارت آن است چاره يها مجموعه
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نفس گرفته تا  یاز تب و تنگ روسیعالئم و ستیل راتییبه تغ ست یکاف
 .میبنگر وعیسال ش کی یسکسکه و اختالل حواس در ط

 “دیاز هر آنچه مجهول باشد خواهد هراس بشر”
 م،یببر شگاهیبه آزما افته،یرا  روسیممکن است ما مستقالً خود و ایآ
 م،یکن یابی یآن را توال يها ژن م،یکشت ده یکشت سلول طیمح يبر رو

فوق  يها کروسکوپیرا با م یمنیا ستمیس يرفتار آن در مقابل اجزا
 م؟یبسنج شرفتهیپ

سفر  یباشد که مدع ییسازمان فضا کیتنها  ایاگر در دن  دیکن تصور
 ایشما مه يامکانات سفر به ماه برا نکهیماه شده باشد با توجه به ا ةبه کر

شما  يسازمان به شما ارائه دهد برا نیکه ا یفیو هر تعر ریهر تصو ستین
 یبررس يها رساختیقابل باور خواهد بود، چون اساساً ابزار و ز

را  يریسازمان تصو نی. مثالً اگر استین ایشما مه يبرا ضینق يها حتمالا
رنگ بر سطح ماه است،  يا آب نقره ۀچشم کیوجود  يایشر کند که گون

 یو بررس میکه به ماه سفر کن ستیما فراهم ن يامکان برا نیا عتاًیطب
و به ناچار  ریخ ایخود صادق بوده  يسازمان در ادعا نیا ایکه آ میکن

ممکن است بدان  یاندک اریبس ةو تنها عد رفتیپذ میآن را خواه کثراًا
آنها وجود  يهم برا دیترد نیامکان پرداختن به هم یکنند که حت دیترد

در  نیبودن مراجع علم نو یتلخ تک قطب قتیموضوع حق نیندارد؛ ا
کره را محکوم به باور  ستیز نیساکن یجهان معاصر است که جملگ

 يمارینموده است. شوربختانه ما در مقابل ب یلیتحم اتو اطالع ياجبار
 نیو معتبرتر نیتر یو رسم میمشابه قرار دار یطیدر شرا روسیکرونا و و

و  رمجموعهیز يو مراکز اقمار یمرجع در جهان سازمان بهداشت جهان
 هستند. CDCوفادار به آن، همچون 

 کیوجود  یکه امکانات بررس میسؤال را بپرس نیاز خود ا حال
 یساختگ نیینوظهور و تع روسیو کی یکیژنت یتوال یبررس روس،یو

حالت چند  نیتر نانهیدر خوشب ست؟ يچه افراد دینبودن آن در  ایبودن 
در حال توسعه و چند مرکز محدود  يمرکز در کشورها کیمرکز محدود (

 یبررس زاتی) وجود دارد که اصالً ابزار و تجهافتهیتوسعه  يدر کشورها
 از یمراکز همگ نیدارد که ا اریرا در اخت یروسیکامل ساختار و رفتار و



 / کرونا فریب قرن  88
 

جهان هستند که  یمراکز کالن بهداشت تیریمراکز تحت نظر و تحت مد
 جیو هرگونه نتا روند یهمان ابرسازمان واحد به شمار م ةپراکند يها شعبه

 يمراکز باًیکنند و تقر میمراکز تقد نیبه ا ستیبا یمخود را  یقاتیتحق
اگر به  یموضوع بپردازند چرا که حت نیوجود ندارند که مستقالً به ا

آزار دهنده باشد با  یسازمان بهداشت جهان يبرسند که برا یجینتا
برچسب محبوب توهم توطئه از  ایهمچون اطالعات غلط و  ینیعناو
 شگاهیشما در آزما دیرانده خواهند شد. فرض کن هیروزگار به حاش ۀصفح
موجب  جیکه آب هو دیبرس جهینت نیخود به ا نیرزمیدر ز یشخص
به  ستیبا یم زیرا ن یفرض ۀافتی نیشما هم گردد، یم روسیو ينابود

صاحب منفعت  جی. اگر آنها از فروش هودیبرسان یمراکز جهان نیا دیتأئ
اکتشاف شما مقبول واقع  نیا ایشما باشد آ ۀدر مزرع ها جینشوند و هو

 .دانم یخواهد شد؟ نم
 :دیآ یم شیدو احتمال پ حال

 قتیدر حق یانند بهداشت جهانبهداشت، م ةکالن حوز يها . سازمان1
در  پرده یرا شفاف و ب قیصورت حقا نیدلسوز نوع بشر هستند: که در ا

سالمت جهان تالش  يقرار خواهند داد و در راستا انیجهان اریاخت
 خواهند کرد.

 یو نظام یاسیس يها مذکور متعلق و متعهد به قدرت يها . سازمان2
 نیپول و قدرت هستند، نه خادمان صدوق بشر؛ که در ا ةبوده و بند
اربابان آنها از  عتاًیو طب گذارند یاربابان خود م اریرا در اخت قیصورت حقا

خواهند  يبردار منافع خود بهره يدر راستا شتریاطالعات ب نیا
بدل  يفاسد يها ها به سازمان سازمان نیب) و رفته رفته ایکرد(فر

هستند نه در استخدام  یجهان يها خدام قدرتکه در است گردند یم
 .یسوگند مقدس پزشک

و  دیدان یکه احتمال دوم را مردود م دیهست یشما جزو گروه اگر
 یبه صندل یهمچون بهداشت جهان ییها سازمان یمنکر التزام و وابستگ

توجه شما را تنها به چند مثال  ست یکاف د،یو اسلحه هست هیاربابان سرما
سازمان به مانند اسم  نیا ایآ مینیخصوص جلب کنم تا بب نیکوچک در ا
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 نیهاست؟ ا متعلق به بهداشت و سالمت انسان یخود سازمان اقپرطمطر
 داشته است؟ يا سازمان تا به امروز چه کارنامه

 کایجمهور آمر سیرئ ياز سو ی. قطع بودجه سازمان بهداشت جهان1
کرونا، علت  يریگ و بحران همه وعی(دونالد ترامپ) آنهم درست در اوج ش

سازمان بهداشت  یوابستگ دیکاخ سف ياز سو یمال نیقطع تأم نیا
به  بیو آس روسیدر انتشار و نیآن با حکومت چ ییراستا و هم یجهان

 شده است. ماعال کایکشور آمر
مختصات که محل استقرار  نیدر ا یممکن است سازمان چگونه

خود با  ۀصاحبخان ياز سو 1کاستیاز شعبات آن در خاك آمر ياریبس
 لیدال یخیتار میتصم نیا يبرا دیکاخ سف ایمواجه گردد؟ آ یاتهام نیچن

به  ،یخواه حینداشته تا در صورت هرگونه توض يا و مستندات قانع کننده
 ارائه کند؟ کایآمر دممر یکنگره و حت

 کیبهداشت به  یسازمان جهان یبا فرض احتمال وابستگ یحت پس
 خیچرا که در تار رد،یگ یقوت م شیاز پ شیب ب،یفرض فر یاسیقدرت س

همچون کرامت و  يبشر یو اهداف عال استمدارانینشده اهداف س دهید
اگر  استمدارانیس 2راستا باشند. به قول مارکس کیسالمت و رفاه در 
و اگر با هم به اختالف برسند  دزدند یرا م مان ییاراباهم توافق کنند د

در خصوص  کایآمر يجمهور استیر صیتشخ میجانمان را. اگر فرض کن
 نیکشور به استخدام چ نیبوده باشد و ا حیصح یسازمان بهداشت جهان

 روسیرا سازنده و نشر کننده و نیچ گریدرآمده باشد و از طرف د
د گرفت؟ به باد را بر عهده خواه یسالتسازمان چه ر نی(فرضاً) امیبدان

که ارباب  ییماریمهار و درمان ب يدادن زحمات ارباب خود؟ تالش برا
خود را  يها از استان یکی یپرداخته و حت ینیسنگ ۀنیآن هز يخود برا

و احتماالت سخن  اتیکه از فرض دینموده است؟ (توجه داشته باش یقربان
 نیچن نیکه قطعاً حکومت چ ستیآن ن یجمالت به معن نیو ا مییگو یم

 کرده است)

                                                           
 قرار دارد سیدر شهر ژنو سوئ یسازمان بهداشت جهان یساختمان اصل 1
 یآلمان لسوفیجامعه شناس، اقتصاددان و ف سنده،یکارل مارکس: نو 2
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ارباب خود  تیتا رضا میکن یکمک م يماریبه نشر ب شتریب نکهیا ای و
مردمان جهان اهتمام  شتریب يبه نشر و ابتال م؟یرا جلب کرده باش

کرده و عمداً مردم جهان را بدان  لیرا تسه وعیش طیشرا م؟یورز یم
 گذاران هیکه سرما دمیکرد؟ چرا که در فصل قبل د میمبتال خواه يماریب

افراد در  نیتر از جمله موفق یو بهداشت ییدارو يها سازماندر حوزه 
 بودن مردم هستند. مارتریکسب ثروت از محل ب

که عنوان پر  یسازمان شود یممکن است؟ مگر م يزیچ نیچن ایآ اما
 ماریخود دست به کار ب کشد، یم دكیرا  یطمطمراق بهداشت جهان

مردم  ایخالف نام خود انتخاب کند؟ آ يریکردن مردم جهان شده و مس
 اینخواهند شد؟ آ يریامر خط نیامر متوجه چن يایاول ریجهان و سا

 نخواهند شد؟ یرنگین نیمتوجه چن ها شگاهدان دیپزشکان و اسات
شوار د یبرنامه اندک نیا يفرض، راهکار اجرا نیخاطر در ا نیهم به

 خواهد شد!
نام و رسالت خود را بهداشت و سالمت جهان قرار داده و  یسازمان اگر

خاص را  يماریب کیحکومت خاص قصد نشر  کیحال بنا بر مصالح 
انجام دهد که  یاقدامات یعنیببرد،  بیدست به فر ستیبا یداشته باشد، م

خود  نیریز يها هینام و رسالت سازمان باشد اما در ال هیشب رونیاز ب
 ازیو ن ستین یسادگ نیامر به ا نیموضوع عمل کند و ا نیدرست عکس ا

هدف  نیتحقق ا يدارد. برا یو روانشناخت یپزشک يها به ظرافت
و درمان در  صیو تشخ وعیو ش يماریب شیدایتمام مراحل پ ستیبا یم
از ذهن مردم جهان گرفته تا  عیچارچوب بسته درآمده و تک تک وقا کی

تحت کنترل اتاق فکر  وی.ی.سيتخت آ يبر رو ماریو حال ب شیآزما جینتا
 .ردیقرار گ بیفر

کنند که مردم  يها کار سازمان شیقرن پ بیمانند فر تیدر نها تا
و  کند یم ماریمبادرت ورزند که اتفاقاً آنها را ب ينشدن به امور ماریب يبرا
 .کند یم ریپذ بیآس يماریکم در مقابل ب دست ای

 دهیطرح شکل گرفته و به مرحله اجرا رس نیممکن است ا چطور
مرجع دلسوز و  کی یکه تصور ما از سازمان بهداشت جهان یباشد؟ مادام

هاست ممکن است درك مفهوم  فداکار است که دغدغه آن سالمت انسان
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سازمان  نیا يو رفتارها کردیرو یدشوار شود اما با بررس يقرن قدر بیفر
 :هدانست ک میخواه
 یسازمان، سازمان بهداشت است نه سالمت! و در فصول آت نیا والًا

دانست که بهداشت و  میو انتقال از سطوح) خواه وتایکروبی(بحث م
بهداشت  ینبوده و گاه گریکدیمنطبق بر  یمیسالمت آنقدرها هم مفاه

 خود دشمن سالمت است. ،یافراط
 شتریخود ب يو معنو یمال انیسازمان با تعلق خاطر به حام نیا اًیثان

 سالمت. ۀخود را دارد نه دغدغ انیدغدغه حفظ منافع حام
حال که دچار فساد و  نیرسالت در ع نیبا ا یممکن است سازمان ایآ

است، ملزم به حفظ سالمت مردم جهان باشد؟ اگر  یاسیس يزد و بندها
خود باشد تا  ۀاساسنام یمناف یو مسائل یمال يگرفتار فسادها یسازمان

 ه اندازه قابل اعتماد است؟چ
 یتیفرامل يها از سازمان گرید ياریمانند بس یبهداشت جهان سازمان

و...  یپول، سازمان تجارت جهان یالملل نیهمچون سازمان ملل، صندوق ب
رسماً  1948 لیآور 7دوم سر بلند کرده و در  یاز خاکستر جنگ جهان

منفک  ییها ها، سازمان سازمان نیا نکهی. صد البته تصور اشود یم سیتأس
قلب  میاست که تصور کن حیهمانقدر صح باشند یم گریکدیاز  تقلو مس

ها اگرچه مانند  سازمان نیا باشد؛ یم هیبه طور کامل مستقل از کبد و کل
و در  وستهیپ  دارند اما در واقع به هم ییمذکور ساختمان مجزا يها ارگان
و  دهند یخود ادامه م تیفعالبه  یجهان اسیدر مق یقیعم يهمکار
 .باشد ینم رهیاز اتهامات و نقاط ت يسازمان چندان هم عار ۀکارنام
 يها با شرکت یسازمان با اتهام فساد و تبان نیا 2009. در سال 2

 .شود یروبرو م ونیناسیکارزار واکس نهیدر زم يداروساز
کننده واکسن و  دیتول يها به شرکت WHO نیمشاور یمال یوابستگ

در اسناد  زیآنفوالنزا ن يها واکسن يو مجوزها ها هیدییفساد در صدور تأ
بهداشت به  یاست سازمان جهان نیا انگریکه ب دهینشر گرد يمتعدد

 نیمشاور يمبالغ قابل توجه از سو افتیو با در يواسطه مناسبات اقتصاد
که  ست یدر حال نیها مجوز اعطا کرده است. ا از واکسن ياریسخود به ب

سازمان بنا بر اصل تضاد منافع و اصول  نیدر ا رندهیگ میتصم يشوراها



 / کرونا فریب قرن  92
 

و صرفاً با  يفارغ از هرگونه مالحظات اقتصاد ستیبا یم یاخالق پزشک
 يها یبزند. اما بررس ها هیدییاتکا به مصالح بهداشت بشر دست به صدور تأ

که  ست يا به اندازهسازمان  نیکه فساد در ا دهد یانجام گرفته نشان م
مانند  يداروساز يها یاز کمپان میآن به طور مستق نیاز مسئول ياریبس

roche از  ياریو عرضه بس دیتول ریاند تا مس نموده افتیدر یمبالغ هنگفت
 .1آنها هموار سازند يها و داروها را برا واکسن

هستند  ینیاتهامات مطرح شده اتهامات سنگ نیکه ا میاست بدان مهم
آنها را مطرح  ییاند و نهادها که کامالً مورد بحث و گفتگو قرار گرفته

آنها  یقینگاران تحق دارند و دانشمندان و روزنامه یاند که سابقه خوب کرده
ن افراد به یاند که معتبر و قابل اعتمادند که رد کردن تمام ا کرده انیرا ب

 .2است یتوطئه، کار سخت پرداز يتئور یعنوان مشت
 ییدارو يها سازمان با شرکت نیا تهیکم ياعضا نکهیتصور ا یحت

صورت ممکن  نیهولناك است، چراکه در ا اریشوند بس يوارد همکار
واکسن نه  کی قیوضع شود که مثالً تزر ییها و پروتکل نیاست قوان

تمام  عتاًیساخته و طب يهمه مردم جهان اجبار يرا برا يچندان ضرور
 نیسازمان خواهند بود. بنابرا نیبه اطاعت از ا لفمک زیجهان ن يکشورها

در  یو سازمان بهداشت جهان ياقتصاد يفساد و زد و بندها ۀمسئل
 نینبوده و بارها ا یالیموهوم و خ يسازمان امر نیا يباال يها رتبه

سابق سازمان  ریآن مانند؛ خانم مارگارت چان (دب يسازمان و اعضا

                                                           
1 An article published in the BMJ alleged that some of the experts 

advising the WHO on the pandemic had declarable financial ties with 
drug companies that were producing antivirals and influenza 
vaccines. The article claimed that as a result, the WHO was unduly 
influenced to declare a pandemic and to exaggerate its potential 
severity, both of which resulted in “billions wasted on a swine flu 

pandemic that never came.” 
links: 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2988536/#b2-1821874 
www.cmaj.ca/content/182/17/1874 

 فارس يخبرگزار، )Pascal Sacré( ل از پاسکال اسکارهبه نق 2
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و رفع  حیوادار به توض ،يمتعدد محافل) را در محاکم و یبهداشت جهان
 ابهام کرده است.

 شیاعالم کرد، ب یقیدر تحق تدپرسیآسوش يخبرگزار 2018. سال 3
به بحران  یدگیسازمان ملل که با هدف رس يها تن از امدادرسان 12از 

 قیکشور مستقر شده بودند، متهم به فساد از طر نیدر ا منیدر  یانسان
به  منیمختلف در  يها مشکوك، زد و بند با طرف يبستن قراردادها

از  ينظارت بر عملکردها و دزد يندهایفرا فیتضع فع،منظور کسب منا
در  نیاند؛ ا شده منیبه  ییاعطا یالملل نیب يها کمک يها محموله

منطقه اعزام  نیبه ا یانسان يها افراد با هدف رفع بحران نیکه ا ست یحال
 نیاست که ا نیگزارش تکان دهنده ا نیا ةدیند. در واقع چکشده بود

از  يادیجنگ بوده و همه روزه تعداد ز ریدرگکه  يسازمان در کشور
و کمبود دارو جان خود را از دست  یو گرسنگ یکودکان آن بر اثر قحط

رساندن به دست  يرا به جا یالملل نیب يها کمک يها محموله دهند یم
 نیخاص فروخته است. در هم یبه گروه خانمان یزده و ب مردم جنگ

سازمان به وجود فساد مذکور اذعان کرده و خبر از قطع  نیسال ا
 .دهد یرا م یمحل نیاز شرکاء و طرف یو لغو قرارداد خود با برخ يهمکار

وجود فساد و اعمال خالف کرامت و سالمت انسان چندان هم با  پس
باز  وعیتر به دوران ش جالب ياما مورد ست،ین گانهیسازمان ب نیا
از  وعیدر کنترل ش يکشورها نیتر از موفق یکیکه  یزمان گردد، یم

 !وانیتا گردد؛ یسازمان حذف م نیا یجلسات کارشناس
 کرونا وعیدر دوره ش وانی. حذف تا4
کشورها در  نیتر از موفق یکیبتوان آن را  دیکه شا ست يکشور وانیتا

 ةخود در دور یکشور با استفاده از دانش قبل نی. ادینام وعیکنترل ش
متفاوت و  یتیریمد يها از روش يریو بکارگ 2003سارس در سال  وعیش

 ةهمچون پروند يا امور خالقانه نیو همچن یاستفاده از هوش مصنوع
در مقابله با کرونا داشته است، اما در  یسالمت عملکرد موفق کیالکترون

قصد داشت دانش و تجربه خود را در  وانیکه تا یزمان بیعج یاقدام
جهان  يکشورها ریو سا یسازمان بهداشت جهان اریکنترل کرونا در اخت
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دعوت  یوانیتا ندگانیسازمان از نما نیا یقرار دهد، در جلسات کارشناس
 نشد.

امسال  بهشتیکه تا ارد یونیلیم 24حدود  تیبا جمع يکشور چگونه
 نیتر موفق ثیح نیداشته و از ا يارمیبه ب يمورد گزارش ابتال 440تنها 

 یکارشناس يدیبه جلسه کل د،یآ یبه حساب م وعیکشور در کنترل ش
 شود؟ یدعوت نم یسازمان بهداشت جهان

و  بیعج يها به بهانه نیفشار حکومت چ”تلخ است!  یکم پاسخ
 ةسازمان برداشته باشد و چهر نیا ةنقاب از چهر دیرخداد شا نی. ا“بیغر

 بار به جهان نشان داده باشد. گریپشت نقاب را به د
هشدار  یمتحده به سازمان بهداشت جهان االتیا ک،ینقل از اسپوتن به

 پردازد، یکرونا م روسیکه به و یاز مجمع وانیداده است که حذف تا
بحران  انیدر جر ،یدر حوزه بهداشت عموم يبه بروز مسائل جد تواند یم

خود به تدروس  ریاخ ۀدر نام نیمتحده همچن االتیا انجامد؛یب 19-دیکوو
 يخود کشورها یاز متحدان اصل یسازمان بهداشت جهان رکلیدب نوم،ادها

 نیو ژاپن خواست تا ا ایتانیبر لند،یوزیفرانسه، آلمان، ن ا،یکانادا، استرال
 ییناظر در گردهما تیدر وضع »وانیکشور تا«سازمان را به قرار دادن 

و  کایسند، آمر نیوادار کنند. در ا شود، یداشت برگزار مبه یمجمع جهان
نه ”بهداشت  یالملل نیب تهیاز کم وانیمتحدانش هشدار دادند حذف تا

بر سر راه  یدر حوزه بهداشت است، بلکه مانع يجد ینگران کیتنها 
 .“دیآ یبه حساب م ندهیو آ یاقدامات کنون

 ةکه اطالعات مهم حوز یمطرح شد زمان نینامه همچن نیا در
 بیآس یکند، جامعه جهان دایپ انیجر یبهداشت نتواند آزادانه و به آسان

 یسازمان بهداشت جهان میسند ضمن ابراز تأسف از تصم نی. اندیب یم
 يایکشور آس نیاز حضور در مجمع خود، از ا وانیتا تیمحروم يبرا

که ” یو فن یتخصص علم يمسئول و دارا گریباز کیبه عنوان  یشرق
 کرده است. ادی، “ها در سراسر جهان کمک کند به نجات جان تواند یم

ناظر سازمان  گاهیقرار گرفتن در جا يبرا وانیبه شدت با تالش تا پکن
» واحد نیچ«عمل را نقض اصل  نیمخالف است و ا یبهداشت جهان

در جدا شده  هیناح کیرا به عنوان  وانیتا یاقدام نیچرا که چن داند، یم
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و  ياقتصاد یبررس ونیسیاز کم یحال، گزارش نی. در همردیگ ینظر م
 يامدهایآژانس کنگره که در مورد پ کی ن،یمتحده و چ االتیا یتیامن
 تیادعا کرده است که محروم دهد، یتجارت با پکن مشاوره م یمل تیامن
به خطر انداختن سالمت ” ،یسازمان بهداشت جهان ییاز گردهما وانیتا

 .1است “یجهان
به  یسازمان بهداشت جهان وعیمسئله که در بحبوحه دوران ش نیا ایآ

 نیموفق را از حضور در ا اریبس ياز کشورها یکی نیخواسته حکومت چ
و  ست؟یآشکار به حوزه بهداشت جهان ن یانتیخ کند، یسازمان محروم م

سالمت و بهداشت است،  یکه صرفاً متول یدر سازمان دیاصالً چرا با ای
منطقه وارد شود؟  کیهمچون استقالل  يا و منطقه یاسیس يها تیاولو

بر بهداشت جهان ارجح است؟ پس شعار سالمت و  یارض تیتمام ایآ
از سرانجام خوش  شیدر بخش پ شود؟ یچه م یکرامت انسان

 ذکر شد. يمختصر زین یدر بنگاه بهداشت جهان يگذار هیسرما
 سازد یم تر کینزد تیاحتمال را به واقع نیا یقطعات پازل همگ نیا

 یبتواند سازمان حام قتیدر حق یسازمان بهداشت جهان دیکه شا
سازمان،  نیا يمتهم و مظنون برا یخاص بوده و صندل يها حکومت

در عملکرد  رهینباشد. اتهامات و نقاط ت يا رانهیآنقدرها هم اقدام سختگ
 یمل تیمشاور امن نیرفت که رابرت اوبرا شیپ ییاسازمان تا ج نیا

فاسد و تحت  یبهداشت را سازمان یسازمان جهان کا،یجمهور آمر سیرئ
 ن،یرابرت اوبرا ک،ی. به گزارش اسپوتندینام نیچ ستیکنترل حزب کمون

فاسد  یسازمان”بهداشت را  یسازمان جهان د،یکاخ سف یمل تیمشاور امن
داد که قطع  نانیو اطم دینام “نیچ ستیو تحت کنترل حزب کمون

 ریکشورها تأث ریسازمان، در کمک واشنگتن به سا نیبا ا کایروابط آمر
خود از  یمال تیحما کایمتحده آمر االتیا بیترت نینخواهد گذاشت. به ا

 نیسازمان را همدست حکومت چ نیسازمان را قطع کرده و ا نیا
چندان هم بدون تبعات  پدولت دونالد ترام يکه برا ی. اقدامنامد یم

 نبوده است. یمنف

                                                           
 ایسنا، گاردین 1
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توسط  یسازمان بهداشت جهان میمعنادار از تحر يکاتوریکار -13 ریتصو
و  يرحضوریانتخابات به صورت غ يکرونا و برگزار وعیمعتقد بود ش يترامپ، و

 .باشد یاو م يها يسرقت رأ يها برا از جانب دموکرات يا سهیدس یپست
و به عنوان  ست يماریدار مبارزه با ب که پرچم یسازمان نکهیا جهینت

مربوطه را به پزشکان و  يها مرجع حوزه بهداشت دستورالعمل نیاول
معصوم نبوده  یفرشته آسمان کی دهد، یسراسر جهان ارائه م راپزشکانیپ

در آن مسبوق به سابقه است،  انتیکه نه تنها فساد و خ ست یو سازمان
مشکوك از جمله  یاقدامات زیکرونا ن يریگ در حوزه همه یتبلکه ح

سازمان به  نیا ۀتعلق خاطر و علق هیفرض شیاز پ شیب وانیسانسور تا
متهم قرار  گاهیدر جا یکه خود از جهات ي.کشورکند یم تیرا تقو نیچ

 دارد.
است  روسیو ةسازنده و نشر دهند نیکه فرضاً چ دیتصور کن يا لحظه

 ایکه گو ییو مدافع منافع آن است، تا جا نیسازمان در استخدام چ نیو ا
نداشته،  وانیتا باتیبا استفاده از تجر وعیبه مهار و کنترل ش يا عالقه

مقابله با  يها ها و دستورالعمل که تمام پروتکل دیریحال در نظر بگ
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در  يها دستورالعمل نیا ایآ گردد، یسازمان صادر م نیاز جانب ا يماریب
 ؟يگریدر خدمت مسئله د ایهاست  نسانخدمت بهداشت و سالمت ا

 ،یسازمان بهداشت جهان کردیابهامات مطروحه در خصوص رو اما
 نیاز آن است که ا یحاک يو شواهد متعدد ستیموارد ن نیمحدود به ا
 یکوتاه زین روسیمربوط به و حیدر نشر اطالعات صح یسازمان حت

 نیا وعیبر ش یشناسان مبن روسیو و نیاعالم محقق رغمیو عل دهیورز
هرگونه هشدار و  ۀها را سانسور نموده و از ارائ گزارش نیا روس،یو

 نموده است. يخوددار یدستورالعمل
کرده بود  انیب شتریکه پ ان،یمنگ  یخانم ل ،ینیشناس چ روسی. و5
 2020ساخته شده است، در سپتامبر  شگاهیکرونا در آزما روسیکه و

در سرپوش گذاشتن و  یکه سازمان بهداشت جهان کند یاعالم م
 داشته است. يهمکار نیموضوع با دولت چ نیبر ا يپنهانکار

 یدرست همان زمان 2020 سال یمحقق در ماه م نیا يتریتوئ حساب
 ستیساز بوده و با دخالت حکومت کمون دست روسیکه ادعا کرده بود و

 اًیقو یجهان ساخته شده است مسدود شده و سازمان بهداشت نیچ
 يها ها و شبکه (به هر حال رسانهکند یرا رد م روسیبودن و یساختگ
سازمان هستند و هر اقدام  نیا يتجار يو شرکا یمال انیحام یاجتماع

که  انیمنگ  ی). لندیسانسور نما ستیبا یبا اهداف سازمان را م یمناف
 ةخود را از دانشکد يمونولوژیو ا یشناس روسیو یمدرك فوق تخصص

 شود یم یکنگ کسب کرده است، مدع دانشگاه هنگ یسالمت عموم
 وعیاعالم شود از ش رسماً يماریب نیا وعیاز آن که ش شیپ نیحکومت چ

با  يتعمداً و با هدف همکار زین یآن مطلع بوده و سازمان بهداشت جهان
 .1نموده است یتوجه یب يماریب نیا وعیش يها نسبت به گزارش نیچ

 یسازمان بهداشت جهان هیدر تنب کایدولت آمر رسد یبه نظر م پس
مرجع نشر دانش و  نیعمل نکرده است، معتبرتر رانهیچندان هم سختگ

که خود از  ست یکرونا سازمان وعیو ش روسیمرتبط با و يها دستورالعمل
                                                           

1 Dr. Li-Meng Yan reveals China's fake science and the COVID-19 
cover-up. WION Washington Oct 09, 2020, 05.27 PM(IST) Written By: 

Lawrence Sellin 
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که  ست یبا همان  حکومت يو همکار يمتهم به پنهانکار ياریجهات بس
 يالیم يهمانند ماجرا بیترت نیآن آغاز شده است و بد زا يماریب وعیش
 ۀهستند که سابق يماجرا هستند، افراد ینیکه شاهد ع یکسان تنام،یو

شده و به جهت نقض  دهیو فساد و رانت در آنها به کرات د يپنهانکار
ها بوده است؛ حال  از نهادها و دولت ياریمغضوب بس ،یطرف یاصل ب

 معقول است؟ يمراسازمان  نیاعتماد به ا
کارکنان حوزه بهداشت و سالمت در سراسر  ها ونیلیم دیو شا هزاران

سازمان صادر شود تا  نیاز ا يدیجهان منتظر هستند دستورالعمل جد
به  A يکه دارو دیسازمان اعالم نما نیسازند! مثالً ا ییبالفاصله آن را اجرا

 يشستشو ایگردد و  قیتزر ژهیو يها در بخش مراقبت يبستر مارانیب
از خود سؤال  یاست، و کمتر کس روسیمقابله با نشر و يبرا یراه ح،سطو

 ایخود را چگونه به دست آورده و آ تیسازمان اصالً مشروع نیا کند یم
 دیآن در فساد نبا ۀآن به عالوه سابق يو معنو یمال انیساختار آن و حام

 لیاصالً به چه دل سازمان مشکوك سازد؟ نیبه اهداف ا یما را اندک
که  لیدل نیکرد؟ به ا نانیسازمان اطم نیا يبه رهنمودها ستیبا یم

 دیشا ند؟یگو یم نیها چن که رسانه لیدل نیبه ا کنند؟ یم نیچن نیریسا
 4به  دیشا ایو  میرا مجدداً مطالعه کن تنامیو يالیم ۀالزم باشد فاجع

با در  روسی. سازنده و ناشر ومیاول بازگرد ةپرد یشناخت يخطا
کند  یاقدام به وضع مقررات تواند یم یسازمان به راحت نیا ارگرفتنیاخت

 زین ياهداف آنها باشد و احد يبوده و در راستا روسیکه به نفع انتشار و
 آن مشکوك نشود. ةپشت پرد يها زهیسازمان به انگ نیبا توجه به نام ا

در بحبوحه  یسازمان بهداشت جهان رکلی. تجارت سالح توسط مد6
 کیدر  یوپیارتش ات ةبرهانو جوال، فرماند 2020کرونا؛ در سال  وعیش

 ریکه دکتر تدروس آدهانوم مقاد کند یرسماً اعالم م يکنفرانس خبر
 يگرایمردم ت بخش يآزاد ۀجبه يگرم را برا يها از سالح يادیز اریبس
منطقه دامن زده است...!  نیمسلحانه در ا يها يریدرگ بهنموده و  هیته
سازمان با  نیکل ا ریدر نوع خود جالب توجه است که مد زیاتهام ن نیا

آن که  يفراهم آورده، به جا يو يبرا گاهیجا نیکه ا یو امکانات اراتیاخت
ها باشد، دست به کار اقدامات  دست به کار بهداشت و نجات انسان
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بهداشت  یام سازمان جهانبا ن يادیکه شباهت ز ست يامور ایمسلحانه و 
 ندارد.

مرجع به عنوان  نیا ایکه آ میسؤال را بپرس نیاز خود ا دیبا حال
تا به چه اندازه قابل  روسیمرجع نشر اطالعات در خصوص و نیتر یاصل

را  یروسیدرصد مردم جهان نه و 99/9که  یطیاعتماد است؟ در شرا
را  يو چه تعداد کند یچگونه عمل م روسیو نیا دانند یو نه م اند دهید

اند که کارنامه  دوخته یو تنها گوش به دهان سازمان استمبتال کرده 
احتمال وجود دارد که  نیچقدر ا ست،یاعمال آن از فساد و دروغ پاك ن

درآمده باشد که خود سازنده  يافراد ایها  سازمان به خدمت حکومت نیا
ال با توجه به هستند؟ ح نفع يذ يماریب وعیبوده و از محل ش روسیو
 يکشورها یبهداشت يها ها و وزارتخانه اکثر سازمان کم تدس ایتمام  نکهیا

سازمان  نیا يها دستورالعمل يچون و چرا یجهان، اجرا کنندگان ب
شکل  نیتر يسازمان را به جد نیشده توسط ا کتهید نیهستند و قوان

درآمده  روسیسازمان به تصرف طراحان و ناشران و نیاگر ا کنند، یاجرا م
 داد؟ خواهدرخ  یباشد، چه اتفاق

که در ظاهر به نفع بهداشت و در  ینیقوان بیقرن! تصو بی: فرپاسخ
 ۀهمان حق هیشب يزیباشد؛ چ يماریب شتریب وعیباطن خود عامل ش

 .شیقرن پ یمیقد
صادر شده از سازمان  يها هیو اعالم ها هیانیب میکه دانست اکنون

منزل از جانب پروردگار نبوده و با توجه به عملکرد  یوح یبهداشت جهان
 زیسازمان ن نی) وجود دارد که افیاحتمال (هرقدر ضع نیسازمان ا نیا

 . میپرداز یکرونا م روسیقرن باشد، به خود و بیاز ساختار فر یجزئ
در  وع،یش تیریکشورها در کنترل و مد نیتر موفق نکهیا آور رتیح

به  یسازمان بهداشت جهان يها هستند که از پروتکل ییکشورها انیم
 اند! طور تام اطاعت نکرده

 نه،یقفل و قرنط نیقوان يکه از اجرا يکشور نیبه عنوان نخست سوئد
 ينسبت به کشورها يشتریب تیموفق وعیامتناع نمود در کنترل ش

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس يگرید يها همجوار کسب کرده و در بخش
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هفته  3-2که تنها با  یونیلیم 100 تیبا جمع يکشور :تنامیو
بدون  باًیرا تقر وعیتوانست ش ماریب بیو اقدامات جالب تعق نهیقرنط

کشور نه  کیرا در  ينفر ونیلیم 100 یتیتلفات، پشت سر بگذارد و جمع
که  ست یدر حال نیرا مهار کند. ا وعیچندان ثروتمند و در حال توسعه، ش

و  چون یب انیکه مجر ییاروپا يکشورها نیو ثروتمندتر نیتر شرفتهیپ
 يو تکنولوژ زاتیبودند و تجه یسازمان بهداشت جهان يها پروتکل يچرا

 نیمشابه با ا یتیداشتند، نتوانستند موفق اریدر اخت یفیتوص رقابلیغ
تلفات باال در اثر  یمدع یکسب کنند و جملگ تیو پرجمع ریکشور فق

 .دان شده روسیو نیا
 باتیو تجر یبوم يها دستورالعمل تنامیمانند و زیکشور ن نی: اوانیتا

 یسازمان بهداشت جهان يها سارس را بر دستورالعمل وعیخود در ش
 یبه سازمان بهداشت جهان زیآن را ن ياجرا شنهادیپ یداده و حت حیترج

 یسازمان جهان ياز سو زیانگ رتیح یارائه داده است، اما در اقدام
 .گردد یسازمان حذف م نیو از مجمع کارشناسان ا دبهداشت طر

بر عدم ثبت  یکشور مبن نیا يبدون کرونا! ادعا ي: کشورترکمنستان
و  یاز کارشناسان سازمان بهداشت جهان یئتیبه کرونا با اعزام ه يابتال
. ردیگ یقرار م یکشور مورد بررس نیا يها مارستانیروزه در ب 10 یقیتحق

در اروپا   یدفتر سازمان بهداشت جهان سیوود رئسمال نیکر تیدر نها
که در آن  ست يکشور همچنان تنها کشور نیکه ا کند یاعالم م طعانهقا

 نیکشور در چن نیا تی. علت موفق1به کرونا ثبت نشده است يابتال
 ست؟یچ یخیتار يشاهکار

مردم ترکمنستان و خبرنگاران به نقل از نورمحمد  ،یمحل منابع
 کیبه  یرسم ریبهداشت و صنعت ترکمنستان) به طور غ ری(وز پسافیامن
ماسک زدن و  تیاند، ممنوع کشور اشاره کرده نیدر ا بیعج کردیرو

 کرونا...!!! روسیشدن و يا رسانه

                                                           
و پنهان کردن آمار تلفات خود متهم  ییرا به دروغگو کستانیتاج ن،یاز مخالف ياریبس 1

واقعه  نیا لیکشور را دل نیمدون در ا يو آمار صیتشخ ستمیاند و عدم وجود س ساخته
 اند. دانسته
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کشورها  ریسا ياز سو تنامیو و وانیتا یو مراقبت یتیریمد وهیش ایآ
جهان که هم ثروتمندتر و  گرِید يدرکشورها ایقابل اجرا نبوده است؟ آ

راهکارها وجود  نیکشورها هستند امکان انجام ا نیاز ا تر تیهم کم جمع
 نکهیا ایبه درجه مهار برسد؟  يکمتر ۀنیبا هز وعینداشته است؟! تا ش

که عمدتاً بازار  ییبوده که کشورها نیدر گرو ا يا و منافع عده صالحم
 ریدرگ دتریو شد شتریدارو و واکسن هستند ب ،یصیتشخ يها تیهدف ک

را مهار کنند؟ پس  وعیش يتر ساده يبا راهکارها نکهیباشند، تا ا وعیش
 يموفق و حذف آنها از شورا يکشورها نیسانسور ا يبرا یلیچه دل
 لیشواهد و دال نیا عیوجود دارد؟ جم یبهداشت جهان زمانسا یمشورت

خود  یکه سازمان بهداشت جهان ندک یم تیاحتمال را تقو نیاست که ا
به آن  ياریآن بوده و در موارد بس ۀو اطال شتریبه بحران ب لیما اریبس

سازمان  نیا یمال انیاز حام يا دامن زده است. هر چه نباشد بخش عمده
 یۀدر سا ییهستند که گو یصیتشخ يها تیدارو و ک ختسا يها یکمپان

جهان  یاسیس - يمهم در شطرنج اقتصاد یگاهیدرصدد کسب جا وع،یش
 را در جهان فراهم آورد. یمیامر مقدمات تحوالت عظ نیبوده و هم

رقم زده شود که هر  یبه دست کسان قاًیدق وعیسرنوشت ش دیبا چرا
چرا  باشد؟ یم يشتریثروت ب يآنها به معنا يبرا شتر،یب وعیروز ش
 تیسازنده واکسن، اخبار موفق ییکایو آمر ییاروپا ،ینیچ يها یکمپان

 قیبه تعو کایآمر يجمهور استیواکسن خود را تا پس از انتخابات ر
 .میآشنا شو یشناخت ياز خطاها گرید یالزم باشد با نوع دیشا اندازند؟ یم

 ها از حد به پاداش شیب لیشماره شش: تما یشناخت يخطا
 یها قانون مهار موش يبرا يمستعمرات فرانسه در هانو حاکمان

 لیکه به مسئوالن تحو يا هر موش مرده يبه ازا یکردند؛ شکارچ بیتصو
ها نابود شدند اما  از موش ياریخواهد کرد. بله! بس افتیدهد پاداش در

 منظور پرورش داده شدند! نیها به هم از موش ياریبس
 ریبه پرورش و تکث ياریبس ةنشدند بلکه عد کن شهینه تنها ر ها موش

پاداش  نیچند موش به مسئول لیآوردند و هرروز با تحو يها رو موش
 .گرفتند یم
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دز  ونیلیبا مصرف صدها م ست يمساو وع،یشدن ش تر یروز طوالن هر
 از دارو...

با فروش هزاران تُن،  ست يمساو وع،یشدن ش تر یروز طوالن هر
 و ماسک و... ندهیشو

از  یبرخ شتریب يا انزواب ست يمساو وع،یشدن ش تر یروز طوالن هر
 ...یاسیس يها ها و جناح قدرت
 يدیو نا ام یبا خستگ ست يمساو وع،یشدن ش تر یروز طوالن هر

 کیاز  تواند یکه م ییآنها به کشف واکسن و دارو یمردم و تشنگ شتریب
 بسازد. یآسمان يا فرشته یکمپان

ساز، خود  و واکسن ییدارو يها یکمپان نیهم نکهیتر ا جالب حال
شطرنج  کیهستند.  یبهداشت يصاحبان نهادها یو به نوع یمال یحام

در  وعیش انیپا ۀکه دکم ی. زمانبیفر والیفست کیقدرت و  اریتمام ع
 شوند، یشدن آن ثروتمندتر م تر یکه از هر روز طوالن ست یدست کسان

 ییها، در جا که موش میفکر کن نیمانند مستعمرات فرانسه به ا دینبا ایآ
 لیپس از کرونا تعط يساز روسیو يدر حال پرورش هستند؟ البراتوارها

 مبهم چطور؟ يها يمبهم و آمارساز یصیتشخ يها تیاند؟ ک شده
 و راکفلر تسیبهداشت با خانواده گ یعال يها سازمان وندیپ یچگونگ

 واکسن و بهداشت! يتا آقا کروسافتیما رعاملی: از مدتسیگ لیب
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 با راکفلر تسیگ لیارتباط ب -14 ریتصو
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و راکفلرها مشترك بوده و هر دو به خانواده  تسیگ یخانوادگ ي ه شجر
آمد،  ایخانواده ثروتمند به دن کیدر  تسیگ لی. بشود یم یمنته لفوردیگ

بود.  اتلیدر شهر س یبانک مل سیمکسول رئ ویدابل یج يپدر و
 يو عمده شهرت و شناسند یم کروسافتیبا نام ما شتریرا  ب تسیگ لیب

 باًیدر آن تقر شود یکه گفته م یاست! اختراع ندوزیو اعمرهون اختر
عامل متعلق به محصوالت  ستمیس کیجوان تنها  لینداشت. ب ینقش

مجوز آن را به نام  رییتغ یکرده و پس از کم يداریرا خر اتلیس انهیرا
پاول آلن در کتاب خود  ،يو کی. بعدها شردینما یثبت م IBMشرکت 

شرکت کمک کرده و هنوز هم عضو  يانداز اهمن به ر: ”سدینو یم نیچن
محدود شده بودم و در آن  يماریبودم، هر چند به واسطه ب تیریفعال مد
فرصت  کی نی) قصد داشت مرا بدرد!... اتسیو همکارم(گ کیزمان شر

 “صاف و ساده بود. ،یپولک یطلب

 
 پاول آلن Idea Manکتاب  165صفحه  -15 ریتصو
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او به  بتیو غ کشیشر يماریتوانسته بود با استفاده از ب تسیاگرچه گ
کند، اما  يداریرا خر يسهم و یوتراپیو راد یدرمان یمیموجب ش

 شیپ تیچندان هم با موفق يثروت اندوز نیاو در ع يتجار ياستراتژ
 االتیا يپارتمان دادگسترد ياز سو کروسافتیما 1998نرفت و در سال 
. کسب و کار شود یم يو انحصار ساز ياعتماد تجار نقضمتحده متهم به 

 یآن را اخالق نیکه قوان يا وهیو به ش یرحم یو ب یبا انحصار طلب تسیگ
توام با  یثروت گرید یبود و به عبارت افتهیرونق  دانستند ینم حیو صح
 ارمغان آورده بود. يو يبرا یبدنام
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دپارتمان  تیاز سا کروسافتیسند محاکمه شرکت ما -16 ریتصو
 کایآمر يدادگستر

خود  افتهیشهرت خدشه  افتنیباز يبرا تسیگ تیمحکوم نیپس از ا
فرار از  نیمثبت و همچن يا و کسب وجهه يو به منظور ظاهر ساز

 هیریخ ادیبن يدالر ونیلیم 100 يا اتهامات مطبوعات با اختصاص بودجه



 107/  پرده سوم فریب
 

ما به فکر تمام : ”کند یم يشعار راه انداز نیرا با ا تسیگ ندایو مل لیب
 بیترت نیو بد“ از آموزش تا بهداشت و...  م،یمسائل مردم جهان هست

که ثروت خود را  يدر تکنولوژ رحم یانحصار طلب ب کیوجهه خود را از 
و  کوکاریچهره ن کیبه دست آورده است، به  یراخالقیاز طرق غ

 .دهد یم رییسخاوتمند تغ

 
 تسیگ ندایو مل لیب ادیبن تیوب سا -17 ریتصو
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 کوکارانهیاقدامات سخاوتمندانه و ن نیا نیریز يها هیاما رفته رفته ال
 نیژورنال سودمندتر تیدر وال استر تسیگ لی. بشود یمشخص م

. نامد یو بهداشت م ونیناسیخود را مربوط به حوزة واکس يگذار هیسرما
از ثروت خود فلج اطفال  یکه با اختصاص بخش بزرگ شود یم یمدع يو

بخش(!) را به  یسالمت يها کن کرده و توانسته واکسن شهیدر جهان را ر
 برساند. قایمردم جهان از هند تا آفر نیتر دست محروم

 
 تسیگ لیب يگذار هیسرما نیبهتر -18 ریتصو
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 د؛یگو یکه م 2019 هیژانو 23در  تسیگ لیب گریاظهار نظر د نیهمچن

 نیرا داشته است و ا کیبه  ستیاو آورده ب يتجارت واکسن برا
 او بوده... يگذار هیسرما نیبهتر يگذار هیسرما

 
 تسیگ لیب يگذار هیسرما نیتجارت واکسن، بهتر -19 ریتصو
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که  شود یم زتریانگ جانیمتناقض و ه تر، دهیچیپ ییاما مسئله از جا
قرار  یعیصنا اریخود را در اخت هیاز سرما یمیبخش عظ تسیگ لیب
 هستند. ها يماریکه خود مسبب بروز ب دهد یم

 لیعمده دال یشناس یمنیو ا یسرطان شناس نیامروز از متخصص اگر
را  يچه موارد میشو ایرا جو یو عروق یقلب يها يماریها و ب بروز سرطان

 ذکر خواهند کرد؟
 تسیگ لیکه ب میکن یجلب م یعیتوجه شما را به نمونه صنا اکنون
و  ییکایشرکت آمر 49را به آنها پرداخته است؛ بالغ بر  یمبالغ کالن

 ستیو ز ستیز طیبه آلوده کردن مح عیصنا ریاز سا شیکه ب ییکانادا
 :1اند کره پرداخته

Walmart 
Shell 
PepsiCo 
TacoBell 
Burgerking 
pizza hut 
chevronmonsanto 
KFC 
Mc Donalds 

 نیا کند یها را به خود جلب م که توجه یعامل نیشتریب ستیل نیا در
گازدار است.  يها برندها مرتبط با فست فود و نوشابه نیاست که اغلب ا

 یدر صنعت يگذار هیمسئله روشن شود که چرا سرما نیا يقدر دیحال شا
 شود، یم گذارها هیها موجب ثروتمندتر شدن سرما بودن انسان ماریکه ب

 شتریتوام شود که خود مسبب بروز ب یعیبا رواج صنا ستیبا یم
 .هاست يماریب

را برآورده  تسیتمام انتظارات خانواده گ يمحدود اراتیاخت نیچن اما
داشت،  ازیبودن ن گذار هیسرما کیاز  شیب يزیبه چ ي. وکرد ینم
 نامحدود! اراتیبا اخت یگاهیجا

 يرو یزمان یالملل نیو قدرت ب استیبه عرصه س تسیگ ادیبن ورود
بهداشت و  یاز سازمان جهان یمال تیحما نیشتریب ادیبن نیکه ا دهد یم

                                                           
1 Bill and Melinda Gates Foundation Trust ,EIN#91-

1663695,2010Form-990-pf 
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و با توجه به  ردیگ یرا بر عهده م CDCبهداشت مانند؛  یعال ينهادها
متحده، وزارت دفاع  االتیحاکمه ا ئتینهادها به ه نیا یحقوق یوابستگ

 یمال يها نهیسو و پرداخت هز کیملل از  همچنن سازمان و کایآمر
محصوالت  نیتر ياز استراتژ یکیواکسن به عنوان  عیو توز قاتیتحق

تکرار  یگاهیبه جا ادیبن نیا گر،ید ییدر سراسر جهان از سو یپزشک
که قرار است  یگاهیجا زند، یم هیتک یاسیو پرقدرت در عرصه س ینشدن
ناشناخته و  يها روسیو با ظهور و دورنه چندان  يا ندهیدر آ
 یشود و آغازگر نسل یمرگبار، حاکم بالمنازع افکار عموم يها يریگ همه

 باشد. ياز رهبر نینو
 

 
 یسازمان بهداشت جهان یحام نیبزرگتر -20 ریتصو

 
 ياریهم ای GAVI1موسوم به  یبا کمک خانواده راکفلر سازمان ادیبن نیا
 يسازمان با سازوکار نیکه ا آورد یم دیرا پد يساز منیواکسن و ا یجهان

خدمات  لیو تسه عیتوز فهیوظ) COVAX( موسوم به کوواکس
. ردیگ یرا بر عهده م ومیکنسرس نیعضو ا يکشورها يبرا ونیناسیواکس

                                                           
1 Global Alliance for Vaccine and Immunization 
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که تمام جهان را به  یپازل ناقص است، عامل نیاز ا قطعه کیاکنون فقط 
 ...یروسیو يریگ همه کی هیشب يزیسازد! چ ازمندیشبکه ن نیا

 
واکسن  هیاتحاد انیو حام نیاز مؤسس تسیگ ندایو مل لیب ادیبن -21 ریتصو

GAVI 
 

 یمال نیبا عهده گرفتن تأم تسیگ ندایو مل لیب ادیبن بیترت نیبد
 قاتیسخاوتمندانه به تحق يها کمک يبهداشت و اعطا یعال يها سازمان

 تیحوزه را تثب نیخود در ا گاهیها، رفته رفته جا مربوط به واکسن
. ستین یاهداف آنها کاف ينهادها برا نیها و ا آژانس نیاما تنها ا د،ینما یم
 یعال ياز نهادها وستهیبه هم پ يها به شبکه ازین ياز رهبر یرحط

 فراهم گردد. ستیبا یدارد که م یاسیس - يو اقتصاد یبهداشت
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 یبا اسام يدیکل يها و نهادها از سازمان يا مجموعه گریعبارت د به
شده و براساس خط و  یمال نیفرد تأم کیتوسط  یمختلف که همگ

 شود. يگذار استیس يو یمش

 
توسط ) CEPI(ریگ همه یآمادگ يها يمرکز ائتالف نوآور -22 ریتصو

 یو مجمع جهان Wellcome تس،یگ ندایو مل لیب ادینروژ و هند، بن يها دولت
 شد. سیاقتصاد در داووس تأس

 است. تسیگ ندایو مل لیب ادیشوندگان توسط بن تیجزو حما زیمرکز ن نیا
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شوندگان  تیاز حما گرید یکی زین) CDGی(جهان ي مرکز توسعه -23 ریتصو

 .باشد یم تسیگ ندایو مل لیب ادیتوسط بن یمال
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 ایسل و ماالر دز،یمبارزه با ا یصندوق جهان -23 ریتصو

 
 GFF یجهان یمال نیتأم التیتسه -24 ریتصو
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متعدد و مرتبط با بهداشت، واکسن  يها و نهادها سازمان بیترت نیبد
 WHO,CDC,GAVI,CEPI,CDG, GFFهمچون  یگوناگون یو دارو؛ اگرچه اسام

عامل مشترك هستند و آن عامل  کیهمۀ آنها در  تیدارند، اما در نها
گاه  اد،یبن نیهاست. ا در پشت صحنۀ آن تسیگ ندایو مل لیب ادیوجود بن

ساخت دارو و  يها یکننده به کمپان رهیخ يها کمک يبا اعطا گاه یو ب
 یها را علن شرکت نیخود از ا تیو مدرنا و... حما زریواکسن مانند؛ فا

 يبرا“ واکسن يآقا ایبهداشت و  يآقا”لقبِ  تیتا در نها کند یم
 اراتیاز اخت یمیمناسب به نظر برسد. اکنون بخش عظ یلقب تس،یگ لیب

مجموعه،  ریز يبهداشت و نهادها یجهان يها در سازمان یقو اخال یقانون
مجموعه  کیشخص است. به طور خالصه در جهان  کی اریتنها در اخت

مجموعه در  نیوجود دارد که ا ونیناسیمقولۀ بهداشت و واکس يواحد برا
 .شود یو خانواده راکفلر ختم م تسیگ ادیبه بن یتارعنکبوت ییالگو

کننده،  دییکه سازنده، تأ میبه مسئله نگاه کن هیزاو نیاز ا ست یکاف
از  یها و داروها همگ کننده واکسن غیکننده و تبل عیمجوز دهنده، توز

. اما شوند یم نیتأم تس،یگ ادیمشترك به نام بن یمنبع مال کی
در  زیحوزه ن نیدر ا تسیخانواده گ يفکر یو خط و مش ها يمند عالقه

 يتا قدر میپرداز یاز آنها م یه به برخجالب توجه است ک اریسخود ب يجا
 .میآنها آشنا شو یاحتمال يها دهیو ا يبا خط فکر
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 سطح پوست ریز یاطالعات پزشک يساز رهیذخ -25 ریتصو
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 پشه کیاصالح ژنت لهیبه وس ایمبارزه با ماالر -26 ریتصو
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شرکت  يبرا یشیمجوز آزما کی راًیپرنده اخ يها در مسئلۀ سرنگ
شرکت  کیتک  یشده است. شرکت اوکس بیتصو) Oxitec(تک یاوکس

و به دنبال مبارزه با  تسیگ ادیآن بن یمال یاست که حام يوتکنولوژیب
 .باشد یم ایماالر

 
 پرنده يها سرنگ نهیتک، در زم یشرکت اوکس یشیمجوز آزما -27 ریتصو
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 flying ” عنوانِ یقیتحق نیچن يبرا نسیسا تیبار وب سا نیاول
syriges“ به واسطۀ پشه را مطرح  ونیناسیپرنده و واکس يها سرنگ یعنی

 کرد.

 
 پرنده يها سرنگ -28 ریتصو
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خود  اریرا در اخت یبهداشت يها که اکنون اغلب سازمان ادیبن نیا
 يمردم عاد يکه برا ست ییها ها و پروژه گرفته است، دست به کار طرح

 است. هیشب یلیتخ - یعلم يها لمیبه ف شتریب
از  تسیگ ادیبن يشرویتحول و پ ریمعقول از س جهینت کیعنوان  به

 شیدایو پ ونیناسیواکس یمال یحام نیتا بزرگتر کروسافتیشرکت ما
بلند پروازانه و  ییها دهیا نیو همچن“ بهداشت و واکسن يآقا”

به  ونیناسیپوست و واکس ریاطالعات ز يکد گذار رینظ انهیگرا کمال
که چرا در  ماند ینم یباق یتعجب يها) جا پرنده(پشه يها سرنگ لهیوس
ساخته شده  يها اندازه نسبت به واکسن نینقاط جهان تا به ا یاقص

 یتحت پوشش مال یو مدرنا و...(که همگ زریمانند؛ فا ییها یتوسط کمپان
خود را در چارچوب ساز و  يها هستند و واکسن تسیگ ادیبن يها و کمک

 تسیکه باز هم متعلق به خانواده گ ند،ینما یم عیکار کوواکس توز
و  پیکروچیبر ورود م یمبن ییها زمزمه یبوده و حت نی) بدبباشد یم

 به گوش برسد. تیکنترل افکار و کاهش جمع
 نیتر آن را موفق تسیپرسود که گ يگذار هیسرما نیا اما
در عمل  نامند، یم ستیبه ب کی یسود ده بیخود با ضر يگذار هیسرما

 میگونه سوال خود را مطرح کن نیبهتر باشد ا دیچگونه بوده است و شا
 پردازد؟ یثروت م دیصنعت چگونه به تول نیکه ا

نفر از دختران  16000حدود  یتیدر کشور هند جمع 2009سال  در
در  يا در منطقه تالنگاتا مورد مطالعات مشاهده يساله هند 15تا  9 نیب

در  HPV ونیناسیسرطان دهانه رحم  قرار گرفتند. واکس يها مورد واکسن
ساخت شرکت ) Gardasil(لیسه نوبت و با استفاده از واکسن گارداس

دختران در  نیعمده ا نکهی. با توجه به ارفتیانجام پذ) Merck(مرك
آنها بدون  ونیناسیواکس نیساکن بودند، ا يدانش آموز يها خوابگاه

 .رفتیم پذانجا نیوالد تیاطالع و رضا
از جمله  خورد، یرقم م يندیاتفاقات ناخوشا ونیناسیاز واکس پس
 7مرگ  یتشنج و ابتال به سرطان و حت د،یشد یقاعدگ د،یشد تیمجروح

 نفر از دانش آموزان مورد مطالعه!
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 نیادامه ا 2013علت بروز حوادث مذکور پارلمان هند در سال  به
 .کند یرا متوقف م ونیناسیواکس
 

 
 پارلمان هند 72گزارش  -29 ریتصو

 



 123/  پرده سوم فریب
 

 
 30تصویر 
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و  GAVIبهداشت و سازمان  یاز عملکرد سازمان جهان گریاما نمونۀ د
 در دسترس است. زیکوواکس ن ستمیس

 
در  يهند نیتوسط محقق یمطالعۀ علم کی زین 2018سال  در

در  یو بهداشت عموم یطیمح ستیز قاتیتحق یالملل نیژورنال مجله ب
از  شیبود که؛ ب نیآن چن جهیمورد واکسن فلج اطفال منتشر شد، نت

نفر در هر سال) دچار فلج  7000از نُرم ( شینفر کودك در هند ب 49000
 ).2017تا  2000اطفال شدند (از سال 

 

 
اطفال(فلج اطفال  رفلجیفلج شدن حاد غ زانیارتباط م -31 ریتصو

 فلج اطفال زانی) با ميرعادیغ
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مجموعه  قیتزر جهیدر نت ییویپول ریفلج حاد غ زانیارتباط م -32 ریتصو

 هاریپرادش و ب وتار،یسال در  6 یکه در ط روسیوویپول یواکسن خوراک يدزها
 

 یخوراک يها واکسن نکهیبر ا یبهداشت مبن یاعتراف سازمان جهان
 عامل فلج اطفال شدند.
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 فلج اطفال زانیبا م يرعادیرابطۀ نرخ فلج اطفال غ -33 ریتصو
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از مردم  ياریبس ون،یناسیمجموعه تاکنون با شعار واکس نیا
و واکسن قرار داده و  ییدارو شیدر حال توسعه را مورد آزما يکشورها

از مردم شده است  يادیدر تعداد ز ریو مرگ و م ها يماریمسبب بروز ب
 پرداخت. میمجدداً به آنها خواه یآت يها که در بخش
دوران شیوع حوادث جالب توجه دیگري نیز به وقوع می اما در 

پیوندد.سوداي سلطه و کنترل توسط بنیاد گیتس این بار از حوزه 
بهداشت و سالمت فراتر رفته و با ثبت رکوردي بی سابقه در تملک مزارع 
کشاورزي آمریکا جامعه جهانی را در شوك دیگري فرو می برد .کافیست 

 بنگریم: اندکی به وسعت این مزارع

 
توضیح تصویر: بیل گیتس اکنون مالک بزرگترین مزارع کشاورزي در 

 آمریکا به شمار می رود

 "آقاي بهداشت و واکسن"با این حساب اکنون بیل گیتس نه تنها عنوان 
آقاي "را به خود اختصاص داده بلکه رفته رفته مقدمات تملیک عنوان 

را نیز از ایاالت متحده آمریکا اجرایی نموده است و درست همان  "غذا
زمانیکه جهان در تکاپوي ویروس کرونا و تهیه دارو و واکسن آن بوده این 
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بنیاد به شکلی کامال خزنده اقدام به در اختیار گرفتن بخش عظیمی از 
اقدامی که در شرایط شیوع و بروز  ،مزارع کشاورزي  آمریکا نموده است

رکود اقتصادي در هر صنعتی جز صنعت دارو و بهداشت شاید قدري ما را 
در این اندیشه فرو ببرد که ایجاد یک بحران مصنوعی و تعمدي هرقدر 

تواند امالك و  ان دردناك باشد براي گروهی که میبراي جههم 
ز شرایط عادي خریداري کند تر ا نیهایی بسیار پای هاي را با قیمت دارایی

هاي  در این میان  و در گرماگرم زمزمه ها هم غم انگیز نبوده است.آن قدر
معتقدین به تئوري توطئه که همواره از بابت ورود میکروچیپ ها از طریق 

ثبت  ،کردند توسط هوش مصنوعی ابراز نگرانی میاکسن و کنترل و
اختراع عجیبی از سوي شرکت مایکروسافت  و ایادي بنیاد گیتس در 

د! ثبت  اختراع تراشه هایی گیر ار مرتبط با این خانواده قرار میصدر اخب
 تواند اطالعات بدن میزبان را به یک سیستم مرکزي گزارش کند! که می

 قادر است بسیاري از اطالعات کلیدي اعم از دماي بدن،این سیستم 
لفه هاي فیزیولوژیک افراد را به یک سیستم هاي عصبی و سایر مؤ فعالیت

 سرور منتقل سازد!
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در عدد موجود در  16بسیاري از معتقدین به تئوري توطئه وجود سه عدد 
این شناسنامه این محصول را رد پایی از نفوذ قدرتهاي پشت صحنه در 

مسئله و به وقوع پیوستن پیش بینی هاي مربوط به مسئله میکروچیپ 
ها می دانند اما با توجه به اینکه این رویکرد براي جویندگان واقعی علم 
شاید قانع کننده به نظر نرسد می بایست به این نکته اشاره کرد که 

را جهان در شرایط شیوع نتایج انحصار علمی و قانونی در ید یک سازمان 
به تلخی هرچه تمام تر تجربه کرده است و اکنون حتی تصور اینکه این 
بار غذا و محصوالت خوراکی نیز در انحصار گروهی خاص باشد به اندازه 
اي هولناك خواهد بود که نیازي به نظریه پردازي هاي نزدیک به تئوري 
 توطئه نباشد.به ویژه اینکه مالک جدید مزارع آمریکایی در طی سنوات

قبل با در اختیار گرفتن صنایع دارویی و بهداشتی تمامی امکانات 
تحقیقاتی و زیست شناختی که می توان در اقدامات شریرانه از آن 
سواستفاده نمود و بواسطه آن و ایجاد تغیرات ژنتیکی در محصوالت 
 غذایی برروي  رفتارهاي انسانی تغیر ایجاد   کرد را نیز در دست دارد.

اند که  اي هنرمندانه در کنار یکدیگر قرار گرفته پازل به اندازهقطعات این 
ترین افراد نیز نتوانند به راحتی از کنار آن بگذرند. به نظر  بین شاید خوش

رسد ابررهبري فراملیتی که با کودتاي سفید و شیوع و واکسن آغاز  می
 است.تري بنام غذا در حال ادامه یافتن  شده است اکنون با حوزه گسترده

 روسیو
 یشناس ستیز اتیسم است و در ادب يبه معنا نیدر زبان الت روسیو

موجود زنده در نظر  کیاصالً  ها، يمانند باکتر ها کروبیم ریبرخالف سا
که در آن  دیریدر نظر بگ یرا پاکت یروسی. ساختمان وشود یگرفته نم

پاکت  نیا يقرار گرفته است و به رو RNAو  DNA یکیچند رشته ژنت
که  ست یهیجهت اتصال به سطوح مختلف وجود دارد؛ بد ییها رندهیگ
ندارد مگر آنکه  ییحرکت و جابجا ییخود توانا يبه خود رزندهیغ روسیو

جابجا شود.  یهوا و عامل انسان انیهمچون آب و جر يگریتوسط عامل د
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ه ب ازیشوند ن ریتکث نکهیا يندارند برا یاندامک سلول چیچون ه ها روسیو
گرفتن  اریتا بدان وارد شده و پس از ورود با در اخت ارندسلول زنده د کی

) ها بوزومی(رنیساخت پروتئ يها از جمله کارخانه یامکانات سلول
کرده و  دیتول ادیز زانیخود را به م یماده وراثت نیو همچن ها نیپروتئ

سرهم  دیجد یروسیساختمان و کیمواد ساخته شده در قالب  نیسپس ا
 بیترت نی. بدابندیب سلول به خارج آن راه یشود و با تخر يبند

نگاه قاتل به مقتول  زبانیدارند و نگاه آنها به م یانگل یزندگ ها روسیو
جهت  انهیآش کیو فرصت طلب، به  ریفق خانمان یب کیبلکه نگاه  ست،ین

 نکهیخود پس از ا یروسیقواست که البته بنابر ذات و دیاستراحت و تجد
 خواهد برد. نیکند آن را از ب نیتأم انهیآش نیخود را از ا حتاجیما

کره  ستیاز بشر بر سطح ز تر یطوالن يعمر ها کروبیم یطور کل به
سال قبل از انسان و صدها هزار سال در کنار اجداد  ها ونیلیدارند و م

 اند. وجود داشته يمتکامل امروز يها تا به گونه یانسان ۀگون
بر  يدیآنها تهد ایها هستند؟ آ جان انسان يبال ها کروبیم تاًیماه ایآ

 روند؟ یها به شمار م انسان يبقا
بدان  یحیصح یۀامروز از زاو ستیبا یکه م ست يا همان نکته نیا
نه آن گونه که  مینیرا آن گونه که واقعاً هستند بب ها کروبیو م میبنگر

 اند. ما وصف کرده يبهداشت، برا يها سازمان
 ها روسیو ژهیبه و ها کروبیاز م یکه سازمان بهداشت جهان يریتصو

 یتوأم با وحشت و نفرت از موجودات ست يریتصو کند، یم میما ترس يبرا
درآورد.  يبتواند ما را از پا ستین دیکرده و بع ماریکه ما را سخت ب ینامرئ

 اه و دترجنت ندهیاعم از مواد شو یبا هر روش ستیبا یکه م یموجودات
 يخود عامل تکامل و سازگار ها کروبیم گرید ینابود شوند، اما از نگاه

انسان تکامل و تطور خود را تا به  یبوده و به نوع عتیانسان به طب شتریب
 ریز يها ارگان ندیکه چندان خوشا يری. تصوهاست کروبیم ونیامروز مد

از وحشت و ترس در ذهن افراد  یو چون موج ستین یجهان ۀمجموع
 .ردیگ یقرار نم جیو ترو غیچندان مورد تبل کند، یجاد نمیا

بهداشت و به تبع آن مراکز  یکه سازمان جهان يریواقع تصو در
 یحیصح ریاند تصو ارائه داده کروبیآن از انسان و م جیآموزش و ترو
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 يها شده از سلول لیتشک ست يانسان موجود ی. در نگاه بهداشتستین
 ستمیقرار دارد و س ها کروبیمعرض حمالت م گاه در یکه گاه و ب یانسان

به منظور  ها کروبیبا م زیدر حال جنگ و ست ائماًانسان د یمنیا
که انسان  یبدن انسان هستند. درحال ةاز ورود آنها به محدود يریجلوگ

 یکروبیم يها شده باشد، از سلول لیتشک یاز آنکه از سلول انسان شیب
ما در  گو،یاستاد دانشگاه سن د 1تیشده و به قول پروفسور راب نا لیتشک

 کیاز انسان بودن در واقع  شیانسان ب یعنی. میهست تیبدن خود در اقل
 ةکریدر پ یسلول انسان زین يکه به مقدار کمتر ست یکروبیم ۀمجموع

 خود دارد.
ما  يخود فرشته پندار دگاهیبا د یتصور ممکن است کم نیچه ا اگر
سقوط کرده و پادشاه  ۀمالئک بتیها، تفاوت داشته باشد و ما را از ه انسان

تا  ست یکروبیم شتریاو ب یساختار جسمان یکه حت يبه موجود ن،یزم
 ریغ یاصل علم کی نیمتأسفانه ا ایتنزل دهد، اما خوشبختانه  ،یانسان

 ای 2وتایکروبیبه نام م یمفهوم لیقابل انکار است که امروزه ذ
 شده است. فیتعر یپزشک هیدر علوم پا 3یکروبیفلورم

که  ییها چندان مطلوب سازمان تیخصوص نیبر ا غاتیو تبل دانستن
ندارم که خود شما هم با خواندن  يدیعنوان بهداشت دارند نبوده و ترد

و  دیا پنداشته یواقع ریمتعجب شده و آن را اغراق و غ یسطور کم نیا
 یبهداشت یغاتیتبل يها ها و شبکه کنون رسانهبه آن سبب است که تا نیا

ها و  بخش کانون برنامه نینپرداخته و ا یوجه از وجوه انسان نیا برچندان 
راه  ونیزیاز آن به تلو یو... نبوده است و فقط اشارات یونیزیمطالب تلو

 نیدانست که ا دیخواه ندهیفصول آ ۀباشد، چون رفته رفته با مطالع افتهی
دشوار کرده و اصالً  بیطراحان فر يرا برا بیچقدر طرح فر نشیب

به عنوان  ها کروبیافراد به م ۀمنوط بر نگاه خصمان بیفر يریگ کلش
 تیاست و هر قدر افراد از واقع دگریمهاجم و تهد ،یخارج یعامل
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که عنوان آنها بهداشت است، کم  ییها آگاه شوند، سازمان ها کروبیم
خود را از دست خواهند  یاجتماع گاهیو پا بتیه جلوه کرده و تر تیاهم

آگاه  اتیمردم جهان از حقوق خود مانند حق ح نکهیا انندداد. درست م
اعدام  یبه نام سازمان جهان یاز جهان، سازمان يا شوند و حال در گوشه

و وجود  اتیمردم از حق ح یوجود داشته باشد! به همان اندازه که آگاه
 یافراد از ساختمان واقع یاعدام در تناقض است، آگاه یسازمان جهان

با وجود  زیدر بقاء و تکامل ن ها کروبیم تیهمخود، ا یجسمان
که تالش شود  ست یهیکالن بهداشت در منافات است و بد يها سازمان

محدود به  يا رسانه يها يمهر یاز سانسورها و ب يا موضوع در لفافه نیا
 گردد. ها شگاهیخانه و آزماغبار گرفته کتاب يها قفسه
 ها هستند؟ جان انسان يبال تاًیماه ها کروبیم ایآ

 نیاز مهمتر یکی يریگ در شکل ها کروبیم تیاهم انیب يبرا
مثال  کیتنها به ذکر  یمنیا ستمیس یعنیبدن انسان  يها ستمیس
 انیرا ب ها يباکتر تیبه طور کامل اهم يگری(در بخش د م؛یپرداز یم

 کرد). میخواه
و  ییرا شناسا یروسیانسان که امروزه قادر است هر و یمنیا ستمیس

آموخته و در واقع با استخدام  ها يرا از باکتر ییتوانا نیا ینابود کند، بخش
 يرو کروبیم هیعل کروبیم استیروند تکامل به س یدر ط ها يباکتر

به موسوم  یمنیا ستمیس ياز ساختارها یکیآورده است. به طور مثال 
موجود بوده و به  یانسان يها است، که به وفور در سلول TIR1 يها رندهیگ

 روسیمبارزه و حذف و ندیآغازگر فرا ها روسیو کرهیمحض اتصال به پ
 يها رندهیگ يدینواسیآم یتوال یبه طور جالب). Innate Immunity(هستند

TIR ها  يدر باکتر یهم بوده و از نظر تکامل هیشب اریبس يدر انسان و باکتر
 يها که از زمان باشد یم) Conserved(محافظت شده يجزء ساختارها

 ها يکه باکتر ییها روسیبا اتصال به ساختمان و ها رندهیگ نیدور ا اریبس
 ها روسیو نی) موجب مقابله و حذف اوفاژهای(باکترکنند یرا آلوده م

و  اختاربا همان س ادیامروزه به مقدار ز ها رندهیگ نیا نکهی. جالب اشده یم
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 دیهزاران و شا یاست که در ط نیا دیدر انسان وجود دارد و مؤ سمیمکان
وارد انسان  ها ياز باکتر ها رندهیگ نیا یستیسال تکامل و همز ها ونیلیم

را  ها روسیو مبارزه با و ییانسان شناسا یمنیا ستمیبه س یشده و به نوع
ما نشان دهد  بهوجود دارد که  يآموزش داده است. موارد مشابه متعدد

 نیو کارآمدتر نیتر انسان که امروزه در زمره متکامل یمنیا ستمیس
 یاتیو اطالعات عمل یرزم ییتوانا يادیاست، تا حد ز یمنیا يها ستمیس

محدود  ها کروبیم یتکامل  ياری. اما هم1آموخته است ها يخود را از باکتر
در بدن انسان امور  ها يوزه باکترنبوده و امر یو دفاع یبه آموزش نظام

 ةدر رود ها نیتامیو دیبر عهده دارند. از جمله تول زیرا ن يگریمهم د
 دیتر تول و از همه جالب يچرب ضرور يدهایو اس ها نیپروتئ دیبزرگ، تول

 میما را تنظ اتیکه رفتار و خلق ها تریبه نام نوروترانسم یعصب باتیترک
وابسته به  يادیانسان تا حد ز یمنیو تفکر و ا هیتغذ یعنی. کند یم

 يها معتقد است تعدادشان از سلول تیکه پروفسور نا ست ییها يباکتر
با کور  ایاست و همانقدر که انسان از قطع شدن دست و پا  شتریب یانسان

گردد با از دست دادن  بیشدن چشم خود ممکن است دچار نقص و آس
 دیشد و شا هنددچار نقص خوا هیدر سا يبه عنوان عضو ها کروبیم نیا

موجود بر سطح و  يها کروبیبردن م نیباشد که ما با از ب نیا حینگاه صح
مانند  یاتیح يدرون بدن خود در واقع خودمان با دست خودمان عضو

! و با مطالعه فصول بعد میا قلب را از خود جدا کرده یدست و چشم و حت
باشد  یباور نکردن و زیآم در ابتدا اغراق هر قدر دگاهید نیکه ا دید دیخواه

 .باشد یم یعلم يها افتهیو مستند به  یقیحق تیدر نها
را  یقیو حق حیصح دگاهید نیا یکالن بهداشت يها استیس اما
آن نگاه  ۀرمجموعیسازمان و مراکز ز نیا يها و ماحصل آموزش دهیبرنتاب

از  یکه امروزه انسان حت یی. تا جاهاست کروبیخصمانه انسان به م
حال  گردد، یدچار هراس و وحشت م زین يو باکتر کروبینام م دنیشن

مشغول به صحبت درباره قسمت اعظم  ها يباکتر ارهآن که با صحبت درب
و غذا و تفکر فراهم  یمنیاو ا يکه برا یقسمت باشد، یبدن خود م
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 يها کروبیم تیاست انسان اهم دی! بعیمهاجم خارج کینه  سازد، یم
 طیشبانه روز بدن و مح روس،یو کیرا بداند و آنگاه از هراس  ستیهمز

از بدن  يهمانقدر که ممکن است عضو د،یبشو ییایمیخود را با مواد ش
 مشابه قطع کند. یلیخود را به دال

 ستیکه اصالً انواع همز ها يبرخالف باکتر م،یبازگرد ها روسیبه و حال
ندارند و  یتیخصوص نیچن ها روسیاز بدن خودمان هستند و یآن جزئ

و... به  يغذاساز يدر راستا یکه بتوانند کمک ستندیچون سلول زنده ن
کرده  یستیها همز با انسان ها يمانند باکتر توانند یانسان انجام دهند، نم

انسان  يذاتاً برا ها روسیخاطر و نی، به همدآنها باشن کرهیاز پ یو جزئ
بدن نسبت به ورود آن  یمنیا ستمیو س شوند یدر نظر گرفته م زا يماریب

 حساس است.
و از نظر اقتصاد بدن  جان یب یموجودات ها روسیو نکهیصرف ا ایآ اما

 ها کروبیم نیهم یاست که حت نیبر ا یلیهستند دل تیخاص یما ب يبرا
 نیوجود هم یگفت که حت دیاند؟ در جواب با به بشر نکرده یخدمت

 يادیو ما تا حد ز ست يتطور بشر ضرور يبرا زین زا يماریب يها روسیو
 م،یهست ها روسیو نیهم ونیرا مد يامروز ۀشرفتیگونه پ بهتطور خود 
کالن  يها و مطلوب سازمان ندیچندان خوشا زین تیروا نیکه اتفاقاً ا

از  یجزئ زین ها روسیباشد که و دهیشن یکمتر کس دینبوده و شا یبهداشت
 نوع بشر هستند. نیخادم

هزار  100در حدود  يزیثابت کرده است که تا به امروز چ قاتیتحق
 يها ندارد توانسته است ژنوم خود را به ژن یکه منشأ انسان روسیو

با منشأ  ییها درصد ژنوم انسان را ژن 8متصل سازد و امروزه  یانسان
گرفت؛  جهینت توان یم قاتیتحق نی. اما آنچه از ادهند یم لیتشک یروسیو
 یانسان يها خود را در ژن يها ژن توانند یرفته رفته م ها روسیو نکهیا

 .1وارد سازند
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:A mind blowing interview with Judy mikovits.naturalnews 
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 ERvW1 )endogenous retrovirus group همان ژن ا: یsynsytin-1ن ژ
W envelope member 1 (به نام  ینیکه موجب ساخته شدن پروتئ

 يها از ژن یکی. 1شود یه مگفت زین Enverinکه به آن  syncytine نیپروتئ
 25 شود یداشته و گمان م یروسیدر انسان است که منشأ و يدیکل
وارد ژنوم پستانداران شده و تا به امروز  ها روسیرتروو ازسال قبل  ونیلیم

 يریگ در شکل ینقش مهم نیپروتئ نی. ا2در ژنوم انسان حفظ شده است
 اریبس يدر بحث بارور نیجن يریگ ساختار جفت در زنان داشته و شکل

 یبدان معناست که حت نی. اباشد یوابسته م نیپروتئ نیبه وجود ا
اند، خود  شده یوارد ژنوم انسان ها روسیاز و املتک یکه در ط ییها ژن

 نیمسئله ا نیمثل انسان هستند. ا دیتول شرفتهیپ ستمیاز س یرکن مهم
ها که خود  واکسن ایوجود آ نیکه با ا کند یسوال را به ذهن متبادر م

 يها کشته شده هستند (به استثناء واکسن ایشده  فیضع یروسیو
 يها به داخل ژن یروسیو يها ژن ورود) ممکن است منجر به يرواحدیز

 گردد؟ یدر رفتار سلول یراتییآغازگر تغ بیترت نیشده و بد یانسان
 يبر رو يمتماد يها که سال تسیکوویم يدکتر جود 2009سال  در

 کیکرده است در  قیتحق یو اختالالت عصب سمیمبتال به اوت مارانیب
که به سرطان  یمارانیاز ب يادیکه تعداد ز کند یاعالم م یگزارش جنجال

 روسینوع رتروو کیبه  ياند در ابتال اختالالت دچار شده ریو سا
بوده و پس از  RNAکه ژنوم آنها از جنس  HIV روسیو ندمان ییها روسی(و

بردار معکوس، از  نسخه میبه نام آنز يمنحصربفرد میورود به سلول با آنز
 يها ژن يو قرار دادن آن البال DNAخود اقدام به ساخت  RNA يرو

 تسیکوویدکتر م يگریاند. در گزارش د ) مشترك بودهکنند یم یانسان
 قیو از طر يبه صورت کامالً عمد روسیو نیکه ا شود یم یمدع

 نیادعا منجر به اخراج ا نیانجام شده است. ا کایها به مردم آمر واکسن
                                                           

مربوط به واکسن و  يها است که در بخش نیا نیپروتئ نیو ا یروسیژن و نیانتخاب ا لیدل 1
 پرداخت. میمجدداً بدان خواه ينابارور

2 Chromosomal distribution and coding capacity of the human 
endogenous retrovirus HERV-W family 

DOI:10.1089/088922200308738Corpus ID: 3048491 
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محقق در  نیا نکهی. صرفنظر از اگردد یم يشدن و یزندان یمحقق و حت
 نکهیآنچه مسلم است؛ ا ر،یخ ایخود به خطا رفته است  يادعاها

 ها داشته باشند. و تطور انسان اتیبر ح تیبا اهم ياثر توانند یم ها روسیو
 نیچن ایاند؟ آ تا به امروز به بشر خدمت کرده ها روسیچگونه و اما

 ممکن است؟ يزیچ
از  يخود افراد وعیبا ش گاهیگاه و ب نکهیجز ا جان یموجودات ب نیا ایآ

در بستر  یقابل توجه يها را مدت يگریبرده و افراد د نیبشر را از ب
سؤال  نیپاسخ به ا يبرا اند؟ دهیمبادرت ورز زین يگریافکنده به امر د

 .میها بازگرد از کشف واکسن شیپ یبه دوران ستیبا یم
بر افراد گونه به صورت  یکیدو اثر هستند که  يدارا ها يریگ همه

که  شود یآن گونه عارض م تیبر کل جمع يگریمنفرد عارض شده و د
بوده، اما اثر دوم نه تنها  کیدردناك و تراژ یاول کم هیاثر در ال نینخست

 تکامل است. نیاز ماش يا ر نبوده بلکه خود چرخ دندهمض
بار در  نیا ل،یعواطف انسان را تعط قهیواقع اگر به مدت چند دق در

حاضر بر  يها گونه ریمانند سا یوانیح ۀگون کیبه عنوان  گرید ینگاه
فرگشت و  نیانسان هم از همان قوان م،یکره تصور کن ستیسطح ز

 ریمانند سا زین ها روسیمعنا که و نیبه ا .کند یم تیتبع یعیانتخاب طب
موجب  یحرس باغبان نیاز جمله سرطان و... به مانند ماش ها يماریب

 طیمتکامل و سازگار با مح یسمیاند انسان رفته رفته به ارگان شده
 شوند. لیخود تبد رامونیپ

جمله به کرات مواجه  نیکرونا افراد با ا روسیو وعیبعد از ش امروزه
هستند،  يا نهیزم يها يماریب يکه دارا يافراد يبرا روسیو”اند که  شده

بردن کل  نیاز ب وعیهدف ش قتی. در حق“باشد یتر م تر و خطرناك کشنده
در دوران فقدان  یحت خیدر طول تار ها یو پاندم ستیگونه ن تیجمع
 ياز بال ییرها يکه بشر برا یو دارو، درست همان زمان سنواک

و نوزدان خود  واناتیکردن ح یو قربان هیجز ادع يابزار ها يریگ همه
 تینه همه جمع برده یم نیافراد را از ب تیاز جمع “يدرصد” زینداشت ن
 يسر کی يمعموالً دار ند،یآ یدر م ياز پا ها روسیکه توسط و یرا. گروه

کرده است، مثالً  رتریپذ بیآس روسیکه آنها را در مقابل و ستنده ها نهیزم
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به  تر قیدق یکم دی. حال بامنیخودا يها يماریافراد مبتال به سرطان و ب
 نیاز ا ییها يماری. بمیبپرداز ها نهیو اصالً زم يا نهیزم يها يماریب ۀمقول

 عاملآنها منوط بر وجود  شیدایپ یعنیهستند  یدست معموالً چند عامل
 یزندگ ةویو استرس و ش هیمانند تغذ یطیدر کنار عوامل مح یکیژنت
 باشد، یم یکیعامل ژنت ها يماریب نفکیال ياز اجزا یکی. در واقع باشد یم

 يها در سلول شوند، یم ها يماریب نیکه دچار ا يمعنا که افراد نیبه ا
و...) را  ها سمیمورف یها، پل (جهشیخاص یکیژنت پیت ای یخود ژن خاص

و از  رود یبه شمار م يماریب ةژن عامل مستعد کنند نیدارا هستند که ا
 يا نهیزم يها يماریکه دچار ب یکسان شتریبابت خطرناك است. ب نیا
 يبه طور مادرزاد ایرا  يماریمستعد کننده به آن ب يها ابتدا ژن شوند، یم

آن  طیاز مح رمتأث یکیژنت راتییتغ ۀبعدها به واسط ایاند و  در خود داشته
به  یطیدر کنار عوامل مح یکیعامل ژنت نیاند، سپس ا را کسب نموده

شده  يماریمبتال به ب تیمکمل قرار گرفته و فرد در نها ۀعنوان قطع
 است.
 ةخانواد يها در ژن يکه به طور مادرزاد يطور مثال؛ افراد به

در  باشند، ینقص م يدارا BRCA1,BRCA2,P53از جمله  1سرکوبگر تومور
پروستات، تخمدان و...  نه،یس يها ابتال به سرطان ۀنیاز زم یمین قتیحق

آنها  يبرا یکیصفت ژنت نیجهت داشتن ا نیرا در خود دارا بوده و از ا
در کنار  زین یطیکه چنانچه عوامل مح رود یبه شمار م خطرساز یعامل

. حال 2افراد به سرطان مبتال خواهند شد نیقطعاً ا رد،یعامل قرار گ نیا

                                                           
1 Tumor Suppressing Genes 
2 Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, et al. Risks of breast, 

ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 
mutation carriers. JAMA 2017; 317(23):2402-2416. [PubMed 

Abstract] 
Brose MS, Rebbeck TR, Calzone KA, et al. Cancer risk estimates for 
BRCA1 mutation carriers identified in a risk evaluation program. 
Journal of the National Cancer Institute 2002; 94(18):1365–1372. 

[PubMed Abstract] 
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(اصطالحاً ژن یکیصفت خطرساز ژنت نیکه ا تیجمع نیا دیتصور کن
جان خود  ،یروسیو يها يریگ در همه کنند ی) را در خود حمل موبیمع

باشد  زیغم انگ یانسان یرخداد هر قدر در نگاه عاطف نیا ،را از دست دهند
 نیباشد چون فرد خود در به دست آوردن ا نیچن زین ستیبا ی(که م

در نگاه اخالق  وبیمع یکیزوماً داشتن ژنتنداشته است و ل یصفات نقش
مطلوب است،  يامر یباشد)، در نگاه تکامل دیبر مرگ نبا یلیمدارانه، دل

را با خود  یخطرناک يها حذف نموده که ژن تیاز جمع ار یچرا که گروه
ها  ژن نیانتقال ا سکیر تیگروه از جمع نیو با حذف ا اند کرده یحمل م

به حداقل خود  شود یافراد حادث م نیمثل ا دیتول ۀجیبه نسل بعد در نت
از راه نرسد).  روسیو ازدواج زودتر از و زشیکه آم ی(به شرط رسد یم

 يها اصالح ژن يها نیبه مانند ماش فیتعر نیدر ا ها روسیپس در واقع و
موجودات) حذف کرده و  ریها (و سا انسان تیو خطرساز را از جمع وبیمع

خطرساز را در  يها اند و ژن نبوده نهیزم يکه دارا يافراد وعیش يدر انتها
سالم و  يها ژن توانند یم وعیاند به عنوان بازماندگان ش خود نداشته

 اتیبعد منتقل کرده و رفته رفته در طول ح يها را به نسل ودسازگار خ
گردد.  يسازگار و اصطالحاً قو يا به گونه لیتبد یکیگونه، گونه از نظر ژنت

 يامروز رینظ یها و... نبودند، نه تنها بشر به گونه ب و سرطان ها روسیاگر و
از  ياریبسراه تکامل مانند  ۀانیممکن بود در م اریبلکه بس شد ینم لیتبد

 موجودات منقرض گردد. گریانواع د
 ها تر فیو فرگشت است که همواره ضع عتیطب رحم یمنطق ب نیا
بودن در  تر يبار قو نیموفق به بقاء و ا ها تر يو قو اند يبه نابود ریناگز

که انسان  ییمعنا شده است و از آنجا ها روسیمقاوم به و یکیداشتن ژنت
 یمستثن عتیطب نیاز قوان یپستاندار خرَدورز است، از نظر جسم کی زین
فاصله گرفته و به سبب  عتیمنطق طب نیاز ا ست ی. اما انسان مدتستین

 ای اتیمجوز ح ونیناسیبا ابداع واکس یاز عواطف و نوع دوست يمند بهره
نموده است. پس از  ضیبه خود تفو ها کروبیاز م ياریمرگ افراد را از بس

                                                                                                                  
Finch A, Beiner M, Lubinski J, et al. Salpingo-oophorectomy and the 
risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with 

a BRCA1 or BRCA2 mutation. JAMA 2006; 296(2):185–192. 
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زان یبه م “یعفون يها يماریب”از  یتنها تلفات ناش ونیناسیاختراع واکس
از آنها همچون آبله به طور کامل  ياریبس یو حت افتیکاهش  يادیز
 عتیآنکه طب يگرفت، به جا میانسان تصم قتیشدند. در حق کن شهیر

واجد  یچه کس -زنده نماند  یزنده بماند و چه کس یکند چه کس نییتع
و خالصه چه  ستین یاست و چه کس نیدر زم ستیمناسب ز يها ژن
 اتیح ةاجاز یبه چه کس ردیبگ میخود تصم - استبه صالح بشر  زیچ

 ةمستعدکنند يها ژن ياگر فرد دارا نکهیندهد. مثالً ا یبدهد و به چه کس
و... را  يگذار هیو سرما اتیپرداخت درمان، مال يبرا یسرطان هم پول کاف

مقاوم و مناسب  يها که ژن ياست، اما فرد اتیداشته باشد، سزاوار ح
) گردد یبرتر محسوب م کیژنت عتی(و از نظر طباردرا در خود د ستنیز

نموده اعدام و از  نیتوه سایکل یمذهب يها تیاز شخص یکیاما به 
 نیبعد منتقل نگردد. بد يها او به نسل يها حذف گردد و ژن تیجمع

را گرفته  یشناخت ستیصفات برتر ز يصفات منطبق بر تمدن جا بیترت
 است.

به  یاقدام ایبوده  ستهیشا یها عمل اقدام انسان نیا نکهینظر از ا صرف
 انیتنها از منظر سوم شخص به ب یقضاوت چیدون هبشر، ب گونه انیز
 .میپرداز یم ها دگاهید

 یو حت ها روسیکه اگر و گردد یفرض به ذهن متبادر م نیا حال
اصالح و  يدر راستا ینقش مهم تکامل نیچن يدارا زا يماریب يها يباکتر

خالف  يامر ستیبا یم ونیناسیبشر هستند، پس واکس کیبهداشت ژنت
در نظم تکامل به  يبا دستور قتیباشد و در حق عتیتکامل و طب نیقوان

 بشر باشد تا به نفع او. انیز
از  یکیاز کارشناسان اتفاقاً  ياریگفت؛ بنابر نظر بس دیپاسخ با در

در  شهیر تواند یم یروان يها يماریها و ب سرطان یسونام یاحتمال لیدال
که  اند دهیعق نیبر ا زین ياریموضوع داشته باشد و دانشمندان بس نیهم

 رگاز افراد از چنگال م یهرچند تعداد کم ونیناسیهمزمان با رواج واکس
 يها کیفرصت حذف ژنت ونیناسیرستند، اما از آنجا که اوالً واکس یعفون

را از بشر سلب کرده است و هم  ها کروبیم ۀبه واسط وبیپرخطر و مع
که  ياست، افراد یستیو ز ییایمیخطرناك ش ياجزا يخود حاو
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 فیناسازگار و ضع کیژنت کی) به علت داشتن عتیمنطقاً(طبق منطق طب
و  افتهیمثل  دیاجازه بقاء و تول زین شدند یحذف م تیمعاز ج ستیبا یم

نشر کرده و  تیجمع یکیدر خزانه ژنت شیاز پ شیخطرساز را ب يها ژن
غلط بودن  ای حیصح يکه سوا ياند(نظر انتقال داده گرید يها به نسل

که امروزه  ییها يماریب نیتر از برجسته یکیمحل تأمل است).  اریبس
است، اختالالت  دهیرا به چالش کش ونیناسیکسفلسفه وا شیاز پ شیب

 زینفر ن 48در  1متحده به  االتیکه آمار آن در ا باشد یم سمیاوت فیط
در  کیدر حدود  يزیچ يماریب نیکه در گذشته آمار ا یدرحال رسد؛ یم

موجب به راه افتادن  ییمورد به تنها نیچند هزار نفر بوده است و هم
موضوع  نیا یدر جهان شده است. بررس نواکس میمتعدد تحر يها نهضت

 ییآزما یداشته، درك و راست يتر گسترده يها یو بررس قاتیبه تحق ازین
 یافکار عموم ینبوده و از همه مهمتر آمادگ یسادگ نیهم به ا هیفرض نیا

سالمت گونه  یاز افراد و فرزندان خود را قربان یجمع نکهیا رشیپذ يبرا
شخص  یو حت ستیبعد ساخته ن يها نسل و نسل نیکم از ا کنند دست

سالمت گونه بشر به فرزند خود  متیبه ق باشد یحاضر نم زینگارنده ن
مسئله در محافل  نیجهت ا نینکند! به هم قیواکسن فلج اطفال تزر

 رسد، یبه نظر م دیمانده و بع يصرفاً نظر هیفرض کیه امروز تا ب یعلم
 چندان بدان پرداخته شود.

 
و  2008، 1983 يها سال یکه ط یدر نوزادان سمیآمار اوت -34 ریتصو

 کردند افتیواکسن در 2013
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واکسن  10انسان  1983که در سال  اند دهیعق نیکارشناسان بر ا نیا
هزار نفر بوده، در  10در  1 سمیاوت وعیو ش کرده یم قیبه کودکان تزر

به  سمیاوت وعیشده و ش قیواکسن به کودکان تزر 36 باًیتقر  2008سال 
 46ها به  که تعداد واکسن 2013است، و در سال  دهینفر رس 150در  1

ذکر  انیاست! شا دهینفر رس 88در  1به  زین سمیاوت وعیش ده،یسعدد ر
نفر  48در  1به  کایمتحده آمر االتیادر  سمیاوت وعیاست که هم اکنون ش

 انیم یارتباط علم انگریکه ب ستیدر دست ن یقاتیتحق چیاما ه دهیرس
اشاره کرد  دیبا زینکته ن نیبه ا نیباشد و همچن ونیناسیو واکس سمیاوت

بوده که بروز آن متأثر از  ياختالل چند فاکتور کی سمیاوت يماریکه ب
سموم و فلزات  ها،استرس، کیوتیب یهوا، آنت یاز آلودگ یعوامل مختلف

 .باشد یروانگردان و... م يداروها ن،یسنگ

 ها تلخ در مورد واکسن یقیحقا
 قیهستند و با تزر یستون فقرات دانش پزشک ها واکسن”

العمر خواهد  مادام يمشتر کیبه  لیهر واکسن، فرد تبد
 "شد.
 Saying NOب کتا ،یتنپن يمتفاوت از دکتر شر يا (جمله 

to Vaccines( 
محور صنعت  ها و بخش تجارت رسانه دگاهیاز د ست؟یچ واکسن

 یهمان مولت ایو  یتیتقو يدارو کی هیشب يزیها  چ واکسن ،يداروساز
 ییشده و توانا تر يآن، بدن انسان قو قیهستند که با تزر ییها نیتامیو

خود را تا حد  ی. بشر بقاء و سالمتکند یرا کسب م ها کروبیمقابله با م
ها ممکن است به  هاست و بدون وجود واکسن ون واکسنیمد يادیز
 .میدچار شو یمهلک يها يماریب

 دیبا م،یها بپرداز به مقولۀ واکسن يو تک بعد کسونگرانهیبنا باشد  اگر
چند ”به  يابتال زانیاند م توانسته تیها با موفق که واکسن میقبول کن
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 يها يماریکاهش دهد و ب یانسان تیرا در جمع “یکروبیم يها يماریب
 کن سازد. شهیمانند آبله را ر یمهلک

از  یراهکار چندان هم خال نیا رسد یبه نظر م گرید یدر نگاه اما
 نبوده است. بیعوارض و آس

دانش آموزان  تیجمع يجامع و مستقل که به رو یبررس کی. در 1
 يا تکان دهنده يها است، تفاوت دهیبه چاپ رس 2020در سال  ییکایآمر

که  یاند و کودکان قرار گرفته ونیناسیکه مورد واکس یکودکان انیم
 اند مشاهده شده است: نکرده قیتزر یتاکنون واکسن

که واکسن زده  یدر کودکان سمیاوت يماریبه ب يابتال زانی. مالف
 اند. که واکسن نزده ست یبرابر کودکان 4/2بودند 
و به طور خاص اختالالت  یمنیا ستمیبه اختالالت س يابتال زانی. مب

 ریغ تیبرابر جمع 30شده  ونیناسیواکس تیدر جمع کیآلرژ
 .باشد یشده م ونیناسیواکس
ی عصب ستمیس ینیتکو يها يماریبه ب يابتال زانی. مج

)Neurodevelopmental disorders( 
 بوده است. گریاز افراد د شیبرابر ب 2/4که واکسن زده بودند  یکسان در
و  یفعال شیبه اختالالت توجه و ب يابتال يبرابر 4 شی. افزاد
 یدر گروه زیمزمن ن يها يماریبه ب يابتال يبرابر 2/4 شیافزا نیهمچن

 است. دهیکرده بودند به ثبت رس افتیها را در که واکسن
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مبتال به  شتریاند، ب کرده افتیکه واکسن در یکودکان -35 ریتصو
 اند. شده یرعفونیغ يها يماریب

ها منفرداً منجر به  است که گرچه واکسن نیا انگریفوق ب يها یبررس
 اهیس ،يفلج اطفال، سرخک، هار رینظ یعفون يها يماریکاهش ابتال به ب

و  سمیاوت رینظ يگریمهلک د يها يماریاند، اما در مقابل ب سرفه و... شده
 است. افتهی شیافراد افزا نیدر ا یاختالالت عصب

قرار  ونیناسیافراد مورد واکس نی: اگر انجاستیسوال ا حال
مذکور  یکروبیم يها و  فرضاً تمام آنها مبتال به عفونت گرفتند ینم
که بر  ست ییایعوامل باکتر يها برا (که البته عمده واکسن شدند یم

در  زین يموثر يو داروها کیوتیب یآنها آنت يبرا میخالف روزگاران قد
اگر  دادند؟ یدرصد از آنها جان خود را از دست م ددسترس است) چن

اند،  بوده لیدخ یمیاختالالت عظ نیچن جادیها در ا که واکسن میریبپذ
 سالمت بشر بوده است؟ يدر راستا یحیصح میتصم ونیناسیبرنامه واکس ایآ

معناست که ما ساالنه مبالغ  نیفوق صحت داشته باشد، بد ۀیفرض اگر
ها به  واکسن یو طراح دیتول يها را تحت عنوان پژوهش یهنگفت
و  يتا افراد به چند باکتر میده یاختصاص م يداروساز يها یکمپان

در صورت  یدر صورت ابتال و حت یحت میدان یمبتال نشوند (که م روسیو
از  یدرصد اندک زین یکروبیضد م يو داروها یرمانعدم وجود خدمات د

به  شتریآنها ممکن است جان خود را از دست بدهند) و در مقابل ب
بر  میدان ی(که م مبتال شوند کینولوژومیو مزمن و ا یعصب يها يماریب

 ریاخ قیمورد در اکثر افراد رخ خواهد داد و تحق نیخالف مورد قبل ا
، دست کم اند کرده افتیکه واکسن در يادافر شتریاست که ب نیا انگریب
 ).کنند یاند تجربه م که واکسن نزده ياز افراد شیرا ب ینیاز عوارض بال یکی

واکسن ادامه داده  دیبه تول ییبزرگ دارو يها یوجود هم کمپان نیا با
شوند،  بیدچار آس ونیناسیکه ممکن است از محل واکس يو هم افراد

و  کیمتابول ،یمزمن، عصب يها يماریب يداروها يمشتر نیخود بزرگتر
 خواهند بود. کیمنولوژیا

نرخ  شیو افزا ونیناسیواکس انیفرض صحت داشتن ارتباط م با
کرد که  میتأمل خواه یتنپن يجمله دکتر شر نیبه ا شتریب ها، يماریب
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همان  يثابت برا يمشتر کیکننده واکسن تا آخر عمر  افتیچرا در
نموده  يداریسن خرواک يخواهد ماند که در ابتدا از و ییدارو یکمپان

اندازه اصرار بر  نیتا ا یکالن بهداشت يها نچرا سازما ایاست؟! 
 نیخود در ا يگذار هیکودکان داشته و مفتخرانه سود سرما ونیناسیواکس

 .نامند یخود م يگذار هیسرما نیتر حوزه را موفق
 یهمان اختالالت يبرا شتریب يو ساخت و فروش داروها يماریب دیتول

خواهد بود. فروش  یتصور هولناک م،یا کرده جادیها ا که به واسطه واکسن
 ...ستیتمام ماجرا ن نی! اما ایدرد و فروش درمان با شعار سالمت

 9000از  شیب يا گسترده قیدر تحق Generation Rescue. سازمان 2
 نگونهیخود را ا قاتیتحق جهیو نت دهد یقرار م یکودك را مورد بررس

در  یعصب يها يماریو ب سمیبه اوت يکه؛ احتمال ابتال دارد یاعالم م
که واکسن  ست یاز کودکان شتریدرصد ب155اند  که واکسن زده یکسان
 يها يماریاز ب يریشگیو پ تیریکه مرکز مد ست یدر حال نیا. 1اند نزده
خصوص انجام نداده  نیدر ا يجد قیتاکنون تحق CDCهمان  ای یعفون

 نکهیبر ا یوجود دارد مبن یقانون مهم کایدر آمر دیاست. جالب است بدان
 دیکنندگان واکسن جان خود را از دست بدهند، تول افتیاگر در یحت

. 2تدر قبال عوارض آن نخواهند داش یتیمسئول چیکنندگان واکسن ه
از انجام  CDCو  یمانند؛ بهداشت جهان ،یبهداشت یعال يامتناع نهادها

که واکسن  یکودکان نیسالمت ب تیوضع سهیگسترده و مقا یقاتیتحق
نکرده است رفته رفته به  افتیکه واکسن در یکرده با گروه افتیدر

 .استشده  لیهولناك و مشکوك تبد يسکوا
 ونیناسیواکس يبرا یبرنامه همگان کی یو ط 2010. در سال 3

چند قطره واکسن را به صورت  نکهیکودك پس از ا 128کودکان در هند، 

                                                           
1 Cal-Oregeon Unvaccinated Survey June 2006 ,2007 
 شد بیتصو کایجمهور آمر سیرئ گانیتوسط رونالد ر 1986قانون در سال  نیا 2
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 نکهیتر ا نموده بودند، جان خود را از دست دادند و جالب افتیدر یخوراک
 .1شود یمتوقف نم ونیناسیبرنامه واکس نیفاجعه ا نیبا وقوع ا یحت

و  يرارادیغ يبه مواد مخدر، رفتارها شیگرا رسد ی. به نظر م4
که  ست یاز کسان شیکنندگان واکسن ب افتیدر در ياختالالت رفتار

 .2اند نکرده افتیواکسن در
به عنوان  وهیمشتق شده از ج باتیها ترک از واکسن ياری. در بس5

اندك  اریمقدار آن بس شود یکه گر چه ادعا م رود ینگهدارنده به کار م
 تیباشد، اما با توجه به سم يدیمسبب اختالالت شد تواند یبوده و نم

 -ی ماده و بروز اختالالت عصب نیوجود ا رسد یبه نظر نم وهیج یقطع
 به هم باشند. ارتباط یچندان هم ب کینولوژومیا

 
شده  دیق وهیج يپاکت واکسن آنفوالنزا وجود مقدار يبر رو -36 ریتصو

 يرا برا وهیدز از ج نیا یبهداشت يها ها و سازمان است، مرکز کنترل عفونت
 اند. و قابل دفع دانسته خطر یبدن انسان ب

                                                           
1 128 kids died after vaccine in 2010govt cant say why, THE TIMES OF 

INDIA 
2 Some vaccines may cause involuntary muscle contractionand 

abnormal behavior, Better health channel 
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نفر در کره  9کرونا،  روسیو وعیو در بحبوحۀ ش 2020در سال 
. و دهند یواکسن آنفوالنزا جان خود را از دست م قیپس از تزر یجنوب

پس از انجام  زیداخل کشور ن یدر مراکز درمان یحت نکهیتر ا جالب
از افراد  يادیز تیکرونا جمع يریگ آنفوالنزا در دورة همه ونیناسیواکس
ماه  10که در  ی. درحالشوند یبه کرونا مبتال م کبارهی بهشده  نهیواکس

 کم بوده است. اریآنها بس يابتال زانیقبل م
 يها آسم، عفونت ،یبه سرطان، مشکالت گوارش يابتال زانی. م6
اند به  کرده افتیکه واکسن در یدر رشد در کودکان ریو تأخ ییایباکتر

 .1اند نکرده افتیکه واکسن در ست یاز کودکان شیب يمعنادار زانیم
 انیارتباط م فیتوص يمذکور برا قاتیتحق رسد ینظر م به
 يباشد و اکنون ادعاها یکاف گرید يها يماریب شیو افزا ونیناسیواکس
را به  يشمار یکه نه تنها پزشکان و متخصصان ب ونیناسیواکس نیمخالف

 يرابرت کند رینظ استمدارانیاز س یخود اختصاص داده، بلکه جمع
 نیدر زمره مخالف زی) را نکایجمهور سابق آمر سی(برادرزاده رئوریجون

بدون سند و  يادعا کیقرار داده است را صرفاً  ونیناسیسرسخت واکس
که فرزند  وریجون ي. رابرت کندمیمدرك و دور از ذهن قلمداد نکن

 سیرئ يو برادرزاده جان اف کند کایمتحده آمر االتیدادستان کل ا
 يهم پدر و هم عمو یمتحده است(که به طرز جالب االتیجمهور اسبق ا

و  تسیخود، خانواده گ یاند) در سلسلۀ اظهارات جنجال ترور شده يو
همچون  ییها يماریب جادیو ا ونیناسیواکس يها راکفلر را مسبب برنامه

 یقابل توجه تیامروزه جمع نکهیتر ا . جالبخواند یسرطان و... م سم،یاوت
 .کنند ینم قیتزر یواکسن چیه دبه فرزندان خو کایساکن آمر انیهودیاز 

کور ذاختالالت م جادیها مسبب ا واکسن میشو یاکنون مدع چنانچه
باشد که  ییها و پژوهش قاتیما مستند بر تحق يادعا ستیبا یهستند، م

و  یاز سازمان بهداشت جهان ریغ ياز عهدة مراکز یانجام آن به سخت
در  یقاتیتحق چیمراکز ه نی. تاکنون ادیآ یها و... بر م مرکز کنترل عفونت

                                                           
1 Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated 

children: Developmental delays, asthma, ear infection and 
gastrointensial disorders DOI:10.1177/2050312120925344, 2020 
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ها و  واکسن انیموارد انجام نداده و تنها گواه ارتباط م نیا یبررس
 نیابتال به ا يو... وجود نرخ باال سمیهمچون سرطان، اوت ییها يماریب
 یکردن اند، که انکار کرده قیکه واکسن تزر ست يدر افراد ها يماریب
 نیواکسن و ا انیارتباط م یمیمستق قیپژوهش و تحق چی. هستین
نوشته  يزیخصوص هنوز چ نیدر ا یعنیرا اثبات نکرده است.  ها يماریب

ها  امروز واکسن یعلم اتیمعناست که در ادب نیبد نینشده است، و ا
 از هر گونه مخاطرات هستند. يعار

 دیاز ذهن فوا يا موضوع و قرار دادن آن در گوشه نیدانستن ا اما
 نیا انیراهگشاست. مقصود از ب اریقرن بس بیدارد که در پازل فر يگرید

و تکامل آن تا حد  اتیکه ح ست ياست که انسان موجود نیمطالب ا
که در واقع  ها يشده است. باکتر نیعج ها يو باکتر ها روسیبا و يادیز

بوده  زا يماریهم که ب ییها روسیو یخود او هستند و حت کرهیپاز  یجزئ
 اند. بوده یمنافع يبشر دارا يروند تطور برا یدر ط

عوارض است، لذا انجام  يمثبت مطلق نبوده و دارا کی ونیناسیواکس
و به  باشد ینم حیصح ينه چندان مهم امر يها يماریب يو اجبار آن برا

شود  يدر جهان اجبار ونیناسیکسوا کیخاطر اگر بنا باشد طرح  نیهم
 کیبه  لیرا تبد يماریو تقلب، نخست آن ب بیبا توسل به فر ستیبا یم
 .میآور دیسفاك پد يویاز آن د بیکرده و با فر وفناكخ يماریب

سابق  ۀنگاه خصمان گریبخش ممکن است شما د نیا ۀاز مطالع پس
دوست خود  یو آنها را کم دیرا نداشته باش ها کروبیم ياینسبت به دن

و طاعون از  ایو وبا و ماالر فوسیکه اجداد ما را بر اثر ت ییآنها یحت دیبدان
ما انسان  دیاز آنها وجود نداشت شا یکیبرده باشند. چرا که اگر  نیب

 .مینبود يامروز ۀافتی تکامل
 ها کروبیدائماً در آغوش م ستیبا یکه م ستیمعنا ن نیبد نیا اما

 تیبه رعا يازین گریاز ارزش بوده و د یخال ونیناسیو واکس میباش
و  فیضع يها کیژنت ستیبا یم نکهیا ای م،یندار یبهداشت يها حداقل

حذف گردند؛  تیجمع یکیتا از خزانه ژنت میبسپار ها کروبیرا به م وبیمع
به  یحیصح هیمنظور نگاشته شده که شما از زاو نیبه ا مطلب نیبلکه ا

ها  و آن دیبنگر ها سمیکروارگانیجهان م یعنیخود  رامونیپ یجهان نامرئ
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که هستند نه آنگونه که توسط تاجران بهداشت انتخاب  دینیرا آنگونه بب
بار  ریز یها به راحت شده، و عالوه بر آن با دانستن اثرات واکسن

 .دینرو ينه چندان ضرور يها ونیناسیواکس
به نام  یبر ذهن و جسم انسان عامل يمحرکه رهبر رویکه ن یجهان در

مختلف، از  يها ترس يو القا یبوده و رهبران جهان با مهندس» ترس«
از  یبخش يماریو ب یجنگ، قحط خ،یترس از مجازات، طرد، اخراج و توب

 کیکه متضمن منافع آنهاست الاقل  برند یم يریافکار شما را به مس
بر افکار با  ي(رهبر دیسف يرهبر یۀما که امروزه دست ترس نیبخش از ا

 میو بدان دهیگرد ی) شده است، بررسها کروبیاز م یاستفاده از ترس ناش
. میستینگر یم ها کروبیغلط به موضوع م يا هیکه تا به امروز ما از زاو

به  ییطال یفرصت یموجودات نامرئ نیترس و وحشت مفرط ما از ا
از مغز ما و به تبع آن  يا هیداده تا بر ناح یبهداشت يها نها و ارگا سازمان

 کنند. یاز وجود ما حکمران یبخش بزرگ
 قیو شناخت آنها در قالب حقا ها سمیکروارگانیما از م حیصح درك

 نیو به هم بینبوده و طراحان فر دیسف يآنها، ابداً مطلوب رهبر یستیز
به ما ارائه گردد  ها کروبیهولناك از م يریتصو شود یخاطر دائماً تالش م

 و وحشت حاصله از آن صرف منافع رهبران گردد.
 کیاز  یناش يریگ همه کی نکهیا نیوجود دارد ب یچه تفاوت حال

 يدایرا به کاند روسیو یچه عامل ؟يباکتر کیاز  یناش ایباشد  روسیو
تر بودن  کرده است؟ پاسخ: وحشتناك لیقرن تبد بیفر يبرا يتر مناسب

 ...!!!ها روسیو
کمتر هولناك و رعب آور بوده چرا  ها ياز باکتر یناش يها يریگ همه

مؤثر در دسترس است  يها مهلک واکسن يها ياغلب باکتر يکه؛ اوالً برا
در دسترس  فیالط عیو وس یاختصاص يها کیوتیب یاز آنت یانبوه اًیو ثان

در اغلب  يفراوان و به صورت نه چندان انحصار زانیاست که به م
 .شود یدر حال توسعه ساخته م يکشورها یحت کشورها
 يقدر تیباشد وضع دیجد روسیو کیاز  یناش يریگ اگر همه اما

واکسن مؤثر  يدارا تیهپات رینظ روسیو نیدشوارتر است، اوالً فقط چند
متعدد در ساختمان  راتییبه علت تغ ها روسیاز و یبوده و انبوه
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ضد  يداروها نیو همچن باشد یواکسن نم ي) دارایژن یآنت راتییخود(تغ
 یروسیو يریگ همه کینبوده و  ها کیوتیب یآنت دازهبه ان زین یروسیو

بدون دارو، بدون واکسن قرار دهد. در  تیبشر را در وضع تواند یم دیجد
 کند یفرصت را فراهم م نیا بیطراحان فر يبرا یروسیو يریگ واقع همه

از جنس دارو و  يگذاشته و حال که بشر ابزار دفاع یکه آنها را در موضع ب
از  ییرو به چاره جو ریندارد ناگز اریاز خود در اخت اقبتمر يواکسن برا

 تواند یم یدوره بحران نیدر ا یو چه کس آورد یم دیابزار و ادوات جد
 فیتعر دفاع یب يها انسان يرا برا روسیمقابله با و يها ابزارها و پروتکل

 .NIHو  CDCمجموعۀ آن مانند؛  ریز يها و ارگان یبهداشت جهانسازمان کند؟
. جهان غرق در شود یدر جهان حادث م يا دهیچیپ تیموقع اکنون
و  خورد یبودن آن به گوش م یساختگ يها که زمزمه یروسیوحشت و
که گمان  دوزد یم ییها بودن، چشم به دهان سازمان دفاع یب یسردرگم

ها ارائه  نشدن آن ماریب يبرا ییها اکنون راهکارها سازمان نیا کند یم
 .دهد یم

و  ردیگ یقرار م شهیاز هم تر دفاع یو ب دیجد یبحران طیدر شرا بشر
 يها با شعبه یناج کیدر جهان وجود خواهد داشت!  یناج کیتنها 

 محدود... يها یمتعدد و کمپان
 دیجد طیشرا نیهم دهییزا یبهداشت ينهادها تیو مرجع تیمشروع

به  یاخالق يها خود را از روش تیو مشروع تیها مرجع سازمان نیاست. ا
از  اطالع یو ب دفاع یب یتیبلکه با قراردادن بشر در وضع اند، اوردهیدست ن

 میدر مورد آن اطالعات دارند، بشر را تسل یاز هر کس شیآنچه خود ب
اند تا  کرده یطراح يا را به گونه طیمستبدانه خود کرده است. شرا اراقتد

 يها یمجموعه محدود از کمپان کیجهان  يبقا دیتنها پناهگاه و ام
و  یباشد. جهان در تشنگ یسازمان بهداشت جهان يتحت لوا ییدارو

و  یلیبست و تعط سازمان، جهان تعمداً در بن کیدر  دیچشمه ام
به نام  ییها بحران در سرنگ نیحل ا دیو کل ردیگ یقرار م ها تیمحدود

نهادها به  نیاکنون ا ایگروه خاص خواهد بود. آ کیدر دست » واکسن«
 د؟ینخواهند رس ییخدا مهیمقام ن
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ها ممکن هست با  سازمان نیکه ا میزن یبه مطالب قبل م يزیگر حال
 روسیشده باشند که خود سازنده و نشر کننده و مانیهم پ یکسان

رفته رفته  باشد؟ یتوطئه م ياز تئور هینظر کیصرفاً  نیا ایهستند و 
توطئه مطرح  يپرچم تئور ریدست مطالب ز نیبرخالف گذشته که ا

آشکارتر از  يزیموضوع چ نیبار ا نیا ست،دان میخواه دیگرد یم
 .کوبند یبر طبل آن م يکه هواداران تئور ست ییها توطئه

طراحان  يفرصت را برا نیفاقد دارو و واکسن ا روسیو کی انتخاب
خود از  مانانیدلخواه خود و هم پ يریکه؛ اوالً تصو کند یاهم مفر بیفر
نگران  يها دلسوزانه و چهره يها با ژست اًیارائه دهند، ثان روسیو

است.  بیفر کی قتیمردم جهان ارائه کند که در حق يبرا يها راهکار
انجام دهد  يماریمقابله با ب يدر راستا یاقدامات نکهیا الیخ بهبشر  یعنی

 نیسنگ يها نهیبا اخذ هز تیبپردازد و در نها يماریب دیتعمداً خود به تول
موقت آنچه بپردازند که خود به وجود  يبه مداوا يها و مردم عاد از دولت

 اند. آورده
 ام ساخته یروسیو”

 يرا غرق وحشت کرده، چون صاحبان رسانه را پا جهان
 ام. توافق نشانده زیم

انحصار آن را  ده،یآن را ند یکس شناسد، یآن را نم یکس
 .دهم یمذاکره م زیم يدر پا يگریبه سازمان د

 .سازد یم یمنج يا از سازمان، فرشته رسانه
 . شود یرهبر بالمنازع جهان م سازمان،

 مهی... کار ننوشند یبا من قهوه م زیم يو سازمان پا رسانه
 “قرن هستم بی... من طراح فرکنند یتمام من را تمام م



 بیچهارم فر ةپرد
 

 ام  ساخته یروسیو”
من آن را  ندیحاال نوبت دوستان من است که بگو و

 قرن هستم... بیمن طراح فر“  ام. نساخته
 

 دست ساز یروسیتا و نیها و پنگول خفاش از
در  تیبا عضو یکه تنها عده خاص یکه ذکر آن رفت هنگام همانگونه
و اوصاف و رفتار آن را به طور  دهیرا د یروسیقادر باشند و یشبکه خاص
 یکالن بهداشت يها سازمان اریو سپس آن را در اخت ندینما یکامل بررس

 روسینشر اطالعات و دانش آن و بونیتر نیتر یقرار دهند تا به عنوان اصل
و داستان  تیکه روا شود یم جادیفرصت ا نیمخابره شود، ا انیجهان هب

سازمان به جهان عرضه شود نه آنچه واقعاً وجود دارد، به  نیمطلوب ا
 کینشر اطالعات از  یو مرجع رسم بونیتر کیکه  یکالم زمان گرید
که نتوانسته استقالل  یفصل الخطاب جهان باشد، آن هم مرجع روس،یو

احتمال وجود دارد  نیرا حفظ کند، چقدر ا یاسیس يها تخود از حکوم
داشته باشد  يو اقتصاد یاسیعملکرد س وع،یمرجع در خصوص ش نیکه ا
 ؟یعملکرد صرفاً پزشک کینه 

ظهور کرده و  نیکرونا از شهر ووهان چ روسیکه و یدر هنگام درست
از آن که تعلق خاطر و  شیپ یو کم دیرا درنورد ایکشور به کشور دن

سازمان در  نیبه واسطه رفتار ا نیاز چ یسازمان بهداشت جهان يجانبدار
سازمان  نیدر اذهان ورود کند، ا ییکایو خشم دولتمردان آمر وانیقبال تا

ها  ها به انسان که از خفاش کند یم فیتوص یروسیکرونا را و روسیو
بر  یمبن يپرداز هینظر ریتا مس ست یوصف کاف نیمنتقل شده و هم

با  یصعب العبور گردد و هر نگاه مخالف یکم روسیبودن و یساختگ
 .ردیقرار گ يمهر یتوطئه مورد ب يبرچسب تئور
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هستند که موجب بروز  يدار RNA يها روسیو ها، روسیکروناو
 نی. عالئم اشود یدر پستانداران و پرندگان م یتنفس يمجار يها عفونت

مانند  یمختلف متفاوت است،  مثالً در پستانداران يها زبانیدر م روسیو
ها موجب اختالل  در موش ،یخوك و گاو موجب بروز اختالالت گوارش

 یها موجب بروز اختالالت تنفس و در انسان یعصبو اختالل  يکبد
 .گردد ی) مهیالر (ذات

 :گردند یم میبه چند دسته تقس ها روسیکرونا و خانوادة
 ها روسی. آلفا کرونا و1
 ها روسی. بتا کرونا و2
 ها روسی. گاما کرونا و3
 ها روسی. دلتا کرونا و4
از  مییگو یم COv2که به اختصار به آن  2020-2019 يکرونا روسیو

 30ژنوم بزرگ با حدوداً  کی يکه دارا باشد یم ها روسیدسته بتا کرونا و
 .باشد یباز م لویک

ساله دارد  ونیلیچند م دیچند صد هزارساله و شا یقدمت روسیو نیا
 یفصل یمنجر به بروز سرماخوردگ روسیو نیخانواده ا يکه هرسال اعضا

بارها به  نیاز ا شیپ يها خود شما در سال یو حت دهیگرد یدر شما م
. دیا و متوسط شده فیخف يها یدچار سرماخوردگ ها روسیکرونا و لهیوس

در  رییخود و تغ يها در ژن یراتییهر سال با کسب تغ روسیو نیا
که در ساختار  کند یعرضه م عتیبه طب دیجد يا ساختمان خود نسخه

 2018سال  هی. مثالً سوباشد یسال قبل متفاوت م يها روسیخود با و
و   2020سال  هیداشته اما سو یدر حد سرماخوردگ یفیخف ییزا يماریب

منحوس)  هی(سو شود یخوانده م زین SARS-coV-2که به اختصار  2019
 هیکه سو ستیدارد و مشخص ن يشتریب ییزا يماریو ب تیقدرت سرا

تر کم خطر  قبل يها هیمانند سو زین روسیو نیا 2022و  2021سال 
 منحوس. هیتر از سو اصالً خطرناك ایباشد 
 زبانیجز م يگرید زبانیم توانند ینم ها روسیو نیا يحالت عاد در

که محل  یروسیو يها رندهیخود را آلوده کنند چون معموالً گ یاصل
 یاصل زبانیتنها در م باشد یم زبانیم یسلول يبه اجزا روسیاتصال و
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 یخفاش روسیبتاکرونا و یعیخاطر در حالت طب نیموجود است به هم
قادرند با کسب  ها روسیو نی. اما اباشد یها نم انسان دنقادر به آلوده کر

 انیم يها عفونت) Recombinationی(کیژنت ییو بازآرا دیدج یقطعات ژن
در  شتریکه پ ییکرونا روسیصورت که مثالً و نیکنند، بد جادیا يا گونه

است (مثالً خفاش) در  کرده یم یتنفس يها يماریب جادیپرندگان ا
است  کرده یم ییزا يماریکه در پستانداران ب یروسیبرخورد با کروناو

 روسیو بیترت نیرا تبادل کرده و بد یاز قطعات ژن ی(مثالً شتر) برخ
کسب کند و از آنجا که  زیرا ن يگرید زبانیآلوده کردن م ییتوانا

باشد، پس از  هیدر پستانداران ممکن است به هم شب یروسیو يها رندهیگ
 شتریبه انسان منتقل گردد. همانطور که پ ها عفونت نیواسطه ا زبانیم
از بتاکرونا ) Hybrid(دورگه يا هیرخ داد و سو انهیاتفاق در خاورم نیا
و  دیها منتقل گرد ها به شترها و سپس به انسان ابتدا از خفاش ها روسیو

از افراد  يادیآن تعداد ز جهیشد که در نت MERS1 يماریب وعیموجب ش
 خود را از دست دادند. جان زین يو تعداد ماریب

 یقطعات ژن 2019کرونا در سال  يماریب وعیپس از ش یزمان اندك
)! مورد روسیبه دست آمده بود (نه خود و مارانیکه از ب ییها روسیو

 43قرار گرفت تا منشأ آن مشخص گردد. در حدود  یکیژنت قیدق یبررس
قرار گرفت تا  یمورد بررس دیجد يکرونا روسیو یکیکامل ژنت یتوال

پرندگان و  يها وسریعامل سارس، کرونا و روسیو اشباهت آن با کرون
 ینشان داد که به طور کل قاتیتحق جهیپستانداران مشخص گردد و نت

 یخفاش روسیشباهت را با ژنوم کروناو نیشتریب دیجد روسیژنوم کروناو
BatG13 روسیبا کرونا و زیها ن شباهت یداشته و در درجه دوم برخ 

است.  دهیمشاهده گرد زین Pan-SL-CoV-GXو  Pan-SL-CoV-GD ها نیپنگول
 یخفاش BatG13 روسیشباهت مربوط به و نیشتریب ها روسیو نیدر ا

از  یخفاش روسیو کروناو دیجد يکرونا روسیژنوم و هیبوده که در دو ناح

                                                           
1 Middle East respiratory Syndrom 
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عبارتند از؛  هیدو ناح نیاند. ا کرده دایانشقاق پ یهم متفاوت شده و به نوع
 . RBM به نام یمهم اریبس هیو ناح ORF11 يها ژن

ژن موجب ساخته شدن  نیاست که ا نیدر ا RBM هیناح تیاهم
 يها رندهیبه گ سازند یکه آنها را قادر م گردد یم یروسیو يها رندهیگ

آلوده  ییتوانا گرید انیمتصل گردد و به ب ACE22سلول پستانداران به نام 
 .باشد یژن م نیمرهون وجود ا اریها بس کردن انسان

متفاوت بود  BatG13 یخفاش روسیکه با کروناو OFR1 يها ژن یحت
 ZXC21مانند؛  یخفاش يها روسیبتاکروناو ریشباهت را با سا نیشتریباز ب

 يها به ژن یکیژنت یاز نظر شباهت توال RBM يها داشته، اما ژن ZC45و 
 .شود یم ییشناسا يکرونا روسیو

 يها ییبه واسطۀ بازآرا RatG13 یخفاش يکرونا روسیو نکهیا جهینت
به دست آورده و  ها نیپانگول يکرونا روسیرا از و RBMقطعه  یکیژنت
 ACE2 يها رندهیاز گ یکه غن یانسان يها به سلول تواند یم بیترت نیبد

و  یکیژنت يها ییکند، اما در کنار بازآرا ییزا يماریهستند متصل شده و ب
منحصر به فرد  تیخصوص کی دیجد روسیکروناو یروسیقطعات و بادلت

 شتریب اریدر خود دارد که قدرت انتقال آن را بس زیقابل انکار ن ریو غ
داده  شیافزا اریرا بس ACE2 يها رندهیاتصال به گ يآن برا ییکرده و توانا

از سبد  یهر دو جزئ ها نیها و پنگول خفاش نکهی. و با توجه به ا3است
ووهان بوده و به وفور در بازارها و  نیساکن ژهیبه و نیمردم چ ییغذا

 زبانیتوانسته خود را به م رسد، یآن شهر به فروش م يها يغذاخور
 زیافراد ن نیا بیترت نیرا آلوده سازد و به هم يرسانده و افراد یانسان

در سطح  يریگ همه کیموجب بروز  نکهیرا آلوده کرده تا ا يگریافراد د
 شده است. جهان

                                                           
1 ACE2 receptor Binding motif 
2 Angiotansin Converting Enzyme 2 
3 Pangolin Coronavirus analysis finds high similarity to CoV2-

Genomweb 2020 
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و  یعیطب ریس کی انگریو ب رسد یبه نظر م یفوق منطق حاتیتوض
خانواده و  کی يها روسیو نیب یکیاز تبادل قطعات ژنت شناسانه ستیز
را آلوده کند  یزبانیدورگه بوده که اکنون قادر است م هیسو کی شیدایپ

سازمان  ياز سو هیتوج نیاست و هم توانسته ینم نیاز ا شیکه پ
 شیدایپ ریمجموعه آن به عنوان مس ریز يها ازمانو س یبهداشت جهان

 انیاز خشم و نفرت جهان یو موج گردد یاعالم م دیجد روسیکرونا و
. دینما یم ختهیمردم ووهان و سوپ خفاش را برانگ ییغذا مینسبت به رژ

آلوده کردن انسان  ییتوانا یخفاش یروسیبود؟ و نیتمام ماجرا هم ایاما آ
سرعت انتقال  “یتصادف”به طور  کسب کرده و ها نیپنگول روسیرا از و

بشر  ییزا يماریها کسب کرده و اکنون دست به کار ب خود را از جهش
 است؟

 نیچن ایشده است؟ آ ریرخداد غافلگ نیاز ا یکس اینخست: آ سؤال
توسط خود  شتریها باشد، پ کردن انسان ماریکه قادر به ب یروسیو بیترک

 ییو محصول بازآرا یظهور آن تصادف نینخست یعنینشده؟  دیانسان تول
 نیا نکهیبوده؟ با ا عتیدر طب نیخفاش و پنگول يها روسیدر و یژن

 نیا رشده؟ اسناد و مدارك د دیتول زین ها شگاهیدر آزما یروسیدورگه و
بخش به طور کامل  نیا يتکان دهنده است. (در انتها یخصوص کم

 خواهد شد). یبررس
چند  یقاتیطرح تحق کیکرونا در  وعیاز ش شیچهار سال پ حدود

ممکن است  ایکه آ کردند یم قاتیموضوع تحق نیا يمحقق بر رو
متصل شده و در  ACE2 یانسان يها رندهیبتواند به گ یخفاش روسیکروناو
 کنند؟ يماریب جادیا زیها ن انسان
 شرفتهیپ يها با استفاده از روش قاتیتحق نیدر ا ها شناس کروبیم

 روسیکروناو انیب یکیقطعات ژنت ییتبادل و بازآرا یکیژنت یمهندس
نمودند و  يساز هیشب بیبه صورت نوترک یرا به نوع ینیو پنگول یخفاش

استفاده نمودند  زبانیپستاندار م کیبه عنوان  یشگاهیآزما يها از موش
را بر سطح  ACE2 يها رندهیاز گ يادیها مقدار ز انسان د(که مانن

تکان دهنده بود.  اریبس شیآزما جهی). نتکند یم انیخود ب يها سلول
 يها يریروش حاصل شده بود موجب بروز درگ نیکه از ا يدیجد روسیو



 / کرونا فریب قرن  156
 

درآورده  ياز آنها را از پا يادیها شده و تعداد ز در موش دیشد يویر
 يها روسیاز کرونا و يباالتر اریبس تیسرا درتحاصله ق روسیاست. و

) و کند یسال بعد ظهور م 4که  یروسیمشابه کروناو قاًیداشته (دق یخفاش
باالتر از بتاکرونا  اریدر آنها بس ACE يها رندهیقدرت اتصال به گ

که  یروسیمشابه کروناو قاًی(دق باشد یسابق در پستانداران م يها روسیو
 .1)کند یسال بعد ظهور م 4

معتبر  يها خود را در ژورنال قاتیتحق جهیمذکور نه تنها نت نیمحقق
 یروسیزده امکان ظهور و نگران و وحشت اریبلکه بس رسانند، یبه چاپ م

 .دهند یها را هشدار م خفاش تیشبه سارس از جمع
 نیدر کجا واقع بوده؟ ووهان چ شگاهیآزما نیحال ا -
و  کای(کلمۀ آمر ینیو چ ییکایاند؟ آمر داشته یتیچه مل نیمحقق -

 ازیبه آنها ن اریبس یلیدر بخش تکم رایز د،یرا به خاطر داشته باش نیچ
 .داشت) میخواه
 یکه سازمان بهداشت جهان یاتفاق هیشب قاًیبدان معناست که دق نیا
و از  ها روسیو انیم یکیژنت ییو بازآرا یبیبه واسطه نوترک ست یمدع

 یکیژنت يسوپ خفاش آغاز شده است، چهار سال قبل با دست ورز
 ساخته شده است. نیتوسط محقق

آنها و  یمال انیحام ها، شگاهیآزما نیافراد و ا نیا شیدایپ یچگونگ
بخش  يدر انتها نیو چ کایآمر نیب یو اعتبارات مال روسیانتقال و ریس

 يافراد ایاحتمال وجود دارد که فرد  نیمفصالً بحث خواهد شد. پس ا
آن را در  ایداشته باشند و  اریدر اخت یمکف ریرا در مقاد روسیو نیا

تصادفاً  نکهیقرار دهند و ا یاسیس يها و قدرت ها ستیوتروریب اریاخت
قابل  زین باشد یم دیجد يکرونا روسیو وعیمحل ش یاکتشاف نیمحل چن

 .باشد یتأمل م
 دیچندان هم جد دیجد يکرونا روسیگفت و توان یم جهیعنوان نت به

هم  نیاز ا شیپ روسیو نیآن است که ا يایگو لینبوده و شواهد و دال

                                                           
1 A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruse shows potential 

for human emergence- vineet D Menachery 
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جهت داستان قانع  نیبه وجود آمده است و از هم نیتوسط خود محقق
 .ردیگ یقرار م دیسوپ خفاش مورد ترد زیطنزآم یکننده و کم

 .شود یجا ختم نم نیبه هم بیپرده از فر نیا اما
افسانۀ  یعنی بیخط بطالن را بر پرده چهارم فر يگرید قاتیتحق

. کند یم کسرهیرا  يماریزمان ظهور ب فیو تکل دهیکش نیخفاش و پنگول
ها بوده است، در  که قادر به آلوده کردن انسان یخفاش يکرونا روسیو

معدن  کیدر  دیجد روسیسال قبل از ظهور کروناو 7 یعنی 2012سال 
از کارکنان معدن که به نظافت مدفوع  يمرگ تعداد جبمو نیواقع در چ

 يماریو عالئم ب يویر يریدرگ يها پرداخته بودند شده است. الگو خفاش
در تمام  قاتیتحق نیبوده و نشر ا دیجد روسیمشابه با کروناو قاًیدق

 .1شود یاز بازار ووهان م روسیظهور و هیموجب رد فرض ها يخبرگزار
که در سنوات گذشته  ستیاز لطف ن یبخش خال نیدر ا يا نکته ذکر
در  وهیوجود ج يبا ادعا يا سراسر کشور عده يها ها و استان در شهر

ها با  مدفوع خفاش يداریها اقدام به خر خفاش یمدفوع و محل زندگ
به  یاجتماع يها که در شبکه ییها یگزاف کرده و در نظرسنج یمتیق

 نیمختلف شاهد ا يدر شهرها ياریافراد بس میمتوجه شد میعمل آورد
ها را به  ه آنوسوسه کنند يها ناشناس با وعده یاند که گروه موضوع بوده

 ستیکه مشخص ن قیها و فروش مدفوع آنها تشو خفاش يجستجو
کرونا  يریگ موضوع به همه نیا ایبوده و آ يزیچه چ یاحتمال يها زهیانگ

 .ریخ ای باشد یمربوط م
و  دیجد روسیو کیما با  یجهان يها سازمان يبرخالف ادعا پس

آورده  دیپد نیاز خفاش و پنگول 2019آن را  در سال  عتینوظهور که طب
در  یبا اسناد و شواهد محکم روسیو نیباشد، سر و کار نداشته و وجود ا

از  یسازمان بهداشت جهان ایسال قبل مسبوق به سابقه است. آ 4تا  7
ارتباطات  يایدر دن شود یبوده است؟ چگونه م خبر یب یموضوع نیچن

 میعظ يها گاهیدر پا یولو جزئ یو هر اکتشاف یمعل افتهیامروز که هر 
از چشم  یموضوع نیچن گردد، یثبت م یو پزشک یشناس ستیاطالعات ز

                                                           
1 Nicole Conner –Dailymail 16aug 2020 
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خالف واقع و نوعاً  يسازمان دور مانده باشد و اخبار نیمسئوالن ا
 د؟یمنتشر نما دیجد روسیآور درخصوص ظهور و خنده
قلمداد کرد؟  یتصادف یحت ایو  رخواهانهیموضوع را خ نیا توان یم ایآ

سازمان تعمداً به منظور دور کردن احتمال  نیممکن است ا ایآ
مطالب را عنوان کرده باشد؟ چرا که پس  نیا یدر افکار عموم سمیوتروریب

و  يسؤال بعد روسیبودن و یشگاهیبودن و آزما یاز اعالم ساختگ
آن را ساخته؟ به  یقرار خواهد بود که: چه کس نیبه ا يبعد يها سؤال

از آن سود خواهند برد؟ با  یکار کرده است؟ چه کسان نیا يا زهیچه انگ
 يها تهیکم نیب ذره ریها به ز کدام کشور ییها پرسش نیمطرح شدن چن

 یساختگ روسیواقع خواهند شد؟ اگر و کیرفته و مورد تشک ابی قتیحق
 شده است! هیته زیباشد، قطعاً دارو و واکسن آن ن

و محل وقوع  روسیبه عنوان محل ظهور و ن،یچ نیسرزم دیدتر یب
که سابقاً  یشگاهیمحل استقرار آزما نیکارگران معدن و همچن يابتال

قرار خواهد  انیمشابه زده است مورد ظن جهان یروسیو دیدست به تول
 یکشور تصادف ي(استفاده از لفظ دولت به جا “یدولت”گرفت و پس از آن 

را پرداخته مورد پرسش قرار خواهد  قاتیتحق نیا نهی) که هزستین
به  یچندان لیبه کرات نشان داده که م یگرفت، اما سازمان بهداشت جهان

نباشد، نداشته و در  نیحکومت چ ندیاز انحا خوشا يکه به نحو یاقدامات
 ییتا جا گذارد یاحترام م اریبس نیحکومت چ يها تیمواضع خود به اولو

جهان  يکشورها نیتر از موفق یکی نیحکومت چت یجلب رضا يکه برا
که   ینیو محقق دینما یخود حذف م یرا از جلسات کارشناس وانیمانند؛ تا

 نیدتریکرده باشند با شد يا سازمان اشاره نیو ا نیچ يبه همکار
 مواجه خواهند شد. یعلم يها یسانسورها و طردشدگ

 يبشر يها اهشگیبوده و در آزما یساختگ روسیو میاگر فرض کن پس
و هر  تیافراد با هر مل نیا عتاًیساخته شده باشد، طب يا توسط عده

باشند، چرا که  یمتشکر سازمان بهداشت جهان دیبا اریبس ،یاسیس شیگرا
 از ،یعلم يسازمان با ارائه آمارها نیدست کم به مدت چند ماه ا

 نموده است. جادیا یامن هیآنها حاش يبرا روسینبودن و یساختگ
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 يبرا کند؛ یگونه استنباط م نیا یمنطق حاکم بر محافل علم اما
 باشد یم يشتریب یبه مدارك و مستندات ازین روسیبودن و یاعالم ساختگ

 روسینبودن و یفرض را بر ساختگ ستیبا یاز احراز آن م شیکه تا پ
 يادعا نیاثبات چن يکه برا ستیگذاشت و چندان هم دور از ذهن ن

 يرا برا یالملل نیب میعظ يها تیاست محکوم مکنکه م یبزرگ و مهم
 يا ژهیو ابی قتیحق يها تهیکم ستیبا یکشور به ارمغان آورد، م کی

 یعلم يها را با ابزار یگردد و هر احتمال لیتشک نیمتشکل از متخصص
 ...دینما یبررس

سازمان  ياز سو یاعالم پاندم طیکه در شرا نجاستیمشکل ا اما
در  یکه تمام جهان را مدت يا العاده فوق تیو اعالم وضع یبهداشت جهان

قطار در جهان را  يها ستگاهیها و ا فرودگاه یها حبس نموده و تمام خانه
 نیانجام چن ستیبا یکه م ییها نموده و رسماً ادارات و سازمان لیتعط
 قاتیو انجام تحق قاتیتحق يها میت لیرا آغاز کنند، تشک يامور

به سراسر جهان  نیاز متخصص يادیستلزم اعزام نفرات زکه م يا گسترده
موانع نتوانست  نی. اما استین سریبوده، عمالً م قاتیجهت تحق

رخداد  نیکه به وقوع ا يکنجکاو و پرسشگر نیدانشمندان و محقق
 اند را از تالش بازدارد. مشکوك بوده

 کا،یآمر تسبورگیساله دانشگاه پ 37تبار  ینیاستاد چ ویل نگیب دکتر
و به گفته  پردازد یخصوص م نیدر ا قیکه به تحق ست ياز افراد یکی

به شواهد و اسناد  تسبورگیدانشگاه پ یشناس ستیهمکارانش در بخش ز
محقق در منزل خود به ضرب  نی. اما اکند یم دایپ یدسترس زین یمهم

. گردد یم دیناپد زین يو قاتیاسناد و تحق یو تمام رسد یم تلگلوله به ق
 رهیتا زنج کند یم یخود اقدام به خودکش یشخص يضارب در خودرو

منقطع گردد. با قتل  یرانسانیاقدام غ نیدر ا لیاز عوامل دخ قاتیتحق
به سراسر جهان ابالغ  بیاز جانب طراحان فر یروشن امیمحقق پ نیا
موضوع   نیکه بخواهند در ا یتمام کسان يبرا ست يهشدار نیو ا شود یم

 کرده باشند.   يکنجکاو
متعدد  قاتیکه به واسطه تحق ،یل ژنگ یبه نام دکتر ش يگرید محقق
 زیاند ن داده “یزن خفاش”به او لقب  یخفاش يها روسیکروناو يخود بر رو
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داشته  دیجد يکرونا روسیدر خصوص منشأ و یاظهارات جالب توجه
 ونریبه ب نیدر ووهان چ شگاهیآزما کیاز  روسیمعتقد است و ياست. و

منابع ارشد  يها که توسط  نقل و قول ینشت کرده است. اظهارات
بودن منشأ  یشگاهیبر آزما یتیسازمان امن 17بر توافق  یمبن یاطالعات

 .1شود یم کینزد قتیبه حق شتریب دیجد يکرونا روسیو
رد شده و  نیمسئوالن حکومت چ ياز سو اًیقو یزن خفاش اظهارات

 نیو ا ردیگ یقرار نم یادعاها مورد توجه سازمان بهداشت جهان نیا
 روسیو نیبودن ا یعیبر طب یسابق بر مواضع خود مبن یسازمان کما ف

 .ماند یم یباق
کرده و  یپناهندگ يتقاضا سیدر پار کایاز سفارت آمر یخفاش زن

به طور  روسیو نیا نیکه برخالف اظهارات حکومت چ شود یم یمدع
شهر ووهان وارد جامعه شده است، که در  يها شگاهیاز آزما يعمد ریغ
 یروسیو نیکه اصالً چن رسد یپرسش مجدداً به ذهن م نیصورت ا نیا

در  ستیبا یکردن بشر را دارد از چه بابت م ودهآل ییکه بالقوه توانا
در  یعامل خطرناک نیدارد چن یساخته شود و چه لزوم شگاهیآزما
 شود؟ ينگهدار ها شگاهیآزما

 هیسو نیاز ا یقاتیخصوص استفاده تحق نیدر ا ینیچ نیمحقق هیتوج
 ياند بر رو قصد داشته هیسو نیبوده که با استقاده از ا نیچن روسیکروناو

که بعدها با  یهیمطالعه کرده باشند. توج HIV يها واکسن یامکان طراح
 .شود یهمراه م يگرید یاظهار نظر جنجال

سال  ینوبل پزشک زهیبرنده جا 2هیبار پروفسور لوك مونتاگن نیا
از  یبوده و قطعات یکرونا ساختگ روسیکه و دارد یقاطعاً اعالم م 2008
محل نشت  زین هیدر آن به کار رفته است. مونتاگن زین HIV روسیژنوم و

اقدام را  نیدانسته، اما ا نیچ يها شگاهیرا آزما یانسان تیبه جمع روسیو
دانشمند  نیا ي. اما ادعاکند یم یتلق يرعمدیغ یزن خفاش مانند،

 HIV روسیمربوط به و يها از دانسته ياریکه بس شناس روسیبرجسته و
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جهان  یعلم زهیجا نیسبب بزرگتر نیبوده و به هم يو قاتیمرهون تحق
ها و سازمان  مورد مهر و عطوفت رسانه زیاست ن دهیبه اون اهداء گرد زین

به مراتب  یدانشمند به سرنوشت نیو ا ردیگ یقرار نم یهانبهداشت ج
او را فاقد سالمت عقل  ی. محافل علمشود یدچار م ویل نگیدردناکتر از ب

و  یرا شبه علم يو اظهارات و دهینام یاعتبار علم رهیو خارج از دا
 .نامند یبرخاسته از توهم توطئه م

 یکیکه  یاگانسکبه نام الکساندر ساشا ک یساله روس 45 دانشمند
در خانۀ خود  زیکرونا و واکسن آن بود، ن روسیحوزة و نیاز محقق گرید

 !رسد یبا ضربات چاقو به قتل م یعیدر شهر سن پترزبورگ به طرز فج
سازمان  تیریکه مد زاده يبه نام محسن فخر رانیدر ا يگرید محقق
دار بوده و  را عهده رانیا یتیامن ينهادها یکروبیو م يا هسته يپدافندها

و مدرنا  زریفا يها یساخته شده توسط کمپان يها نسبت به واکسن داًیشد
 یانشده را تا به مرحله تست انس رفعالی(و واکسن غ کرده یم یابراز نگران

در تهران، جان خود را از دست  یستیترور اتیعمل کیدر  زی) نرساند یم
 .دهد یم

تمام اسناد محکم و اظهارات دانشمندان و  رغمیعل بیترت نیبد
 يکرونا روسینبودن و نوظهور نبودن و یعیبر طب یمتعدد مبن نیمحقق

را  روسیو نیا یوابسته به بهداشت جهان يها ها و سازمان رسانه دیجد
 نیدانسته و بد یشناس ستیو ماحصل فعل و انفعاالت ز یعیطب یروسیو

ست مورد اتهام و پرسش قرار که ممکن ا یمظنون يها حکومت بیترت
ها  سازمان نی. ادینما یخود محافظت م یچتر مواضع علم ریرا در ز رندیبگ
جنگل  يکه؛ همانطور که در هنگام آتش سوز کنند یاستدالل م نگونهیا

که  یکس افتنیبه خاموش کردن آتش پرداخت و بعد به  دینخست با
 وعینخست به مهار ش ستیبا یم یعلف تیجنگل را آتش زده، در وضع

کن نمود  شهیر ونیناسیرا کنترل و به واسطۀ واکس يماریب نیپرداخت و ا
 نیپرداخت. ا لیقب نیاز ا یاحتماالت يو سپس به تفحص و جستجو

 یتوجه کرد زمان دیدر ظاهر قانع کننده به نظر برسد اما با دیاستدالل شا
همچنان آزادانه ن گروه یخاص بوده و ا یدر دست گروه روسیکه و

 يخود بپردازند و هر زمان که بخواهند با نشر عمد تیبه فعال توانند یم
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 نیدهند، ا شیرا افزا انیاز جهان آمار مبتال يا در هر نقطه روسیو
به مانند آتش زدن  روسی. چرا که نشر ودینما ینابخردانه م يقدر دگاهید

آن دست از کار پس از  روسینبوده که نشرکنندة و کبارهی يجنگل امر
را  يرا به حال خود رها کند تا زحمات و روسیو شما و و دهیخود کش

قادر است به موازات تالش شما  روسی. بلکه نشرکنندة ودینقش بر آب کن
 روسیآورده و دیپد یروسیو نیکه چن یاوالً با امکانات ؛یکن شهیر يبرا

در هر منطقه موجب اطاله و به  روسیبا نشر و اًیآورد و ثان دیپد يدتریجد
 یبعض تیپس از موفق نکهیا ایبپردازد.  وعیشدن دورة ش دهیدرازا کش

 يا در همان نقطه قاًیرا عرضه کند که دق روسیاز و دیها نوع جد واکسن
 جهیکند! پس نت اثر یها را ب دچار جهش باشد که ممکن است واکسن

ما در  يها تالش یتمام تواند یاحتمال م نینپرداختن به ا میریگ یم
 هیشب يزیکند. چ دهیفا یعبث و ب يبه امر لیرا تبد يماریمهار ب يراستا

به  یکه از داخل کشت یآب يها را که با کاسه يا سوراخ شده یکشت نکهیا
 ابدی ینجات م یکشت ی. تنها در صورتمینجات داده باش میزیر یم رونیب

خارج کرده تا  یکشتهمانقدر آب از  دیآ یکه همانقدر که آب به داخل م
از  روسیو نکهیا هیآب مارا به ساحل برساند. درست شب انیجر تیدر نها

با مشقت فراوان در  گرید ینشر شود و در سمت تیدر جمع گرید یسمت
 دیخبر تول یاز مراکز بهداشت یکی تیدرمان گردد تا در نها ها مارستانیب

 واکسن را اعالم کند.
الزمۀ مقابله با  روسیعوامل ساخت و نشر و ییشناسا يتالش برا پس

 یبهداشت يها سازمان روس،یسازنده و نشرکنندة و نکهیمگر ا باشد، یآن م
 يها در راستا سازمان نیجهان را به استخدام خود درآورده باشد. و ا

فرض هم صحت نداشته  نیگام بردارد. که اگر ا روسیمنافع سازندگان و
حساب  هیخود رأساً به تسو روس،ینشرکنندگان وباشد، سازندگان و 

 خواهند پرداخت. ویل نگیاز جمله ب ینیبا محقق یشخص
و  روسیبودن و یسکوت جهان در خصوص ساختگ قتیحق در

چرا که با  باشد، یقرن م بیاز فر یآن خود پردة مهم رشیمقاومت در پذ
متهمان قرار خواهند  فیدر رد ییخبر خواه ناخواه کشورها نیاعالم ا

با استفاده از  یتجارت جهان ب،یاز طرح فر یکه بخش یگرفت، در حال
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که با  ست یهیو بد باشد یها م کشور نیهم انبفروش واکسن و دارو از ج
 يواکسن و دارو از کشور دیحاضر به خر یطرح کمتر کس نیا يافشا

را ساخته و نشر کرده است. پس بهتر است  یروسیخواهد بود که خود و
بماند که تصادفاً از سوپ خفاش و  یباق یعیطب روسیو کی يماریعامل ب

 يا بماند تا عده یعیطب روسیو استبازار ووهان ظهور کرده است. قرار 
 ثروتمندتر شوند.

در  یبر مقاومت مقامات سازمان بهداشت جهان یاحتمال لیدل گرید و
جامعه بشر  یاحتماالت ذهن تواند یم روسین وبود یخصوص ساختگ

در  یروسیچرا که اگر قرار باشد و باشد، یبر وجود واکسن م یمبن
 يساخته و سپس نشر شود شرط عقل برا یتوسط گروه شگاهیآزما

است که نخست واکسن آن را  نیاسازندگان و عوامل پخش کننده 
قرار دهد.  ونیناسیرا مورد واکس یمشخص تیساخته و الاقل جمع

که  یروسیخود و خانواده او توسط و ستین لیما چکسیکه ه ست یهیبد
حکومت  کی روسیساخت و انیکرده است آلوده شود. و اگر بان دیتول

 يها هیخود و سرما کرةیکه به فکر سالمت پ ست یهیخاص باشد بد
 روسیمورد عالقه خود را از گزند و تیخود بوده و الاقل جمع یانسان

 .حفظ کند
گروه  کیممکن است  ایاست؟ آ کینزد تیچقدر به واقع یفرض نیچن

زده است،  روسیحکومت خاص که دست به ساخت و کی ایخاص و 
پرسش الزم است  نیپاسخ به ا يقبالً ساخته باشد؟ برا زیواکسن آن را ن

ها داشته  واکسن ینیبال يها ییاز ساز و کار کارآزما یحینخست تصور صح
 .میباش

مورد استفاده قرار  یانسان ها تیبتوانند در جمع نکهیا يبرا ها واکسن
 را گذرانده باشند: یچند مرحله اساس ستیبا یم رندیبگ

 
و تفحص  قیمرحله با تحق نی: در ایقاتیو تحق يا . مرحلۀ کتابخانه1

از ساختمان  ییها بخش کروب،یساختمان م کروب،یژنوم م يبر رو قیدق
 یها(آنت منجر به ساخته شدن پادتن زبانیکه بتواند در بدن م کروبیم
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 یبررس قیبه طور دق - مییگو یم 1ژن یکه به آن آنت -) شود يباد
ها  از واکسن یدارند. گروه یها انواع مختلف که واکسن ا. چرگردد یم

 یگروه ،يهار روسیکشته شده، مانند واکسن و کروبیعبارتند از؛ م
هستند،  افتهیحدت  فیشده و تخف فیضع يها کروبیم يحاو گرید

هستند که  تیونیساب  يها واکسن گرید یمانند واکسن سل، گروه
موجب ساخته  تواند یکه م دهستن روسیاز ساختمان و يا قطعه يحاو

ها  واکسن DNAاز جمله  زین يگرید يها گردند و گروه ها يباد یشدن آنت
 يمروزه به جااند. ا کرده دایپ يمنولوژیدر عالم ا يا امروزه کاربرد گسترده

ها (که  شده در واکسن فیضع روسیو ایکشته شده و  روسیاستفاده از و
به علت فعال شدن مجدد  یمنیممکن است در افراد مبتال به نقص ا

در  ها کروبیساختمان م ینیپروتئ يها یکنند) از توال ییزا يماریب روسیو
از پوشش  یشکل که مثالً بخش نی. به اکنند یساختن واکسن استفاده م

را وارد بدن فرد  کروبیم یسلول وارهید ياجزا ایمانند کپسول و  کروبیم
کامل وارد بدن شده است  روسیو نکهیبه گمان ا زبانیو بدن م کنند یم

خاص  یمنظور امروزه توال نی. بدکند یم يباد یاقدام به ساختن آنت
اتصال به  ییکه توانا ییها  2پتو یموسوم به اپ ها کروبیاز م ینیپروتئ

ها را  و به دنبال آن ساخته شدن پادتن زبانیم یمنیا ستمیس يها رندهیگ
جستجو شده و به  NCBI3 مچونه یاطالعات يها گاهیداشته باشد، در پا

 یتوال کیتنها  میکن زبانیکامل را وارد بدن م کروبیم کی نکهیا يجا
از جمله روش  یمختلف يها را انتخاب کرده و با روش ینیکوچک پروتئ

کرده و  دیتول یوتیوکاری ایو  ییایباکتر زبانیقطعه را در م نیا 4یبنوترک
 نیکه ا ست يا مرحله يا ه. مرحلۀ کتابخانمیینما یم قیبه فرد تزر

ساختار و سازوکار واکسن در آن انجام  یبر انتخاب چگونگ یمبن ها یبررس

                                                           
1 Antigen: Anti+Gen, Antibody Generator )که  روسیاز ساختمان و یبخش یعنی

 )شود يباد یمنجر به ساخته شدن آنت
2 Epitop 
3 National Center of biotechnology information 
4 Recombinant 
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ها به عنوان  اکسناز انواع و یکیها و  از روش یکیگرفته و حسب مورد 
مرحله  نی. اشود یانتخاب و وارد مرحله بعد م ونیناسیواکس يدایکاند

و  یکیوانفورماتیب يزهاینالمعموالً چند روز تا چند هفته بنابر حجم آ
 .دیبه درازا خواهد کش يافزار نرم

کشت  يها طیمح يبر رو ستیبا یواکسن مذکور م ي. در مرحلۀ بعد2
قرار  یمورد بررس یشگاهیآزما طیدر مح یو به طور کل یسلول يها و رده

که  یباتی(متصل کردن واکسن به ترک ونیبه نام کنژوگاس یو مراحل ردیگ
که موجب  یباتیو جذب آن کمک کند) و انتخاب ادجوانت (ترک قیبه تزر

نشده، روند آزاد شدن آن آنقدر  بیتخر زبانیدر بدن م ها واکسن شوند یم
و جذب و  ردیقرار نگ یمنیا ستمیس ییکوتاه نشود که مورد شناسا

 ردیآن صورت پذ يگردد) برا لیتسه دیسف يها گلبول يآن برا ییشناسا
چند روز تا چند هفته به درازا  زیمرحله ن نیشود. ا قیو واکسن آماده تزر

 د.یخواهد کش
(معموالً موش و  یشگاهیآزما واناتیح واکسن به ،ي. در مرحلۀ بعد3

 ریواکسن بتوان اوالً تأث قیتا پس از تزر شود یم قیو...) تزر مونیسپس م
از  يریگ با نمونه اًیمشخص شود و ثان وانیواکسن بر رفتار و سالمت ح

 يواکسن مذکور چقدر در القا دیبتوان فهم یشگاهیآزما يها خون موش
در  يباد یموفق بوده، چقدر موجب ساخته شدن آنت یمنیا يها سخپا

 یاختصاص يها تیلنفوس تیجمع شیبدن موش شده، چقدر موجب افزا
 يو القا يباد یشده و چنانچه واکسن موجب ساخته شدن آنت

 يها موش يبرا زانیم نیا ایشده باشد، آ یاختصاص يها تیلنفوس
از آنها محافظت  کروب،یبا م ابوده و در صورت مجاورت آنه زا یمنیا

 .ریخ ایخواهد کرد 
باشد واکسن وارد مرحله  زیآم تیواکسن موفق يفوق برا جینتا چنانچه

 خواهد شد. یحساس داوطلب انسان
 نکهیشده و عالوه بر ا قیمرحله واکسن به افراد داوطلب تزر نی. در ا4

واکسن در  ییو توانا ها يباد یآنت زانیم یبررس ریتمام مراحل قبل نظ
عوارض  رد،یگ یقرار م یمورد بررس یاختصاص يها تیلنفوس يقاال

واکسن ممکن  قی. از آنجا که تزرگردد یم یبررس زیواکسن ن یاحتمال
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 ،یگوارش ،یو عروق یقلب ،یعصب ستمیس يقابل توجه بر رو یاست عوارض
پوست و رفتار فرد داشته باشد، افراد  یحت ایمثل و حواس فرد و  دیتول

توسط  یبه صورت تخصص يادیز اریتا مدت بس ستیبا یداوطلب م
در  رییاز جمله تغ یتیامور با اهم ی. حترندیتحت نظر قرار بگ نیمتخصص

گردد و مشخص گردد که  یبررس دیبا زید مثل نیو تول یتناسل ستمیس
 ک،یولوژیزیف يها بیاز جهت آس یعوارض چیواکسن ه قیفرد پس از تزر

 تواند یم نکهیرا تجربه نکرده و از همه مهمتر ا يو رفتار کیآناتوم
 نیا ونیناسیواکس يها از چالش یکیآورد (چون  ایبه دن یفرزندان سالم

 يها بیموجب بروز آس ونیناسیمعتقدند واکس ياریاست که افراد بس
که  ییتاجا گردد، یفرزندان م یمثل و سالمت ذهن دیتول ییبر توانا یعصب

 یعامل بروز اختالالت ونیناسیواکس نکهیبا اعتقاد به ا يمتعدد يها جنبش
مرحله  نیآن دارند). ا میدر تحر یسع باشد یو... م سمیهمچون اوت

که دستکم ده ماه  باشد یها م واکسن ینیبال ییمرحلۀ کارآزما نیتر یطوالن
به درازا  زیموارد تا دو سال ن یو در برخ انجامد یتا هجده ماه به طول م

 .دیخواهد کش
واکسن سالم، امن و کارآمد  کیاست که  نیاز مطالب فوق ا مقصود
گذشته باشد تا  کسالیحدود  يزیآن چ یروز طراح نیاز اول دیدستکم با

بر جسم و رفتار فرد داوطلب  یبیآس چیکه ه میدر درجه اول مطمئن شو
و  یآن دچار اختالالت قلب قیبه دنبال تزر نیمثالً داوطلب شود، ینم
 يها زاده يآن را بر رو ریاند، و در درجۀ دوم تأث نشده یبو عص يویکل

که  یفرزندان کسان ایکه آ میکن یبررس نیداوطلب تینسل اول جمع
فرزندان  ریسالمت با سا تیاز نظر وضع یاند تفاوت کرده افتیواکسن را در

 ییابتدا يها ی. هرچند بررسریخ ایاند  اند) داشته که واکسن نزده ي(افراد
 يها هورمون یبررس رینظ  نیداوطلب یتناسل - یجنس ستمیس يبه رو
 تیفیک یمانند؛ اسپرم، بررس یجنس يها شمارش تعداد سلول ،یجنس

فرد  یتناسل - یبر سالمت جنس یشاخص یها که همگ ها و تخمک اسپرم
ها  واکسن ییآزما یمهمتر راست اریاما بخش بس شود، یانجام م باشند، یم

لنز  ریو نه ز تیآن در عالم واقع قیتزرو آثار  مشاهدة تبعات
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بر  يشاهد نیفرزندان سالم داوطلب نکهیتا ا باشد یم ها کروسکوپیم
 باشند. نیداوطلب يها بر رو بودن واکسن ضرر یب

از مراحل فوق ممکن نبوده و چنانچه  کیکه حذف هر  ست یهیبد
که  یبیترک قیبا تزر ستیحذف شود، مشخص ن ایمرحله آخر کوتاه و 

بزرگتر از  يافراد آنها را در معرض خطر يآثار آن مجهول است بر رو
 تیجمع تاًینها ها کروبیم میدان ی. چون ممیا قرار داده ها کروبیم

که  یدر گذشته دور در دوران یکرده و حت مبتالاز افراد را  یمشخص
مانند  یمهلک و خطرناک يها کروبیها و داروها نبود م از واکسن يخبر

را به کام  یاز افراد را آلوده و درصد کم يها تنها درصد آبله و وبا و طاعون
بوده و تمام آحاد  یهمگان يامر ونیناسیاما واکس دند،یکش یمرگ م

 یکرد و اگر قرار باشد واکسن عوارض جانب واهندجامعه در آن شرکت خ
 نیکه در اداشته باشد، همان بهتر است که اصالً ساخته نشود، چرا  يجد

 . دیخواهند د بیآس يصورت عدة کمتر
با وجود  یحت یواکسن از نظر علم کیو استفاده از  دیتول جهینت در

باشد که حفظ  يا که اوضاع به گونه ی(زمان ياضطرار قیکسب مجوز تزر
 يبروز عوارض را برا سکیواجب بوده باشد و ر يگرید زیجان بر هر چ

اگر  یکه حت میفرض کن نگونهیو ا میریفاجعه بزرگتر بپذ کیاز  يریجلوگ
چرا که  م،یبروز عوارض شود، بهتر است نخست زنده بمان وجبواکسن م

داشت و به  میو درمان عوارض را خواه قاتیشانس تحق میاگر زنده بمان
 کیبه  ازیمرده بدون نقص است) ن کیزنده ناقص بهتر از  کیکالم  گرید

 چیماهه ه 6-5 یمثالً زمان نیکوتاهتر از ا یدر زمانسال زمان دارد و 
 .شود یامن محسوب نم یعلم پزشک نظراز  یواکسن

 .میکرونا باز گرد یبه پاندم حال
آنها استفاده از  زهیساخته شده باشد و انگ یتوسط گروه روسیو اگر

گروه به  نیا ستیبا یباشد، منطقاً م کیولوژیسالح ب کیبه عنوان  روسیو
بر است. با توجه  زمان يپروسه امر نیمبادرت ورزند و ا زیساخت واکسن ن

در  روسیو نیبر وجود ا یمبن یقبل يها که در بخش يبه اسناد و شواهد
که اگر  ست یهیبد د،یارائه گرد ها شگاهیمازو ساخته شدن آن در آ گذشته
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گروه زمان و  نیا میبدان لیرا دخ ستیوتروریعامل ب يریگ همه نیا يبرا
 اند. داشته اریساختن واکسن را در اخت يبرا یفرصت کاف

زمان باز قابل تأمل است. در ماه  نیتکان دهنده در ا يا مسئله و
به  روسیماه پس از ورود و 7در حدود  يزیو چ 2020آگوست سال 

کشور خبر از کشف واکسن مؤثر کرونا  نیمقامات ا ه،یکشور روس
 “هیروس یوزارت دفاع و مؤسسات نظام”که با مشارکت  ی. واکسندهند یم

شده و  قیتزر استمدارانیفرزندان س يبر رو شود یساخته شده، ادعا م
 استمداریس کی بونیاز تر یعلم بونیتر کی يبار به جا نیآن ا یاثربخش
 نیپوت ریمیوالد یعنیجهان  يکشورها نیاز قدرتمندتر یکیو  یجنجال

 يها سرآغاز رخداد هیروس Sputnikواکسن  . خبر کشفشود یاعالم م
 .باشد یم یمهم

هزار  20-15 يها جشن ياز برگزار يریو تصاو ها لمیروز بعد ف چند
ها منتشر  ) در رسانه19-دی(خاستگاه کوونینفره در شهر ووهان چ

 يگذار فاصله چیبر صورت ندارد، بلکه ه یماسک یکه نه تنها کس شود یم
 چیفاصله و بدون ه نیبا کمتر تینشده و انبوه جمع تیرعا زین یاجتماع
تا  زیانگ رتیرخداد ح نیهستند! ا يدر حال جشن و شاد یپروتکل

خبرنگارها و اذهان کنجکاو را به سمت ووهان  نیروز دورب نیچند
حساس که در  يا که چگونه در برهه نجاستیو پرسش ا کند یمعطوف م

کرونا  يها یو فوت انیپرشمار از مبتال يها يسراسر جهان هنوز آمار
 دیجد يکرونا روسیمحل ظهور و دکه خو ياخبار است، شهر تریسرت

 اند؟ خود بازگشته يعاد یشده و مردم به زندگ یروسیاز هر و یاست، خال
 روسیاز کرونا و یهولناك که بهداشت جهان يریرخداد با تصو نیا

 يها در منافات بوده و اگر گزاره اریقاتل و مهلک به جهان داده بود بس
از  تیآن، سرا تیسرا ياز جمله قدرت باال روسیدر خصوص و یفیتوص

 یو جنجال تیصحت داشته باشد، در شهر پرجمع عالمت یسطوح و ناقل ب
چند عدد  یحت ایو  عالمت یناقل ب کی یهمچون ووهان وجود حت

 نی! اما چندش یم دیبا يمنجر به فاجعه بشر والیفست نیدر ا روسیو
 نشد.
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 ریبه رقبا و سا یقصد دهان کج وال،یفست نیبا ا نیحکومت چ ایگو
 دارد. ایدن يکشورها

از خشم و نفرت مردم  یشدن موج ختهیرخداد موجب برانگ نیا
که  يآن هم کشور و شهر یکه چرا در دورة اعالم پاندم شود یجهان م

ماه پس از گزارش  7است، آن هم در  روسیخود محل ظهور و نشر و
 زده است؟ یاقدام نیدست به چن يریگ همه

از جمله  يمتعدد هاتیامر توج نیا يبرا نیکه متخصص یهنگام
ها  تست یو امکان بررس نهیقرنط نیدر قوان ها ینیچ تیهمت و جد

خود  يخودخواسته برا یبیهزار نفر را به مانند فر 15 يبرا يغربالگر
 رتیغرق ح بیعج يا جهان را با جمله نیدولت چ کنند، یخلق م

 :کند یم
 اند! شده نهیواکس شیماه پ کیمردم ووهان حدوداً  -
قرار است  والیفست نیا ایگو .هیزودتر از واکسن روس يزیچ یعنی

 ریمیکه والد یها باشد. درست زمان واکسن تیفیک يمتفاوت برا یغاتیتبل
دختر خود و  يواکسن آن را بر رو تیو امن ییاثبات کارا يبرا نیپوت

 جهیشود و نت يسپر یتا حال مدت کند یم شیارشد ارتش آزما يها ژنرال
 جهیزودتر انجام داده و نت ایکار را گو نیقبالً ا نیچ شود،آن مشخص 

کننده به جهان  رهیخ شینما کیمحصول خود را در تعداد انبوده و 
 .کند یعرضه م

 یچه کس ستیکه؛ مهم ن ست یمیقد یضرب المثل ادآوریواقعه  نیا
. کند یعبور م انیکه زودتر از خط پا ست یبرنده کس کند، یزودتر شروع م

را جبران کرده  هیشجاعانه عقب افتادن از روس یبا اقدام ها ینیو اکنون چ
حال  نیو در ع کند یتر جابجا م ماه قبل کیآن را به  یبازه زمان یو حت

 .گذارد یم شیبه نما يهزار نفر 15 یاسیمقآن را در  جهینت
واکسن خود را جشن  تیها قهرمانانه موفق آن زمان که روس دیشا

به ذهنشان هم خطور  ها ینیاقدام هوشمندانۀ چ نیگرفته بودند، ا
 يهم گو ییایقیموس والیفست کی يبا برگزار يگریکه کشور د کرد ینم

 امیو ارائه نمونه کار را. پ تیفیک يرا ربوده باشد، هم گو یتقدم زمان
که  يزیتمام چ یعنیکننده بود!  ریهم تحق یو کم تمتفاو ها ینیچ
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 يو مدرنا و... در تکاپو زریبزرگ همچون آسترازنکا و فا يها یکمپان
ساختن آن شده را نه  یمدع يدر اوج نابارور هیساختن آن هستند و روس

 يو پنهانکارانه بر رو انیبلکه بدون اطالع جهان م،یا تنها ما زودتر ساخته
 دئوهایو و ریآن هم در تصاو جهیو نت میا نموده قیمردم خود تزر تیجمع

 .داستیهو
 

 :دیآ یم شیپ یچند پرسش اساس حال
کرونا دست به  وعیپس از ش یاندك زمان ها ینی. به فرض که چ1
مرحله  نیرا به ا یو ساخت واکسن زده باشند و واکسن قاتیتحق

(مراحل نیداوطلب یو بررس ینیبال يها ییاند که پس از کارآزما رسانده
اقدام  نینموده است. چرا ا قیمردم خود تزر يآن) آن را بر رو یطوالن

 یحکومت ایبدون اطالع مراجع سالمت بوده باشد؟ آ و یپنهان ستیبا یم
 افتهی نیو چن زند یم يدست به پنهانکار یامر مهم نیکه در مورد چن

خود  يادعاها ریدر سا ورزد یم غیجهان در يکشورها ریرا از سا یمهم
 رد؟یمورد اعتماد و وثوق جهان قرار گ تواند یصادق است و م

کرده است؟  یرا به طور کامل ط ییواکسن مراحل انتها نیا ای. آ2
و  هیرا ته یواکسن وعیماه پس از ش 7چگونه ممکن است به فاصله 

بدان معناست که حکومت  نینمود. ا قیکرد و آن را به مردم تزر شیآزما
 یکامل عوارض جانب یزده و بدون بررس یبزرگ سکیدست به ر نیچ

و معقول  یامر اخالق نیکرده، که اوالً ا قیواکسن آن را به مردم خود تزر
آن  یاصل ۀیکه سرما نیمانند چ ستیکمون یحکومت اًیو ثان ندینما ینم
بر  نگرد، یم هیبوده و به افراد و فرزندان آنها به چشم سرما یانسان يروین

صورت با توجه  نیشده است؟ در ا یخیتار يسر مردم خود دست به قمار
 ریکمتر از فاصله سا اری) از ووهان بسنیچ تختیپکن (پا ۀفاصل نکهیبه ا

 نیچ يها شهرها و استان ریچگونه سا باشد، یجهان از ووهان م يکشورها
 ایفاجعه شده است؟ آ نیا ینشده و تنها ووهان قربان يریگ همه ریدرگ

 نیسرزم نیساکن ریسا ایتنها در مورد ووهان بوده و  نیاقدامات مشابه چ
 اند؟ کرده افتیواکسن در زین نیپهناور چ
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داشته  اریها قبل واکسن را در اخت از مدت ها ینیممکن است چ ای. آ3
 يها آن را از سال ینیبال ییدورة کارآزما یباشند و بر خالف فرض قبل

بعد از آن  یو کم وعیباشد و در دورة ش دهیآغاز و به سرانجام رسان شیپ
 نیکرده باشند؟ در ا قیواکسن را به مردم تزر نیخاطر ا نانیبا اطم

 روسیکه سازندة و رفتیپذ ستیبا یاحتمال م نیا رشیو با پذ ورتص
 يعمد ریغ روسینبوده که و یالبراتور خصوص کیچند محقق کنجکاو و 

 يا و پروژه افتهیاقدام سازمان  کیامر  نیاز آن نشر شده باشد، بلکه ا
که  ی. (کسانباشد یاو م یو متحدان احتمال نیاز جانب حکومت چ میعظ

 یاسیجناح س کیداشته باشند، مثالً  نیبا حکومت چ راستاهم  یمنافع
 مییود در انتخابات است. حال اگر بگوخ بیکه خواهان شکست جناح رق

پروژه در ووهان توسط حزب دموکرات  نیا يبر رو قاتیبودجۀ تحق
حزب  نیباراك اوباما پرداخته شده و ا يجمهور استیدر دوران ر کایآمر

جمهور وقت را در انتخابات شکست دهد،  سیئر وع،یتوانسته به لطف ش
و  ها ینیچ ایآ ست؟یچ شود یکه به ذهن متبادر م یسؤال نینخست

از آنها  ایاند؟ آ شده انیدچار ز وعیدوستان از محل ش ریها و سا دموکرات
تنها اقتصاد  نیجان خود را از دست داده است؟ به چه علت چ یکس

که وفادار به  ییکایآمر وتمندانجهان با رشد مثبت است؟ به چه علت ثر
 ستیافراد در ل نیااند؟  ثروتمندتر شده وعیها هستند، پس از ش دموکرات

 اًیهستند که قو NIHو  CDC ،یهمان سازمان بهداشت جهان یمال انیحام
 .)شوند یم روسیبودن و یمنکر ساختگ

 ینگاه توان ینم يا هیموضوع از هر زاو یهر فرض و بررس رشیپذ با
 داشت. نیبه چ دیاز ظن و ترد يمثبت و عار

که چرا  ستیموضوع با چشم باز نگر نیبه ا يقدر توان یحال م و
بوده و بر  روسیبودن و یشگاهیقاطعاً مخالف آزما یسازمان بهداشت جهان

بودن  یساختگ ریبر غ ي. چرا که با پافشارورزد یم دیبودن آن تأک یعیطب
از بابت عرضه و فروش واکسن  نیچ يبرا یآن؛ اوالً بازار گسترده و مناسب

سازنده واکسن که ماراتن  نیتر کشور به عنوان موفق نی. اشود یم ازب
برده و درست  انیبه پا کایو آمر سیو انگل هیساخت آن را زودتر از روس

کشور  نیهاست، ا واکسن ینیبال يها ییکارآزما ریکه جهان درگ یهنگام
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شطرنج خواهد بود. جهان  نیکرده برنده ا قیواکسن خود را ساخته و تزر
به  دنیشیهرگز فرصت اند دیشا يماریاز مرگ و ب دهیزده و هراس شتوح

که  ست يکه فروشنده واکسن همان کشور افتیمسئله را نخواهد  نیا
ظهور  “یسازمان بهداشت جهان”از آن ظهور کرده است، چرا که  روسیو
از حکومت  يکه احد کند یم یمعرف یستیو ز یعیطب يرا امر روسیو
و  رخواهانهیخ يدر امر ینداشته و حت یقشآن ن شیدایدر پ نیچ

ساخته و حاضر  زین یآن واکسن يبرا ار،یبس يها نهیتالشگرانه با صرف هز
از  یارسال يها قرار دهد. اما با رد واکسن زین نیریسا اریاست آن را در اخت

 تیموفق یمدع یغرب بیو رق زدیر یبه هم م یمعادالت کم لیبه برز نیچ
واکسن  کنند یحال ادعا م نیشده و در عزر یواکسن فا يدرصد 90
 شده است. نیناگوار در داوطلب یمنجر به بروز حوادث ینیچ

 یدر مقابل ساختگ یبر مقاومت سازمان بهداشت جهان گرید لیدل و
دست ساز  روسیکرد که و انیب نگونهیبتوان ا دیرا شا روسیبودن و

فاقد دارو و  یعیطب روسیو کیکه  یآن مقدار هراس و وحشت تواند ینم
 روسیبودن و یکرده و اگر ظن به ساختگ نیرا تأم کند یم جادیواکسن ا

 وعیقطعاً وجود واکسن و دارو مقدم بر دوره ش گردد، لیتبد نیقیبه 
تجارت و شطرنج  کیبه چشم  وعیخواهد بود و چنانچه مردم به مقولۀ ش

ند گمان کن نکهیقدرت نگاه کنند کمتر دچار هراس خواهند شد تا ا
 ییواکسن و دارو ایدن يکجا چیظهور کرده که ه دیمرموز و جد یروسیو

که سازمان  ست ییها راه بقاء انجام پروتکل گانهیآن وجود ندارد و  يبرا
 .دهد یارائه م یبهداشت جهان
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -37 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -38 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -39 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -40 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -41 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -42 ریتصو
 )روسیکروناو
 

 

 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -43 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -44 ریتصو
 )روسیکروناو
 

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -45 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -46 ریتصو
 )روسیکروناو
 

 

 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -47 ریتصو
 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -48 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -49 ریتصو

 )روسیکروناو
 

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -50 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -51 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -52 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -53 ریتصو
 )روسیکروناو
 



 187/  پرده چهارم فریب
 

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -54 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -55 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -56 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -57 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -58 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -59 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -60 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -61 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیسند دس از -62 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -63 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -64 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -65 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -66 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -67 ریتصو

 )روسیکروناو
 



 201/  پرده چهارم فریب
 

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -68 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -69 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -70 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -71 ریتصو

 )روسیکروناو



 205/  پرده چهارم فریب
 

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -72 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -73 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -74 ریتصو

 )روسیکروناو

 
 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -75 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -76 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -77 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -78 ریتصو

 )روسیکروناو
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 ي(باز کایمتحده آمر االتیا يها آژانس سهیاز سند دس -79 ریتصو

 )روسیکروناو
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 :یینها يریگ جهینت
 
 میرمستقی(و به طور غ کایارتش آمر اریدر اخت یخفاش يکرونا روسیو

) بوده و در دولت باراك اوباما به کایآمر ینظام ياموال  نهادها ةدر زمر
به ووهان  قاتیجهت ادامه تحق یاز اعتبارات مال یهنگفت ریهمراه مقاد

 منتقل شده است. نیچ
 کایحزب دموکرات آمر انیهمسو، هم راستا م یمنافع رسد ینظر م به

ها  بوده است. دموکرات لیدخ يماریب نیا وعیدر نشر و ش نیو حکومت چ
در  نیحکومت چ کا،یآمر خیانتخابات تار نیدر آستانۀ سرنوشت سازتر

 ر،یسال اخ یدر س يرشد اقتصاد نیو کمتر يآستانۀ سقوط اقتصاد
ماراتن  کیدر تدارك  زین يداروساز يها و غول داشتبه یسازمان جهان

جبهه  کیرا در  نیمشترك متفق یعامل رسد ی...! به نظر ميگذار هیسرما
قرن  بی... و آغاز فردیعصر جد تلریقرار داده است، اول دونالد ترامپ، ه

 یبه رتبۀ نخست اقتصاد جهان، و سوم تجارت نیدوم بازگشت چ د،یجد
 نۀیرید يو سودا نامد یتجارت جهان م نیپرسودترآن را  تسیگ لیکه ب
 واحد. يرهبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و بحران حساب شده، وعیش یمهندس: بخش سوم
 یمارستانیب يساز و صحنه یمصنوع یدمیاپ

 

 یخیجالب تار تیروا کیکوهن،  یداستان ال

 
 )Eli Cohen - 1924-1965() بن شائول کوهن ی(ال اهویال -80 ریتصو

از  یکی يشناخت. اما و دیفوق را نخواه ریاحتماالً صاحب تصو
) بن شائول کوهن است ی(الاهویاست. نام او ال انهیخاورم خیتار يها اعجوبه

جاسوس کارآزموده  کی يثابت مشهور است. و نیبه ام هیدر سورکه 
 يها زود پله اریبس هیسور یبود که با نفوذ به دستگاه حکومت یلیاسرائ

 زین هیکرده و خود را تا مقام مشاور وزارت دفاع سور یطرا  یترق
 بود؟ يزیچه چ یلیجاسوس اسرائ نیا تی. اما راز موفقرساند یم

 زیشورانگ يها یو سخنران نیآتش يها مرهون نطق يشهرت و عمده
به جرأت  دیبود و شا سمیونیو صه ها یلیبودن اسرائ تکاریدر وصف جنا

در آن  یلیشعار ضد اسرائ یلیکوهن اسرائ یبه اندازة ال یبتوان گفت کس
 .داد یزمان سر نم
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متهم  تیرا به هزار جنا لیو اسرائ زد یم ادیفر هیسور یمجلس مل در
شلوغ کن و  د؛یرس یاو م يبرا وی. دستورالعمل هر شب از تل آوکرد یم

 نینمانده بود که ام يزی! چیهست لیوانمود کن دشمن قسم خوردة اسرائ
هم  يریبه مقام نخست وز یحت سم،یونیپرست و ضد صه هنیثابت م

را احراز  يجاسوس بودن و شیامهایپ یشنود تصادف انبرسد که ناگه
 .کند یم کیدار نزد را به طناب يو و کند یم

 یاعجوبۀ جاسوس نیبه ا یتیو امن یاطالعات يها چگونه دستگاه اما
 را تحت نظر گرفتند؟ يمظنون شده و و

سخنان و  یدر اوج نفرت و ناسزا تمام یساده بود: حت اریبس پاسخ
مرد  نیبود. هنر ا لیبه سود اسرائ تیدر نها يو يها اقدامات و خواسته

و  یلیضد اسرائ یرا در قالب لیها و منافع اسرائ آن بود که خواسته
 پوشانده بود! زین پرستانه هنیو به آن جامۀ م کرد یقهرمانانه محقق م

رفته رفته هرآنچه  یلیبا وجود شعار و ژست ضد اسرائ نکهیا جهینت
 بود را فراهم آورده بود. لیمطلوب اسرائ

در  رتیتفاوت؛ مغا کیاسب تروآ فقط با  یمیحقه قد هیشب يزیچ
 .یشعار و رسالت واقع

و  یکالن بهداشت يها سازمان تیمثال در شناخت ماه نیا ذکر
با شعار  توان یچگونه م نکهیراهگشاست. ا اریبس يداروساز يها یکمپان
 مارتریکرده و از محل ب يماریب دیو خدمت صادقانه به بشر تول یسالمت

آشکار  یمسئله زمان نیکالن به دست آورد. و ا يها هیبودن مردم، سرما
 نیبهداشت و قوان یسازمان جهان يها پروتکل ياز اجرا پسکه  شود یم

 یدرحال شود، یم شتریب يماریب نیا انیآمار قربان نهیسخت قفل و قرنط
آن  ياز اجرا یلیبه هر دل ایاند و  تن نداده نیقوان نیکه به ا ییکه کشورها

را به نام خود ثبت  وعیکارنامه در کنترل ش نیتر اند، موفق امتناع کرده
کنند. یم



 بیپنجم فر ةپرد
 

 کرونا يماریو عالئم ب اوصاف
 
و مرگ  ماریهمه ب نیقرن است، علت ا بیکرونا فر اگر”
 “ست؟یچ ریو م

 :دییتأ یشناخت يخطا
 يا را به گونه دیجد يها ما اطالعات و داده دییتأ یشناخت يخطا در

که با الگوها و اعتقادات ما هماهنگ باشد. مثالً شما اگر از  میکن یم ریتفس
موجب بروز  يداریکالغ پس از ب کی دنیکه د دیقبل اعتقاد داشته باش

 امدر تم د،یکالغ مشاهده کرده باش کیو تصادفاً صبح  شود یم یبدشانس
باز  ها یبدشانس يمغز خود را بر رو يها نیدورب يطول آن روز لنزها

مثالً  د،یتا بالفاصله آن را به حساب کالغ بخت برگشته بگذار دیا کرده
 نیماش کیپنچر شدن الست ایو  یو رانندگ ییافسر راهنما مهیقبض جر

 بطۀرا چیه تیباشد. در عالم واقع ها یبدشانس نیاز هم یکی تواند یو... م
وجود ندارد، اما ذهن شما  کیکالغ، افسر و الست نیب یمعقول تیعل

سه عامل برقرار کند  نیا انیم یواقع ریغ یبخورد و ارتباط بیتوانسته فر
را در  تیقانون عل یعنی یفلسف نیقوان نیازبزرگتر یکی گریو به عبارت د

 ذهن شما مغلوب کند.
 یعنی -قانون علم و فسلفه  نیتر يادیموجب شده تا بن يزیچ چه

خود را از دست بدهد و شما دچار  ییدر ذهن شما کارا - تیقانون عل
 د؟یشو دییتأ یشناخت يخطا

کالغ موجب  دنیکه به شما قبوالنده است د یذهن يا : آموزهپاسخ
 )یشناخت يخطا نیا جادیمرحله ا نیتر (سخت !شود یم یبدشانس
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 یکند ب هیباور غلط را در ذهن شما تعب نیکه توانسته ا یکسواقع  در
را در  یو تفکر منطق تیعقالن ریتوانسته مس دیآن که خودتان متوجه باش

 دیباور و اعتقاد نادرست در ذهن شما پد کیشما مسدود کند. پس اگر 
 ابعد از آن ر يتمام اتفاقات و رخدادها دیدار لیشما ناخودآگاه تما د،یآ
قادر است از  دییتأ یشناخت ي. خطادیکن ریاعتقاد تفس نیا دیدر تأئ زین

کمتر پرسشگر، کمتر کنجکاو و خرَدورز  ورز، شهیکمتر اند يانسان موجود
در  هیکردن باور و اعتقاد اول هیآورد، اما قسمت دشوار ماجرا تعب دیپد

 میالنجاست که به انسان بقبو نیا یمرحلۀ اصل یعنیذهن انسان است. 
از  توان یاما م ست،یابداً ساده ن يکار نی. چنآوردند یم یها بدشانس کالغ

 یشناخت يباور را با خطا نیمدد گرفت و ا یشناخت يخطاها ریسا
. میکن هیو اخبار و... در ذهن افراد تعب یاجتماع دییو تأ تیمرجع

اند که  کرده دییتأ يکه اگر افراد احساس کنند مراجع متعدد ست یهیبد
 نیبر ا زیدر جامعه ن يادیافراد ز نیو همچن آورند یم یها بدشانس کالغ

دچار  ند،یگو یها م آوردن کالغ یها مدام از بدشانس اعتقادند و اخبار
از  يا همواره از مجموعه بی(طراحان فر شود یم دییتأ یشناخت يخطا

). کنند یخود استفاده م يها کردن طرح ییاجرا يبرا یشناخت يخطاها
) ممکن است به شک چکسیهم ه دی(شا یکمتر کس طیشرا نیدر ا

کالغ و اتفاقات بد  نیمعقول ب یاصالً ارتباط ایو از خود سؤال کند آ فتدیب
 وجود دارد؟

بر دو قسم  یپاندم کیکه منافع بروز  میاشاره کرد شیبخش پ در
از  یاست: نخست منافع حاصل از فروش دارو و واکسن و دوم منافع ناش

بدون  استمدارانیس شود یکه موجب م روسیو هراس از و یجنگ روان
تمام کنند  ایرا آغاز  ییها را رقم بزنند و پروژه یجلب توجه تحوالت بزرگ

هالۀ  در  تواند یم یممکن نبوده است. مسائل مهم يکه در حالت عاد
 نیذره ب ریپنهان شده و از ز ها دهیاز د وعیش یوحشت و جنگ روان

و  ییبزرگنما یاصل زهیانگ می. که معتقدزندیبگر یموممطبوعات و افکار ع
گرفته  کایبوده، از انتخابات آمر نیچن زیکرونا ن روسیاغراق در خصوص و

 .گریو تحوالت د دیجد ياروپا و سند اروپا هیاز اتحاد تانتا خروج انگلس
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شود و در  یمستول یجهان میعظ تیجمع کیآنکه وحشت بر  يبرا
 ستیبا یبر جهان را رقم زد، م ياز رهبر ینیوحشت نسل نو نیپرتو ا

را  روسیاز و یناش دیعمل کرد که فرد فرد مردم جهان تهد يطور
دچار شوند.  دییتأ يبه خطا یو به نوع نندیاز رگ گردن خود بب تر کینزد

 فیتعر بیعج يا به گونه يماریب نیخاطر اوصاف و عالئم ا نیبه هم
 پرداخت: میتک تک آن خواه یکه به بررس شود یم

اگر  یبدان معناست که حت نی: اشود یاز سطوح منتقل م روسی. و1
بود و  دیخواه روسیباز در معرض و دیجدا کن زیافراد ن ریخود را از سا

اهمال و  يا نشسته تا ذره نیدر اطراف شما به کم یدشمن نامرئ نیا
ته گرف پسیو پاکت چ زیم ياز شما سر بزند و از خودکار رو یاطیاحت یب

شما برساند.  يها هیخود را به ر روسیپا و ریرة درب و فرش زیتا دستگ
 دید میسطوح) خواه بیبعد (پرده فر يها که در فصل ست یدر حال نیا

 هیانتقال از سطوح را نداشته و پس از ته تیقابل روسیکه اصالً و
مرکز کرونا) و  ها مارستانیب یعنیاماکن ( نیتر از سطوح آلوده يها سواب

 نیدر ا یروسیو چیمشخص شد ه یکشت سلول طیدر مح روسیکشت و
 کیانتقال از سطوح در حد و اندازه  جهیرشد نکرده است و در نت طهایمح

تا به امروز نتوانسته  یقیتحق چیچرا که ه ماند، یم یباق بندهیافسانه فر
 .دیانتقال از سطوح را اثبات نما

انتقال از  تیقابل روسیکه و یهنگام لیبه چه دل نجاستیسؤال ا حال
اصل توسط  کیموضوع به عنوان  نیا ستیبا یسطوح را ندارد م

 يبرا يا رسانه غاتیحجم از تبل نیبهداشت اعالم گردد و ا يها سازمان
از  یآخرالزمان يها با صحنه وعیش غاتیسطوح انجام گردد؟ تبل یضدعفون

بزرگ بخار و مواد  يها ووهان با دستگاه يها ابانیکردن خ یضد عفون
از  یکه وحشت ناش ستین لیدل نیبه ا نیا ای. آشود یآغاز م ییایمیش

 بیبوده و طراحان فر تر تیبا اهم روسیاز خود و روسیحضور و انتقال و
خودکار و  رینظ جان یشئ ب کیاز  یاند مردم جهان حت بوده لیما اریبس

 د؟وحشت شون ارو کفش هم دچ وانیل
و  ندهیتجارت مواد شو يایماف لیموضوع را ذ نیا توان یم نکهیا يسوا
به  تواند یکرد، مسئلۀ انتقال از سطوح م یبررس زیکننده ن یضدعفون
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خود و در  یقدم کیرا  روسیدر نظر گرفته شود که افراد و یعنوان عامل
 آن شوند. یجنگ روان رینموده و اس یتلق زیقالب همه جا و همه چ

 نیاز ا یبهداشت يها و سازمان نیمحقق ایکه آ نجاستیا گرید سؤال
انتقال از سطوح را نداشته؟  ییتوانا روسیاند که و بوده اطالع یموضوع ب

موضوع  نیپس از اثبات ا یاست پس به چه علت حت نیچن نیاگر ا
 يو نشر آن باز هم نسبت به انتقال از سطوح روشنگر نیتوسط محقق

از انتقال  يریشگیپ يها راه فیسطوح را در رد ینکرده و کماکان ضدعفون
 زانیانتقال ازسطوح به چه م یبررس يبرا قیتحق کیقرار دادند؟ انجام 

 ده روز! دیدارد؟ شا اجیزمان احت
 لیبر انتقال از سطوح دل یسازمان مبن نیا يپافشار يما برا اگرچه

کرد، اما  میخواه یبررس یمصنوع یدمیکه در بخش اپ میهم دار يگرید
سازمان بر خالف  نیکه ا میکن یخالصه اکتفا م نیبخش به هم نیدر ا

 یاصل يها از راه یکیانتقال از سطوح را به عنوان  یعلم يها افتهیتمام 
 طیو مح ایمفرط اش يبه شستشو قیانتقال در نظر گرفته و مردم را تشو

و  یمصنوع یدمیاپ جادیا يفندهااز تر یکیخود  دید می(که خواه کند یم
 ).ست يمارسازیب

بدان معناست که  نی: اشود یمنتقل م زین عالمت یاز ناقل ب روسی. و2
 یکه در جوار شما زندگ يبار شما نه تنها از اجسام بلکه از افراد نیا
و  دیدچار هراس و وحشت شو رسند، یبه نظر م زیو سالم ن کنند یم

مرگ قلمداد  یو پستچ روسیهمنوع که حامل و کیهمنوعان خود را نه 
مانند انتقال از  عالمت، یکه باز هم انتقال از ناقل ب ست یدر حال نی. ادیکن

 یونیلیچند م تیفرض با جمع نیاز ابهام قرار داشته و ا يا هاله سطوح در
 چیکه بدون ه ییکایو آمر یبالروس نیو معترض يا انهیعزاداران خاورم

مشکوك به نظر  یاند، کم ها شعار سر داده در کنار هم ساعت یتیرعا
به طور کامل  بیاز فر يگرید ةدر پرد عالمت یرسد. انتقال از ناقل ب یم

که در حال  يماریب کی انیم یفرض تفاوت نیخواهد شد. با ا یبررس
مشهود است  يو یشانیپ ياز قطرات عرق رو يسرفه است و شدت تب و

با  يفارغ از تمام مسائل جهان در حال باز که سرخوش و یو کودک
 باشند. روسیناقل و توانند یوجود ندارد؛ هردو م ،خود است يها عروسک
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بدان  نی: اباشد یروزه م 14-10 یدوره نهفتگ يدارا روسی. و3
به  یو حت دیدچار وحشت شو دیبا زیمعناست که شما از بابت خود ن

چرا که اگر امروز سالم و  د؛یشو دیدچار ترد زیسالمت امروز خود ن
فردا و  ستین دیو بع ستیبر سالمت شما ن ینیتضم د،یهست عالمت یب

آغاز گردد. پس شما نه تنها از افراد و اجسام  يماریپس فردا عالئم ب
دچار وحشت شده  زیبلکه الزم است از خودتان ن دیوحشت کن ستیبا یم

از در آغوش  یو ناقل بودن آن حت يماریب ینهفتگ یو با فرض ذهن
و تبعات  يپندار ماری. توهم خود بدیدست بکش زیفرزند خود ن دنیکش
 یدر بخش مخصوص به خود مفصالً بررس زیآن ن کیمنولوژیو ا یروان

 خواهد شد.
آن فصل را خواهد  يها يماریب نیتر جیدر هر فصل عالئم را روسی. و4

بوده  هیت الرو ذا یمشابه با سرماخوردگ اریدر زمستان بس روسیداشت: و
و عالئم آن شامل تب و درد بدن و سرفه و... خواهد بود، در فصل بهار 

مانند از دست  یو عالئم شود یم ها يو آلرژ ها تیحساس هیشب یعالئم کم
) و تیویرنگ در ملتحمه چشم(کنژکت رییو تغ ییو چشا ییایبو دادن
 روسیعالئم و گردد، یبدان افزوده م زیو خارش ن ریو که یپوست يها راش

که در آنها  شود یم یتابستان يها عفونت هیشب اریدر فصل تابستان بس
 یاست و به کرات به شوخ يویر يریو بدون درگ یعالئم عمدتاً گوارش

که مقارن با  زییدر فصل پا ستین دیبع چیکه ه میشتاذعان دا
 یاست، افسردگ زانیر از برگ یناش يها يریو دلگ لیدل یب يها یغمزدگ

در اوج  زییپا لیاضافه شود، که البته در اوا يماریب نیعالئم ا ستیبه ل زین
 يماریب نیعالئم ا ستیبه ل زیعالمت ن نیهمگان هم رتیو ح يناباور

قرار  ستیل نیدر ا زین یو اختالالت عصب انیرفته هذ هاضافه شد و رفت
 گرفتند.
 يماریمانده که چرا در هر فصل عالئم ب پاسخ یسؤال ب نیهم ا هنوز
از  نیا ایآن فصل باشد؟ آ يها يماریب نیتر جیرا هیشب ستیبا یکرونا م

خوش دارند  بیبابت که طراحان فر نیاز ا ایاست و  روسیو يهوشمند
اند به حساب کرونا  را که تجربه کرده یو اختالل ییمردم جهان هر نارسا

 کیباشند که  یاز آن دسته عالئم دیبا الزاماً يماریعالئم ب رند؟بگذا
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موارد  نیا ایآ کند؟ یبارها در هر فصل تجربه م یعیانسان به طور طب
 هستند؟ دییتأ یشناخت يخطا ساز نهیزم

عالئم را در  نیکرونا تا به چه اندازه ا وعیو قبل از ش 2018سال  در
 م؟یکرد یخود تجربه م

مردم را در  توان یم یبه راحت یدر اذهان عموم ها شهیکل نیا يالقا با
بهداشت  تیگرفتار کرد؛ هرقدر هم افراد در رعا دییتأ یشناخت يدام خطا

ماسک از صورت  يا اهتمام ورزند باز هم در طول روز ممکن است لحظه
 یرا که ضد عفون یوانیو ل دهیغفلت ورز يا لحظه ایخود برداشته باشند و 

خواهد بود  يآنها مانند همان فرد. حال سرنوشت رندینشده را به دست گ
 اند. را مشاهده کرده یکه صبحدم هنگام خروج از منزل کالغ

 يماریبدن مرتبط با ب يدر هر کجا يلحظه به بعد هر درد نیا از
و  یو هر خستگ ست يماریب نیعالئم ا یکروناست، هر خارش و سوزش

 يبرا يا سرفه مقدمات ابتال باشد و هر تواند یم زیاز کار ن یناش یحال یب
 يها که سال یو خالصه تمام عالئم یعضالن یصاف کردن گلو، هر گرفتگ

است،  گرفته ینم يو چندان جد کرده یآنها را تجربه م وربه وف شیپ
 باشد. يو يبرا يزنگ خطر تواند یاکنون م
بدون  رهیدستگ کیرهگذر بدون ماسک، لمس  کیاز کنار  عبور

 اوردنیغذا در گلو، به همراه ن دنیهمکار در اثر پر کی ۀدستکش، سرف
ذهن شما را بر  تواند یالکل همه و همه مانند کالغ شوم داستان م شهیش
در طول  دیکه در گذشته شا یحساس سازد؛ درحال يماریعالئم ب يرو

 یو حت یاز استرس و خستگ یبدن ناش يدما شیهفته چندبار دچار افزا
 یشما را به تنگ ها يهوا و آلرژ يها ندهیآال ایو  دیشد یم یسرماخوردگ

 زیروز سرفه و تب ن نیچند یحت ای داشت، ینفس و چند سرفه کوتاه وام
اکنون با مشاهده  یقابل درمان بود، ول یخانگ يها با استراحت و جوشانده

دچار ترس و استرس شده و رهسپار مراکز  فاصلهعالئم بال نینخست
و  یشگاهیآزما يها که تست ییجا شد. دیو درمان خواه صیتشخ

 در انتظار شما هستند... يولوژیراد
 .استیمه دییتأ یشناخت يبروز خطا يبرا زیچ همه
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 یهر فرد با بروز هر عالئم لندیما اریبس بیپنهان پشت فر يها دست
 وعیاز ش شیپ یکه حت ست یدر حال نیخود را مبتال به کرونا بدانند؛ ا

را در  ي. فردکردند یخود تجربه م یعالئم را در زندگ نیکرونا همه افراد ا
و درد بدن و  یسال تب، گلو درد، کوفتگ کی یکه در ط میابی یجهان نم

ها  نفس را تجربه نکرده باشد، اما آن هنگام که رسانه یسرفه و تنگ یحت
 یعالئم با مدت کوتاه نیبودند ا اوردهین دیبه نام کرونا را پد يوید

و  یخود درمان یو حت جاتیعرق رینظ یاستراحت، چند درمان خانگ
اما  شد، یغلط) و مسکن برطرف م ی(روش کیوتیب یمصرف خودسرانه آنت

 ستیبا یبه ظن کرونا م زیتب و سرفه ساده ن کی یکرونا حت هورپس از ظ
و فرد  ردیقرار گ يمنولوژیو ا يو سرولوژ يولوژیراد قیدق یمورد بررس
نمونه خون و حلق (هر دو  يکه از و یگردد؛ محل یاکز درمانرهسپار مر

و جواب تست مثبت ممکن  گردد یفرد) اخذ م یکیاطالعات ژنت يحاو
قرار است  داند یکند که او نم کینزد یمارستانیب خترا به ت ياست و

 .ردیقرار گ ییدارو شاتیاز آزما یمورد انبوه
از عالئم  یستیاست! ل دییتأ یذهن يبارز از خطا یموارد مصداق نیا

 چکسیکه ه ییها از دستورالعمل یستیو سپس ل میده یارائه م يماریب
روز فرد  کی ست یآن است، کاف ۀهم تیادعا کند قادر به رعا “توان ینم”

بار  28دست  يبار شستشو 30 يها اهمال ورزد و به جا در شستن دست
 سیدرب سرو رةیکه دستگ فتدیبه شک ب ایانجام داده باشد و  اکار ر نیا

از آنها  یکینکرده و در جمع همکاران خود  یرا خوب ضدعفون یبهداشت
اند، صحبت  اعالم کرده یبهداشت يها قهقهه زده است (چرا که سازمان

 طیدر مح روسیموجب نشر و شتریبلند و قهقهه ب يکردن با صدا
ان از ماسکت يقدر يو يدر فاصله سه متر شما) و در آن لحظه شود یم
لحظه شما به طور ناخودآگاه منتظر  نیآمده است. از ا تر نییپا تان ینیب

تر  آن حساس يو ذهن خود را به رو دیمشاهده عالئم در خود هست
ممکن است بروز کند.  زین یعیعالئم به طور طب نیکه ا یدر حال دیا کرده
 ییو چنانچه نارسا دیا زده يماریعالئم ب قخود دست به خل طیشرا نیدر ا

ناهار  یترش اتیآن محتو یواقع لیکه دل دیخود احساس کن يدر گلو
اتفاق دچار  نیگذاشته و در اول يماریامروز بوده است، آن را به حساب ب
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 يها هورمون شیامر موجب افزا نیشد که ا دیترس و استرس خواه
با  یراحت نیشما خواهد شد. به هم یمنیا ستمیس فیاسترس و تضع

را به  ها کروبیخود در مقابل م یخطوط دفاع نیشما مهمتر دییتأ يخطا
 ها کروبیورود م يبدن را برا يها درآورده و دروازه لیتعط مهیحالت ن

اگر خوش  یدر بخش استرس).  حت شتریب اتیگشود! (توضح دیخواه
هم  ماریب یمنیا ستمیس فیبه واسطه ترس و استرس و تضع دیشانس باش

و اضطراب  دیا که تاکنون تجربه کرده يپندار ماریحساس خود با د،ینشو
 دید میآمده است که خواه دیدر شما پد یاز آن مدت یناخودآگاه ناش

 .باشد یقرن م بیاز اهداف فر یکیخود 
انتخاب  يا ) بگونهدایکاند روسیو ای( يماریکه عالئم ب هیفرض نیا ایآ

در طول سال آن را به کرات تجربه  یعیشده که هر فرد به طور طب
تب و  کیهر کس با  زیدور از ذهن است؟ اگر در سنوات قبل ن د،ینما یم

 يولوژیو راد شگاهیو آزما نیمطب متخصص یچند سرفه و بدن درد راه
 افت؟ی ینم شیافزا ها يو بستر يویر يها يریدرگ صیتشخ رآما شد یم

و مراکز  شگاهیمردم را به آزما يبه صورت اجبار زیقبل ن يها اگر در سال
.اسکن چند درصد مردم ی.تیس ریدر تصاو م،یکشاند یم يبردار ریتصو
) مشاهده يویر يریبروز التهاب و درگ يبرا ی(شاخص دیسف يها لکه

به آن  ست یپاسخ نیداشته باشد؟ و ا یعالئم ردآنکه ف یب میکرد یم
 جیاندازه نتا نیقبل تا به ا يها چرا در سال ند؛یگو یکه م يدسته از افراد

است. چون ما در  شده ی.اسکن مشکوك به عفونت مشاهده نمی.تیس
 کیکه با  میاندازه وحشت زده نکرده بود نیمردم را به ا ریسال اخ 100

از تشعشات دراز بکشند تا از آنها  یر انبوهیسرفه و خارش و تب به ز
 .ردیانجام پذ نهیقفسه س يربرداریتصو

و  ي: با راه اندازدیمثال توجه کن نیشدن موضوع به ا روشن يبرا
تومورمارکرها  یابیکه قادر به رد دیجد یشگاهیآزما يها دستگاه عیتوز

 نهیپروستات و س يها آمار سرطان کبارهیسرطان) به  يها بودند(شاخص
 دیموارد جد نیشتریب شود یمشخص م شتریب یبا بررس ابد،ی یم شیافزا

 يتکنولوژ نیاند که قصد داشتند با ا و درمان بوده صیتشخ رپرسنل کاد
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 نیبود بلکه ا افتهین شیکنند. آمار سرطان افزا یابیسالمت خود را ارز
 واداشته بود.  شیابداع مردم را کنجکاو ساخته و به آزما

 ریکه به واسطه سا يافراد یموجب شد تا حت دییتأ یذهن يخطا
 ییایمیهوا و استنشاق مواد ش یآلودگ ک،یآلرژ  ،یتنفس يها يماریب

از  ياریکشانده شوند و بس یبودند به مراکز درمان یعالئم مشابه يدارا
 یحت وعی(مثالً در دوره ش یدوره پاندم يها آنها بنابر پروتکل

کروناست!) مبتال به کرونا  یبلکه هر عالئم میندار مساده ه یسرماخوردگ
 در نظر گرفته شوند.

اوصاف  فیرس و وحشت است و با تعرت ب،یصنعت فر یۀدستما
را به  طیشرا بیکرونا طراحان فر يماریاز ب یواقع ریو غ زیشگفت انگ

و همه کس دچار وحشت شوند،  زیبردند که افراد نه تنها از همه چ یسمت
رهسپار  زین يا ساده يماریبا هر ب يپندار ماریبا احساس خود ب یبلکه حت

و تشعشعات  یصیتشخ يها تیکه ک ییشوند، جا صیمراکز تشخ
و  گردد یم یبررس يگریدر انتظار آنهاست (که در بخش د يولوژیراد

متقلبانه  يها ییارخطا و صحنه آ يکه تا چه اندازه دارا دید میخواه
 هستند).

 ایخون در خلط و  يها کرونا مشاهده کردن لکه يماریاگر عالئم ب ایآ
 یعیکه به طور طب یشدن پوست بود (عالئم رهیها و ت قرمز شدن چشم

است) باز هم جهان  یخاص يها يماریو مختص ب کنند یافراد تجربه نم
مانند؛  يماریاگر عالئم ب ای شد؟ یاز وحشت م یمیحجم عظ نیدچار چن
مشهود بود باز هم  یخشک و خلط خون يها از سل، سرفه یناش هیذات الر

 يماریعالئم ب ستیبا یاصالً چرا م شد؟ یم یوحشت بر جهان مستول نیا
موضوع  نیو اسهال و... باشد؟ تنها چند لحظه به ا یسرماخوردگ هیشب

بر  یهیخصوص توج نیدر ا دنیشیاند یپس از لحظات دی. شادیتأمل کن
ها  سازمان نیا نیکه به چه علت مسئول میابیب کرونا بیو غر بیعالئم عج
اند،  جان خود را از دست داده زینافراد فاقد عالئم  یحت دهند یهشدار م

پس از دو هفته جان  “یخستگ”جوان تنها با عالئم  يمثالً فرد نکهیا ای
 باخته است.
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ساده مانند؛  يها يماریب جیبه بروز عالئم را یحت بیطراحان فر یعنی
 نیا يا بگونه خواهند یاند و م اکتفا نکرده زیتب و سرفه و بدن درد ن

خود را  زیعالئم ن نیافراد سالم و فاقد ا یکنند که حت فیرا توص يماریب
 وبه وحشت  بیطراحان فر ازیجز ن یموجه لیدل نیکنند و ا یتلق ماریب

 .دیرس زین تیکه به موفق یهراس جهان نخواهد داشت. طرح
به  ازیآن ن دیتشد يو برا ستیهم ن ها یسادگ نیوحشت به ا دیتول اما

 کیاز  يا چرا که اگر صرف وحشت رسانه باشد، یم زین یواقع انیقربان
 کانیدر نزد ایآن را تجربه نکرده و  یشود و مردم پس از مدت ادی يماریب

 ب،یخواهند برد. پس الزم است فر یبودن آن پ بیبه فر نندیخود نب
بار نه  نیرا ا يماریب شیداشته باشد و مردم جهان افزا زین یواقع انیانقرب

مشاهده کنند و  نهیبه ع زیخود ن یدر رسانه که در محل کار و زندگ
مشاهده  زیمنتسب است را در عالم خارج ن يماریرا که به آن ب یعالئم

 بیاز فر يگریبار نوبت پرده د نیهدف ا نیتحقق ا يکرده باشند؛ برا
و  یعمصنو یدمیو اپ يماریب دیبه نام تول رحمانه یشوم و ب يا است. پرده

 میخواه جیو به تدر رود یم لیبخش رو به تکم نیاز ا باًیتقر بیپازل فر
 کیبه  يگسترده از ترس ابتال یبیدانست، مردم جهان چگونه با فر

 يماریهمان ب هیشب اریپرداختند که بس ییها يماریب دیبه تول يماریب
 اند. بود که از آن هراس داشته یسمنحو
 ام ساخته یروسیو”
چنان کنم که هرکس گمان کند بدان مبتال شده  دیبا

 است.
خوش شانس باشم و واقعاً هم بدان مبتال شوند...  دیشا و

 گردد! لیبه آن تسه يچنان کنم که ابتال ستیبا یپس م
هر لحظه  ریشمش ۀغیرا مانند ت يماریو ب روسیو دیبا جهان

 بر گردن خود احساس کند.
 بی.. من طراح فرصورت موفق خواهم بود. نیدر ا تنها

 “قرن هستم



 
 بیششم فر ةپرد

 

 اشتباه) تیوارونه (عل تیعل یشناخت يخطا
 ست؟یچ ریو مرگ و م ماریهمه ب نیقرن است، علت ا بیکرونا فر اگر

 
از  یسر، بخش يها در اسکاتلند شپش دزیهبرا ریجزا نیساکن يبرا
ها سر آنها را ترك  معتقد بودند اگر شپش زهیجز نیبودند. ساکن یزندگ

 ییتا جا هیقض نیخواهند شد. ا يماریکنند بالفاصله تب کرده و دچار ب
برطرف شدن تب، شپش در سر خود قرار  يکه مردم برا شرفتیپ
تب آنها  شدند، یستقر مها در سر آنها م و به محض آنکه شپش دادند یم

 نیا نیساکن یوانگیمسئله به حساب د نیها ا . تا مدت1شد یقطع م
 چه بود؟ قتیاما حق شد یمنطقه گذاشته م

(و بر خالف  گردد یخالف آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر م بر
 ی) اتفاقاً رابطه معقولیقبل در خصوص کالغ و بدشانس یشناخت يخطا

را ترك  ماریها سر افراد ب ها و تب وجود دارد. اگر شپش شپش انیم
ها  شپش ياست که آنها اصالً دچار تب شده و پا لیدل نیبه ا کنند، یم

که تب برطرف شود آنها بازخواهند گشت؛  یاست. و هنگام هصرفاً داغ شد
آن  يکرده و به جا رییعلت و معلول تغ يمسئله جا نیدر ا گرید انیبه ب

از ترك  یبروز تب را ناش م،یها را بروز تب بدان رفتن شپش لیکه دل
 وارونه!  یتیعل یعنی م،یکن یها قلمداد م شپش
علت و معلول دچار اشتباه  افتنیما در  يفکر يخطا نیواقع در ا در

 قتیکه در حق میدان یم يا از واقعه یواقعه را ناش کیو بروز  میشو یم
 ياسکاتلند ریجزا نیوده، اما چرا ساکننخست ب ۀدوم علت بروز واقع ۀواقع

ها بوده؟ چون احتماالً  هرگز متوجه نشده بودند که تب علت رفتن شپش

                                                           
 هانس هرمان دوبن تربک،یهانس پ یآلمان کیزیف دیبه نقل از اسات 1
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 یعنیاند،  پوست نداشته يشپش به گرما يپاها تیاز حساس یقیدق اطالع
 یشناخت يخطا نیها را به ا آن “یو علم یصرفاً فن”مسئله  کیغفلت از 

 سوق داده است.
 کی یکه درط یروسیو یعفونت د،یریرا در نظر بگ وعیمسئله ش حال

 يزیچ نیاز افراد شده است و اگر چن يادیسال منجر به مرگ تعداد ز
 يدر مراکز ثبت آمار ریتعداد کث نیمرگ ا ستیبا یداشته باشد م قتیحق

جان خود  2020که در سال  يآمار افراد میانتظار دار یعنیمشاهده شود. 
همه روزه  نکهیباشد. مگر نه ا شتریاند نسبت به سال قبل ب را ازدست داده
مگر  م؟یا دهیها شن ها در سراسر جهان را در رسانه انسان ریاخبار مرگ و م

ها انقالب  تکرار شده و تابوت ییایاسپان يکابوس آنفوالنزا نکهینه ا
 نیا یکه قربان یمیعظ تیجمع نیا ستیبا یاند؟ پس منطقاً م کرده

 در آمار خود را نشان دهند. ییاند، جا شده رحم یب روسیو
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-Z بر حسب ییاروپا يها در کشور ریمرگ و م رینمودار س -81 ریتصو
scores رنگ) یآب یحن(من 

 
 رینمودار س باشد، یم EuroMOMO گاهیفوق که متعلق به پا ریدر تصاو

رنگ)  یآب ینحن(م Z-scoresب بر حس ییاروپا يها در کشور ریمرگ و م
 وجود دارد: ریتصاو نیدر ا یاساس ۀنشان داده شده است که چند نکت

 رینسبت به سا ریها آمار مرگ و م از کشور ی. تنها در برخ1
است:  افتهی شیکرونا) افزا وعیو مقارن با ش 2020کشورها(در سال 

از کشورها  ياریفرانسه و هلند. در بس ا،یاناسپ ا،یتالیمانند ا ییکشورها
آلمان، قبرس، فنالند، دانمارك، لوگزامبورگ و  ،یمانند؛ نروژ، اسلوون

با سنوات قبل نداشته است. حال  یتفاوت چندان ریمرگ و م مارآ ش،یاتر
نمود. اکثر  سهیمقا گریکدیاول و دوم را با  ۀدست يکشورها دیبا

است،  افتهی شیدر اثر کرونا در آنها افزا ریکه آمار مرگ و م ییکشورها
وجه مشترك هستند (اکثر آنها و نه همه) اکثر آنها در دوران  کی يدارا

مانند  دیاند. شا بوده يو اقتصاد یاسینامساعد س طیدر شرا وعیاز ش شیپ
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 ایمضحک به نظر برسد، اما گو یکم زیمسئله ن نیها و تب ا مثال شپش
که  ییدر کشورها شتریبوده و ب يو اقتصاد یاسیس يشعور يدارا روسیو

بوده و خروج  ياقتصاد دیدر بحران شد ایداشته و  ابانیدر خ ینیمعترض
کرده و تلفات  ییزا يماریها بوده ب اروپا محل مخالفت هیدآنها از اتحا

 قهیفرانسه غرق آشوب و اعتراض جل وعیاز ش شیپ یگرفته است! اندک
 دیدر بحران شد ایتالیا ه،یو تجز ایالوندر بحران کات ایزردها، اسپان

اروپا و از همه  یۀخروج از اتحاد يها و انگلستان در پس لرزه ياقتصاد
 يها (آمار ریسال اخ 50سال خود در  نیتر در ملتهب کایمهمتر آمر

خواهد شد) بوده و در نگاه اول  یبررس يگریدر بخش د کایمربوط به آمر
اند، تلفات  در بحران بوده شتریب ییاروپا يهر قدر کشورها رسد یبه نظر م

 بوده است. شتریدر آنها ب روسیو

 
 81تصویر 

سوئد که از  یحت میکن یمشاهده م ها سهیمقا نیتر از جالب یکیدر 
نداده است،  ياجبار نیو قوان نهیتن به قرنط وعیش يروزها نینخست

که  باشد یم ییشدگان نسبت به کشورها در کشته يآمار کمتر يدارا
 و اجبار در آنها لحاظ شده است! نهیسخت قرنط نیقوان

وارونه شده  تیعل یشناخت يدچار خطا زیممکن است ما ن ایآ اما
اسکاتلند علت و معلول را جابجا فرض  ریجزا نیمانند ساکن یعنی م؟یباش
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ها  تب باعث فرار شپش ایها علت تب هستند  واقعاً شپش ایآ م؟یکرده باش
 شود؟ یاز سر م
و  میشو تر قیدق اتیدر جزئ یکم ستیبا یسؤال م نیپاسخ به ا يبرا

 میبرس یعلم افتهی نی. مثالً به امیارائه کن تر یو فن تر یتخصص یاتیفرض
ها  انسان يپا دیشا ند،یب یم بیپوست سر آس يها از گرما شپش يکه پا

 قطع شده باشد. ایسوخته و  ییاز جا زین
 یسن يها اروپا را بر اساس گروه ةدر قار يماریب نیاست تلفات ا الزم

 .میکن یبررس

 
بر حسب  ییاروپا يها در کشور ریمرگ و م رینمودار س -82 ریتصو

 یسن يها گروه
 ریدر آمار مرگ و م یتفاوت چیسال ه 15 ریز یسن يها در گروه
 ریسال، رفته رفته آمار مرگ و م 40اما با عبور از سن  شود، یمشاهده نم

 .رسد یسال به اوج خود م 65 يباال نیو در سن افتهی شیافزا
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بر حسب  ییاروپا يها در کشور ریمرگ و م رینمودار س -83 ریتصو

 یسن يها گروه
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 یسن يها کرونا گروه روسیو وعیبدان معناست که در دورة ش نیا
جان خود را از دست  شتریقبل ب يها نسبت به سال ییسال اروپا 40يباال

 ياز کشورها که ظاهراً دارا ياریدر بس میدان یاند (هرچند اکنون م داده
رخ نداده و آمار مرگ  يزیچ نیاند، اصالً چن بوده یاسیو س يثبات اقتصاد

آمار مرگ و  ییدر کشورها یقبل بوده است و حت يها سال ةبه انداز ریو م
که  ییو در مقابل کشورها قبل کمتر بوده است يها نسبت به سال ریم

نامعلوم  یلیاند، به دال بوده يو اقتصاد یاسیس دهیدچار مشکالت عد
 ).اند دهید یجان ۀلطم يماریب نیاز ا شتریب

. در پاسخ به میکن یبررس شتریب یمرگ را کم ۀمسئل ستیبا یم حال
جان خود را از دست  یلیبه چه دل شتریاروپا ب ةاصالً افراد در قار نکهیا
بوده  تیجمع نیا ریکرونا مسئول مرگ و م روسیصرفاً و ایآ دهند؟ یم

 است؟

 
 ییاروپا يدر زنان و مردان در کشورها ریمرگ و م یعلل اصل -84 ریتصو
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درصد افراد جان  8/5حدود  نیانگیبه طور م 2016-2015در سال 
مرگ  یاند و علل اصل از دست داده یتنفس يها يماریخود را به علت ب

مانند؛  کیمتابول يها يماریب ،يمغز يها سکته ،یعروق ،یقلب يها يماریب
بوده است. نکته جالب توجه  یتنفس ریغ يها سرطان، عفونت ابت،ید
 طیشرا يدارا باشند یم ها يماریب نیکه مبتال به ا يفرادا یتمام نکهیا
تحت نظارت آنها در  ایو  یدر مراکز درمان ستیبا یبوده و م یدرمان ةژیو

اول  ۀدر درج نهیقرنط طیو شرا يریگ حال درمان باشند. اما وقوع همه
محروم ساخته و در  یبه مراکز درمان یافراد را از دسترس نیاز ا ياریبس

افراد  يبرا روسیو نیا نکهیا انیکرونا و ب روسیهول و هراس و مدو ۀدرج
افراد  نیدارد، موجب شده ا يشتریب یکشندگ يا نهیزم يماریب يدارا
و  ها مارستانیاز ترس جان خود به ب زین طیبودن شرا ایدر صورت مه یحت

و  ها مارستانیب یازدحام و شلوغ نکهیا ایمطب پزشکان مراجعه نکنند و 
را از  مارانیاز ب ياریبس ییکرونا مارانیبه ب ها رساختیاختصاص منابع و ز

را در  مارانیموارد، ب نیا عیمحروم ساخته است و جم ستهیشا یخدمات
 انیوحشت و استرس محبوس کرده است؛ به ب ویبا د یخانگ ۀنیقرنط

 يا نهیزم يماریب يدارا مارانیاز هر کس به ب شیب یوقوع پاندم گرید
به سرطان و  انیمبتال میعظ تیاز جمع ستیو مشخص ن ستلطمه زده ا

به مراکز  یاز آنها به علت عدم دسترس انزیو... چه م یقلب يها يماریب
 نکهیاند. مضاف بر ا و درمان جان خود را زودتر از دست داده صیتشخ

کنندة  دیاز عوامل تشد یکیخود  وع،یاز ش یهول و هراس و وحشت ناش
آنها را رو به وخامت  طیشرا تواند یبوده و م يا نهیزم يها يماریب

 ).ها يماریب دیببرد(اثرات استرس بر تشد
 نیتر عیشا میدان ی(که م یقلب مارانیدر ب يطور مثال آمار بستر به

کاهش  یقابل توجه زانیبه م وعی) در دوره شباشد یم ریعلل مرگ و م
 .1تاس افتهی

                                                           
1 The Decrease in Hospitalizations For Heart Failure During the Covid-

19 Pandemic: A Community and Academic Hospital Comparison 
Study 

Amanda R. Vest 
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 يریگ همه یدر ط یقلب مارانیشدن ب يآمار کاهش بستر -85 ریتصو

Covid-19 
و  رشیتعداد پذ ةسبز کمرنگ، نشان دهند يها لهی؛ م85ریدر تصو

متحده را نشان  االتیا يها مارستانیدر ب 2020در سال   مارانیب يبستر
در سال  تیجمع نیو نمودار سبز پر رنگ، نشان دهنده هم دهد یم

 یقلب مارانیب يبستر زانیکرونا م وعی. همزمان با شباشد یم 2019
رونا، به ک انیدر مبتال یقلب ۀنمودار سکت یجالب رزو به ط افتهیکاهش 

 دارد. یو بررس قیتحق يجا اریموضوع بس نیشده است که خود ا يصعود
 میمبتال به سرطان بگذار يماریب يخود را به جا يا جهان، لحظه در

و مراجعه به  دیگو یبودن آنها م ریپذ بیدائم از آس دیکه اخبار و جرا
قطعاً  طیشرا نیشود! در ا روسیممکن است منجر به ابتال به و مارستانیب

 یمراکز درمان یخود، راه يماریب يمداوا يبرا یحت میده یم حیما ترج
به علت  یمراکز درمان میکن نیچن میاگر بخواه یو چه بسا که حت میشون

دور از ذهن است  هیفرض نیا ایازدحام، قادر به ارائه خدمات به ما نباشد. آ
از خدمات  يا نهیزم يماریبه ب انیاز مبتال ياریموجب شده بس وعیکه ش
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محروم شده و زودتر جان خود را از دست داده  یو درمان یصیتشخ
 شند؟با

اروپا  ةاز کرونا در قار یتلفات ناش ةبخش عمد نکهیا ییطال نکتۀ
 يها يماریب يعمدتاً دارا یتیسالمندان بوده است! جمع ۀمربوط به خان

 ها. دولت يبرا نهیپر هز يا نهیزم
نفع  یچه کسان طیشرا نیصحت داشته باشد از ا یفرض نیچن اگر
 اند؟ برده ياقتصاد

 نیها) چون در ا دولت میمستق ری! (به طور غمهیب يها : شرکتپاسخ
 مارانیب نیبه ا ستیبا یکه م یدرمان يها نهیاز هز یمیصورت حجم عظ

 يعمد چه از رو يچه از رو ماریشده و ب ییجو صرفه دادند، یاختصاص م
کرونا به  وعیاز درمان خود را به علت ش يریو زمانگ نهیجبر بخش پرهز

 است. دهیبخش ها تشرک نیا
حق  کنندگان افتیو در رانیبگ ياز مستمر نهیپرهز یتیجمع حذف

 یستیز وعیش کیو برخاسته از  یتصادف ياگر امر یحت ،یدرمان مهیب
 يها در حق شرکت یبزرگ يها باشد، کمک اقتصاد بدون دخالت انسان

 هیکه مصرف کننده سرما یقابل توجه تیبوده است، چرا که جمع مهیب
 ریگیمانده و پ نهیاند، اکنون به خواست خود در قرنط ها بوده شرکت نیا

باشند، مشخص  یاقدام نیاگر هم در صدد چن ایو  شوند یدرمان خود نم
بدون  يمرکز ایمناسب و  ییراغب، دارو یپزشک ،یخال یتخت ستین

 گردد. افتیاقدام  نیا يبرا یآلودگ
توطئه خواهد  يبه هواداران تئور ییطال یمطلب، فرصت نیهم اکنون

 رهایمرگ و م شتریامر ارائه کنند که چرا ب نیبر ا یلیداد که بالفاصله دل
در  ایو  اند برده یبه سر م يبوده که در بحران اقتصاد ییدر کشورها

از  وع،یش يایمزا گریبعد از د يها اند (در بخش بوده یاسیس يها تنش
به  میعظ یمال يها و مجوز چاپ اسکناس و کمک التیتسه ياعطا لهجم

به همان اندازه  وعیش طیگفت). پس شرا میسخن خواه ییاروپا يکشورها
سودمند باشد و  یگروه يبرا تواند یدردناك است، م یگروه يکه برا

 یبدان درجه سقوط کرده که گروه تیانسان ایمورد که آ نیقضاوت در ا
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 نهیخوار و پرهز بودجه یتیمرگ جمع ۀنیتعمداً زم ،يصادمنافع اقت يبرا
 .میینما یرا فراهم کرده باشند، به خوانندگان واگذار م

که  میشیندیمسئله ب نیبه ا زین يدر حد تئور یحت ستیبا یم لذا
 يدچار خطا زیاسکاتلند ما ن ریجزا نیسر در ساکن يها مانند شپش

 شیکرونا موجب افزا روسیو ایآ ر؟یخ ای میا وارونه شده تیعل یشناخت
 وع،یخود مسئلۀ ش نکهیا ایاز کشورها شده است  یدر برخ ریمرگ و م

سال را که  50 ياز مردم باال ياریبس ،یو بحران در مراکز درمان نهیقرنط
محروم  یو درمان یصیبوده از خدمات تشخ يا نهیزم يها يماریمبتال به ب

 نرم. تیجنا کیکرده است و آنها را به کام مرگ فرو کشانده است؟ 
حاکم است،  يریگ بحران و همه طیاکنون که شرا ف،یتفاوت ظر کی با

کرونا نسبت داد و اگر بنابر فرض فوق،  روسیرا به و یهر مرگ توان یم
ت داده باشند و ما آنها در آمار از دس لیدل نیجان خود را به ا يافراد
 ه! علت مرگ کروناست! اما نمیا دروغ هم نگفته م،یکرونا وارد کن انیمتوف
 یبحران ناش طیآن و شرا یبه کرونا، بلکه هول و هراس جنگ روان يابتال
محروم و  یو درمان یصیرا از خدمات تشخ مارانیب نیکرونا که ا وعیاز ش

افراد  نیاست؛ پس نصب برچسب کرونا بر ا دهیبه مرگ زودهنگام کشان
کفن و  گانیرا ۀنیهز لیاز قب زین یازاتیکه ممکن است موجب شود امت

 نیجبران ا نیکمتر قتیآنها گرداند، در حق يها خانواده بیو... نص فند
 .باشد یهم نم یو اساس هیپا یاقدام چندان ب رود یاتفاق به شمار م

 ستیبا یو م ستیلحظه ممکن ن نیبه اسؤال تا  نیهنوز پاسخ به ا اما
 .میبپرداز زیابعاد ماجرا ن ریبه سا
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 ام ساخته یروسیو”
 مرگ بسازم. ۀشناسنام شیبرا ستیبا یم

ها را  از انسان ياریمن بس روسِیباور کند که و دیبا جهان
 کشته است

 .اورمیاز موعد خود ب شیمرگ را به پ نکهیا متیبه ق یحت
 ها مرگ ریسا يها جعل برچسب متیبه ق یحت
 قشر جامعه! نیخوارتر و بودجه ترها فیکشتار ضع متیق به

ها  تابوت يخود را به رو روسیشوم، و برچسب
 “قرن هستم بی... من طراح فرچسبانم یم



 بیهفتم فر ةپرد

 یوارث بدنام کرونا،
 “یروسیمرگ و ۀو شناسنام هیعفونت ثانو مفهوم”
 

و  یدشوار پزشک يها کسالت آور از داده یکتاب گزارش نکهیمنظور ا به
 یخیو مستندات تار عیاز وقا یکم گاه ینباشد گاه و ب یروان شناس

از  گرید یکیبه  یمنظور نگاه نیو بد میکن یم بیفر تیروا یچاشن
شده است  سهیکرونا مقا یبا پاندم زین اریمرگبار که بس يها یپاندم

قرن فاصله از کرونا.  کیبا  يماریب کی! ییایاسپان يآنفوالنزا: میانداز یم
 .1قرن بیقرن قبل از فر کی

 نگونهیجهان ا یو شفاه یکتب خیدر تار یپاندم نیا ادگاری نیکمتر
 50شد و  ریگ همه 1919آنفوالنزا در سال  يماریب”که؛  شود یخالصه م

که در ذهن هر  يا عمده يها دواژهیو کل ها شهیکل“ گرفت! یقربان ونیلیم
 !یقربان ون،یلیم 50روس،یسه کلمه است: و نیکس وجود دارد عمدتاً هم

ها در  را که رسانه ییها شهیو کل یذهن يها چارچوب میقصد دار حال
و  یشناخت يتا بدون خطا میده رییتغ يقدراند،  کرده جادیاذهان عموم ا

 .میمسئله بنگر نیکروگر به ا نگیاثر داون
از  شود یم سهیکرونا مقا يماریبا ب زین يگریاز جهات د يماریب نیا

سفت و سخت  نیلزوم قوان نیدوم و سوم و همچن يها جمله وجود موج
که  يماریب نیا وعیش ياز روزها یکهنه و مخوف ریبهداشت! و تصو تیرعا
. باشد یکرونا م وعیجهان در بحبوحه ش ةاوضاع و احوال امروز هیشب اریبس

 يآنفوالنزا وعیش زیبه تکرار غم انگ لیکرونا تبد وعیرفته رفته ش
 .گردد یم ییایاسپان
 

                                                           
صد سال قبل  یعنیگزارش شده است،  1920و  1918سال  نیب ییایاسپان يآنفوالنزا وعیش 1

 2019کرونا در سال  وعیاز ش
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 نیبا ا زیآم دیتهد يا و جمله ییایاسپان يآنفوالنزا وعیدوران ش -86 ریتصو

 »به زندان برو هیماسک بزن  ای«مضمون: 
 يریتصو ییایاسپان يخونبار آنفوالنزا یاز پاندم یپزشک ریغ تیروا

مسئول  ییکه گو کند یآنفوالنزا به ذهن متبادر م روسیهولناك از و
آنفوالنزا  روسیو یپاندم نیانسان در طول ا ونیلیم 50کشته شدن هر 

 يدر البال زین يگریو عوامل د ستین نیکه در واقع چن یاست. در حال
پنهان شده است که هر قدر هم در  یو گزارشات پزشک یخیکتب تار

 يها در درمان عفونت يا هیبه رو لیذکر نگردد، امروزه تبد یخیتار اتیروا
. 1هیعفونت ثانو ایبه نام عفونت توأمان  یاست. مفهوم دهیگرد یروسیو

و  دیآ یبه وجود م یروسیو یمعناست که ابتدا عفونت نیبه ا هیعفونت ثانو
 ستمیبر س يریچنان تأث یروسیعفونت و نیو ا سازد یمار میفرد را ب

را  طیکه شرا گذارد یانسان م ستیهمز يها کروبیم تیو جمع یمنیا
 یو در حال کند یم لیتسه ياز جنس باکتر هیعفونت ثانو کیبروز  يبرا

 ییایمتصور نباشد، عفونت باکتر روسیاز جانب و یخطر چندان گریکه د
 .شود یم ماریمرگ ب یو حت دیشد يریدرگ بهوارد عمل شده و منجر 

                                                           
1 Coinfection 
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 ییکایآمر ینظام مارستانیاز پزشک ب یموضوع گزارش نیا حیتوض در
 1918سپتامبر  20آنفوالنزا در  وعیاول و اوج ش یجنگ جهان ۀدر بحبوح

 جلب توجه است: اریبس
مشابه آنفوالنزا به  یاز سربازان با عالئم تنفس يادیتعداد ز کبارهی به”

) آنها از آنچه تا به ی(پنومون یتنفس يریاند، اما درگ آورده شده مارستانیب
است؛ به فاصلۀ دو ساعت پس از مراجعه حال  دتریبودم، شد دهیامروز د

. پس از گردد یم داریبر پوستشان پد ییها آنها رو به وخامت گذاشته و لکه
از اطراف پوست آنها شروع شده و  یرگیشده و ت انوزیدچار س چند ساعت

 دپوستیکه سربازان سف يبه طور پوشاند یکل صورت آنها را م جیبه تدر
جان  یدر مدت کوتاه انیمبتال  ستند؛ین صیپوستان قابل تشخ نیاز رنگ

کم صد نفر از افراد  و هر روز شاهد مرگ دست دهند یخود را از دست م
از عفونت(به جز آنفوالنزا) وجود دارد  دیندارم که نوع جد يدی. تردمیهست

 1“یچه عفونت دانم یاما نم
تر از آنفوالنزا را  و کشنده هیثانو کروبیم یوجود نوع ینظام پزشک
 يماریکه هنور ناشناخته است، اما با توجه به روند ب کند یگزارش م

در  گرید یاز آنفوالنزا نبوده و عامل یناش یپنومون نیکه ا کند ینم يدیترد
 .باشد یم انیحال کشتن نظام

به منظور  یسربازان را ضمن کالبد شکاف هیاز ر ییها بخش نیمحقق
 جهیو نت دهند یقرار م شتریب یمورد بررس یپنومون هیعامل ثانو افتنی

 تکان دهنده است. یکم
و  هیبه صورت ثانو ها یاز پنومون ياریبس جادیعامل ا »ها يباکتر«
 Organizingخطرناك به نام  یحالت جادیا یعامل اصل نیهمچن

Pneumonia عفونت ”در اثر  رهایاز مرگ و م یبودند و در واقع بخش بزرگ
بدان معناست که برخالف تصور  نیشده بود. ا جادیا “ییایباکتر هیثانو

 کروبیاست، در واقع م میعظ ریمرگ و م نیمسئول ا النزاکه آنفو جیرا

                                                           
1 Death from 1918 pandemic influenza during the FirstWorld War: a 

perspective from personal and anecdotal evidence 
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و  هیذات الر جادیاسترپتوکوك و... سبب ا يها ياز جنس باکتر يگرید
 مرگ افراد شده است. 

بر هم  یبا بررس Shank و Brondage 2008در سال  سرانجام
عفونت  هیآنفوالنزا فرض یدر پاندم کیمونولوژیو ا یروسیو يها کنش

از کشته  يادیز تیجمع ریرا ارائه داده و آن را عامل مرگ و م هیثانو
 آنفوالنزا دانستند. یشدگان پاندم

جان  2009که در سال  یمارانیب هیر يانجام شده بر رو يها یبررس
 30از دست دادند نشاند داد که حدودا  H1N1خود را بر اثر آنفوالنزا 

عمدتاً پنوموکک مبتال  ییایبه عفونت همزمان باکتر مارانیب نیدرصد ا
از  یناش یتنفس يها عفونت یخاطر در دارو درمان نی. به هم1اند بوده

ضد  ينبوده و دارو روسیو يکه دارو ها کیوتیب یمعموالً آنت ها روسیو
 يها ) عفونتیالکسیتا مانع (پروف گردد یم زیتجو زین باشد یم يباکتر

به کرونا  انیمبتال يبرا لیدل نیشوند. (به هم ییایباکتر هیثانو ایهمزمان 
 !)گردد یم زیتجو نیسیترومایمانند آز یکیوتیب یآنت زین

 
 ییایاسپان يآنفوالنزا وعیش ةکه در دور ییکایسرباز آمر کی یۀر -87 ریتصو
 بر اثر آنفوالنزا جان خود را از دست داده.  شد یتصور م

                                                           
1 Bacterial coinfections in lung tissue specimens from fatal cases of 

2009 pandemic influenza A (H1N1) - United States, May-August 2009 
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 يباکتر یپنومون جادینشان داد علت ا یکروبیکشت م يها یبررس
 بوده است. کوسیتیاسترپتوکوکوس همول

ابهامات مطروحه در خصوص  نیتر ها و عمده سؤال نیاز پرتکرارتر یکی
توانسته  يضد باکتر کیوتیب یآنت کیموضوع بوده که اصالً چرا  نیکرونا ا

 مؤثر واقع شود؟ یروسیعفونت و کیمبتال به  مارانیدر ب
به  کیوتیضد و ب يبه معنا یدو واژه آنت بی: از ترککیوتیب یآنت

اشاره به زنده و جاندار  نجایزنده به وجود آمده که واژه زنده در ا يمعنا
 ها کیوتیب یدارد که آنت »يباکتر«به نام  ها کروبیاز م یبودن گروه

 يها کروبیم يبوده و بر رو ها کروبیگروه از م نیمبارزه با ا يدارو
موجود  ها روسیندارد، چرا که و ياثر ها روسیزنده مانند و ریجان و غ یب

 زبانیم يها که در داخل سلول یو مادام شوند یزنده در نظر گرفته نم
قادر به  اوردیرا به تصرف خود در ن زبانیوارد نشده و امکانات سلول م

 .باشد یخود نم کرهیپ يو ساختمان ساز ریهمچون رشد و تکث يامور
 یکه به طور کل شوند یم میتقس یمختلف يها به گروه ها کیوتیب یآنت

 ها يو رشد باکتر ریمانع تکث ای) و دیوسایدارند (باکتر یکش ياثر باکتر ای
داشته  یاثر بخش عیوس فیاز آنها ط ی) و برخکیاستات وی(باکتر شوند یم

و  نیکلیسا(مانند تترا گذارند یاثر م ها ياز باکتر يادیتعداد ز يو بر رو
از  يانواع محدود يعمل نکرده و بر رو نگونهیا گرید ی) و برخنیلیس یپن

 ).اکسونیاثر بخش هستند (مثالً سفتر ها يباکتر
 متنوع و گسترده است: زین ها کیوتیب یعمل آنت سمیمکان

 يباکتر یسلول وارهید يریگ از آنها مانع ساخته شدن و شکل ی. برخ1
 ن،یلیس یمانند؛ پن برد، یم نیرا از ب يباکتر بیترت نیشده و به ا

 و بتاالکتام  نیسفالوسپور
مانند؛  يباکتر يضرور باتیاز آنها مانع ساخته شدن ترک ی. برخ2

 میمتوپر ي. مانند ترشوند یم دیاس کیفول
 شوند، یم ها يباکتر یکیو ژنت یمانع ساخته شدن ماده وراثت ی. برخ3

 نولونیو کوئ نیفامپیمانند؛ ر
 يدر باکتر ها نیشدن پروتئ از آنها مانع ساخته ی. گروه بزرگ4

قادر به ادامه  يسلول باکتر يساز نیکه با اختالل در روند پروتئ شوند یم
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گروه  نی) در انیسیترومای(خانواده آز ها دیبقاء و رشد نخواهد بود، ماکرول
 .رندیگ یقرار م

 بر عهده يساز نیپروتئ يو هم در سلول باکتر یدر سلول انسان هم
در انسان و  یاتیاندامک مهم و ح نیکه ا باشد یم بوزومیبه نام ر یاندامک
 ریاز دو ز یانسان بوزومیکه ر يدارد. به طور یساختمان متفاوت يباکتر

واحد  ریاز دو ز يباکتر يها بوزومیشده اما ر لیتشک s 60و  s 40واحد 
30 s  50و s از چند  یسلول انسان کیدر  بوزومیشده. تعداد ر لیتشک

تا چند هزار و  یگاه زین يصد تا پانصد هزار عدد بوده و در سلول باکتر
 .رسد یچند صد هزار م

و درمان  یانیگوش م يها عمدتاً در درمان عفونت نیسیترومایآز
به  نیسیترومایعمل آز سمیو مکان رود یبه کار م الیباکتر يها یپنومون
 S 50 و اتصال به قطعه يورود به داخل سلول باکتر دیماکرول کیعنوان 

 نیا یاختصاص ةرندیکالم گ گریبه د باشد؛ یم يباکتر يها بوزومیر
که با اتصال به آن  باشد یم ییایباکتر بوزومیقطعه بزرگ ر کیوتیب یآنت

. با شود یم يمرگ باکتر جهیو در نت يساز نیپروتئ یعیمانع روند طب
 نیا رندهینداشته و فاقد گ يا قطعه نیچن یانسان بوزومیر نکهیتوجه به ا

نرسانده و  یبیآس یانسان يها دارو به سلول نیاست مصرف ا کیوتیب یآنت
شود (که  یانسان يها سلول يساز نیموجب اختالل در پروتئ کهبدون آن

 بوزومیبه ر یخطرناك و مرگبار خواهد بود) به طور اختصاص يقطعاً امر
 چیه کیوتیب یآنت نیکه ا ست یهی. بدگردد یمتصل م ها يباکتر

 روسیضد و يجهت دارو نینداشته و به هم ها روسیو يبر رو يا رندهیگ
است.  اثر یکامالً ب روسیو يبر رو یاز نظر علم کهچرا  شود، یمحسوب نم
 یداروها در ط نیتر و پر مصرف نیزتریاز پر تجو یکیدارو  نیحال آنکه ا

از  یاسیمقامات س یکه حت یی، تا جاکرونا بوده است وعیدورة ش
اند و  مبتال به کرونا سخن گفته مارانیآن در ب ریچشمگ ریو تأث یاثربخش

که مبتال به کرونا  ياز افراد يادیدرصد ز یداشتمراجع به ۀبر گفت بنا
در منزل که  یو با دارو درمان يبه بستر ازیاند بدون ن داد شده صیتشخ

بوده است  ییدارو میرژ نیا نفکیو ناپروکسن جزء ال نیسیترومایآز
 اند. خود را به دست آورده يبهبود
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 دیمانع تول نیسیترومای: آزها کیوتیب یعمل آنت سمیمکان -88 ریتصو

 ندارد، ها روسیدر و يا رندهیگ چیشده و ه ها يدر باکتر نیپروتئ
به کرونا محسوب  انیداروها در درمان مبتال نیزتریاز پرتجو یکیحال  نیبا ا

 .شود یم
 نیا کند یرا به خود مشغول م يکه ذهن هر انسان کنجکاو یسؤال

 ةرندیگ میدان یکه اکنون م يضد باکتر کیوتیب یآنت کیاست که چگونه 
 یروسیبر ساختمان و عملکرد و يریتأث چیآن کجاست و ه یاختصاص

 شود؟ یم مارانیب نیا يمانند کرونا ندارد، سبب بهبود
 يریگ و همه یپاندم کیکه در  میدان یاز ذکر موارد فوق اکنون م پس

در  باشد یآنفوالنزا م ایکرونا  رینظ یتنفس روسیو کیکه عامل آن 
 هیاول روسیخود و مارانیاز ب ياریبس تیعلت مرگ در جمع قتیحق

و  یموجب بروز پنومون يباکتر کیتوأمان  ای هینبوده بلکه عفونت ثانو
اگرچه هنوز به طور کامل  دهیپد نیا لیکه دل شود یم مارانیمرگ ب
در ارتباط با آن شناخته شده  ينشده است، اما موارد متعدد ییشناسا

 .میپرداز یاز آنها م یاست که به ذکر برخ
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 یتنفس يآن بروز التهاب در مجار جهیدر نت یروسی. بروز عفونت و1
 تیدر جمع رییهمراه است سبب تغ یمنیا يها پاسخ شیکه با افزا

 گردد یم یتنفس ي) در مجاروتایکروبی(مخطر یو ب ستیهمز يها کروبیم
که در حالت  دیمف يها کروبیم یبرخ تیکاهش جمع جه،یکه در نت

 کنند، یمحافظت م زا يماریب يها کروبیم ریسا بلدر مقا زبانیاز م يعاد
 يمساعد تیو موقع افتهی ریفرصت طلب رشد و تکث يها کروبیم یبرخ

از  یکننده پنومون جادیا يها ي. باکترکنند یم دایپ ییزا يماریجهت ب
آنفوالنزا، به  لوسیموراکسال و هموف لوکوك،یجمله استرپتوکوك، استاف

انسان ساکن هستند و به  یتنفس یو تحتان یفوقان يدر مجار یعیطور طب
آنها توسط  تیندارند چون اوالً جمع ییزا يماریب ییتوانا يطور عاد

 اًیو ثان شود یسرکوب و محدود م یذات یمنیا يو سدها یمنیا ستمیس
با رقابت بر  کنند یم یکه در جوار آنها زندگ ستیهمز يها کروبیم ریسا

 دهند، ینم ها يباکتر نیبه ا تیجمع ریثاجازه رشد و تک ییسر منابع غذا
 فیتضع يو یمنیا ستمیس ایکه  ردیقرار گ یطیفرد در شرا ست یاما کاف

 ریسا تیدما و کاهش جمع رییاز جمله تغ یطیمح طیشرا ایگردد و 
بدهد، بالفاصله  ها يباکتر نیبه ا ریاجازه رشد و تکث دیمف يها کروبیم
 کنند. ییزا يماریشده و ب تیتقوو  ریتکث توانند یم ها يباکتر نیا

 کجاست؟ يباکتر نیمنشأ ا اما
 يبه انسان منتقل شده و موجب مرگ و یقیاز چه طر يباکتر نیا

 شده است؟
شب  کی نکهیرا پس از ا یاز سرماخوردگ ینوع  شیما کم و ب همه

 نکهیپس از ا ایو  میا دهیکولر دراز کش يخسته و عرق کرده در جلو
. میا را تجربه کرده میا کولر به خواب رفته يبالفاصله پس از حمام در جلو

و گلودرد و... مبتال  یبه سرماخوردگ“ اصطالحاً”ما  طیشرا نیدر ا
. پس میباشد برخورد کرده باش ماریکه ب يآنکه اصالً با فرد یب میشو یم

 ما شده از کجا آمده؟ يماریکه موجب ب یکروبیم نجاست؛یسؤال ا
مذکور در بدن شما حضور داشته و تا  کروبیگونه است؛ م نیپاسخ ا و

که از  يمساعد طینبوده. حال بنابر شرا يماریب جادیقبل از آن قادر به ا
محدودکننده  دیمف يها کروبیم ریرفتن سا نیاز ب ایجهت برودت دما و 
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و  ریقادر به تکث يفراهم شده و کروبیم يبرا یمنیا ستمیس فیتضع ایو 
همان  یبا مالحظات خاص توان یشده است. پس م ییزا يماریب
 کنند یم یزندگ یتنفس يدر مجار ستیکه به صورت همز ییها کروبیم

 نمود. ییزا يماریور ساخته و قادر به ب را به اصطالح شعله
در درون انسان  ییاز جا زین یکروبیم يها يماریب یحت”

 “گردد یآغاز م
 يسنخ است. باکتر نیاز هم يا مقوله زیهمزمان ن ایو  هیثانو عفونت

خارج از بدن وارد بدن نشده بلکه به  ییاز جا يماریب نیکننده ا جادیا
ما حضور  یدر داخل دستگاه تنفس خطر یکم  و ب تیدر جمع یعیطور طب

 گریو قارچ د يباکتر ها ونیلیهزاران و م يباکتر نیدارد اما چون در کنار ا
 شیب ریتکث ةاجاز دانند یم طیزمحیحضور دارند که خود را مالک آن ر زین

محدود  ها يباکتر ریآن مدام توسط سا تیاز اندازه نداشته و جمع
 نیاز ا کی چیانسان به ه یمنیا ستمیعامل س نی. در کنار اگردد یم
و دائماً با  دهد یاز حد نم شیب ریاجازه رشد و تکث ستیهمز يها کروبیم

گروه از  نی. به اکند یآنها را محدود م تیجمع یو سرکش ارتنظ
 .شود یگفته م زین وتایکروبیاصالحاً م ها کروبیم

بدن  وتایکروبیبه عنوان م توانند ینم ها يبرخالف باکتر ها روسیو اما
 يمحکوم به نابود یمنیا ستمیانسان باشند و در هر حال توسط س

به آنها به  یمنیا ستمیکه س ستیهمز يها يبرخالف باکتر یعنیهستند، 
از اندازه  شیب ریو تکث انیکه سر به طغ یاغماض نگاه کرده و مادام دهید

از نگاه  ها روسیو کند، یآنها را کامالً نابود نم یمنیا ستمیس رندنگذا
آنها  ينابود ينداشته و بالفاصله برا یچشم پوش چیه يجا یمنیا ستمیس

 .گردد یم ي) راه اندازنیمهاجم ينابود يواکنش برا نیتر ی(اصل التهاب
 روسیو ينابود يبرا یمنیا ستمیو تالش س یروسیعفونت و بروز

التهاب  نکهی: نخست اگردد یم یتنفس يسبب بروز دو واقعه در مجار
به  کند، یوارد م بیآس زین ستیهمز يها يباکتر ریخواه ناخواه به سا

و کم خطر  خطر یب ستیهمز يها ياز باکتر یگروه تیکه جمع يطور
پر  يها يشدن آنها باکتر فیضع جهینت درو  ابدیممکن است کاهش 
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 نکهی. دوم اابندی ریفرصت رشد و تکث یعوامل پنومون خطر از جمله
در محل التهاب حالت تعادل برقرار  ستیبا یالتهاب م جادیمعموالً پس از ا

از حالت جنگ و  یمنیا ستمیشود و به اصطالح التهاب خاموش شده و س
به  يبه واسطه مواد ندیفرا نیکه ا ودوارد حالت آرامش و تعادل ش زیست

 فیمواد ذاتاً تضع نیکه ا ردیگ یانجام م “يمهار يها نیتوکایسا”نام 
هستند و به صورت موقت در موضع التهاب موجب  یمنیا ستمیکننده س

امر به نوبۀ خود موجب  نیکه ا شوند یم یمنیا ستمیس ياجزا فیتضع
به  ریرشد وتکث تشده و فرص یمنیا ستمیس ینظارت يحذف بازو

 .1دهد یم ییایپرخطر باکتر يها گونه
موجب بروز  یروسیو يها میآنز یو برخ یروسیو يها . فراورده2

 يرا برا طیکه شرا شود یم یانسان يها در سلول راتییتغ يکسری
 نیباعث از ب یروسیو دازی. مثالً نورآمکند یفراهم م ها يباکتر ییزا يماریب

که سراسر  ست يا ماده نی(موسگردد یم یدر مخاطات تنفس نیرفتن موس
را به دام انداخته و  ها کروبیوجود داشته و م یو گوارش یمخاطات تنفس

 نی) و بدکند یآنها را نابود م میزوزیمانند ل ییها میبا داشتن آنز یحت
 کیمنولوژیدام ا نیطلب از ا فرصت يها يموجب فرار باکتر بیترت
 یتنفس ستمیدر مخاط س دیاس کیالیرفتن س نیموجب از ب ایو  شوند یم
 يبا اتصال به آن برا توانند یم ها يماده باکتر نیا ستکه با شک شود یم

 کنند. ییزا يماریب زبانیفرد م
موجب  RSVمانند؛ آنفوالنزا و پاراآنفوالنزا و  یروسیو يها . عفونت3

 نی: اشوند یم یتنفس الیتلیاپ يها در سلول الیباکتر يها رندهیگ شیافزا
 یدر دستگاه تنفس PAFR2به نام  رندهیگ ینوع شوند یموجب م ها روسیو

 مبه نا ها يباکتر یسلول ياجزا یبه برخ رندهیگ نیکه ا ابندی شیافزا
 .1کمک کند ها يمتصل شده و به تهاجم باکتر 3نیکول لیفسفور

                                                           
1 The microbiota of the respiratory tract: gatekeeper to respiratory 

health Wing Ho Man, Wouter A.A. de Steenhuijsen Piters 
2 Platelet Activating Factor Receptor (PAFR) 
3 Phosphorylcholine 
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بر سطح  ها رندهیاز گ يگرینوع د شیباعث افزا یروسیو يها . عفونت4
 زین ها رندهیگ نیکه ا شوند یم CEACAMو  ICAMبه نام  یتنفس يها سلول

 .2گردد یتهاجم آنها م شیبه سلول و افزا ها ياتصال باکتر لیموجب تسه
به نام  یخاص دیسف يها گلبول تیقادرند بر جمع ها روسی. و5

هستند،  یتنفس ستمیساکن س یعیآلوئوالر که به طور طب يماکروفاژها
ماکروفاژها قادر به  نیکه ا يکنند به طور فیاثر گذاشته و آنها را تضع

نتوانند در هنگام حمله  نینبوده و همچن ها يباکتر يو نابود دنیبلع
را به محل حمله  ها لیمانند؛ نوتروف یمنیا ستمیس ير اجزایسا یکروبیم

 يها مواد جاذب گلبول دیشکل که تول نیکنند، به ا یدشمن فراخوان
 .3دهند یکاهش مرا ) CXCL1,CXCL2( ها نیبه نام کموکا دیسف

 ةکنند جادیا یگرفت که عوامل جهینت نگونهیا توان یم یطور کل به
هستند و  یو تعامل گروه يهمکار کیدر  ییایو باکتر یروسیو یپنومون

کنند  لیتسه يگرید يرا برا يویر يریدرگ جادیکار ا توانند یم کیهر 
که  باشد یم یروسیو يها یآنها در هنگام پاندم يهمکار نیتر جیکه را

بوده و معموالً  یپنومون جادیدر ا يراه باکتر ةدر واقع هموار کنند روسیو
دور مانده و  هیاز حاش یقاتل اصل وع،یدوره ش ةژیو طیبه علت شرا

در  روسیخواهد بود، حال آنکه و ریمرگ و م یوارث بدنام روس،یو
چند مورد از  ریبوده است. در جدول ز یپنومون گر لیتنها تسه قتیحق

است آورده شده است که  جیدر آنها را هیثانو فونتکه ع ییها روسیو

                                                                                                                  
1 Cundell DR, Gerard NP, Gerard C, et al. Streptococcus pneumoniae 

anchor to activated human cells by the receptor for platelet-
activating factor. Nature 1995;377(6548):435–8. 

2 Avadhanula V, Rodriguez CA, Devincenzo JP, et al. Respiratory 
viruses augment the adhesion of bacterial pathogens to respiratory 
epithelium in a viral species- and cell type-dependent manner. J Virol 

2006;80(4):1629–36. 
3 Didierlaurent A, Goulding J, Patel S, et al. Sustained desensitization 

to bacterial Toll-like receptor ligands after resolution of respiratory 
influenza  infection. J Exp Med 2008;205(2):323–9. 
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موارد  نیاز ا یکی ییایباکتر یپنومون هیثانو يها با عفونت ها روسیکروناو
 .باشد یم

 

 
 

 توانند یهستند که م یتنفس يساکن مجار يادیز يها يباکتر -89 ریتصو
 ها،یباکتر نیا انیکنند. از م یتنفس يها يماریب جادیدر صورت فعال شدن ا

 توانند یآنفوالنزا م لوسیموراکسال، هموف لوکوك،یاسترپتوکوك، استاف
 نیا يراب ییزا يماریب ،یروسیکنند. عفونت و جادیکشنده ا يها هیالر ذات
عفونت  ،یروسیدنبال عفونت وثر مواقع به و در اک کند یم لیرا تسه ها يباکتر
 .دهد یرخ م ییایباکتر هیثانو
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 یروسیو يها که معموالً متعاقب عفونت ییایباکتر يها عفونت -90 ریتصو

مشترك به نام  ینیتظاهرات بال یهمگو  دهند یرخ م هیبه عنوان عفونت ثانو
 نینکته که ا نیدارند؛ ذکر ا روسی) مشابه با همان وهی(ذات الریپنومون
هولناك  يقدر کنند یم یما زندگ یتنفس يبه صورت دائم در مجار ها يباکتر
 است.

و  هیعفونت ثانو زیکرونا ن یپاندم يبرا م؛یکرونا بازگرد یحال به پاندم
 یمدع تواند ینم چکسیقابل انکار است و ه ریو غ یهیبد يتوأمان امر

اند و محل پرسش  نکرده یپنومون جادیا ها يباکتر مارانیب نیشود که در ا
بر اثر  يماریب نیا يها یآن است. چند درصد از فوت اسیدر اندازه و مق

جان خود  ها ياز باکتر یناش Organizing Pneumoniaو  هیثانو يها عفونت
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 يرهایمسئول چند درصد از مرگ و م مییبهتر بگو ایاند؟  را از دست داده
از  یناش هیهستند که عفونت ثانو یالیباکتر يها یمنتسب به کرونا پنومون

 اند؟ کرونا بوده روسیو
 یبه بررس يافراد ایفرد  ییایاسپان يآنفوالنزا یهمانند پاندم ایآ اما

! ریها اعالم شده است؟ خ موضوع در رسانه نیاند و ا موضوع پرداخته نیا
 کرونا ثبت شده است. روسیتلفات به اسم و نیتمام ا
اند  که به اصطالح بر اثر کرونا جان خود را از دست داده يافراد هیر ایآ

 یمورد بررس یآنها مثبت بوده) پس از کالبد شکاف يتست کرونا یعنی(
 يها یافراد بر اثر پنومون نیقرار گرفته است تا مشخص شود چند درصد ا

 دستاند، جان خود را از  بوده روسیکروناو هیکه عفونت ثانو ییایباکتر
که  کند ینم جادیا هیدر اصل قض یموضوع تفاوت نیبه هر حال ااند؟  داده
 کیاند اما تفک از دست داده وعیش یجان خود را در ط يافراد

نشدن آن چه  يا شدگان بر اساس عامل منجر به فوت و رسانه کشته
را  روسیو کیمبتال به  نکهیداشته باشد؟ اصالً دانستن ا تواند یم یلیدل

آن کشته باشد چه  ةسازمان دهند یو پنومون هیثانو يباکتر کی تیدر نها
 در اصل مطلب دارد؟ یفرق

نشان  انیدر مبتال هیبافت ر یو بررس یکالبد شکاف ،یعلم قاتیتحق
که به ( Organising Pneumonia1 و الیباکتر هیداده که؛ اوالً عفونت ثانو

مبتال به کرونا مشاهده  مارانی) در اکثر بشود یخوانده م زین OPاختصار 
اثر  یبوده که به بررس یقاتیدر ضمن تحق قاتیتحق نیشده است. ا

 مارانیب ي(مانند دگزامتازون) بر رویمنیا ستمیمهار کننده س يوهادار
که  ی(گروه در گروه کنترل ریمرگ و م نکهیو به علت ا پرداخته یم زین

 قاتیتحق نی. اشود یبوده، متوقف م شتریاند) ب نکرده افتیدگزامتازون در
 :2دو موضوع جالب است رندهیدربرگ
 

                                                           
 بروزیدر اثر التهاب و پر شدن آن توسط بافت همبند، ف هیر ییهوا يشدن مجارمسدود  1
2 SARS-CoV-2 organising pneumonia: ‘Has there been a widespread 

failure to identify and treat this prevalent condition in COVID-19-
PMCID: PMC7509945 
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 اریبس یعامل یمنیا ستمیکننده س فیتضع يداروها نکهی. اول ا1
مبتال به کرونا  مارانیب يدر خط مقدم داروها ستیبا یبوده و م یاتیح

 ر،یوی(رمدس جیرا یروسیضد و يداروها از داروها نیاثر ا رد،یقرار بگ
که  میا دهیموضوع را فهم نیا یزمان ایبوده است! و گو شتریو...) ب ریلوپانوو

 متیبا ق نکهیشده و با ا یمذکور خال یروسیضد و يداروها يها انبار
بوده است (به طور  يفاقد هرگونه اثر ده،یدر بازار به فروش رس یگزاف

 زیتومان ن ونیلیم 50 الیوتا هر  رانیدر بازار آزاد ا ریویمثال رمدس
تومان به  ونیلیم 20تا  یمارستانیمراکز ب یو در بعض شود یمعامله م

مطالعه اثربخش  نیکه پس از ا یاست! در حال دهیرس یم ماریب ستد
 یماه قبل کمپان نیچند میشده است). جالب است بدان یبودن آن منتف

 ياعالم کرده بود که دارو یعلم قیتحق کیدارو در  نیسازنده ا
شده  شیآزما دیبا عالئم شد يبستر ماریب 130حدود  يبر رو ریویرمدس

 میبدان خواه ی(در بخش آتاند افتهی يبهبود انفر آنه 113و حدود 
و عدم  يناکارآمد یپرداخت!) و اکنون خود سازمان بهداشت جهان

که  شود یتر م جالب ییاما مسئله، جا کند یاعالم م اًیآن را قو یاثربخش
کرونا از  یرسم يدارو نیبه عنوان اول کایمتحده آمر االتیدارو در ا نیا

 یاثربخش ي. حد فاصل ادعاردیگ یم هیدیکا تأئیآمر يسازمان غذا و دارو
شرکت  نیبا رشد ارزش سهام ا دیآن را با یعدم اثربخش يدارو و ادعا

مسئله  نیا يبرا توان یم يمتعدد هاتیتوج قی. در مقام تحقدیسنج
داروها  نیتر جزو موفق قاتیتحق کیدارو در  کیچرا  که اصالً “دیتراش”

آن در حد آب خالص  یاثر بخش يگرید قاتیاما در تحق شود، یشناخته م
شرکت کنندگان در طرح،  یژگیاز جمله و ی! مسائلابدی یکاهش م

و... اما بر  روسیو یکیژنت راتییآنها، تغ ولوژِكیزیو ف یکیژنت يها تفاوت
 زیدارو ن يایبه نام شطرنج ماف يکه مسئله بزرگتر ستین دهیپوش یکس
ک مطالعه، چند محقق ادعا کردند یحکم فرماست. مثالً در  نهیزم نیدر ا

 ژهیو يها در بخش مراقبت يبستر مارانیب يبر رو نترفرونیا يکه دارو
با  يبوده، اما در مطالعات بعد يزیانگ رتیح اریبس یاثر بخش يدارا

 یدارو نه تنها اثربخش نیکه ا شود یتر مشخص م بزرگ يجامعه آمار
آن رو به وخامت  قیتزر زپس ا مارانیاز ب يارینداشته بلکه بس يمساعد
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 نیجز رکورد فروش ا ستین يزیچ قیدو تحق نیاند؛ حد فاصل ا رفته زین
موضوع  نیهم زین یعلل منتج به پنومون کیتفک يایاز مزا یکیدارو!.. 

 ی(که منابع مال ییدارو يها یخاطر کمپان نیبه هم باشد، یم یدارو درمان
 نیا دهند یم حیدهند) ترج یقرار م نیمحقق اریدر اخت قاتیتحق يرا برا

 یروسیو يماریب کیکرونا کماکان  يماریمسکوت بماند و ب يموضوع قدر
بر اثر  يریمشخص شود درصد کث نکهیفاقد دارو و واکسن باشد تا ا

 نیا متیگران ق ياند و اصالً داروها جان باخته الیباکتر هیعفونت ثانو
 بر سرنوشت آنها نداشته است. يها اثر شرکت
قابل توجه بوده و با  اریکرونا بس روسیدر عفونت و OP. بروز عارضه 2

آن در  یو بررس OPو مفهوم  الیباکتر هیثانو يها عفونت تیاطالع از اهم
خواهد کرد. به  رییتغ يادیمبتال به کرونا روند درمان تا حد ز مارانیب

و  بوده ازیمورد ن یمنیمهارکننده ا ياز داروها يباالتر يکه دزها يطور
 يروند یعنی( ردیصورت پذ اطیبا احت اریبس ستیبا یدارو م نیکاهش ا

معناست  نیبد ها افتهی نی). ایروسیو يها يماریمعمول در درمان ب ریغ
منجر به تمام  ییکرونا عامل غا روسیموارد صرفًا خود و شتریکه در ب

نقش  روسیو نیا یشناس بیدر آس “هیعوامل در سا”نبوده و  ها بیآس
آن و برنامه درمان  ییزا يماریکالم روند ب کیو در  کند یم فایا يا عمده

خاطر در  نیبه هم باشد، یم یروسیدرمان و يها آن متفاوت با پروتکل
 يبر رو یاثر چندان يماریب نیدر ا یروسیضد و يمتعدد داروها قاتیتحق

سازمان  ياز سو يبستر مارانیدارو بر ب نینداشته و مؤثرتر مارانیب
مانند دگزامتازون و  یمنیا ستمیمهار کننده س يداروها یجهان بهداشت

با روشن شدن علت  یسادگ نی. به هم1شناخته شده است زولونیپردن
از داروها از سبد فروش خارج شده و درمان بر  ياریبس یپنومون یینها

 .رفتیانجام خواهد پذ تر متیو ارزان ق تر یمیقد يداروها يمبنا
 
 ستیبا یم م،یوارد شو بیفر يبعد ةبحث و پرد نیبه ا نکهیاز ا شیپ

 ای. آمیرها ساز يکرونا قدر يماریب يا رسانه يها شهیمجدداً ذهن را از کل

                                                           
1 Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments, WHO 
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 کیوتیب یآنت کیکه ذاتاً  نیسیترومایسؤال بوده که چرا آز زیشما ن يبرا
 ییکرونا مارانیدر ب ياست موجب بهبود يضد باکتر یاختصاص يو دارو

 یآنت کی یروسیمبتال به عفونت و ماریب کیبه  دیشده است؟ اصالً چرا با
 شود؟ زیتجو يضد باکتر کیوتیب

 هیهمان است که در بحث عفونت ثانو زیتجو نیمتخصصان به ا پاسخ
 هیو هم درمان عفونت ثانو 1يریشگیو همزمان گفته شد (هم به منظور پ

مانده است که چرا  یباق نحلیهنوز ال ی) اما مسئله اصلالیباکتر
برنامه  يدارو نیتر و اثربخش نیاز پرکاربردتر کیبه  لیتبد نیسیترومایآز

 يکدام از داروها چیکه ه یشده است، در حال ییکرونا مارانیب یدرمان
کاربرد و  توان یاند؟ پس نم مناسب از خود نشان نداده ياثر یروسیضد و

ثمربخش بودن آن را تنها متوجه کاربرد آن به عنوان درمان کننده 
از  ياریدر بس یمسئله اصل میریبپذ نکهیدانست، مگر ا هیعفونت ثانو

از  یناش Organising Pneumoniaو  ییایعفونت باکتر هماناصالً  مارانیب
 دیتجد هیو ثانو هیعفونت اول تیاهم يبند میآن بوده و الزم است در تقس

قطعه از پازل  نیکه ا دید میبعد خواه يها چرا که در بخش م،ینظر کن
است و اگر قرار باشد عمده  یبهداشت افراط دهیزائ شتریب ییزا يماریب

باشد،  ییایعامل باکتر یو پنومون يویر يها يریبروز درگ هعامل منتج ب
 شیاند ب عارضه شده نیا تیکه خود منجر به تقو یافراط يها دستورالعمل

در مرگ  یمسئلۀ اصل یعنیاند.  کرده فاینقش ا ییزا يماریدر ب روسیاز و
 کرونا. روسینه و میا که ما خود مسبب آن شده ست ییها بیآس ریو م

 یروسیو شود؟ یم انیو مرگ مبتال یجب پنومونمو یعامل چه
 ایباشد) و  OPآغازگر  تواند یناشناخته فاقد واکسن و دارو (که م

 روسیو هم بدون وجود و روسیکه هم با وجود و یالیباکتر يها عفونت
درمان بر  دیجد وهیش نکهیدارو هستند و هم ا يو دارا شوند یحادث م

 آنها مؤثر بوده است؟ يدر بهبود یمنیا ستمیس يها مهار کننده هیپا
آن در نزد مردم  یدو عامل در مقدار وحشت و جنگ روان نیا تفاوت

درمان ندارند و صرف تست  اتیاز جزئ یکه اطالعات چندان ست يعاد

                                                           
 یالکسیپروف 1
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 می. چرا که اگر بداندانند یرا عامل مرگ م “روسیو” نیمثبت کرونا، ا
مسئله به چه اندازه است  نیدر ا هیثانو يها و عفونت ها يباکتر تیاهم

 میمشکوك شو يقدر یبهداشت جهان يها دستورالعمل بهممکن است 
قدر که در  نیخواند). هم میخواه یافراط ي(در بخش ماسک و شستشو

مبتال به کرونا که به آنها برچسب  مارانیاز  ب ياریدر بس میبخش بدان نیا
جان خود را از  الیباکتر يها بر اثر عفونت میا زده روسیاز و یمرگ ناش

بعد  يها ارزشمند است. چون قرار است در بخش اریساند، ب دست داده
 تر يو قو “میا پرورش داده”را  هیعامل در سا نیکه ما چگونه ا مینیبب

 !میا ساخته
 ییایباکتر یۀثانو يها کرونا، عفونت یپنهان پاندم ۀمین نکهیا جهینت

 نیکند. اما ا ییزا يماریب اندتو یم یروسیعفونت و هیکه در سا باشد یم
تا به امروز به  باشد یم یاصول علم پزشک نیتر یهیاز بد یکی نکهیمورد با ا

 یبررس يافراد ایفرد  ایها عنوان شده است و آ در رسانه زبانیچه م
 هیکرونا به علت عفونت ثانو روسیاز و یاند چه مقدار از تلفات ناش نموده
 30عدد به  نیبوده است؟ همانگونه که در خصوص آنفوالنزا ا ییایباکتر

ارفاق مسئول  یبا اندک یعنی رسد، یدرصد م 40به  یگاه یدرصد و حت
است  دهبو يباکتر کی ییایاسپان يآنفوالنزا وعیاز کشته شدگان ش یمین

که  یدر حال م،یا آنفوالنزا نوشته روسیو يتلفات را به پا نیو ما تمام ا
وجود  زیمبتال به کرونا ن مارانیدر اکثر ب هیثانو يها عفونت میدان یم

متفاوت  یروسیخواهد داشت که روند درمان آن با روند درمان عفونت و
 ریعامل غ کی زین یروسیو يها یدر پاندم یمسئله که حت نیاست. فهم ا

به همان  انیاز مبتال یمیعظ تیدر جمع ریمسئول مرگ و م یروسیو
 دارد؟ يبوده است چه سود روسیو

 يها يمسئله باشد که باکتر نیپرسش ا نیپاسخ به ا يراهگشا دیشا
) کیوتیب یمتعدد هستند (آنت يها دارو يهم دارا هیثانو يها عامل عفونت

موضوع با پروژه  نیو علم به ا باشد یواکسن م ياز آنها دارا یو هم برخ
ارو در منافات است؛ فاقد واکسن و د یروسیترس و وحشت از و یجهان

مرموز کشنده فاقد دارو  روسیو کیبه نام  یجهان ةقرار است پروژ هچرا ک
از تلفات آن با  یمیکه درصد عظ یروسیخورده باشد نه و دیو واکسن کل
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 يو داروها یکیوتیب یدرمان آنت ال،یباکتر ونیناسیواکس ،یالکسیپروف
 ممکن است درمان شوند! یمنیا ستمیمهارگر س
که با درك  میعلت مطرح نمود نیرا به ا هیثانو يها عفونت بحث

خارج  “یروسیمرگ صرفاً و”ذهن از چارچوب بسته  هیمفهوم عفونت ثانو
تر خواهد بود که معموالً در دوره  مسئله آسان نیشده و فهم ا

و “ مرگ باشند یوارث بدنام توانند یم ها روسیو” یروسیو يها يریگ همه
عنوان هولناك خود جمع کنند و برچسب خود را بر  لیتلفات را ذ ریسا
 ستین یبیمسئله چندان مسئله غر نیبچسبانند و ا انیتابوت متوفا يرو

داشته باشد، چون به هرحال مرگ  یتخصص يها یبه موشکاف ازیکه ن
 يزیندارد علت مرگ چه چ یتفاوت یفرد متوف يهمان مرگ است و برا
 ياز آمار و ارقام تلفات استفاده ابزار دبخواهن يا باشد، مگر آن که عده

همان مردم باشند، در آن  زیمصادره به مطلوب ن نیا یکرده و قربان
 ژهیگردد، به و کیتفک ینیزبیعلل مرگ با ر دیآ یصورت است که الزم م

 وارد شود! زین ییصنعت دارو انیم نیآنکه در ا
وارد شده باشد و  يا سارق حرفه کی يا در دهکده نکهیا هیشب درست

را به  ونددیپ یکه به وقوع م یصرف وجود آن سارق در دهکده هر سرقت
ورود  نیکه قبل از ورود سارق و ح ی. در حالمیبگذار يحساب و

 در دهکده بوده و هستند. زین يگرید يها سارق
در  مارانیمرگ ب یکرونا و آنفوالنزا وارث بدنام روسیو قتیحق در
بر اثر  مارانیب نیاز ا یمیکه بخش عظ هستند حال آن یپاندم

که  یدر حال دهند یجان خود را از دست م ییایباکتر هیثانو يها عفونت
بخش از  نی. اما به چه علت اگردد یقلمداد م یروسیعلت مرگ عفونت و

گمان  نکهیمضاف بر ا رد؟یگ یها قرار نم مورد توجه رسانه وعیمسئله ش
در گروه  زین ییکرونا ریغ يها یاز پنومون يادیبخش ز یحت میکن یم

 گردد؟ یم يبند کرونا طبقه
قرار  یسازمان بهداشت جهان یاطالع رسان گاهیکه در پا رینمودار ز به

 :دیگرفته توجه کن
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 2020و  2019آنفوالنزا در سال  يابتال زانیآمار م -91 ریتصو

کرونا موارد  روسیو وعیمقارن با آغاز ش 2020سال  لیدرست در اوا
 یسه گانه آب يها آنفوالنزا (ستون روسیمختلف و يها به گونه يابتال

و به  گردد یبه صفر م کینزد یو به طور جالب ابدی یرنگ) کاهش م
 .رسد یم ریخود در چند سال اخ زانیم نیکمتر
 ریاز آنفوالنزا و سا يخبر ایگو 2020سال  در”

 “نبوده است! ها یسرماخوردگ
افراد در  نیاز ا يادیز تیکه جمع دیشیاحتمال اند نیبه ا توان ینم ایآ

 دیبا ایصورت  نیا ریاند؟ در غ کرونا قرار گرفته روسیبه و انیآمار مبتال
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خود را از دست داده  ییزا يماریب ییآنفوالنزا توانا روسیو ایکه  میریبپذ
 موارد میدان یکه م یشده است! در حال دیناپد روسیو نیا ایاست و 

نسبت به  زین يشتریب یکه کشندگ روسیو نیبه ا ياز ابتال يشمار یب
 انیکرونا دارد در جهان وجود دارد. پس به چه علت نمودار مبتال روسیو

قرار گرفته  ریحالت خود در سنوات اخ نیتر نییدر پا روسیو نیبه ا
 يبند طبقه دیبه آنفوالنزا اکنون در کدام گروه جد انیاست؟ مبتال

 به کروناست؟ انیبه جز گروه مبتال یپاسخ گروه ایآ شوند؟ یم

 
در  1990از سال  هیالر از آنفلوانزا و ذات یناش ریمرگ و م -92 ریتصو

 19-دیکوو ریبا مرگ و م سهیمقا
) جان هی(ذات الر یکه بر اثر پنومون يباال آمار افراد يدر نمودارها

 نیارائه شده است: به کاهش ا ریسال اخ یاند در س خود را از دست داده
 روسیو وعیهمزمان با ش یعنی. دیتوجه کن 2020و   2019آمار در سال 

آنفوالنزا، پنوموکک،  لیاز قب ییها یکرونا آمار مرگ بر اثر پنومون
 نیچهارم نیاز ا شیکه تا پ یکروبیعوامل م ریو سا RSV لوکوك،یتافاس

 است. افتهیاست، کاهش  رفته یعلت مرگ در جهان به شمار م
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و آمار  باشد یماه از سال م 8آمار  ةرندیدر برگ 2020سال  یمنحن *
 ریمرگ و م يها بر آن اضافه نشده است و با توجه به آمار ماندهیماه باق 4

 4در  رسد یبه نظر نم گردد یم یکه در فصل بعد بررس یاز پنومون یناش
 يها (نمودار تست میدیکند. چون هم د یرشد چندان زین ماندهیماه باق
کرونا  وعی(بخش بعد) که همزمان با ش دید میآنفوالنزا) و هم  خواه مثبت

 !ابدی یکاهش م یبیبه طرز عج ها یاز پنومون یناش ریمرگ و م
کجا  ییکرونا ریغ يها یپنومون انیقربان شود؛ یمجدداً تکرار م سؤال

 یتلفات روند نزول نیا افتهی شیبهداشت افزا تیچون رعا ایاند؟ آ رفته
موجود در  يبه واسطه خطا يگرید نیآمار به عناو نیا نکهیا ایگرفته و 

 اند؟ ثبت شده یافتراق صیتشخ يها و روش یشگاهیآزما يها تیک
 نیاز ا یناش یاحتمال وجود ندارد که موارد ابتال و فوت نیباز هم ا ایآ

 گرفته باشد؟ يکرونا جا ها یو فوت مارانیدر گروه ب زین ها يماریب
را در  ها یپنومون ریسا مارانیاز ب یکه اگر گروه نجاستیمهم ا مسئله

اکنون  نکهیبا توجه به ا میمبتال به کرونا قرار داده باش مارانیگروه ب
 ییمتفاوت است تا جا يبا کرونا قدر ها یپنومون نیروند درمان ا میدان یم

موجب مرگ  یمنیا ستمیه سکنند فیتضع يداروها زیکه کاهش تجو
که  شود یمنجر نم يرخداد نیچن ایشونده شده است، آ شیآزما تیعجم

 جان خود را از دست بدهند؟ ها مارستانیدر ب يشتریافراد ب
با قرار  شدند یدرمان م یمتفاوت وهیبه ش ستیبا یکه م يافراد یعنی

به علت پروتکل متفاوت درمان جان خود  ییکرونا مارانیگرفتن در گروه ب
 ژهیبه و یروسیضد و يداروها زیتجو نکهیا ایرا از دست داده باشند؟ 

کمک کرده  يماریب دی) به تشدیفارماس یهمزمان چند نوع آن(پل زیتجو
 ؟باشد
را  ها يماریب ریبه سا انیکرونا تا چه اندازه مبتال برچسب”

 “ست؟ینرم ن تیجنا کی نیا ایآ ده؟یبه کام مرگ کش
از  یو اخالق دینه چندان خوشان یاز نگاه یپزشک يها افتهی اغلب

اثر دگزامتازون  یبررس ي. همانطور که براندیآ یآزمون و خطا به دست م
اند،  جان خود را از دست داده شتریب یمذکور گروه يها شیو... در آزما
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مورد  مارانیاز ب یمیگروه عظ زین گرید يداروها ییاطالع از کارا يبرا
شکست  ایدارو  کیناموفق  جهیقرار گرفته و آنچه به عنوان نت شیماآز
 متیممکن است به ق م،یا افتهیبدان دست  يماریدارو در درمان ب کی

 یبه سازمان بهداشت یجان هزاران انسان تمام شده باشد! حال چه عامل
 نیاز ا ییها شیدست به آزما یجهان اسیمجوز را داده که در مق نیکالن ا
 کرونا! روسیو وعیش زند؟دست ب
مجوز را داده تا در  نیو پزشکان ا نیجهان به محقق یاورژانس طیشرا

 يشوند. خطا يا ناخواسته باعث مرگ عده نینو يها افتهیعلم و  ریمس
 !يآلمان ناز یقاتیتحق يها اردوگاه هیشب يزیو چ تیمرجع یشناخت

 ریمبتال به سا مارانیب تیقرار دادن جمع میریگ یم جهینت پس
و  کالیتکن يخطا کیصرفاً  ییکرونا مارانیدر زمره ب ها یپنومون

 نیاز ا يادیمنجر به مرگ تعداد ز تواند ینبوده و م یروان يآمارساز
شده و به  يبند در گروه خود طبقه حیشود که اگر به طور صح مارانیب

 زیرات مضر ناث يدارا ایو  اثر ی(که عمدتاً ب روسیضد و يداروها يجا
 يقطعاً افراد کمتر کردند، یم افتیرا در یپنومون جیرا يها اند) درمان بوده

و  یجنگ روان کی يما با القا بیترت نی. بددادند یجان خود را از دست م
 یتنفس يماریهر ب کند یم انیکه ب یو منطق اشتباه وعیش یمگیسراس

بلکه عمداً  میا کرده يکروناست مگر خالف آن ثابت شود نه تنها آمارساز
ها و  دستورالعمل نی! و منشأ صدور امیا کرده زین يساز یسهواً قربان ای

سازمان  ست؟ يداروها چه نهاد ینیبال قاتیمرجع صدور مجوز تحق
 یشناخت ياز خطا یو...! الزم است مجدداً کم  CDC ,NIH، یبهداشت جهان

 .میرا به خاطر آور لگرامیم شیو آزما ید شناختیتأئ ت،یمرجع
 وجود دارد: Scintific Americanدر مرکز  زین يتر نمودار جالب اما

علت  نی(که اول یقلب يها يماریاز ب یمرگ ناش ینمودار حت نیا طبق
 وعیدر دوره ش زیاز سرطان ن ی) و مرگ ناشباشد یدر جهان م ریمرگ و م

علت مرگ  نیسوم قیبه کرونا در موعد تحق يو ابتال افتهیکرونا کاهش 
 بوده است. کایدر آمر
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در دوره  یقلب يها يماریبر اثر سرطان و ب ریکاهش مرگ و م -93 ریتصو

 وعیش
از کرونا به اوج خود  یکه تلفات ناش ینمودار درست زمان نیدر ا

 يها يماریب ،یقلب يها يماریاز سرطان و ب یتلفات ناش ده،یرس
که در فصل  یاست (در حال افتهیکاهش  يقدر کیو متابول یمنیخودا

موجب  ستیبا یو ازدحام منطقاً م نهیبحران و قرنط طیشرا میدیقبل د
آنها  یعدم دسترس جهیدر نت ها يماریب نیبه ا انیالتلفات در مبت شیافزا

که  يافراد نیشتریب یگردد). به طور جالب یو درمان یصیبه خدمات تشخ
 یشده و اختالالت قلب یاند دچار اختالالت قلب مبتال به کرونا بوده

 نیا شتریکه پ 1تمبتال به کرونا بوده اس مارانیعلت مرگ در ب نیتر عیشا
 يبند در گروه پرخطر طبقه يا نهیزم يماریب ارندگانگروه به عنوان د

 شده بودند.
در جهان خود در گروه  ریعامل مرگ و م نیکه اول دیداشته باش توجه

 انیاز مبتال ياریبس گرید يبه کرونا هستند و از سو يبه ابتال نیمستعد
. حال دهند یاز دست م یجان خود را بر اثر اختالالت قلب زیبه کرونا ن
 يریتست مثبت کرونا و قرار گ ست؟یدو گروه چ نیا انیتفاوت م

                                                           
1 Heart failure in COVID-19 patients: prevalence, incidence and 

prognostic implications-Juan R. Rey-Europan Journal of heart failure 
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گرفتن در معرض  قرار نیکرونا(!) و همچن يها در شمار آمار انیمبتال
هستند نه  شیدر حال آزما قتیکه در حق ییکرونا با داروها يها درمان
 درمان.

 يها يماریبر اثر ب ریمرگ و م یکرونا منحن روسیو وعیبا ش حال
 نیکه ا ستین لیدل نیبه ا نیا ایشده است. آ یو سرطان نزول یقلب

قرار  يماریب نیبا استناد به تست مثبت کرونا در شمار تلفات ا مارانیب
 اند؟ گرفته

عوامل جان خود را از  ریکه بر اثر سا ياز افراد يتعداد میفرض کن اگر
 نیبه ا دیاند (شا کرونا قرار گرفته يماریتلفات ب ستیاند، در ل دست داده

آنها مثبت بوده است) و کاهش محسوس آمار  يکه تست کرونا لیدل
 است. لیدل نیبه هم زین زا يماریعوامل ب ریسا انیمتوف
و  انیمبتال توان یم“ چگونه”که  میسؤال پاسخ ده نیبه ا ستیبا یم
کرونا قرار داد؟ پاسخ در  انیو مبتال انیگروه را در گروه متوف نیا انیمتوف

 نیا نکهیکرونا قرار دارد. ا صیتشخ يها در بخش تست ژهیبه و یفصول آت
و  یلمبه ظاهر ع یبیخطا بوده و منجر به فر يدارا زانیها تا چه م روش

 .شوند یم يتجار - یاسیدر باطن س
شده  زین يا کرونا وجود داشته و موجب مرگ عده يماریب نکهیا جهینت

به آن موجب  يابتال زین وعیقبل از ش يها است، همانگونه که در سال
 تر يمسر يا هیسو 2020تفاوت که در سال  نیبوده است با ا يا مرگ عده

ما ساخته  دهیآمده است (به عق دیتر در جهان پد كخطرنا بیترت نیو به ا
در  ستین دیاست. اما بع دهیرا به کام مرگ کشان يشتری) و عده بهشد

قرار  يماریب نیا رگروهیدر ز زین گرید يها يماریاز ب ياریبس وعیدورة ش
 يبند کرونا طبقه روسیآن در قالب تلفات و انیو متوف انیگرفته و مبتال

در  یافتراق صیتشخ يها امر عدم وجود روش نیاند و علت ا شده
هر  يقرن به القا بیطراحان فر لیسو و احتماالً تما کیاز  ها شگاهیآزما

 يها شیو امکان انجام آزما گرید يترس و وحشت از سو شتریچه ب
از پازل  ی. در واقع بخشباشد یم مارانیب يبر رو یجهان اسیدر مق یانسان

 يها يماریب ریسا يها رگروهیاز انتقال افراد از ز وعیقرن و پروژه ش بیفر
که  دی. حال مجدداً به خاطر آورردیگ یشکل م 19-دیکوو رگروهیزبه 
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حاد را از  يها يماریافراد مبتال به ب زانیو بحران تا چه م نهیقرنط طیشرا
که  يمحروم ساخته بود و چه تعداد از افراد یو درمان یصیخدمات تشخ

 طاند در اثر اتخاد برنامه غل داده شده صیبه اشتباه مبتال به کرونا تشخ
و کبد جان  هیبر قلب و کل یروسیضد و ياثرات مخرب داروها ،یدرمان

مورد  يداروها نیتر جیکه را میدان یاند (اکنون م خود را از دست داده
 یجانبعوارض  يدارا نیکلروک یدروکسیاستفاده در درمان کرونا مانند ه

هستند).  هیکل يبر رو یاثرات جانب يدارا ریویرمدس يقلب و دارو يبر رو
مبتال به  مارانیدر ب ریمرگ و م ستیبا یم طیشرا نیا دیمنطقاً با تشد

اما در عمل  ابد،ی شیافزا یو... حت یو عصب یقلب يها يماریسرطان، ب
 گرید یاست. در عوض گروه افتهیکاهش  ها يماریب نیا انیمتوفا تیجمع

 نیااند که ممکن است اصالً به  با عنوان کرونا جان خود را از دست داده
نادرست جان خود را از  صیو تشخ زیمبتال نبوده و صرف تجو يماریب

احتمال! جلو انداختن  نیتر النهیو رذ نیتر رحمانه یدست داده باشند. ب
اخذ مجوز  يو مصادره آنها به نام کرونا برا گرید مارانیمرگ در ب

 میعظ شگاهیآزما کیو فروش دارو و واکسن!... جهان  ییدارو يها شیآزما
اکنون  ،یپرچم سازمان بهداشت جهان ریز ییدارو يها یکمپان يبرا

سازمان بهداشت  یمال انیکه چگونه حام دینما ینم بیعج زیچندان ن
 اند. ثروتمندتر شده وعیپس از ش یجهان

قطعات بزرگتر و  بیو پازل فر شود یم نمخت نجایمسئله به هم نیا اما
که در  یمصنوع یدمیو اپ يمارسازیدارد؛ پروژه ب زین يتر رحمانه یب

 وعیدانست که طرح ش میپرداخت و خواه میبدان خواه ندهیآ يها بخش
به  انیمبتال شیو افزا يمارسازیمذکور خود موجب ب يعالوه بر ترفندها

 .گردد یم ریمرگ و م یکل شیافزا جهیو در نت یعفون يها يماریب
پر شده و هر  ها مارستانیب يها قصد دارد تخت بیاز غ یدست ییگو

نمونه خون و حلق نموده(که  يهم اقدام به اهدا یکس با هر عالئم
را بر  يخواهند داد) و هم چند روز جهیاز آنها به طور کاذب نت ياریبس

 یاسیدر مق ییدارو يها شیآزما اناًیو اح دهیخواب ها مارستانیتخت ب
معادله هر کس هم که باشد با  نی! برنده اردیصورت پذ آنها يرو یجهان
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قرار خواهد گرفت که تصادفاً  يداروساز يها از غول تر نییپا اریاختالف بس
 هستند. وعیو مراجع معتبر ش انیمتول یمال انیخود حام

 طیامکان آن وجود ندارد و تنها در شرا يعاد طیکه در شرا يا مسئله
که اثر آنها  ییداروها شیمجوز آزما توان یم “يریگ بحران و همه”

را  دایکاند يصادر نمود و داروها “یاورژانس”ناشناخته است را به صورت 
دارو با اثر  شیآزما يعاد طینمود، چرا که در شرا شیآزما مارانیب يبر رو

 مار،یب تیاز جمله رضا ینیمشمول قوان نیداوطلب يبر رو ناشناخته
. اما باشد یو... م یمدن يها تیبه او، حما يو معنو يماد ازاتیامت ياعطا
افراد از هول مرگ  نیهم شود یموجب م يا وحشت و جنگ رسانه طیشرا

 نهیخود هز یدهند و حت تیرضا ییهر دارو زیبه صورت داوطلبانه به تجو
باشد که  ریویمانند رمدس ییدارو دارو نیاگر ا ی. حتندیپرداخت نما اآن ر

سووداك که مربوط  يمثالً دارو ایموثر نبوده،  زیابوال ن روسیو يبرا یحت
 مارانیکه در ب نیکلروک یدروکسیاصالً ه ای باشد، یم تیهپات يماریبه ب

است و خود منجر  شده یم زیتجو ییایو عفونت ماالر سمیمبتال به رومات
 .شود یم یبه عوارض قلب

انسان  زهیانگ کی قاتیتحق نیاز ا یسازمان بهداشت جهان زهیانگ ایآ
 است؟ رخواهانهیدوستانه و خ

شود که  فیتعر يا به گونه يمارینشر گردد و عالئم ب یروسیو نکهیا
خود به مراکز  DNA-RNA ينمونه حاو يهمه افراد مکلف به اهدا باًیتقر

 يمراجعه و بستر ها مارستانیبه ب يریشده و عده کث یو درمان یصیتشخ
 يها يماریب ریمبتال به سا مارانیاز ب يریتعداد کث نیشوند و همچن

افراد  نیهمه ا تیبه کرونا قرار گرفته و در نها انیگروه مبتال در یتنفس
با اهداف  يامر تواند یتا چه اندازه م رندیقرار بگ ییدارو شیمورد آزما

 سالمت بوده باشد؟
حکومت  کی اریبوده و در اخت یساختگ روسیو دیتصور کن يا لحظه

دارو  کی یاثربخش یجهان اسیدر مق یانسان يها شی. اکنون آزماباشد یم
و سازنده  روسیاست. حال اگر سازنده و دهیبه اثبات رسان مارانیرا در ب
به جامعه  يشتریب روسیو يبعد يها توافق کنند و در موج گریکدیدارو با 
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دو شخص  نیا دیعا هیاز سرما یمیشر گردد چه حجم عظو منت دوار
 خواهد شد؟

در  ماریب 12000 یسازمان بهداشت جهان قیتحق نیدر آخر مثالً
چند  یاند که اثر بخش شرکت داده شده ایکشور دن 30در  مارستانیب 500

بر  نترفرونیو ا نیکلروک یدروکسیه ر،یلوپانو ر،یویدارو از جمله رمدس
داروها نه  نیا شود یاعالم م قیتحق نیا جهیگردد، در نت یآنها بررس يرو

را کاهش نداده است، بلکه در  ریبوده و مرگ و م یتنها فاقد اثر بخش
که  ست یدر حال نیداشته است! ا زین ماریب يبر رو يدیاثر تشد يموارد

 زیداروها به صورت گسترده تجو نیا قیتحق نیهم قبل و هم بعد از ا
مانند  يدر کشور نیکلروک یدروکسیاز آنها مانند ه یبرخ ژهیشده، به و

کشورها در تلفات کروناست استفاده  نیاز رکورددارتر یکی که ایتالیا
 گسترده داشته است.

امکان  ایکرونا در جهان وجود نداشت، آ وعیبه نام ش یاگر بحران حال
و  ماریب تیبه رضا ازیو بدون ن یبا مجوز اورژانس یقاتیتحق نیانجام چن

 يبودن دارو و اعطا گانیمانند را یاخالق پزشک يها دستورالعمل تیرعا
از  ياریکه بس ست یدر حال نیبود؟ ا ریامکان پذ ماریبه ب ژهیو ازاتیامت

و  ییساخته شده و فاقد کارا ایابوال و ماالر وعیداروها در دوره ش نیا
از  کیهر  ییکارا و شی. آزمااند برده یبوده و در انبارها به سر م یاثربخش

 بر پا خواهد کرد. یانقالب ییدارو يها یبورس کمپان يآنها در تابلو
 انی، حامCDCو  یبه سابقه و عملکرد سازمان بهداشت جهان ینگاه با

مسئله که ثروت  نیبه ا تیو زاکربرگ و...) و عنا تسیگ ادیآن (بن یمال
داشته  يریجهش چشمگ وعیسازمان پس از ش نیا یمال انیحام یتمام

و شرط  دیق یبه طور تام و ب توانند ینم زیافراد ن نیتر نیخوشب یاست حت
از جهان  ییقرن نه تنها در جا بیفر یین سازمان اعتماد کنند. گویبه ا

معاصر را قرار است ساقط کند، بلکه مانند تکرار تجربه جنگ  يها تلریه
 يها در بانک تلریه هیو سرما تلریه يدوم قرار است طالها یجهان
 يو سقوط آلمان ناز تلریبه تاراج ببرد! (پس از شکست ه زیرا ن سیسوئ
از آن به  یمصادره و بخش بزرگ نیآلمان توسط متفق يطال يها نهیگنج

 منتقل شده است). کایآمر دیویکمپ د
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سازمان بهداشت  بانانیو پشت یمال انیحام نیهم یبیطرز عج به
او  بیسر سخت دونالد ترامپ و از وفاداران به حزب رق نیاز مخالف یجهان

باراك اوباما) و جو  نیشیجمهور پ سیحزب دموکرات(حزب رئ یعنی
مراجع  ریو سا یمنافع سازمان بهداشت جهان بیترت نیهستند و بد دنیبا

زاکربرگ در گرو  تس،یگ ندایو مل لیب ادیاز کانال بن کایآمر یبهداشت
است که خبر  لیدل نیبه هم دیهد بود. شاها خوا دموکرات يروزیپ

و  کایانتخابات آمر هیاول جیها پس از اعالم نتا ها تا ساعت واکسن تیموفق
 !افتد یم قیشکست ترامپ به تعو

 ایجهان  استمدارانیاز رهبران و س یمرگبار کس وعیش نیدر ا ایآ
 خانواده آنها جان خود را از دست داده است؟

 
 یو مراجع عال CDC ،یسازمان بهداشت جهان یمال انیحام -94 ریتصو

 ها دموکرات میمورد تکر اریبسکه  کا،یمتحده آمر االتیبهداشت و درمان ا
 هستند.

 لیبه ب يجهور استیر ينشان آزاد يجمهور باراك اوباما، در حال اهدا سیرئ -
 سمت راست) ری. (تصوتسیگ ندایو مل

از  شی)، پشت صحنه پسبوكیفزاکربرگ (مؤسس  ركباراك اوباما و ما -
  ادبودی، سالن 2016 ینیکارآفر یاجالس جهان

 سمت چپ) ری. (تصوایفرنیاستنفورد در دانشگاه استنفورد، کال
 نیووهان چ  يها شگاهیدالر به آزما ونیلیم 3,7دولت باراك اوباما 

ها و وفاداران آنها درصدد  که دموکرات یاختصاص داده و تصادفاً در دوران
کرونا از همان  روسیو وعیشکست حزب دموکرات هستند، ش
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آنها در  يروزیرکن پ نیتر یاز اصل یکی نیووهان چ يها شگاهیآزما
 .شود یانتخابات م

وجود  بیفر نیطرح ا يبرا یکار سه نفع بزرگ احتمال ينجایبه ا تا
 دارد:
 تی(نها دیقدرت در کاخ سف یصندل . جدا کردن دونالد ترامپ از1

 و رهبران بزرگ جهان) نیخواسته چ
دوره  یدارو و منافع مال تیو موفق شیاز آزما یناش ی. منافع مال2

 یبهداشت يها سازمان انیحام بینص وعیپس از ش ی(که چند ماه وعیش
 )شود یم

مرموز که  یروسیدر مقابل و ی. رعب و وحشت و احساس درماندگ3
 يبرا يا نهیو هم زم کند یها فراهم م واکسن يبرا يا خود هم بازار بالقوه

 .یفرامل يرهبر
ها و  به کشته ازیقرن ن بیکار نخواهد بود. فر انیپا نیباز هم ا اما

 آنها را ساخت! ایو  افتیآنها را  دیبا ایدارد که  یفراوان مارانیب
 ام ساخته یروسیو”

 يانفجار ایدن ي! هر جاساختم یگذشته گروهک م در
 ...گرفت یآن را برعهده م تیگروهک من مسئول شد یم

آن  تیمن مسئول روسیو ردیبم یکس ایدن يهر جا اکنون
 را بر عهده خواهد گرفت،

 ام، وحشت به روز تر شده دیتول در
 ام، افتهی دتریجد یمرگ اسم يبرا

 ،یراهزن يمدرن برا یروش
 و مرگ، ترس ینپرسود با چاش یتجارت

! من از سمیبنو روسیها را به نام و تمام مرگ ستیبا یم
 ...کنم یم هیوحشت جهان تغذ

 “قرن هستم بیطراح فر من



 
 

 بیهشتم فر ةپرد
 

 مرموز مرگ! مسئله
 

کنم مردم چگونه و با چه  نییمن تع ؛یعنیقرن  بیفر
 !رند؟یبم یعنوان

 مارستانیرا به ب يا عده مینبود، مجبور بود ادیز ها کشته
 !میو بکش میبکش

 در خانه نمرده است؟! يچرا فرد دینپرس یکس
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آمار بهداشت (منبع:  یمرکز مل ر،ینظارت بر مرگ و م يها داده -95 ریتصو
 )CDCیت وبسا

در هر هفته حدوداً  کایها در آمر مرکز کنترل عفونت یبنابر آمار رسم
. دهند یهزار نفر  بر اثر عوامل مختلف جان خود را از دست م 52-58

 آمار چه مقدار است؟ نیاز ا یتنفس يها يماریسهم ب
 نیکرونا در چ وعیو مقارن با آغاز ش 2019آخر سال  يها هفته در

رفته رفته رو به  یپنومون همان ای هیاز ذات الر یناش يها یآمار فوت
از آنفوالنزا  یناش يها یرخداد آمار فوت نیو همزمان با ا گذارد یم شیافزا

 فرن 16فقط  40که در هفته  ي. به طورابدی یم شیافزا یبه طرز جالب زین
از  198تعداد  52اند، اما در هفته  جان خود را بر اثر آنفوالنزا از دست داده

 .دهند یمردم جان خود را بر اثر آنفوالنزا از دست م
: از هفته اول شود یهم در جدول آمارها مشاهده م يتر اتفاق جالب اما
قابل توجه از خود  یاز آنفوالنزا جهش یناش يها یآمار فوت 2020سال 

(عمدتاً  ها یاما آمار پنومون رسد، ینفر م 400اده و به حد و نشان د
 گمر یآمار کل گرید ي. از سوردیگ یم ی) روند نزولالیباکتر يها یپنومون

از  یناش يآن را تا حد توان یکه م ابدی یکاهش م زین کایدر آمر ریو م
منع رفت و آمد و کاهش تصادفات و  نیو پس از آن قوان يالدیسال نو م

 سوانح و... دانست.

 
به  10از هفته باًیمثبت آنفوالنزا تقر يها تست ریکاهش چشمگ -96 ریتصو

بدان معناست که رفته رفته در  نیکرونا: ا وعیدر اوج ش 2020بعد در سال 
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و به عدد صفر  افتهیآنفوالنزا کاهش  انیکرونا قربان يریدوره اوج تلفات گ
 شده است. کیدنز

حائز  اریبس يماریگروه از ب نیاز ا یناش يها یفوت يا سهیمقا یبررس
از موارد عالئم و عوارض  ياریکه اوالً در بس لیدل نیاست به ا تیاهم

که  یفن يها تفاوت ي(با قدرباشد یدر هر سه مورد مشترك م يماریب
ها  که آمار نطوریهم نکهیا اًیو دشوار است)، ثان یتخصص يافتراق آنها امر

در آمار  رییها با تغ از گروه یکیدر  شیکاهش و افزا دهد یما نشان م به
که آمار  یهمان زمان قاًیها همراه است. به طور مثال دق گروه ریسا
و  ابدی ینفر کاهش م 400نفر به  500از آنفوالنزا از حدود  یناش يها یفوت

در  رسد ینفر م 3400نفر به  3500از  یاز پنومون یناش يها یآمار فوت
. میهست ریمرگ و م شیاز کرونا شاهد افزا یناش يها یستون فوت

ممکن است  ایکه آ میشیندیمسئله ب نیبه ا لیتحل گاهیدر جا ست یمنطق
از فوت شدگان  يادیز تیباشد که جمع نیاز ا یمعنادار ناش راتییتغ نیا

 اند؟ فتهاز کرونا قرار گر یناش ها یو آنفوالنزا در آمار فوت یاز پنومون یناش
 یمبتال به آنفوالنزا، کرونا، پنومومون بیکه به ترت ماریچرا که اگر سه ب

اختالف  ینیاز نظر عالئم بال میهستند را در کنار هم قرار ده الیباکتر
م اعال قتیآنها نخواهد بود (اختالف وجود دارد اما در حق انیم یچندان
 میتنظ يا ونهرا به گ طیشرا یسازمان بهداشت جهان ياز سو یپاندم

خالف آن ثابت شود) و  نکهیکه فرض بر ابتال به کرونا باشد، مگر ا کند یم
 يمردم عاد يبرا ها يماریب نیو افتراق ا صیتشخ نکهیاز آن مهمتر ا

 يدر نگاه مردم عاد يریگ همه طیممکن است و در شرا ریغ يامر باًیتقر
گرفته خواهند  نظرمبتال به کرونا در  یجملگ يماریدسته ب نیا انیمبتال

سرفه و  حال، یتب، ضعف و ب ياحتماالً دارا مارانیشد، چرا که همه ب
متوسط)  یسرماخوردگ هیشب ینفس و... (اکثراً عالئم یاحتماالً تنگ

 ندباش یم يماریسه فرد دچار کدام ب نیا نکهیافتراق ا يخواهند بود و برا
 .داشت میخواه ازین يربرداریو تصو یشگاهیآما يها به تست

از  یناش يها ی: آمار فوتدیتوجه کن 2020سال  11آمار هفته  به
نفر  99 یاز پنومون یناش يها یو آمار فوت افتهینفر کاهش  24آنفوالنزا 
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نفر  44از کرونا  یناش يها یاست و در مقابل آمار فوت افتهیکاهش 
 گزارش شده است.

از  یناش يها ی: آمار فوتدیتوجه کن 2020سال  15به آمار هفته  حال
نفر  158نفره داشته به  500 ینیانگیقبل م يها آنفوالنزا که در هفته

 1884نفر به  3500 نیانگیاز م یاز پنومون یو تلفات ناش افتهیکاهش 
نفر  1818از کرونا به  یناش يها یاست و در مقابل آمار فوت دهینفر رس

 است. دهیرس
 دیجد یمرگ تنها اسم ایمسئله وجود دارد؟ آ نیا يبرا یهیتوج چه

از ابتال به  يریجلوگ يکه برا یهمان اقدامات مراقبت نکهیا ایاست؟  افتهی
شده  یتنفس يها يماریمردم مقرر شده است موجب کاهش ب يکرونا برا

 است؟
 يماریب نیاز کرونا فوت نکرده و ا یکس میشو یمدع میقصد ندار ابداً

آن  يسهو ای يعمد ییاست، بلکه تمام بحث در بزرگنما الیوهم و خ
که در اثر  ياریممکن است عده بس ایاحتمال که آ نیا یاست و بررس

کرونا  روسیو انیاند در گروه قربان عوامل جان خود را از دست داده ریسا
در  ییکرونا ماریاز مرگ به عنوان بقبل  مییبهتر بگو ایباشند.  فتهقرار گر

 نیا نکهیا ایانجام شده؟  ییدارو يها شیآنها آزما ينظر گرفته شده و رو
و مضر  اثر یب يداروها زینامطمئن و تجو یبرنامه درمان جهیافراد در نت

 جان خود را از دست داده باشند؟
واقعاً  ریمرگ و م یبا توجه به کاهش آمار کل نکهیا نانهیخوشب هیتوج

 بیکرونا موجب شده است ضر وعیو ش افتهیکاهش  انیتعداد متوفا
 یبه آنفوالنزا و پنومون انیمبتال يبرا یمقتص یو اقدامات درمان صیتشخ
 غاتیها و تبل آموزش شیبا افزا ها يماریب نیبه ا انیو مبتال افتهی شیافزا

 ریلذا مرگ و م ده،یو درمان ورز صیبه تشخ يشتریاهتمام ب وعیدوره ش
 در آنها کمتر شود.

آنفوالنزا و  يها یاز آمار فوت يممکن است مقدار نکهیا نانهیبدب هیتوج
 نیبه ا ایکرونا افزوده شده باشد.  يها یسهوًا به آمار فوت ایعمداً  یپنومون

 لیبه دل ایافتراق آنها وجود ندارد،  يبرا یکه روش مطمئن لیدل
را  یفستن يماریهر ب نکهیبر ا یمبن یسازمان بهداشت جهان يها پروتکل
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خالف آن ثابت شود (که اثبات خالف آن  نکهیمگر ا میریکرونا در نظر بگ
چندان سودمند هم  یو حت ستین متیسهل و ارزان ق يچندان هم امر

بر  یچندان رییاز پزشکان معتقدند تغ يارینخواهد بود، چرا که بس
 زا ژهیو یازاتیامت دیکه شا لیدل نیبه ا ایداشت)،  نخواهد ماریسرنوشت ب

از کرونا در نظر گرفته شده که موجب  یفوت ناش يها برا دولت يسو
به نام کرونا ثبت  زیها را ن مرگ ریباشند سا لیما رخواهانهیخ يا شده عده

فوت بر اثر  یکه گواه هیتوج نیبا ا ها مارستانیاز ب ياریکنند (مثالً بس
امر  نیبرگزار نشده و هم ینیو تدف عییمراسم تش شود یکرونا موجب م

 کنند). يکار نیگردد اقدام به چن روسیموجب کاهش تجمعات و نشر و
هر دو احتمال  طرف یب يلگریدر مقام تحل میقصد داشته باش چنانچه

نخست دو موضوع مهم را مد نظر داشته  ستیبا یم میینما یرا بررس
 :میباش

عمداً  يا وجود دارد تا عده یمنطق یو غرض زهیاصالً انگ ای: آزهی. انگ1
عمل کرده باشند که  يا تعمداً به گونه یعنیبزنند؟  يکار نیدست به چن

از خود  دیصورت با نیدر ا ابد؟ی شیاز کرونا افز یناش انیمتوفا يآمارها
منافع  ياخ برخواهند برد؟ در پاس یکار چه نفع نیافراد از ا نیا دیپرس

 گروه چند احتمال متصور است: نیا یاحتمال
را به عنوان نمونه  کایکشور آمر ،یو انتخابات یاسیس يها زهی. انگالف

خود  خیانتخابات تار نیدر شرف مهمتر کای. چون آمرمیریدر نظر بگ
و هم  نی(چ کایها) و خارج آمر در داخل(دموکرات ياریو عده بس باشد یم
به شکست دونالد ترامپ دارند، ممکن است  يدیشد لیاو) م مانانیپ

ترامپ در کنترل  تیریو سومد يناکارمد ياوضاع و القا خامتو دیتشد
هدف باشد، چرا که اکنون تمام مردم  نیا يقدرتمند برا يا حربه وعیش

شده،  دار حهیفاجعه جر نیدچار هراس و وحشت شده و احساسات آنها از ا
 ریهمه مرگ و م نیکه ا تیکفا یجمهور ب سیرئ کیاز  يریلذا ارائه تصو
 يها همواره پروتکل زیرخ داده و او ن يو يجمهور استیدر دوره ر

انتقال  ایمؤثر واقع شود. آ اریبس تواند یرا به سخره گرفته است م یبهداشت
دور از  يکرونا امر انیبه ستون متوفا ییرکرونایغ يها يماریب انیمتوف

انتخابات به  يوخامت اوضاع منجر به برگزار دیتشد نکهیا ایذهن است؟ و 
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را در تقلب و شمارش  نیشده و دست جناح یو پست يازصورت مج
 يجمهور استیر يکه همواره از سو يا نادرست آراء باز بگذارد؟ (مسئله

 يقرار گرفته و او هواداران خود را به رأ دیدونالد ترامپ مورد تأک کایآمر
را  یکیو الکترون یپست وهیو انتخابات به شدعوت کرده  يحضور يزیر

پس  نکهیتر ا و جالب خواند یتقلب م يحزب مخالف برا ياز سو يا حربه
 لیوک شود یانجام م یکیو الکترون یکه عمدتاً به صورت پست يریگ ياز رأ

 یمدع يمتعدد االتیا نیو مسئول یانیجول يارشد دونالد ترامپ رود
وجود دارد که  يهزار رأ 120 ایلوانیپنس التیکه تنها در ا شوند یم

 بیآراء متعلق به رق نیتمام ا باًیمرده است و تقر لها قب صاحب آنها مدت
مدعا صحت داشته باشد سؤال  نی. حال اگر ا1است دنیجو با يو
 يرحضوریمردم را وادار به انتخابات غ وعیش طیکه اگر شرا نجاستیا

 ممکن بود؟) یتقلب نیانجام چن کرد ینم
 وعیمثال کوچک از مصادره به مطلوب ش کیمتحده تنها  االتیا

صادق  یاستدالل نیچن زیکشورها ن ریسا يبرا  دید دیبوده و با روسیو
 يا و جنگ رسانه غاتیهستند که تبل زین يگرید يکشورها ایاست؟ آ

به سود آنها باشد؟  اریبس ریو مرگ و م یفاجعه انسان کیبر بروز  یمبن
 يکشور ایاند و  تجمع کرده تختیپا يها ابانیدر خ آنکه مردم  يکشور

 يکه به دنبال مجوز برا يکشور ای ست؟ یکه اقتصاد آن در حال فروپاش
 يسوز برون مرز خانمان يها که از جنگ يکشور ایچاپ اسکناس است؟ 

ه بدون حس بر ترك مخاصم یلیدل تواند یم وعیبه ستوه آمده است و ش
 باشد؟ یشرم و بازندگ

رعب و وحشت جهت  یروان يفضا کی جادی: اياقتصاد يها زهی. انگب
مبرم آنها به واکسن و دارو:  يازمندیحس ن يمردم و القا یروان میتسل
تر جلوه  از آنچه که هست وحشتناك طیکه شرا یطیدر شرا ست یهیبد

دارو و واکسن نشان خواهند داد  دیبه خر يشتریداده شود، مردم اقبال ب
کند. با کشته  ها یکمپان بیرا نص یسود هنگفت تواند یم لهمسئ نیو هم

                                                           
1 Lawsuit: 21,000 dead people were on Pa. voter rolls before Election 

Day-washington times - Friday, November 6, 2020 
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از حد  شتریرا ب روسیو یدرصد کشندگ توان یآمارها م یو مهندس يساز
به واکسن و دارو را در مردم پرورش داده  ازینشان داده و احساس ن یواقع

که اگر  یکرد، در حال ياجبار ونیناسیها را مکلف به واکس و دولت
نباشد که مردم از  يا در حد و اندازه روسیو نیاز ا یششدگان نا کشته

جانب آن احساس خطر کنند مشخص است که فروش انبوه واکسن و دارو 
و  روسیو یکه اگر مردم کشندگ ست یهیچندان موفق نخواهد بود. بد

 یگواه یعنی میی(بهتر بگو نندینب کیرا از نزد کانیمرگ دوستان و نزد
ها نشنوند که صدها تن  ) و هر روز در رسانهنندیاز کرونا را نب یفوت ناش

 یاند در اوج جوان و سالم بوده حیاز همنوعان آنها که اتفاقاً مانند آنها صح
که  یاند حاضر نخواهند شد سرنگ و سالمت جان خود را از دست داده

 یکرده و بابت آن پول قیبه خود تزردرون آن است  یعیچه ما دانند ینم
 بپردازند!

هزار نفر در جهان جان خود را  650ساالنه حدود  یبیطور تقر به
 گرید يها يماریو ب الیباکتر يها یپنومون ي(منها“ فقط بر اثر آنفوالنزا”

نه چندان مشابه و  یکه در مدت ی. در حال1دهند ی) از دست میتنفس
از کرونا (اگر صحت  یآمار کشته شدگان ناش وعیماه پس از ش 10حدود 
انتظار و تقاضا  ایاست. اما آ دهینفر رس ونیلیم کیاز  شی) به بباشدداشته 

 اندازه بوده است؟ نیبه هم زیواکسن آنفوالنزا ن يبرا
و  يو حقوق ماد طیشرا ياعطا ری: نظرخواهانهیخ يها زهی. انگج
اند؛ از  که جان خود را بر اثر کرونا از دست داده یبه خانواده کسان يمعنو

 يریجلوگ ایو... و  نیتدف ص،یدرمان، ترخ يها نهیبودن هز گانیجمله را
 نیاز ا یلیاز کرونا و دال یتجمعات به واسطه اعالم مرگ ناش ياز برگزار

 يها زهیبا انگ يادیفوت ز يها یگواه شود یموجب م شک یدست که ب
 به نام کرونا ثبت کند. زیرا ن گرید يرهایدلسوزانه مرگ و م

 

                                                           
1 Global mortality associated with seasonal influenza epidemics: New 

burden estimates and predictors from the GLaMOR Project  John 
Paget 
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 نیا یبررس يدر علل مرگ: برا فیتحر يبرا ازیمورد ن يها . ابزار2
 يکه برا ینیو بال یشگاهیآزما يها روش ایکرد که آ یبررس دیمورد با

 توان یاصالً م ایخطا هستند؟ و  يدارا باشند یموجود م یافتراق صیتشخ
به دست بدهند؟  حیناصح یجیاستفاده کرد که نتا يا عمداً از آنها به گونه

وجود دارد که  اریمع 5افراد  نیاحراز علت مرگ ا يبرا یبه طور کل
.اسکن، ی.تیس ،يباد یتست آنت ،یروسی، کشت وPCRعبارتند از؛ تست 

و  يعالئم ظاهر نهی(معا ینیو بال یعموم يها و تست ناتیمعا
 می)، که در بخش بعد خواهيو هماتولوژ یمیوشیب یعموم يها شیآزما

ما را به اشتباه انداخته و در دام  توانند یچه اندازه م اها ت روش نیکه ا دید
 قرن قرار دهد. بیفر

بزرگ  اریبس یو اجتماع يو اقتصاد یاسیس يها زهیانگ جهیدر نت پس
باشند  لیما يا وجود دارد تا عده يمتعدد یبه ظاهر علم يو راهکارها

و  یفرض از نظر علم نیباشد و ا یاز آمار واقع شیآمار کشته شدگان ب
در  یاتفاق نیچن مییصراحتاً بگو نکهیاما ا ست،یممکن ن ریغ یکارشناس

خواهد داشت. اما  يشتریب يها یبه بررس ازین ریخ ایرخ داده  تیاقععالم و
 يها يماریکه بر اثر ب يفرد توان یممکن است؟ چگونه م يزیچ نیچن ایآ
جا زد؟  ییکرونا ماریجان خود را از دست داده است، به عنوان ب گرید

 یو علم پزشک شوند یداده م زییتم گریکدیاز  یبر چه اساس مارانیاصالً ب
انسان جان خود را بر اثر کرونا از دست  کیکه  شود یکجا متوجه م از

 ال؟یباکتر یپنومون ایداده 
 م؛یبپرداز ستیبا یم بیفر گریسؤال به پرده د نیپاسخ به ا يبرا

به اسم  زیها ن مرگ ریکاغذ وجود دارد که سا ياحتمال رو نیا پس
 نیچن زین ها مارستانیدر عمل و در ب ایکرونا ثبت شده باشد، اما آ

 وجود دارد؟ یاحتمال
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 ام ساخته یروسیو
 ام، انتخاب کرده دیجد یمرگ اسم يبرا
... گرانید يها روسیمن کشته باشد و چه و روسیو چه

 ام، کرده هیها ته تابوت يبرا ياریبس يها برچسب
 بیام... من طراح فر انتخاب کرده دیجد یمرگ اسم يبرا

 “قرن هستم



 بینهم فر ةپرد
 

 کرونا صیتشخ يها و روش ها تیک
 

.اسکن ی.تی.آر و سی.سیپ یِپاندم شتریکرونا ب یِپاندم
 !یروسیو یبوده تا پاندم

 
رغم اوضاع  یکه عل دیا برخورد کرده ياز شما با افراد کیهر  قطعاً

 يماریخوب، نداشتن عالئم و تظاهرات ب یو حال عموم ینکیمساعد کل
و  نیاز محقق یبرخ يادعا یحت ایآنها مثبت شده است و  يتست کرونا

کرونا  یصیتشخ يها تیک” نکهیبر ا یمبن یاسیس يها تیشخص یحت
را “ 1اند مثبت شده زیپاوپاو و بز ن اهیمستخرج از گ يها نمونه يبر رو یحت
از افراد پس از  يادیکه تعداد ز میهست نی. همه روزه شاهد ادیباش دهیشن

با تکرار تست  شود، یآنها مثبت اعالم م يآن که تست نخست کرونا
 .شود یم یآنها منف جهینت

مشاهده نکند  یعالئم چینباشد و ه ماریب يممکن است فرد چگونه
قرار  انیدر زمره آمار مبتال جهیمثبت شده و در نت يو ياما تست کرونا

 رد؟یگ
 يها تیک یطراح یو چگونگ یفیو ک یفن اتیدر جزئ دیرا با پاسخ

سؤال مهم  نیبه ا میتوان یم اتیجزئ نیا یجستجو کرد. با بررس یصیتشخ
به اشتباه  زین ها يماریب ریبه سا انیممکن است مبتال ایآ”که  میپاسخ ده

 باهاز کرونا به اشت یاز تلفات ناش يادیشده و تعداد ز یمبتال به کرونا تلق
 “دسته قرار گرفته باشند؟ نیدر ا

                                                           
 يها تیدارد اعالم نمود ک یمیش يجمهور ماداگاسکار که خود دکترا سیرئ یمگوفول يآقا 1

 اند. پاوپاو مثبت شده اهیبز و گ يها با نمونه یکرونا حت صیتشخ
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 اریبس یکه چون روش باشد یم یروسیروش، روش کشت و نینخست
 اریبس يها شگاهیآزما ازمندیو خطرناك بوده و ن متیبر، گران ق زمان

به  باشد ی) مروسیباال (به علت خطر نشر و تیامن بیبا ضر یتخصص
است که به طور  یروش تنها روش نی. اردیگ یصورت معمول انجام نم

کرده و همانطور که از نام آن بر  ییرا شناسا روسیو یو قطع میمستق
عدم وجود  ایوجود  توان یدر آن م یروسیبا قرار دادن نمونه و دیآ یم
روش  نیکه ا لیدل نینمود؛ به ا دیآن تأئ ریرشد و تکث يرا از رو روسیو

 میرو یم صیمعمول تشخ يها به سراغ روش شود یانجام نم مارانیب يبرا
 .گردد یآنها اعالم م يکه آمارها بر مبنا

 ):PCR( .آری.سیپ يها تیک. 1
.آر که بدان ی.سیپ يها تیدر ک روسیو کی صیتشخ مالك

عدم وجود  ایاصالً و ابداً وجود  شود یگفته م زین یمولکول يها تیک
قطعه  کیمولکول و   کیوجود  صی! بلکه مالك تشخستین روسیو

 یکیژنت يها شکل که به کمک ابزار نیاست. بد یروسیکوچک از ژن و
زا، وجود و عدم وجود  مواد رنگ سفلوئورسن تیو خاص مریموسوم به پرا

و چنانچه مولکول  گردد یم یبررس ماریقطعه ژن خاص در نمونه ب کی
وجود داشته باشد، پاسخ تست به واسطه  ماریمورد نظر در نمونه حلق ب

مذبور و به دنبال آن فعال شدن  يدینوکلئوت یبه توال يمرهایاتصال پرا
 لیکه توسط دستگاه ر یرسنسمراز و تابش امواج فلوئو یپل يها میآنز
 یمثبت تلق شود، یم يریگ ثبت و اندازه )Realtime PCR.آر(ی.سیپ میتا
 شود یگفته م “یمولکول”ها تست  تست نیخاطر به ا نیبه هم شود، یم

 روسیتنها در و “میکن یگمان م”که  کنند یم ییرا شناسا یچون مولکول
 مورد نظر ما وجود دارد.
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 کرونا روسیژن و یکیساختار ژنت کینمودار شمات -97 ریتصو

شده که در  لیتشک ینیپوشش پروتئ کیاز  یبه طور کل روسیو
تر شدن مطلب  ساده يقرار دارد. برا روسیو یکیپاکت ماده ژنت نیداخل ا
 يها که ژن دیریدر نظر بگ يطناب چند متر کیرا به عنوان  روسیژنوم و

اند و همانگونه که در  آن قرار گرفته يبر رو بیبه ترت یروسیمختلف و
 يها از ژن یقطعات دیکن یمشاهده م 97 ریتصو نییپا گبخش سبز رن

که از آنها در  باشد یم یروسیمسئول ساخته شدن محصوالت و روسیو
 .شود یکرونا استفاده م صیتشخ يها تیک یطراح

ساخته شدن  يهستند که برا یقطعات ژن E,M,N,Rdrp يها ژن مثالً
روش  قتی. در حقرندیگ یکرونا مورد استفاده قرار م صیتشخ يها تیک

هستند  یروسیکوچک و اریبس يها مولکول صیروش تشخ PCR صیتشخ
 نیا ییشناسا يبرا جیرا يها تیبه صورت تمام و کمال. ک روسینه خود و

 ییرا شناسا روسیاست و ابداً خود و دهش یقطعات کوچک طراح
متعلق به  “شود یگمان م”قطعات که  نیاز وجود ا توان یکه مبل کند، ینم
در فرد موجود بوده  روسیحدس زد که خود و توان یکروناست م روسیو

 است.
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شده است که  لیتشک يزیاز چه چ یقطعات ژن نیا دید دیبا حال
کرد. درك  نییرا تع روسیعدم وجود و ایآن وجود  ياز رو توان یم

ها در درك مفهوم  بر ژن یمبتن يها صیها و تشخ ساختار و ساز و کار ژن
 است. تیحائز اهم اریقرن بس بیفر

 اند؟ شده لیتشک يا هیها از چه مصالح اول ژن نیا اما
هستند به نام  یکوچک يها مولکول یها توال ساده ژن انیب به

و  RNAمختص به  لیوراسی(که  باشند ینوع م 5 یکه به طور کل دینوکلئوت
حرف  5 يتنها دارا کیژنت ي) و الفباباشد یم DNAمختص به  نیمیت
موجودات مختلف ساخته  يها حرف تمام ژن 5 نیکه با ا باشد یم
 توان یحرف الفبا م 36با  یفارس اتی. همانطور که در ادبشود یم
 بیبا ترک توان یم زیها ن ژن يآورد در الفبا دیکلمات مختلف پد ها ونیلیم

 ها دینوکلئوت نیبه وجود آورد. ا ياریبس يها ژن ها دینوکلئوت نیا بیو ترت
 (U)لیوراسیو  (T) نیمی، ت(C)نیتوزی، س(G)نی، گوان)(A(نیشامل آدن

 هستند.
ژن مربوط  تواند یم AAACCCCGGGG یتوال یمثال و کامالً فرض يبرا

انسان  ییطال يژن مربوط به رنگ مو ایچشم انسان باشد و  یبه رنگ آب
به  انهیسلولز در مور هیبوده و ژن تجز AAATTCCCGGGGGبه صورت 

 میاست که بدان نیمثال ا نیباشد. مقصود از ا AAAGGCCCGGGGصورت 
آن در  هیبه هم باشد، چرا که مصالح اول هیشب اریتواند بس یها م ژن یتوال

قورباغه و ژن  کیاست و تفاوت ژن سازنده زهر در  کسانیتمام موجودات 
و طول آن  دینوکلئوت 5 نیا بیتنها در ترت روسیو کیساختمان 

باشد  CCCTTTGGGAبه شکل  تواند یمثالً ژن زهر در قورباغه م باشد، یم
 باشد. TCCCTTTGGGATTTCCCGGGبه شکل  روسیو کیاما ژن ساختمان 

 نیمشابه با ا يساختار يدارا نیزم يتمام موجودات رو يها ژن همه
 A,T,C,G اتیادب نیجز هم يزیو در سطح ژن چ باشد یم یفرض يها مثال

 PCRروش  یعنیآنها  يها بر اساس ژن ها روسیو صیوجود ندارد، و تشخ
 یروسیکه ژن ساختمان و ATATATATATمثالً  ،یکیژنت یتوال کی یعنی

قطعه را در نمونه اخذ شده  نیو ا میژن هدف انتخاب کن واناست را به عن
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 جهینت میکرد ییقطعه را شناسا نیو چون ا میکن ییشناسا ماریاز ب
 وجود دارد. ماریدر ب روسیو میریبگ

 
 در بدن انسان نیژن انسول -98 ریتصو
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 یها توال فوق، ژن یفرض يها در انسان، برخالف مثال نیژن انسول
فوق نگاه  یهستند. به توال يدیحروف نوکلئوت 4از تکرار همان  یطوالن

 زیمتما گریکدیمختلف از  يها ژن A,T,C,G نشی: تنها با تفاوت در چدیکن
بلکه  ست،یکل ژن ن ییبه شناسا يازین یحت PCR. در روش شوند یم

دهد، مثالً  لیهدف را تشک یتوال تواند یم زیاز ژن ن یکوچکقطعه  یحت
 باشد. نیژن انسول ییقطعه هدف ما در شناسا تواند یرنگ م یقسمت آب
فقط و ”است ژن هدف ما  ازینخست ن یصیتشخ نیچن يبرا حال

ژن مثالً  نیاگر ا ست یهیکرونا وجود داشته باشد و بد روسیدر و“ فقط
ما  ینیدر حلق و ب یعیمانند استاف (که به طور طب گرید کروبیم کیدر 

ذب تست به طور مثبت کا جهیوجود داشته باشد، نت زیحضور دارد) ن
 خواهد شد.

 ییها ژن یحت کیتکن نی. در اشود یختم نم نجایمسئله به هم نیا اما
به اشتباه ممکن است  زیبا ژن هدف باشند ن یشباهت  نسب يهم که دارا

 شود و منجر به جواب مثبت کاذب گردد. ییشناسا
باشد و ژن  ATATATATAT روسیاگر قطعه ژن هدف ما در و مثالً

ATATCCATATAT نیوجود داشته باشد، هم يگرید کروبیدر م زین 
تست به  جهیبه اشتباه افتاده و نت صیتشخ شود یموجب م زیشباهت ن

 .1طور کاذب مثبت شود
انتخاب شود که به  يا به گونه ستیبا یهدف م يها که ژن ست یهیبد

هدف وجود داشته باشد و نه تنها آن  روسیصورت منحصر به فرد در و
وجود  نیزم يموجودات رو ریدر سا زیبه آن ن هیشب يها ژن بلکه ژن

. مثالً اگر ژن مشابه با ژن میا به خطا رفته مینکن نینداشته شود و اگر چن
 عتاًیروزانه ما وجود داشته باشد، طب یمصرف جاتیدر سبز یروسیهدف و

ژن مذکور در حلق  يحاو یاهیگ يها سلول جاتیسبز نیپس از خوردن ا
 ییشناسا یروسیبه اشتباه به عنوان ژن و يریگ قرار گرفته و پس از نمونه

مشابه و  يها اگر ژن ایو  شود یتست به طور کاذب مثبت م جهیشده و نت

                                                           
 یطوالن اریها بس ژن یواقع یاند و توال موضوع ارائه شده يساده ساز يبرا یفرض يها یتوال 1
 .باشد یم
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مثل کتان و پنبه وجود داشته باشد و  یاهیدر گ یروسیو هدفژن  هیشب
آن  يحاو يها و سلول فایورود ال میماسک استفاده کن هیما از آنها در ته

ما منجر به مثبت شدن تست به طور کاذب  ینیژن  آن به حلق و ب
 ستیهمز يها کروبیو م وتایکروبیموارد مهمتر م نیخواهد شد. از همه ا

 یژن يما هستند که اگر دارا یفوقان یو گوارش یتنفس يموجود در مجار
 شود یکرونا باشند، به طور کاذب تست مثبت م روسیبه ژن هدف و هیشب
نبوده و  کیدور از ذهن و تئور يمورد بر خالف موارد قبل مورد نیو ا
دانست  میفصل خواه نیا ياست که در انتها زیچالش برانگ زین اریبس

 چرا.
بر  ياریمع نکهیا يژن هدف برا نیا ست یهیکه ذکر شد، بد همانطور

و منحصر به  یاختصاص یژن ستیبا یاشد مب ماریدر بدن ب روسیوجود و
 میتوان ینشود. اما چگونه م افتی يگریجاندار د چیباشد و در ه روسیآن و
 خاص وجود دارد؟ روسیو کیژن فقط در  کیکه  میکن یبررس

موجودات  يها ژن ییهر ساله و همه روزه در حال شناسا نیمحقق
پروژه ژنوم  میعظ يا در سنوات قبل در پروژه یهستند و حت نیزم يرو

را به  یانسان يها آن ژن یبررس جهیاند که در نت رسانده انیانسان را به پا
 زین اهانیو گ ها کروبیم يپروسه برا نیاند. ا نموده ییطور کامل شناسا

 يها گاهیاطالعات به دست آمده را به پا نیاست و محقق انیدر جر
تمام  رندهیبانک دربرگ نی. ادهند یموسوم به بانک ژن ارائه م یاطالعات

 .باشد یم نیزم يموجودات رو یکیاطالعات ژنت
ژن هدف را با  یبه روش مولکول یصیتشخ يها تیک یهنگام طراح در

از نظر شباهت با ) BLAST(مانند؛ بالست ک،یوانفورماتیب يها کمک ابزار
 یالمقدور از ژن یتا حت میکن یم یجانداران بررس ریموجود در سا يها ژن

موجودات زنده  ریکه نه تنها آن ژن در سا میبه عنوان هدف استفاده کن
موجودات شباهت و  ریسا يها ژن هدف با ژن ینشود، بلکه حت افتی

از شباهت به حداقل  یناش يخطا زانینداشته باشد و م زین یکیقرابت ژنت
 برسد. 

و درمان  صیموجود در مراکز تشخ يها تیبه ک ستیبا یم حال
به عنوان ژن هدف  ییها چه ژن ها تیک نیا یدر طراح نکهیو ا میبپرداز
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بوده  روسیها مختص به کروناو ژن نیا ایآ نکهیاند و ا در نظر گرفته شده
 وجود دارد؟ زین ها کروبیم ریدر سا ای

چند ژن به عنوان ژن هدف به کار رفته  جیرا يها تیدر ک معموالً
 E ,RDRPو ژن  Nيها است که عبارت است از ژن

مربوط  يساختار يها نیژن مسئول ساخته شدن پروتئ نیا: Eن . ژ1
 Envelope small نیپروتئ نی. نام کامل اباشد یم روسیبه پوشش و

membrane protein ساختمان  يریدر شکل گ یبوده که نقش مهم
 يها تیدارد. در اکثر ک یروسیپاکت و لیو به اصطالح تشک روسیو

هدف در نظر گرفته  يها از ژن یکیژن به عنوان  نیکرونا ا یصیتشخ
را  يمحرز گردد و ماریژن در نمونه حلق ب نیشده است تا چنانچه وجود ا

 نیژن نخست نی. امیریدر نظر بگ روسیو نیا نیناقل ای انیدر شمار مبتال
کرونا به  صیتشخ يبرا یسازمان بهداشت جهان ياست که از سو یژن

-دیکوو یژن، ژن اختصاص نیاکه  یدر حال شود؛ یاعالم م یصورت رسم
 یعنی. 1وجود دارد زین روسیخانواده کروناو ياعضا رینبوده و در سا 19

 يها یدچار سرماخوردگ زیخانواده ن نیا يها روسیو ریاگر فرد با سا
-دیشده و مبتال به کوو ییژن شناسا نیهم شده باشد ا فیمتوسط و خف

 در نظر گرفته خواهد شد. 19
هنوز  PCRتست  ياحتمال (احتماالت خطا نیتنها با فرض هم حال

مثبت شده  يو PCRکه تست  يبه هر فرد توان یم اینشده است) آ یبررس
و به  نیتر یروش قطع نیکه ا ست یدر حال نیگفت؟ ا ییکرونا ماریب

 .رود یکرونا به شمار م يماریب یینها دییتأ یعبارت
شباهت  يدارا روس،یخانواده کروناو ياعضا ریسا يها با ژن Eژن
در نمونۀ  زیها ن قطعات از ژن نیکه اگر ا ست یهیو بد باشد یم يساختار

کرونا در نظر  روسیگردد، تست مذکور مثبت و فرد واجد و افتی ماریب
 ریاز سا یناش يها یسرماخوردگ بیترت نیگرفته خواهد شد و بد

                                                           
1 Comparison of seven commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-

19 Puck B.van Kasterena1Basvan der Veera1 
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 19-دیبه کوو انیدر شمار آمار مبتال زین روسیکروناو هخانواد يها هیسو
 قرار خواهد گرفت.

 شود یته مفاصطالحاً واکنش متقاطع گ دهیپد نیبه ا یدانش پزشک در
دو ساختمان موجب اتصال  انیم يکه شباهت ساختار یو اشاره به زمان

 يمتعدد قاتیدر تحق نیشود. عالوه بر ا صیاشتباه و بروز خطا در تشخ
خانواده  ياعضا ریو سا روسیکروناو Eنژ انیواکنش متقاطع م

 يکه در ماه جوال یشده است، از جمله گزارش رشگزا ها روسیکروناو
 Comparison of sevenبا عنوان  یشناس روسیدر ژورنال و 2020

commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-19 ی. ولدیبه چاپ رس 
چرا  کاهد، ینم یمولکول يها تست یاز ارزش علم يزیچ تیخصوص نیا

قابل رفع  یمولکول يو ابزارها یکیوانتفورماتیب يها مشکل با ترفند نیکه ا
تا  ها یبررس نیپرداخت و مقصود از ا میها خواه به آن شتریکه پ باشد یم

آن  يها کرونا و چالش صیتشخ يها روش اتیکل یکار بررس يجا نیبه ا
فرد به  يابتال انگریب تواند ینم ییتست مثبت به تنها میتا بدان باشد یم

 باشد. ییعفونت کرونا
 یتوسط سازمان بهداشت جهان يدییژن به عنوان ژن تأ ن: ایN . ژن2
 ياعضا ریدر سا زیژن ن نیادعا شده ا یشده که به طرز جالب یمعرف

 خانواده کرونا وجود داشته ممکن است منجر به واکنش متقاطع شود.
 ياعضا ریادعا شده در سا زیژن ن نیکه ا ،یلیژن تکم: RDRP . ژن3

از  یبخش ناًیمبحث ع تیاهم لیوجود دارد (به دل ها روسیخانواده کروناو
 .1!)میا ذکر کرده یرا در پاورق قاتیتحق

                                                           
1 The WHO recommends RdRP, E and N genes for the detection of the 

novel coronavirus2020a: E gene for first line screening, RdRp gene for 
confirmatory assay, and N gene for additional confirmatory assay. 
Although these genes reported as potential targets for the detection 
of coronavirus, we found out that only one of them (RdRP_SARSr-P2) 
was almost specific for the new coronavirus and the other introduced 
probes would detect the other types of coronaviruses. In this regard, 
the false-positive test results may extend for COVID-19, and many 
patients with mild symptoms may be infected by the other types of 
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 نی. در اولگردد یبحث آشکار م يابتدا نیقرن در هم بیاز فر يا پرده
 ریدر سانداشته و  19-دیکوو هیاست که اختصاص به سو یژن هدف ژن

 نیبه هم زین گرید يها وجود دارد. ژن زین روسیخانواده کروناو ياعضا
 متقاطع شوند. يها منجر به واکنش توانند یصورت م

 نیتر آل دهیو ا نیتر نانهیدر خوشب Eژن ییتنها با اتکا به شناسا یعنی
 ماریب کی ینیدر نمونه حلق و ب توانند یم یصیتشخ يها تیحالت، ک

و  کند یبررس ها روسیخانواده کوروناو ياضاز اع یکیوجود و عدم وجود 
 وعیمرهون ش ها روسیو نیما از ا یقاتیو تحق یکیچون عمده دانش ژنت

هستند که به طور  ییها هدف، ژن يها سارس و مرس بوده، عمدتاً ژن
اند که البته در  وجود داشته زین ها يماریب نیعامل ا يها هیمشترك در سو

که وجود  ستیگسترده دور از ذهن ن وعیو ش یپاندم کیهنگام وقوع 
باشد، چرا که  یمسبب پاندم هیمذکور مربوط به وجود همان سو يها ژن

 يگرید يها هیسو يمسر اریبس يماریب کی وعیهنگام ش درفرض که  نیا
 ریز ذهن است (اما غدور ا یشوند کم يماریخانواده موجب بروز ب نیاز ا

موارد  نیا يرو شیپ يها حال نکته مهم در چالش نی) با استیممکن ن
 است:
در گستره  ها ییزا يماریب یحت ایو  ها يریگ چالش اول: وقوع همه -

و  ییشناسا قیعامل آن به طور دق يها کروبیم شود یمحدودتر موجب م
 صیامر در عالم تشخ نیشود که ا نییتع قیآنها به طور دق یکیژنت یتوال

وجود نقشه  يایاز مزا یکیاست، به طور مثال  تیبا اهم اریو درمان بس
منحصر به فرد  يها ژن ییامکان شناسا نیهم روسیو کی یکیژنت
 يها تیک یو استفاده از آنها به عنوان ژن هدف در طراح روسیو

که امروزه در  یکیاز اطالعات ژنت يادی. مثالً بخش زباشد یم یصیتشخ
 شود یاز آن استفاده م دیجد روسیو درمان کروناو صیتشخ يراستا

بروز سارس و مرس حاصل شده است،  یاست که در ط یکیاطالعات ژنت

                                                                                                                  
coronavirus - COVID-19 target: A specific target for novel coronavirus 

detection- PMID: 32510005 
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 دیجد روسیدر خصوص کروناو یکیامروزه به استناد همان اطالعات ژنت
 .گردد یانجام م قاتیو درمان در سطح تحق صیتشخ يها برنامه زین

چند درصد  يبشر یکه دانش فعل نجاستیچالش نخست ا اما
 یرا کشف و توال نیکرة زم يها روسیو به طور خاص و ها سمیکروارگانیم

اطالعات  رندهیدر برگ یدانش فعل اینموده است؟ آ نییآنها را تع یکیژنت
سؤال  نیها و.. است؟ پاسخ به ا قارچ ها، يباکتر ها، روسیو یتمام یکیژنت

 يها کروبیدرصد از م 30بشر تا به امروز  یاست. چرا که حت یقطعا منف
درصد  70) موجود در بدن خود را شناخته است و وتایکروبی(م ستیهمز

درباره  یاند، بلکه اطالعات نشده یینه تنها خودشان شناسا ها کروبیم نیا
بانک با  نیژنوم آنها وجود ندارد که به بانک ژن ارائه شده باشد و ا

 يها ژن ریشباهت آنها را با سا یکیوانفورماتیب يافزارها نرم زاستفاده ا
و  يباکتر روس،یچه تعداد و دیموجودات بسنجد. حال تصور کن ریسا
وجود دارند که بشر تا امروز نتوانسته نقشه  گرید يها سمیکروارگانیم

 یام طراحکند و در هنگ رهیخذکند تا در بانک ژن  هیآنها را ته یکیژنت
 شباهت ژن هدف خود را با آن بسنجد! یولکولم يها تیک

در خانواده  ییها هدف با زن يها چالش نخست شباهت ژن پس
و  یکیوانفورماتیب يها کیمشکل با تکن نی(که ا باشد یکرونا م روسیو

نکته را مدنظر داشت که  نیا دیدر درجه دوم باقابل حل است) و  یکیژنت
 يوجود داشته باشند که دارا زین گرید يها روسیاز و یممکن است انبوه

 ییزا يماریبودن و عدم ب تیبوده و حال بنا بر کم اهم Nو Eمشابه يها ژن
قرار نگرفته و نقشه  یمورد بررس یشناس روسیو و کیژنت نیتوسط محقق

 نیاز افراد وجود ا یدر برخ جهینشده است و در نت نییآن تع یکیژنت
که تا به  ییها روسیو مثبت کاذب گردد. جهیمجهول سبب نت روسیو

خاطر توسط  نیدردسر ساز نبوده و به هم ربش يامروز چندان برا
مبدع تست  شود یاند. گفته م گرفته نشده يجد نیمحقق کروسکوپیم

PCR يبرا دیروش نبا نیاست که ا دهیورز دیتأک زین سیمول يکر يآقا 
در  ستیبا یو کاربرد آن م ردیمورد استفاده قرار گ یعوامل عفون صیتشخ

نقل  نیا نیاز محقق ياریبس همحدود گردد (ک یکیژنت قاتیحوزه تحق
مسئله دانست که  نینظر را هم نیبتوان علت ا دیاند). شا قول را رد کرده
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مرتبط با بشر را  يها سمیکروارگانیم یتاکنون ژنوم تمام ياصالً علم بشر
 یژن هدف را با آن بسنجد و مثالً اگر توال ینکرده است که توال ییشناسا

AACCTTGGAATT کرونا انتخاب کند  روسیهدف در و یلرا به عنوان توا
وجود  زین گرید کروبیم کیدر  یتوال نیوجود ندارد که ا ینیتضم چیه

 70نشده است، چرا که ما هنوز نسبت به  یینداشته باشد که هنوز شناسا
و  یگوارش يخود که هم اکنون در مجار ستیهمز يها کروبیدرصد از م

 ییچه برسد به شناسا م،یرندا یشناخت کاف کنند یم یما زندگ یتنفس
 !ها سمیکروارگانیکامل ژنوم م

به  ایو  یقانون نانوشته در دانش پزشک کیبه صورت  یفوق حت فرض
 کی جهیتنها به نت صیصورت نامحسوس موجب شده تا در عالم تشخ

معموالً  يماریب کیبه  يابتال یقطع جهینت يست استناد نگردد و برات
مدنظر قرار  ینیو بال يربرداریتصو يها یبررس ها، شیاز آزما يا مجموعه

 يبوده که در راستا يفرض الهام بخش افراد نیا رسد یبه نظر م رد،یگ
 دیتأک یصیتشخ جهیهمواره بر وجود چند نت يماریب کی صیتشخ
 .اند دهیورز

نخواهد کاست چون به هرحال  یفوق هرگز از ارزش متد مولکول فرض
 یبوده و موجب انقالب يبشر يدستاوردها نیتر شرفتهیاز پ یکیروش  نیا

است و مسئله مورد مناقشه تنها استفاده  دهیکرد یشناس ستیدر دانش ز
در  ژهیهاست، به و عفونت صیدر تشخ یقطع یروش به عنوان روش نیاز ا

ممکن  هیهر سو يها مانند؛ آنفوالنزا و کرونا که ژن یروسیو يها عفونت
 مشابهت داشته باشد. یروسیآن خانواده و ياعضا ریسا يها است با ژن

است که اصالً در  یذکر شد مربوط به زمان نجایکه تا به ا يموارد
وجود نداشته باشد و ما به اشتباه  ییکرونا روسیفرد و ینینمونه حلق و ب

 نیبا ا یژن یرا به علت شباهت در توال يگرید سمیارگان ایو  کروبیم
قرار  ایگو م؛یکن یکرونا تلق روسیرا واجد و ياشتباه گرفته و و روسیو
 !میمتعجب شو شتریب ستا

کرونا در  روسیو ییبا شناسا یهم وجود دارد که حت یحاالت ایآ اما
 و مبتال به عفونت نباشد؟ روسیواجد و يفرد، و ینینمونه حلق و ب
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مثبت شده  یتست به درست نکهیبا وجود ا یممکن است حت ایآ یعنی
مثبت  يخطا م؟یاست بازهم فرد مبتال نبوده باشد و ما به خطا افتاده باش

 کاذب؟
 مثبت است. پاسخ

 اتفاق رخ خواهد داد: نیحالت ا نیچند در
ر روش د یروسیعفونت و صیتشخ ي. همانطور که ذکر شد مبنا1
PCR  جواب مثبت و  یعنی باشد یم یقطعه ژن کیعدم وجود  ایوجود و
. باشد یم یقطعه مشخص ژن کیعدم وجود  ایهمان وجود  تیک یمنف

است که  نیباشد ا يسؤال هر انسان هوشمند ستیبا یکه م یفینکته ظر
 روسیو کیمتعلق به  یقطعه ژن نیدارد ب دوجو یتفاوت ایروش آ نیدر ا

اصالً موجودات زنده محسوب  ها روسیو تی(در کلمرده؟  روسیو ایزنده 
شده و  یفعال شده، خنث ریغ يها روسیاما در اصطالح به و شوند، ینم

را  یستیز يها میو آنز ییایمیمواد ش ،یمنیا ستمینابود شده توسط س
 .)مییگو یمرده م روسیو

 یقطعات ژن ییروش شناسا نیا ياز خطاها گرید یکی قتیحق در
که توسط  باشد یم یروسیو يها به اصطالح الشه ایمرده  يها روسیو
اند و دست بر قضا همان الشه  رفته نیفرد از ب یذات یمنیا ستمیس
 PCRحلق از فرد اخذ شده و توسط تست  يریگ در نمونه یروسیو

 چیفاقد هرگونه عالمت بوده و ه فردکه  یدر حال گردد یم ییشناسا
 روسیچون اصالً و باشد، یاو متصور نم يبرا زیاز بابت ابتال ن یمشکل
توسط  ها روسیو نیکند و ا ییزا يماریوجود ندارد که بتواند ب يا زنده
 ییزا يماریاند لذا قادر به ب شده یبه دام افتاده و خنث یذات یمنیا يها سد

 زییاشتباه مثبت شده است. عدم قدرت تم به يو PCRاما تست  ستند،ین
 يها تست يها از خالءها و چالش گرید یکیزنده از مرده  روسیو

 .باشد یم یمولکول صیتشخ
 نکهیا يبرا یعنی: باشند یم یدز عفون يدارا ها کروبیم ی. تمام2

باشد در  ینیتعداد آنها به مقدار مع ستیبا یکنند م ماریبتوانند فرد را ب
 ها کروبیم ینخواهند بود. مثالً برخ ییزا يماریصورت قادر به ب نیا ریغ

 یرخکه ب یکنند در حال ییزا يماریب توانند یعدد م 10در تعداد  یحت
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سازد. در  ماریعدد باشند تا فرد را ب 100000 ستیبا یحداقل م گرید
در ابعاد  ياریبس يها یآن کپ يشده و از رو ریژن هدف تکث PCRروش 

اگر  ی) و حتها کلیخواهد آمد (بسته به تعداد س دیپد یکپ ونیلیهزار و م
آن  يها نژتعداد  یروسیژن و ریروش با تکث نیکم باشد ا روسیتعداد و

وجود ژن و  ریعدم تکث ای ریتکث نیهم يتا بتواند از رو دهد یم شیرا افزا
 را احراز کند. روسیوجود و جهیدر نت

معناست  نیو به ا شود یگزارش م ID50معموالً به صورت  یعفون دز
مورد  تیدرصد جمع 50مورد نظر قادر است در  کروبیکه چه تعداد از م

پاتوژن مورد  یعدد به عنوان دز عفون نیکند و ا يماریب جادیا شیآزما
هر  یباالتر از دز عفون يکه دزها ست یهی. بدگردد یم فینظر تعر

عالئم و عوارض  ریدرگ شتریرا ب يفرد خطرسازتر بوده و و يراب کروبیم
 خواهد ساخت. يماریب

 یو دز عفون باشد یعدد م 790آنفوالنزا  روسیو یدز عفون مثالً
 یو دز عفون باشد یعدد م 10(عامل سل)  سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما

 ی. دز عفونباشد یکمتر م اریزخم) بس اهی(عامل س سیآنتراس لوسیباس
و  یکیژنت يها بنابر تفاوت ممکن است فرد به فرد متفاوت باشد و یحت

 روسیاز و يبه دز چند برابر ازیمبتال شدن ن يبرا يفرد یکیمنولوژیا
 باشد.

 جهیتا به امروز نت قاتیآن تحق یکرونا و دز عفون روسیخصوص و در
بوده  دهیچیزمانبر و پ يامر یدز عفون نیینداشته چرا که تع یدر پ یقطع
 قاتیتحق یط یدارد ول یشگاهیآزما يها و مدل یبه داوطلب انسان ازیو ن

-Development of a Doseکه با عنوان  Watanabeانجام شده توسط 
response model for sars coronavirus ز  ده،یبه چاپ رس نیدر چد

عدد گزارش شده  Sars-Cov1 (280س(عامل سار يکرونا روسیو یعفون
با  یقیدر تحق imke Schroderاز جمله  يگرید نیکه محقق یدر حال
و  روسیکروناو یدز عفون Covid-19: A risk Assesment perpectiveعنوان 

 يبه هم دانسته اما از ذکر هرگونه عدد کینزد اریبس با را آنفوالنزا روسیو
در  Erin Bromageبه نام  يگریکه محقق د یاست در حال دهیاجتناب ورز

 یدز عفون The risk –know them-avoid themبا عنوان  يا مقاله
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وجود  نیعدد در نظر گرفته است. اما با ا 1000را  دیجد روسیکروناو
کرونا در دسترس نبوده  روسیو یدز عفون وصدر خص يتر قیاطالعات دق
به  شود، یکمتر بدان اشاره م زیو منابع روزمره ن تر جیرا يها و در رسانه

کرونا را  روسیو یدز عفون 2020 یماه م 29در  مزیتا وركیویکه ن يطور
 .دینما یم فیتعر“ چند صد” بیبا عبارت عج

 روسیکه تعداد و یطیدر شرا شود ینکته به ذهن متبادر م نیا حال
 یچه تعداد کپ باشد یعدد م 1000شود  ماریب يفرد نکهیا يبرا ازیمورد ن
 گردد؟ یها م در تست موجب مثبت شدن تست یروسینامبر و
 جهینت نیبه ا یصیتشخ يها تیک يها بروشور و شناسنامه یبررس با

 200 صیکرونا در حدود تشخ صیتشخ يها تیک تیکه حساس میدیرس
عدد  200به آن معناست که اگر تعداد  نی! اباشد یم یروسینامبر و یکپ
چرا که  شود، یمثبت م PCRشود تست  افتی ماریدر نمونه حلق ب روسیو

و  باشد یم یژن یدستگاه کپ کیژن هدف به مانند  ریتکث PCRاساس کار 
با  ها يریگ ممکن است در نمونه ایکه آ شود یسؤال به ذهن متبادر م نیا

 روسیعدد و 200 يدارا يکه سواب نازوفارنکس و میمواجه شو يافراد
موجود در  يها روسیکه تعداد و یمثبت شود در حال يباشد و تست و

 يکردن و ماریباشد و ناتوان از ب یاز دز عفون راو اساساً کمت ینیحلق و ب
 باشد؟

 ماریفرد ب“ نمونه”که  دهند یپاسخ م نگونهیسؤال را ا نیا نیمتخصص
مشت ” لیو با تمث ماریاز ب يا تنها نمونه دیآ یآنگونه که از نامش بر م

 ماریسواب ب يبر رو روسیعدد و 200بوده و چنانچه تعداد “ نمونه خروار
 يبدان معناست که تعداد چند برابر نیستخراج شده باشد اا ياز حلق و

حجم کوچک از  کیحضور دارد و ما تنها  يدر بدن و روسیو تیاز جمع
 یو حت میا استخراج کرده“ نمونه”را به عنوان  يسطح کوچک بدن و کی

 ریفرد و وجود مقاد يبر ابتال یلیدل زین یوجود تعداد کمتر از دز عفون
 .باشد یم ماریدر بدن ب روسیو شتریب

چرا  باشد یم یمسئله مهم و محل تأمل یوجود مسئله دز عفون نیا با
که  دهد یاصل مهم سوق م نیا رشیما را به سمت پذ شیاز پ شیکه ب

 یفرد را قطع يابتال توان ینم یشگاهیمثبت آزما جهیصرف وجود نت
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 يتر و کامل تر قیدق ینیبال ناتیها و معا به تست ازیدانست و همواره ن
 .میبدان یواقع يمبتال کیرا  يردتا ف میدار

 زیعدد ثابت و جهان شمول ن کی یدز عفون نکهیمهمتر ا نکته
 ستمیقدرت س ،يولوژیزیف ک،یبلکه فرد به فرد با توجه به ژنت باشد، ینم
بودن  تر يافراد بنابر قو یفرد متفاوت خواهد بود؛ مثالً در برخ یمنیا

تا فرد مبتال  میدار اجیاحت روسیبه و یچند برابر دز عفون یمنیا ستمیس
 یمنیا ستمیهم که مبتال به ضعف س يشود و در مقابل افراد يماریبه ب

 مبتال شوند. یعفون ياز دزها تر نییپا يهستند ممکن است توسط دزها
و  شود یم افتیدر نمونه حلق فرد  روسیو ي. در موارد متعدد3

وجود  نیدر ا یفیاما باز هم نکته ظر شود یموجب مثبت شدن تست م
کردن  ماریقادر به ب یصرف نظر از دز عفون یروسیمقدار و نیا ایدارد، آ
به بدن  کروبیم کیکه صرف ورود  ستین دهیپوش یبر کس باشد؟ یفرد م

 یفرد و خطوط دفاع یمنیا ستمیچرا که س شود ینم تالفرد مب زبانیم
فرد مقتدرانه عامل مهاجم را حذف و نابود  یو اکتساب یذات یمنیا
 یمنیا یکه خطوط دفاع میهست نیشاهد ا يدر موارد محدود دینما یم

فرد شکسته شده باشد و عامل مهاجم توانسته باشد وارد بدن  یذات
 ییزا يماریگذشته و موفق به ب دیسف ياه شده و از چنگال گلبول زبانیم

اعم  زا يماریب کروبیم ها ونیلیشود، اما به طور معمول در هر ساعت با م
هر  ها یمنیا ستمیو س میاز کم خطر و پرخطر ممکن است برخورد کن

با  یحت ستیو دور از ذهن ن سازد یاز مهاجمان را نابود م یلحظه انبوه
 یشگاهیآزما يها مثبت شدن تست و زبانیبه بدن م روسیفرض ورود و

را مغلوب و نابود کرده  یفرد عامل عفون یمنیا ستمیس یدك زماندر ان
از خود  یعالئم چیه يو میا کرده یتلق ماریباشد حال آنکه ما فرد را ب

 نشان ندهد.
و وجود عالئم  یلیتکم يها تست تیبر اهم يگرید لیدل زیعامل ن نیا

صرف مثبت  میتا بدان باشد یم يماریفرد به ب ياحراز ابتال يبرا ینیبال
ها و ارقام و داده  آمار ندیاگرچه خوشا یشگاهیآزما يها بودن تست

داللت بر  يشمار یدر موارد ب قتیبوده اما در حق یانسان يها يساز
به صورت  یشگاهیآزما يها انجام تست نکهی. مضاف بر اکند ینم يماریب
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از کشورها و  ياریدر بس جیآنگونه که امروزه به طور را يو اجبار يادوار
 یعالئم يآن که فرد دارا یب شود، یها انجام م ها و ارگان شهرها و سازمان

 ییو چشا ییایحواس بو ییهمچون تب و سرفه و بدن درد و نارسا ینیبال
چرا که ممکن است  کند ینم صیبه تشخ یکمک چندان قتیدر حق اشدب

را در قالب آمار به جامعه  يد مذکور بوده باشد و ما اعداداراز مو یکیفرد 
چندان  یموضوع دهیپد نی. استندین ماریکه در واقع ب میارائه کرده باش

با مراجعه به  تواند ینبوده و هر کس م زیمکتوم و شناخته نشده ن
 یشگاهیکه فرد با وجود تست آزما ابدیرا ب يخود موارد متعدد انیفاطرا

که  ینبوده در حال ماریب تقیرا تجربه نکرده و در حق یعالئم چیمثبت ه
 يافراد یاز آمار است (حت یجزئ يماریبه ب انیدر شمار مبتال زینام او ن

 رامپدونالد ت ایو  چیموویرونالدو و زالتان ابراه ستانویمشهور همچون کر
شرکت تسال که  سیماسک رئ النی) و سرانجام اکایجمهور آمر سیرئ

 .خواند یو تقلب م يکالهبردار کی.آر کرونا را ی.سیپ يها تست
الزم  م،یدان یرا م کیتکن نیدر ا جیرا يها که خطاها و چالش اکنون

روش  نیتر یروش قطع نیکه ا میشیندیمسئله ب نیبه ا يا است لحظه
 نینفر با مثبت شدن ا ها ونیلیفرد به کرونا بوده و هزاران و م ياحراز ابتال

 اند. به کرونا و کشته شدگان آن قرار گرفته انیتست در آمار مبتال
 مارانیب یحت د،یرا در نظر آور یو مراکز درمان ها مارستانیب يا لحظه

تست  يمذکور دارا يها هم ممکن است بنابرچالش یرعفونیغ يها بخش
خواهد  يزیفوت آنها علت مرگ چه چ یباشند! حال در گواه PCRمثبت 

که مملو از خطا و خالء  ست یام ما روشآمار و ارق يمبنا تیبود؟ در نها
 است.

 نیا يو مجدداً بر رو میبه آمار تلفات کرونا در جهان بزن سري اکنون
 !میتأمل بورز تیجمع

 صیتشخ يها مثبت کاذب تست جیرفع مشکالت و نتا يها راهکار
 ؛یمولکول
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 :ییافزا تیاختصاص يها روش
شباهت قابل  یانتخاب شوند که حت يا هدف به گونه يها . ژن1
امر تنها در  نینداشته باشند که ا ها کروبیم ریسا يها با ژن یتوجه

اند  شده ییصادق است که تا به امروز شناسا ییها سمیکروارگانیخصوص م
 است. دهیآنها در بانک ژن ثبت گرد یکیو نقشه ژنت

ژن خاص دو  کی ي: به طور مثال براشتریب يها مریپرا ی* طراح
 يها یتوال ریشود که شانس واکنش متقاطع با سا یطراح مریجفت پرا

 را به حداقل برساند یژن
ژن(روش  کی یبررس يچند ژن به صورت همزمان بجا انیب ی* بررس
 تیاختصاص شیافزا يدر راستا يدیروش مف زیروش ن نیمتداول): ا

ژن به عنوان  کیروش به وجود  نیدر ا رود یبه شمار م یعفون يها تیک
 يها ژن  ژهیبه و يشتریب يها نده نکرده و وجود ژنجواب مثبت بس

 نیکه با ا ردیگ یدر دستور کار قرار م) ORF8 ن(مانند ژ هیسو یاختصاص
به اشتباه به عنوان  زین يگرید کروبیژن مشابه در م کیاگر  یترفند حت

امر را به  نیدوم و سوم بروز ا يها شود وجود ژن ییژن هدف شناسا
 کروبیم کی نیچرا که احتمال وجود چند ژن مشابه ب رساند یحداقل م

 ياست. مثالً برا فیضع اریآن بس وادهاز خان ریغ يگرید سمیو ارگان
 میاستفاده کن ORF8 ,RDRPو  E,Nژن  چهارکرونا از هر  روسیو صیتشخ

 Eبه علت شباهت با ژن يباکتر کیاگر به فرض ژن موجود در  یکه حت
نشد تست مذکور مثبت  ییشناسا Nو  RDRP يها ژن یشد ول ییشناسا

 در نظر گرفته نشود.
که در  ی: زمانکیولوژیدمیو عوامل اپ یزمان طی. در نظر گرفتن شرا2

 کیاز  يا هیسو يریگ و همه میخاص هست يماریب کی وعیدوره ش
که با همان عالئم به  يگزارش شده است، معموالً افراد یروسیخانواده و

 یخاص تلق هیمبتال به آن سو ندینما یمراجعه م یو درمان صیمراکز تشخ
 روسیو کروناو 2010روشن شدن موضوع از سارس سال  يرا. بشوند یم

 .شود یذکر م یمثال 2019
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 باشد یم یعفون صیتشخ يها تیکه ژن هدف عمده ک E يها ژن مثالً
وجود  زیخانواده کرونا ن ياعضا ریباال در سا اریبس يبا شباهت ساختار

وجود دارد که  ینیکه چه تضم شود یمسئله موجب پرسش م نیدارد و ا
باشد؟  2019سال  هیفرد به همان سو يبر ابتال یلیژن دل نیا ییشناسا

گسترده  يها يریگ همه نکهیاند با توجه به ا در پاسخ گفته نیمتخصص
بوده و  يگرید يایگذشته و در جغراف يها در سال ها روسیکروناو

و  یبنابر فاصله زمان باشد، یم 2019سال  هیمربوط به سو یفعل يریگ همه
در نظر  2019سال  يریگ موجب همه هیهمان سو هیسو نیا ییایجغراف

 .شود یگرفته م
ذکر است که موارد مذکور تنها مربوط به  انینکته شا نیا انیپا در
عفونت و به  صیتشخ يها روش نیتر شرفتهیاز پ یکیبه عنوان  PCRروش 

و  ها کروبیم ییدر شناسا يدستاورد دانش بشر نیآخر ینوع
که  باشد یتا به امروز م ها کروبیم ییروش شناسا نیتر یاختصاص

 تیتا حد اختصاص کروبیم يژن انحصار کیبر وجود  یرا مبتن صیتشخ
و حساس نموده است که امروزه از جمله  یاثر انگشت تخصص

در  یحال حت نیاما با ا باشد یم یشگاهیزماآ يها تست نیتر متیق گران
کاربرد نداشته و از  ییها به تنها از عفونت گرید ياریبس ییشناسا
 يبرا ایگردد. اما آ یاستفاده م زیهمچون کشت و... ن یلیتکم يها روش

تست انجام  نیاند ا که مبتال به کرونا در نظر گرفته شده يتک تک افراد
بهتر  ایدر نظر گرفته شده است؟  PCRتست  يها بر مبنا شده و تمام آمار

کرونا وجود داشته و مورد  صیتشخ يبرا يگرید يها چه تست مییبگو
در  PCR يها تیکه اصالً ک ستین دهیپوش یچون بر کس باشد؟ یاستفاده م

در  يبه صورت تجار وعیسه ماه پس از ش ایدو  باًیتقر وعیدوره ش
 يعمدتاً بر مبنا صیقرار گرفت و تا قبل از آن تشخ ها شگاهیدسترس آزما

تست به علت  نیانجام ا نکهیبود. مضاف بر ا یصیتشخ گرید يها روش
 طیو مح متخصص يرویو ن شرفتهیپ زاتیبه تجه ازیآن و ن يباال نهیهز

 زین یصنعت يها کشور نیتر شرفتهیپ یمحدود بوده و حت اریاستاندارد بس
اند و  داشته ییها تیبا انجام آن در سطح گسترده مشکالت و محدود

تنها به  ها نهیدر هز ییجو صرفه يمشاهده شده است که مراکز برا اریبس
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 میدان یاند که اکنون م بسنده کرده Eژن مانند ژن کی ییشناسا
مثبت  ينداشته و ممکن است منجر به خطا 19-دیبه کوو تیاختصاص

 کاذب گردد.
تا  میکن يا اشاره زیکرونا ن صیتشخ يها روش ریاست به ذکر سا الزم

 يتا چه حد بیفر هیبوده و فرض یاز آمار و ارقام واقع زانیچه م مینیبب
 صحت دارد؟

کرونا خود محل  صیروش تشخ نیتر یقطع میکار دانست ينجایبه ا تا
 است. بیطراحان فر يبرا ییطال یابهام و فرصت

 روسیو هیعل یاختصاص يها يباد یآنت ییشناسا روش. 2

 :تست خون -کرونا (پادتن) 
از  يتست نخست مختصر  نیا صیدرك بهتر از سازوکار تشخ يبرا

به  روسیکه همزمان با ورود و شود یذکر م کینولوژومیفعل و انفعاالت ا
 دهد؛ یبدن فرد رخ م

 يها بتواند از سد روسیو کیبه طور خاص  یعامل عفون کی چنانچه
بدن عبور  یدفاع ییایمیمانند پوست و مخاط و عوامل ش یذات یمنیا

کرده و در  ریآن تکث جهیشود که بتواند در نت زبانیکرده و وارد سلول م
 :دهد یرخ م ریبه قرار ز یتعداد فراوان وارد خون شود سلسله اتفاقات

 يها ها و سلول موسوم به ماکروفاژ دیسف يها از گلبول ی. گروه1
) چون به هر حال عامل توزی(فاگوس بلعند یرا م ها روسیو کیتیدندر

 گانهیب یمنیا ستمیکه از نظر س یمهاجم بوده و بر اساس داشتن ساختمان
شده و در  ییشناسا عاًیمهاجم سر کیه عنوان ) بPAMP( رود یبه شمار م

 ).یذات یمنی(ا شود یم دهیعبل جهینت
 عدهیبلعنده) بل يها (سلولها تیتوسط فاگوس روسیکه و ی. هنگام2

 .شوند یو قطعه قطعه م هیتجز یمنیا يها شده در درون سلول
از  یقطعات یتیامن يروهایمشابه با ن اریبس یدر اقدام ها تی. فاگوس3

را به عنوان نمونه پردازش کرده و در قالب قطعات  روسیساختمان و
ه ب یمولکول يسطح خود و بر رو ي) بر رودیاس نویآم 40-20(با  يدیپپت
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از محصوالت  يا که نمونه یدرست مانند شرکت کنند، یظاهر م MHCنام 
 .گذارند یم شیشرکت در معرض نما يدر جلو ینیتریو يخود را رو

موجود بر سطح  یروسیاست که قطعات و نیکار ا نیا دهی. فا4
به نام  دیسف يها از گلبول يگریگروه د دیدر معرض د MHCمولکول 

 .رندیگ یقرار م T يها تیلنفوس
از  یشده و گروه ریدچار تکث T يها تی. در درجه اول خود لنفوس5
 روسیو هیعل یلحظه به بعد به طور اختصاص نیکه از ا T يها تیلنفوس

 ).یاکتساب یمنی(آغاز ا شود یساخته م کنند یکورونا اقدام م
از آنها به  یکه گروه شوند یم میبه دو گروه تقس Tيها تی. لنفوس6

با  روسیو ییحمله کرده و به محض شناسا روسیبه و میصورت مستق
 کنند، یرا نابود م يو روسیو يکشنده و مهلک بر رو يها نیپروتئ ختنیر

در  یمنیا يها گاهیبه پا یکمک يها تیبه عنوان لنفوس گرید یو گروه
مراکز  نیو در ا کنند یمهاجرت م یمنیا يها ارگان ریو سا یلنف يها گره

 یو به نوع کنند یرا فعال م Bتیبه نام لنفوس ها تیاز لنفوس گرید یگروه
 .دهند یم ها تیگروه از لنفوس نیمهاجم را به ا روسیمشخصات و

 يبد یآنت يها به پالسما سل(سلول لیفعال شده و تبد Bتی. لنفوس7
 .کند یمهاجرت م گرید يها و به مغز استخوان و بخش شود یساز) م
 ختنیو ر ها يباد یآنت دیمراکز اقدام به تول نیها در ا . پالسما سل8

به طور  نکهیبا توجه به ا ها يباد یآنت نیکه ا کنند یخون م انیآنها به جر
ساخته شده است پس از گردش در خون در  روسیو کی يبرا یاختصاص

و اتصال  دهیبدان متصل گرد دیبرخورد نما یروسیو يا که با ذره یصورت
 یو ناتوان روسیشدن و یاول موجب خنث ۀدر درج روسیبه و يباد یآنت
شده و در درجه دوم  زبانیها و ورود به سلول م از اتصال به سلول روسیو

و  ها تیها فاگوس از جمله کمپلمان يگرید يبا فعال کردن اجزا
 روسیو تیکرده و در نها روسیرا متوجه حضور و دیسف يها گلبول

 شود. یمهاجم نابود م
نسبتاً زمانبر است و  يندیفرا ها روسیو هیعل يباد یآنت دیتول ندیفرا

از کالس  ها يباد یتا لحظه ساخته شدن آنت روسیممکن است از ورود و
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زمان با توجه به  نیباشد (که ا یروز فاصله زمان 10-7 نیانگیبه طور م
 در هر فرد متفاوت است). یکیولوژیزیو ف یکیژنت يها تفاوت
بوده که حسب زمان و ضرورت پس  یاع مختلفانو يدارا ها يباد یآنت

تا  7که در حدود  يبه طور شوند، یساخته م یاز برخورد با عامل عفون
 igMبه نام  يباد یاز آنت ینوع خاص کروبیروز پس از برخورد با م 10

 یهر نوع عفونت يساخته شده برا يباد یآنت نیکه اول شود یساخته م
 جی. به تدرابدی یو مقدار آن پس از هفته سوم معموالً کاهش م باشد یم

 یاز آنت يگریگروه د کروبیروز پس از برخورد با م140-10پس از 
 يتر یطوالن يها که مقدار آن تا مدت شوند یساخته م igGبه نام  ها يباد

 .ماند یدر خون افراد باال م

 
 روسیروز پس از برخورد با و 10-7از  يباد یآنت دیمعموالً تول -99 ریتصو

 دیاما تول ابد،ی یم سوم رفته رفته کاهش پس از هفته igM دیآغاز شده و تول
igG تواند یم يباد یآنت شیخاطر با آزما نیها ادامه خواهد داشت. به هم تا مدت 



 301/  پرده نهم فریب
 

همزمان با  igG دیتول يایگو ریو(اگرچه تص زد نیرا تخم روسیزمان برخورد با و
igM فاصله از  يبا قدر يباد ینوع از آنت نیا دیاوج تول قتیاست، اما در حقigM 

 ).ردیگ یصورت م
 يدر راستا ها يباد یآنت یو بررس ماریامروزه با اخذ نمونه خون از ب

با توجه به تقدم و تأخر  نیعالوه بر ا گردد، یعفونت استفاده م صیتشخ
مزمن بودن  ایحاد  نییتع يبرا igGو  igM يها يباد یساخته شدن آنت

در خون  IgM يباد یکه آنت یزمان ست یهیو بد شود یها استفاده م عفونت
با  شیروز پ 10-7معناست که فرد دستکم  نیوجود داشته باشد بد فرد

 ییشناسا یمنیا ستمیمذبور توسط س کروبیبرخورد کرده و م کروبیم
فرد در فاز  “ممکن است”گرفت که  جهینت نگونهیا توان یشده است و م

 یلیتکم يها عالئم و تست ریسا يباشد (اگر دارا يماریو حاد ب ییابتدا
در خون فرد  igGو  igM یعنی ها يباد یهر دو گروه آنت چنانچهباشد). و 

به  ییبه تنها igGاواسط مرحلۀ ابتال بوده و وجود  يموجود باشند به معنا
که تمام  باشد یم روسیاز برخورد با و يا گذشت زمان چند هفته يمعنا

 یارزش بوده و در تمام يو درمان دارا صیتشخ ندیاطالعات در فرا نیا
 .ردیگ یمورد استفاده و استناد قرار م ها عفونت

 نیبه ا يباد یو آنت PCRتست  جیکرونا نتا يماریدر خصوص ب مثالً
 :ردیگ یقرار م ریشکل مورد تفس

 
 19-دیکوو یبیترک شاتیآزما ریتفس -100 ریتصو
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 یاز ارزش چندان ییبه تنها يباد یتست آنت جیکه نتا ست یهیپس بد
مناسب بوده و  یقاتیو تحق یامور پژوهش يبرا شتریبرخوردار نبوده و ب

 يها تست ریو سا PCRبه آن استناد کرد که تست  توان یم یتنها در صورت
که افراد  نجاستیگردد. اما نکته ا ریتفس ینیدر کنار عالئم بال یلیتکم

اند  داده شده صیتشخ ماریتست مبتال و ب نیصرفاً به استناد هم يتعددم
که افراد به علت  میشاهد بود وعیدوره ش یرا در ط يو مراجعات متعدد

فرستاده شده و در  ياجبار نهیو قرنط یمثبت بودن تست خون به مرخص
از  یکم اند، حال آن که ممکن است فرد با دز شده یتلق ماریکالم ب کی
کرده و  روسیو ياقدام به نابود يو یمنیا ستمیبرخورد کرده و س روسیو

معنا  نیباشد، بد افتهی شیفرد افزا igGو  igM يها يباد یآنت تریسپس ت
 ماریاصالً ب يباد یباال بودن آنت رغمیفائق آمده و عل روسیبر و يکه و

 او ت دهد یرخ م ها یبه طور معمول در پاندم يا مسئله نی. چنباشد ینم
در ژورنال  یقیمثالً تحق گردد؛ یاز مردم م یگروه تیموجب مصون يحد

 یدرصد کودکان 50شده است که یمدع 2020نوامبر   6در  Scinceمعتبر 
 يباد یآنت ياند در خون خود دارا کرونا مبتال نبوده يماریکه هرگز به ب

 ردمو يتا حدود زیافراد بالغ ن يبرا یکه حت ی. اتفاق1ضد کرونا هستند
را  یشده باشند و عالئم ماریآن که اصالً ب یافراد ب یعنیانتظار است! 

 يها يباد یبرخورد کرده و آنت روسیکم و ریتجربه کرده باشند با مقاد
 در خون آنها ساخته شده باشد. یاختصاص

 :يباد یآنت يها کاذب در تست مثبت
ما بوده و  یمنیا ستمیاز س یاصالً جزئ يباد یکه آنت میدان یم اکنون

 یمنیا ستمیاز عملکرد س یو شاخص رود یبه شمار نم روسیو ياز اجزا
 یآنت يو اگر مثالً در خون فرد باشد یمهاجم م يها کروبیم هیبدن عل

 باشد، یمبتال به عفونت م يکه و ستیشود بدان معنا ن افتی igM يباد
 روسیاز و يریبرخورد نموده و مقاد روسیبا و يمعناست که و بدانبلکه 

                                                           
1 Preexisting and de novo humoral immunity to sars-cov-2 in 

humansTKevin W.Ng, Nikhil Faulkner 
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و  دیسف يها وارد بدن او شده است که ممکن است بالفاصله توسط گلبول
فرد را  یحذف و نابود شده باشد و ما در حال یمنیا یخطوط دفاع ریسا

و  ستیموجود ن يدر بدن و یروسیو چگونهیکه ه میکن یم یتلق ماریب
 روسیبا و يبه جا مانده از برخورد و ییتنها ردپا يباد یتتست مثبت آن

ها، افراد  و آموزش ها یرسان بودن اطالع یباشد. متأسفانه به علت ناکاف
 ژهیشده به و یمبتال به کرونا تلق يباد یصرف تست مثبت آنت ياریبس

آنها  يبه رو ینیکه امکان انجام تست حلق و ب يبستر مارانیاز ب یگروه
 میبه کرونا آورد انیآنها را در شمار مبتالتست  نینداشته و به استناد ا

 ماریکالم ب کیدر آنها مشاهده نشده و در  یعالئم چیحال آن که ه
برخورد کرده بوده که دست  روسیآنها فقط با و یمنیا ستمینبودند و س
 شده است. زین روزیپ روسیبر قضا بر و

 يها تا مدت igGاز کالس  يباد ی. همانطور که ذکر شد وجود آنت2
به طور مثال  گردد، یدر فرد مشاهده م یپس از ابتال به هر عفونت دیمد

) یبار عامل مونونوکلئوز عفون نیاپشتا( EBV مبتال به عفونت ياگر فرد
 یها و حت تا ماه کروبیم نیا هیعل یاختصاص يها يباد یشده باشد آنت

که ممکن است خود  یدر حال شود یم افتیبعد در خون فرد  يها سال
رفته باشد. در مورد خانواده کرونا  نیدر همان هفته اول از ب روسیو
از کرورنا  یساده ناش يها یبه سرماخوردگ یقبل يابتال زین ها روسیو
از  ییها يباد یآنت شود یقبل موجب م يها سال یها و حت در ماه روسیو

 يباد یدر خون فرد وجود داشته باشد و به اصطالح تست آنت igGکالس 
از  يگرید روسیمربوط به و يباد یآنت نیکه ا یت شود در حالمثب يو
 يها تیک یطراح زیامر ن نی. علت است يگریخانواده و زمان د نیا

 .باشد یم يباد یآنت صیتشخ
 روسیژن از خود و کی یکه عمل هدف PCR یصیخالف روش تشخ بر

خود  یمنیا ستمیس ياز اجزا ها يباد یاست در روش به دام انداختن آنت
از  یمنظور الزم است قطعات نی. بدمیبه وجود عفونت برس ستیبا یفرد م

 ی(اپ یروسیو يها نیپروتئ تر قیبه طور دق ایو  یروسیساختمان و
را دارند) را  يباد یاتصال به آنت تیکه قابل روسیو تماناز ساخ ییها توپ

 تیبه نام پل یو آن را در ساختمان میکن هیته يو تجار بیبه صورت نوترک
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 ای) و سپس خون، سرم میبچسبان زایاال يها (در کف چاهک میکن هیتعب
 ،یاختصاص يباد یآنت اناًیتا اگر اح میزیآن بر يرا به رو ماریب يپالسما

 يها نیپروتئ نیدر خون فرد موجود بود با اتصال به ا روسیآن و هیعل
 تست مثبت شود. جهیبه دام افتاده و نت يتجار

به کار رفته در ساخت  يها نیکه پروتئ نجاستینکته مهم ا اما
 “روسیخانواده کروناو” يها نی) پروتئزای(اال يباد یآنت صیتشخ يها تیک

اطالعات  يندارد و عمدتاً بر مبنا 19-دیکوو هیبه سو تیبوده و اختصاص
شده است،  ی(عامل سارس) طراح 2010سال  هیحاصل از ساختمان سو

ساده  يها یاز افراد که سابقه سرماخوردگ ياریدر بس میارلذا انتظار د
در خون آنها  عتاًیاند و طب را داشته ها روسیاز خانواده کروناو یناش

موجود است در  ها روسیکروناو هیبر عل igGاز کالس  يباد یآنت يریمقاد
 شود. يبند مبتال به کرونا طبقه مارانیتست خون مثبت شده و جزو ب

 ماریکه  ب ست يمثبت در افراد يها بر وجود تست گرید یلیدل نیا
 در بدن آنها وجود ندارد. یروسیو چینبوده و ه
در زمره  ياری) افراد بسيباد یبا استناد به تست خون(آنت نیبنابرا

به علت  ایو  ستندین ماریکه اصالً ب رندیگ یبه کرونا قرار م انیمبتال
) در بدن یمنیا ستمیس يزرویو پ روسی(حمله ناکام و روسیبرخورد با و

به  يبه علت ابتال ایشده و  لیتشک igMو  igGاز کالس  يباد یآنها آنت
را  igGاز کالس  ییها يباد یآنت ها روسیاز کروناو یناش يها یسرماخوردگ

 در خون خود دارند.
 یانسان صرف تست مثبت آنت ها ونیلیم دیمتأسفانه هزاران و شا اما

افراد  نیها ا از آمار ياریداده شده و در بس صیمبتال به کرونا تشخ يباد
فرستاده  ياجبار يها نهیو قرنط ها یبه مرخص ایاند و  گنجانده شده

 اند. شده

 :هی.اسکن ری.تیو س يولوژی. روش راد3
روش  کی یتنفس يها عفونت صیدر تشخ هی.اسکن ری.تیس اگرچه

 يویر يریوجود التهاب و درگ تواند یم یو پرکاربرد بوده و بخوب جیرا
و  یافتراق صیها را ما نشان بدهد اما در خصوص تشخ از عفونت یناش
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چرا که  رود یبه شمار نم یچندان اختصاص یعامل عفونت روش زییتم
. 1است کروبیکدام م يویر يریدرگ جادیا علتمشخص کند  ستیقادر ن

نبود  ایبود  دییتأ .اسکن هر قدر دری.تیمعناست که گزارش س نیبد نیا
 ست ي) موثر و کاربردیپنومون ای هی(به طور خاص ذات الر يویر يریدرگ

 ییایمیمواد ش یحت ایقارچ و  ،يباکتر روس،یکدام و نکهیا نییدر تع
بر  هیندارد و تنها با تک یچندان ییکارا ستالتهاب شده ا نیسبب بروز ا

 راتییتغ ریو نوع انتشار آن و سا يریاز محل درگ یصیچند راهبرد تشخ
بروز  شهیکه کدام عامل ممکن است ر“ حدس زد” توان یم کیمورفولوژ

در  يولوژیراد افتهی نیشتریبوده باشد. به طور مثال ب يریدرگ نیا
از  شیب 2کدورت جادیسل) ا عامل( سیتوبرکلوز ومیکوباکتریخصوص ما
 جادیراست، سپس ا هیقله رموارد در درصد  23و در  هیر يها همه در قله

 4در حفره جنب عیو در آخر تجمع ما هیر یفوقان يها در لوب 3حفره
 جادیبه ا يدر عالقه و کروبیرفتار شناخته شده هر م نی. بنابرا5باشد یم

آن و وجود و عدم  انتشار يو الگو هیمنطقه خاص از ر کیدر  يریدرگ
 يها از رو عفونت یافتراق صیدر خصوص تشخ یروش عاتیوجود ما

 .باشد ی.اسکن می.تیس
که در چهار دسته  باشد یم یپنومون جادیقادر به ا يمتعدد عوامل

 :شوند یم يبند عمده طبقه

                                                           
1 S. S. Hare, A. N. Tavare, and V. Dattani, “Validation of the British 

Society of Thoracic Imaging guidelines for COVID-19 chest radiograph 
reporting,” Clinical Radiology, vol. 75, no. 9, 2020. 

2 Consolidation 
3 Cavity 
4 Pleural Effusion 
فعال،  يویسل ر مارانیدر ب کیولوژیراد يها افتهی یبررس الن،یگ یمجله دانشگاه علوم پزشک 5

 انیسنبل طارم
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 پاراآنفوالنزا روس،یآنفوالنزا و روس،ی: از جمله کروناوها روسی. والف
خانواده  يها روسیو روس،یآدنوو روس،یتومگالوویبار، سا نیاپشت روس،یو

RSV1  ...و 
موراکسال،  ال،یها، کلبس استرپتوکوك ها، لوکوكی: استافها ي. باکترب
به عالوه  یگرم منف يها ياز باکتر گرید یآنفوالنزا و برخ لوسیهموف

 ها ومیکوباکتریما
 ها . قارچج
و استنشاق  تیحساس ادیازد يها مانند واکنش یعفون ری. عوامل غد

 ییایمیمواد ش
کرونا به صورت  روسیو یپنومون يالگو میدان یامروزه م یطور کل به

 یاما پنومون باشد یم کیپیآت یپنومون ) وIntrastitial( الیشینتراستیا
اما  باشد یم کیپیت یو پنومون) Lobar(عمدتاً به صورت لوبار ها يباکتر

و  ونالیلژ دا،یمانند کالمد ها يباکتر یبرخ یحت نکهیجالب ا
 الیشینتراستیو ا کیپیآت یپنومون يالگو يدارا زین کوپالسماهایما

علل  زییدر تم ی.اسکن قدرت چندانی.تیس ریتصاو نکهیا جهیهستند. نت
به  یو افتراق یتخصص یلیندارد و روش خ يویر يریدرگ جادکنندهیا

 .رود یشمار نم
هزاران نفر  نکهی(و احتماالً پس از ا“ ماه 10اکنون پس از گذشت ” اما

) از میا را مبتال به کرونا در نظر گرفته گرید يها يماریبه ب انیاز مبتال
 مارانی.اسکن بی.تیس ریهزاران مورد از تصاو یو پس از بررس یپاندم

 یتجرببه صورت را  يمتعدد) Patternي(الگوها توان یمبتال به کرونا م
 شرفتیمراحل مختلف پ یحت ای میریدر نظر بگ يماریب نیابتال به ا يبرا

. به طور معمول میده صیتشخ یبر دانش تجرب هیرا با تک يماریب
مشاهده شده در  يالگوها نیاز جمله پرتعدادتر ریز کیولوژیراد يالگوها

 :باشد یکرونا م يماریمبتال به ب مارانیب

                                                           
1 Respiratory syndrome virus 
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در  افتهی نیتر الگو فراوان نیا: Ground Glass (GGO)ي الگو -101 ریتصو

 ,multifocalالگو معموالً به صورت نی. اباشد یمبتال به کرونا م مارانیب
bilateral, peripheral  راست  هیر یدر لوب خارج يماریب نیبوده و در فاز آغاز

 .شود یظاهر م
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افراد مبتال به کرونا  هیدر ر زیالگو ن نیا: Crazy Pavingي الگو -102 ریتصو

 ابتال باشد. يبعد يمربوط به فازها شود یشده و گمان م دهید
 

 
به  يویالگو عروق ر نیا در: Vascular dilatationي الگو -103 ریتصو

از  یکی زیالگو ن نیشده و ا دهید شود یمشاهده م ریکه در تصو یشکل
 .باشد یکرونا م يماریدر ب کیولوژیراد يها افتهی نیتر فراوان
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جزو  زیالگو ن نیا: Traction Bronchiectasisي الگو -104 ریتصو

 .1باشد یمبتال به کرونا م مارانی.اسکن بی.تیس ریدر تصاو ها افتهی نیتر فراوان

                                                           
1 maging Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and 

Literature Review 
NG Ming-Yen, LEE1 Elaine YP, YANG Jin, YANG4 Fangfang, LI Xia, 
WANG4 Hongxia, LUI Macy Mei-sze, LO Christine Shing-Yen, LEUNG 
Barry, KHONG Pek-Lan, HUI Christopher Kim-Ming, YUEN Kwok-yung, 
KUO Michael David                   Early Transmission Dynamics in Wuhan, 

China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia 
    Qun Li, M.Med., Xuhua Guan, Ph.D., Peng Wu, Ph.D., Xiaoye Wang, 

M.P.H., et a 
    A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel 

coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a 
family cluster 

   Jasper Fuk-Woo Chan, MD * Shuofeng Yuan, PhD * Kin-Hang Kok, 
PhD * Kelvin Kai-Wang To, MD * Hin Chu, PhD * Jin Yang, MD et al. 

    Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of 
Imaging Findings in 919 Patients Read More: 
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وجود  شود یم دهید هی.اسکن ری.تیس ریآنچه در تصاو یبه طور کل
ها و تجمع  حفره د،یسف يها همان لکه انهیبه اصطالح عام ایها و  کدورت

 ،يباکتر کیها  لکه نیعامل بروز ا ایآ نکهیا صیهستند که تشخ عاتیما
و  تیحساس ادیهمچون ازد یرعفونیعوامل غ ایقارچ بوده و  روس،یو

است، تا  زیو چالش برانگ یدشوار، تخصص يامر ییایمیش واداستنشاق م
معتقدند صرف استناد به گزارش  ياریبس نیکه محقق ییجا
را از  ییایباکتر ریو غ ییایباکتر يها یپنومون توان ی.اسکن نمی.تیس
 کیوجود  ایبه آن استناد کرد که  توان یم یداد و تنها زمان زییتم گریکدی
محرز شده   یشگاهیآزما يها تست ریبا سا ینومونکننده پ جادیا کروبیم

از  يادیخاص در تعداد ز کروبیم کیکه  میباش یطیدر شرا ایباشد و 
و با استناد به  1)ها ی(مانند پاندم کرده باشد یپنومون جادیا تیافراد جمع

 یلیتکم يها و تست یشناخت بیآس يالگو جادیدر ا ها کروبیرفتار م
نسبت  ها کروبیاز م یکیآن را به  توان یم ینیو شواهد بال یشگاهیآزما
 داد.

آن را  میبتوان دیکه شا ییما در به دست آوردن الگوها یفعل دانش
بوده  یو تخصص قیدق یها بررس حاصل ماه میکرونا بدان روسیاز و یناش

                                                                                                                  
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.20.23034    AJR 

2020; 215:1–7. 
    Sana Salehi, Aidin Abedi1, Sudheer Balakrishnan and Ali 

Gholamrezanezhad 
    Rapidly progressive ARDS secondary to COVID-19 infection - 

Eurorad case 16660 
 

    Edgar Lorente Martínez - Hospital Universitario Doctor Peset, 
Valencia, Spain 

    CT Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia in 
62 Patients in Wuhan, China   AJR 2020; 214:1–8 

    Shuchang Zhou et al 
1 Vilar J, Domingo ML, Soto C, et al. Radiology of bacterial pneumonia. 

pneumonia. (2004) European journal of radiology. 51 (2): 102-13. 
doi:10.1016/j.ejrad.2004.03.010 - Pubmed 
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به دست آمده  یبه واسطه شواهد تجرب وعیماه پس از آغاز ش نیکه چند
زمان و موارد  يا تجربه نیبه چن یابی دست ياست و مسلم است برا

ها  هفته نیدر نخست جهیگردد، در نت یبررس ستیبا یم انیمبتال شمار یب
 زین یتجرب يها داده نیهم یحت يریگ آغاز همه يها ماه نیو نخست

 یبه دست بدهند. حت ماریب تیاز وضع یقیدق یآگه شیپ توانستند ینم
باز هم  انی.اسکن در مبتالی.تیس ریها هزار تصو صد یامروزه پس از بررس

از  ییکرونا يها یقادر به افتراق پنومون عروش به طور قط نیا
 نخواهد بود. ییرکرونایغ يها یپنومون
 .میپرداز یروشن شدن موضوع به ذکر چند مثال م يبرا
 يها ی.اسکن چهار فرد مبتال به پنومونی.تیگزارش س ریز ریتصو در

 :دیکن یرا مالحظه م ییرکرونایغ
 
 
 

 
 dو  a ،b ،c.اسکن چهار فرد ی.تیس -105 ریتصو

 ؛105 ریطبق تصو
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 يریدرگ يساله و مبتال به عفونت آنفوالنزا که الگو 24 یزن -aیر تصو
 است: ریاو به شرح ز يویر

- consolidation in the right middle lobe and GGO in the left 
inferior lobar 

 روسیاز و یناش یساله مبتال به مونونوکلئوز عفون 64 يردم -bیر تصو
 بار: نیاپشت

- a mixed pattern of GGO and consolidation in the right middle 
lobe 

 :روسیساله مبتال به عفونت آدنوو 20 يردم -cیر تصو
- consolidation in the left inferior lobe 

 :روسیتومگالوویساله مبتال به عفونت سا 24 يمرد -dیر تصو
- multi-focal GGO and consolidation100F

1. 
مبتال به عفونت کرونا  ماری.اسکن دو بی.تیگزارش س یحال به بررس

 :میپرداز یم

 

                                                           
1 Comparison of chest CT findings between COVID-19 pneumonia and 

other types of viral pneumonia: a two-center retrospective study,Xiao 
li 
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 )c ،d) و (a ،b(.اسکن دو فرد ی.تیس -106 ریتصو
 :106 ریطبق تصو

 ساله مبتال به کرونا: 59 یزن): a ،b(ریتصو
- image of the mediastinum showing a mediastinal enlarged 
lymph node, lung parenchyma showing multi-focal crazy-paving 

pattern and consolidation 
 :ساله مبتال به کرونا 74 يمرد): c ،d(ریتصو

- mediastinal and right hilar enlarged lymph node, lung 
parenchyma showing multi-focal GGO, crazy-paving pattern, and 

consolidation 
بروز التهاب و در  يالگو شود یمالحظه م 106 ریهمانگونه که در تصو

کرونا در  يماری.اسکن در بی.تیس ریکدورت در تصاو جادیآن ا جهینت
 ثیح نیو نامنظم بوده و از ا یبه صورت چند کانون هیر میپارانش
 يالگو جهی. در نتکند یدشوار م یکم ییرا به تنها یافتراق صیتشخ

مشابه  اری.اسکن بسی.تیس ریمختلف در تصاو يها يماریب یشناخت بیآس
به طور  توان ی.اسکن نمی.تیس ریبوده و صرف استناد به تصاو گریکدیبه 

نسبت داد. مضاف بر  يباکتر ای روسیو کیرا به  يویر يریقطع بروز درگ
از  یکیاز داروها مانند متوتروکسات که  یمصرف برخ یگاه یحت نکهیا

 دیروماتوئ تیمبتال به آرتر مارانیشده در ب زیتجو يداروها نیتر جیرا
 ریتصاو زین ییایمیهوا و مجاورت با بخارات ش یآلودگ ات،یاست، دخان

حاالت مذکور را نشان داده و ممکن است  رینظ ی.اسکن حاالتی.تیس
سوابق  ستیبا ی.اسکن می.تیلذا همواره قبل از س فتد،یبه خطا ب صیتشخ
 گردد. یبررس یافتراق يها با روش ها يماریب ریسا هو امکان ابتال ب ییدارو

 صیتشخ نهی.اسکن در زمی.تیس ریکه تصاو ستیبدان معنا ن نیا اما
 نیانجام چند تیاهم انیفاقد ارزش و اعتبار بوده بلکه باز هم مقصود ب

و  باشد یم ینیبال يآن با تابلو قیو تطب گریکدیدر کنار  یلیتست تکم
 است. ادیز اریبس يماریب نیدر ا یصیتشخ ياحتمال خطا نکهیبر ا دیتأک

 20در  نیچ Huoshenshal مارستانیکه در ب یمطالعه پژوهش کی در
مبتال به  ماریب 147.اسکن ی.تیس ریتصاو رفتیانجام پذ 2020 هیفور

شده  دییتأ يو سرولوژ یمولکول يها آنها با روش یقطع يکرونا که ابتال
آن  یشناخت بیآس يها یژگیو نیتر قرار گرفت تا عمده یبود، مورد بررس
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در پاسخ به آن شناخته  یمنیا ستمیو س روسیو نیبه منظور فهم رفتار ا
 ریمبتال به سا مارانینفره از ب 100 یگروه با گروه نیشود. سپس ا

شده  دییتأ PCRبا روش  يها يماریب نیبه ا زیآنان ن يکه ابتال ها یپنومون
 شدند. سهیبود مقا

 عبارت بود از: دیمشاهده گرد قیتحق نیدر ا جهیبه عنوان نت آنچه
 .باشد یم 1به صورت دو طرفه يویر يریدرصد موارد درگ 91. الف
به صورت ) GGOی (کدورت و مات يوارد الگومدرصد  72. در ب

 .باشد یو نامنظم م یبیترک
 78که در  يگسترده است، به طور اریبس يویر يریدرگ زانی. مج

 اند. بوده يویلوب ر 5در  يریدرگ يدرصد موارد دارا
 يمورد چیدر ه هیر ییهوا يها در اتاقک عاتی. جمع شدن ماد

 )هیمشاهده نشد (آب آوردن ر
که  يبه طور باشد، یم ها یپنومون ریاز سا شتریب اریبس عاتی. قطر ضاو
درصد  48متر، در  یسانت 3از  شیب عاتیدرصد موارد قطر ضا 98در 

 متر یسانت 10از  شیدرصد موارد ب 31و در  متر یسانت10-5 نیموارد ب
 بوده است.

 بیآس يآن است که الگو انگریب شیاز پ شیمذکور ب قیتحق جینتا
 يمبتال به کرونا اگرچه در موارد مارانی.اسکن بی.تیدر س یشناخت

منتشره و با  عاتیو ضا Interstitital يالگو عات،یهمچون عدم وجود ما
مانند آنفوالنزا  ها روسیو ریکرونا از سا يها یپنومون کیدر تقک شتریقطر ب

و به طور  یروسیو ریغ يها یباشد، اما در خصوص پنومون نندهکمک ک
متعاقب عفونت  هیثانو يها که خود عفونت الیباکتر يها یعمده پنومون

 .کند ینم صیبه تشخ یهستند کمک چندان یروسیو
 يو یکه پنومون يفرد نیب کیگفت که تفک نگونهیا توان یواقع م در

 ای يباکتر کیاز  یاو ناش یکه پنومون ياست و فرد روسیو کیاز  یناش
.اسکن ی.تیس ریبا استناد به تصو ییبه تنها توان یاست، نم گرید روسیو

 یروسیو يویر یشناخت بیآس يالگو نکهیا ژهی. به ودیرس یینها جهیبه نت

                                                           
1 Bilateral 
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از  ياریبا بس باًینامنظم و پراکنده بوده و تقر يا کرونا به گونه ندمان
 یدگیچیامر موجب پ نیکه ذکر شد مشابه است و هم گرید يها روسیو
 تی. اهمگردد یم يها ياز کرونا با باکتر یناش یپنومون صیتشخ شتریب
 ود ییایو باکتر یروسیو يها یپنومون میکه بدان ابدی یمعنا م یامر زمان نیا

) و هر هیثانو ای(عفونت توأمان  ستندین گریکدیجدا و منفک از  دهیپد
رخ دهد.  هیبه عنوان عفونت ثانو يگریبه دنبال د یکیزمان ممکن است 
مستعد  شتریب يآنفوالنزا و یروسیفرد به عفونت و يمثالً پس از ابتال

 نیو همچن باشد یفرصت طلب م يها ياز باکتر یناش یبه پنومون يابتال
 الیباکتر یدرصد در معرض ابتال به پنومون 30به کرونا فرد تا  يابتال در
 .باشد یم

به جهت انتخاب  یروسیو و ییایباکتر یپنومون کیجهت تفک نیهم به
.اسکن ی.تیس ریکه تصاو یی. و از آنجاابدی یم تیدرمان اهم حیروش صح

هستند و ما اطالعات  يویر يریتنها نشان دهنده بروز التهاب و درگ
به ناچار  میاست ندار یپنومون جادیکه مسئول ا یاز عامل یچندان

کننده  جادیعامل ا یلیتکم يها و تست ینیعالئم بال ياز رو ستیبا یم
 کی يریگ و همه وعیاگر در دوره ش ایو  میینما ییرا شناسا یپنومون

 .میبگذار يماریآن را به حساب آن ب میخاص هست يماریب
 دیسف يها که در آن لکه ماریب کی.اسکن ی.تیبا مشاهده س مثالً

 یکه عامل پنومون میده صیتشخ میتوان یمشاهده شده است، چگونه م
مربوط به آن را به  يداروها تیتا درنها ؟ يباکتر کی ایاست  روسیو کی
 م؟یکن زیتجو ماریب

به طور مثال  باشد؛ یم ینیعالئم بال ریها تفس روش نیتر ییاز ابتدا یکی
موجود در  يها تیلنفوس تیمانند کرونا جمع یروسیو يها یدر پنومون

 یاحساس تهوع و سرفه خشک، تنگ ابد،ی یکاهش م ماریگردش خون ب
و  ییو چشا ییایاز دست دادن بو نه،یقفسه س هینفس بدون درد در ناح

.اسکن همه جزو ی.تیس ریمات در تصاو شهیش يالگو اهدهمش نیهمچن
که  ی. درحالدهند یم رییتغ روسیرا به نفع و صیهستند که تشخ يموارد
و  دیسف يها تام در تعداد گلبول شیافزا ،ینیب زشیهمچون آبر یعوامل
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وجود خلط  نیو همچن نهیوجود درد در قفسه س ،يلنفاو يها تورم گره
 .1دهد یسوق م يررا به نفع باکت صیتشخ

 ن،یتونیمانند؛ پروکلس یشگاهیآزما يها استفاده از مارکر گرید روش
 .باشد یم یقلب يها میآنز دروژناز،یالکتات ده

 یتنفس یتحتان ستمیبا وجود مشاهده التهاب در س یحت نکهیا جهینت
است  روسیکروناو یپنومون نیگفت که عامل ا تیبه قطع توان ینم ماریب
 يها و روش یلیتکم يها که توسط تست یمادام ،يگرید کروبیم ای

. اما نکته قابل توجه در میده صیرا تشخ روسیوجود و تر قیدق
 یروسیو يها درصد عفونت 50-30است که در وأمانو ت هیثانو يها عفونت
 نیمورد از ا نیا یبررس تی. اهمدینما یم یپنومون جادیو ا دهد یرخ م

داده شده و  صیکرونا تشخ روسیواجد و یبابت است که اگر چه فرد حت
او ممکن  يویر يریمثبت بوده است، اما بروز درگ يو PCRتست  یحت

 روسیکه به دنبال و يا هینباشد و عفونت ثانو روسیاز خود و یاست ناش
 یپنومون نیا جادیمسئول ا دهد یفرصت طلب رخ م يها يتوسط باکتر

افتاده  یکینیو کل یصیاشتباه تشخ کیما به  بیترت نیبوده باشد. و بد
آن  تیبوده و وجود و فعال روسیکرونا و ماریب هی. هرچند عامل اولمیباش

فرصت  يها يتوسط باکتر هیثانو ونتبروز عف يبرا يا نهیزم جادیموجب ا
هستند  ها يباکتر رهیزنج نیطلب کرده باشد اما به هر جهت حلقه آخر ا

سؤاالت:  نیاز مرموزتر یکیباشد به  یموضوع پاسخ نیا حیتوض دیو شا
 ياست موجب بهبود يضد باکتر کیوتیب یآنت کیکه  نیسیترومایچرا آز”

 “شود؟ یم ییکرونا مارانیدر ب
 

آن  يکه بر مبنا ییها صیتشخ میدان یبخش اکنون م نیا جهینت در
خالء و  يدارا یو کشته شدگان به دست آمده همگ انیمبتال يآمارها

                                                           
1 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of 

Imaging Findings in 919 Patients 
Sana Salehi  1 , Aidin Abedi  1 , Sudheer Balakrishnan  1 , Ali 

Gholamrezanezhad  PMID: 32174129 DOI: 10.2214/AJR.20.23034 
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 يتا به چه اندازه افراد ستیهستند و مشخص ن یو علم یفن يها چالش
 انیاند در م مبتال و جان خود را از دست داده گرید يها يماریکه بر اثر ب

در گروه  گرید مارانیاند، لذا قراردادن ب قرار گرفته يماریب نیا رقامآمار و ا
که  ییممکن و محتمل است، تا جا يو کشته شدگان کرونا امر انیمبتال

مقامات  يها مورد استهزا روش نیا تیو اختصاص ییرفته رفته عدم کارا
 جهان قرار گرفت: یو علم یاسیس

 یکرونا را تقلب صیتشخ يها تیتسال، ک یکمپان سیماسک، رئ النیا
اعالم داشت که در  يسازنده آن خواند. و يها و ابزار کسب منفعت شرکت

 کیو توسط  تیک کی شگاه،یآزما کیدر  PCR یتست متوال 4روز  کی
بوده و در  یمنف يمثبت و دو تست و يپرستار انجام داده و دو تست و

 هم ندارد! یعالئم چیحال حاضر ه
 نیا انیکه اعداد و ارقام تلفات و مبتال میبه خاطر آور يا لحظه اکنون

و دست  شود یم نییمتد تع نیو عمدتاً ا ها تیک نیتوسط هم يماریب
را با برچسب کرونا همراه  مارانیب ریسا نکهیا يرا برا یبیطراح هر فر

 دموجو شهیوحشت و عالئم هم يبا القا نکهیا ژهی! به وگذارد یسازد باز م
عفونت  يکه سوا میکشاند يربرداریرا به مراکز تصو یدر افراد، کسان

.اسکن آنها در اثر داروها، ی.تیس ریممکن است تصاو ها، روسیاز و یناش
نشانگر التهاب بوده  ها يماریب ریو سا ییایمیهوا، مواد ش یآلودگ ات،یدخان

 است. ردهک یمبتال به کرونا تلق یافراد را جملگ نیا یپاندم طیاما شرا
 

.اسکن ی.تی.آر و سی.سیپ یپاندم شتریکرونا ب یپاندم
 !یروسیو یبوده تا پاندم
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 ام ساخته یروسیو”

  یبدنام وارث
 مرگ  يبرا يدیجد نام

 رد پا بدون
 به هرکس هیشب اما

 اخبار... تریدر ت اهویو پره تیدر جمع صدا یب
به  دیخواه ی! هر چه ممیها مثل گروهک ریپذ تیمسئول

 بیقبالً حساب شده... من طراح فر زی! مدیسیحساب او بنو
 “قرن هستم



 بیپردة فر مین

 

 و داستان اسب تروآ روسیو کشت
شده  يتجار يها شهیاز کل يکه عار يماریو ب روسیاز و یفیتعر ارائه

بهداشت نباشد و  یعال يها و سازمان ییدارو يها یکمپان زده غاتیو تبل
 نی! چرا که استیمسدود کند، چندان هم ساده ن يادیو ش بیراه بر فر

 يدرك آن برا یکه گاه ست يا دهیچیو پ یفن يها ظرافت يمسئله دارا
زدودن  يبرا ریو اکنون ناگز دیانم یدشوار م زین راپزشکانیپزشکان و پ

دست به دامان  ستیبا یاز اذهان م يو تجار يا رسانه يها شهیکل
 .میساده شو اریبس يها مثال

 قبل یلیخ يها قرن بیتروا، فر اسب
تروآ داستان  نیبه سرزم ها یونانیحمله  عیهومر وقا سهیکتاب اد در

بلند تروآ  يوارهایکه در پشت د ها یونانیدر بطن خود دارد. ارتش  یجالب
 يشهر متوقف شده بودند و کمانداران تروآ بر رو نیمحکم ا يها و دروازه

 اریبس یبیدست به فر دادند ینم يشرویبه آنها فرصت پ وارهاید
زدند. آنها با اطالع از اعتقادات مردم تروآ و عالقه آنها به  ندانههوشم

به شکل اسب ساخته و  یمجمسه چوب ک) یPoseidon(ها اسب يخدا
) در درون آن لیجنگاوران خود را (از جمله آش نیاز بهتر يادیتعداد ز

وانمود  نیداده و چن هیپنهان ساختن، سپس مجسمه را به حاکم شهر هد
هستند.  ونانیو در حال بازگشت به  دهیجنگ دست کش زکردند که ا

و مجسمه غول  ردیپذ یم يروزیرا به نشانه پ ها یونانی هیحاکم شهر هد
 دهد؛ یشهر راه م يو برج و بارو وارهایرا به داخل شهر و پشت د يآسا

و جنگاوران شهر سرمست از  نیکه مدافع یهمان شب و درست زمان
از مجسمه  ها یونانیبه خواب رفته بودند  یوالنط يها یو باده نوش يروزیپ
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س از چند گشودند و پ ونانیارتش  يشهر را برا يها خارج شده و دروازه
 .دیساعت شهر تروآ سقوط کرده و حاکم شهر به قتل رس

 تواند یم یروسیو يریگ و همه وعیبا ش یمسئله چه ارتباط نیا حال
 داشته باشد؟

 ازین يا مجسمه نیبه چن ییزا يمارینفوذ و ب يبرا زین ها روسی: وپاسخ
از  يرسازیبه تصو يا به گونه یها و مراجع بهداشت خواهند داشت! رسانه

 یو قاتل اریتمام ع یخود مهاجم روسیکه انگار و پردازند یم روسیو
 نشسته است. نیست که هر لحظه به کم بالفطره

 نکهیا ياساساً برا ایشده است؟  دهیاصالً د روسیو نیتاکنون ا ایآ
 م؟یدار اریدر اخت ییها محرز شود چه روش یروسیو نیوجود چن

 است؟ دهیکرونا را د روسیو یکس ایآ
. باشد یم روسیکشت و ییمالك نها روسیاحراز وجود کروناو يبرا

است،  دهیمحرز گرد يو يکه ابتال ياز فرد روسیالزم است و یعنی
که  یروسیکشت و طیمنتقل گردد تا در مح شگاهیاستخراج و به آزما

شده است کشت شود. چنانچه  لیجانوران تشک یسلول يها عمدتاً از رده
 زیکه همه چ طیمح نیوجود داشته باشد در ا دهدر نمونه اخذ ش روسیو

آن با  ریتکث جهیشده و نت ریفراهم است، تکث يو يرشد و بقا يبرا
به صورت  روسیمشاهده و ای( گردد یم یبررس يا ژهیو يها کروسکوپیم

 سلول). بیو تخر کیتوپاتیاثرات سا یبررس ای میمستق
انجام  يدر مطالعات متعدد یبررس نیکرونا ا روسیخصوص و در

 باشد؛ یم ریکه به طور خالصه به شرح ز رفتهیپذ
و  روسیدر سراسر جهان با عنوان کشت و قیتحق 29ماه سپتامبر  تا

مدفوع،  ،ینیحلق، ب يها نمونه يبر رو روسیو یبیمشاهده اثرات تخر
 است. رفتهیآنها به کرونا محرز شده، انجام پذ يکه ابتال یمارانیخون و... ب

)Viral Culture of Covid-19 infectivity assessment Jefferson T, Spencer EA( 
 يمتعدد یکشت سلول يها طیمح ياخذ شده به رو يها نمونه 

 یانسان یعیدر سلول طب روسیو ییزا عفونت ساز هیمنتقل شده تا شب
را  یانسان يها مشتق شده از سلول یسلول يها ساده ما رده انیباشد. به ب
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اند را به عنوان  در آمده رایبه صورت نام یشگاهیآزما يها که با روش
در نظر  یانسان يها بر سلول روسیاثرات و یبررس يبرا يا ندهینما

 .میا گرفته
 HUH7.0: یمشتق شده از کبد انسان ی. رده سلول1
-HEKی:انسان هیکل ینیجن يها مشتق شده از سلول ی. رده سلول2
293T  
 A549: یانسان یآلوئوالر تنفس يها مشتق شده از سول ی. رده سلول3
به  ییقایسبز آفر مونیم هیمشتق شده از کل يها سلول نی. همچن4

 Vero E6 ,Vero CCL81نام 
را  روسیو ییزا عفونت یشگاهیآزما طیها قرار است در مح سلول نیا

را در  ماریجدا شده از افراد ب روسیو نیکنند. محقق يساز هیما شب يبرا
 دور از انتظار بوده است... يقدر جیها قرار داده و نتا سلول نیمجاورت ا

 Cytopathic ای یسلول یبیاثر تخر چیساعت ه 24از گذشت  پس
Effect  که به اختصارCPE نشد!  دهید یسلول يها در رده شود یگفته م

 یسلول يها شده بود، اما رده بیدچار تخر يقدر Vero یتنها رده سلول
HUH  وHEK یو به طرز جالب کردند یم دییرا تأ یروسیو میمال ریتنها تکث 

بود با  یتنفس يها مشتق شده از سلول تاًیکه ماه A549 یرده سلول
 خالف انتظار. يزیناسازگار بوده است. چ SARS-CoV-2 روسیو

از  یقیمالك چندان دق CPEنشدن  ایمشاهده شدن  یطور کل به
چرا که مثالً در  باشد، ینم روسیو کیبودن  یو تهاجم ییزا عفونت زانیم

مشاهده  CPE زیآنفوالنزا ن رینظ يها روسیو حیبا تلق یحت VERO طیمح
در بطن خود دارد.  يگرینکته جالب توجه د قاتیتحق نیاما ا شود، یم
سلول و  نیب يشما از رخدادها یذهن يها شهیکل ستیبا یم قاتیتحق نیا
 دهند. ریتغ يرا قدر روسیو

سلول ” انیرخ داده م عیوقا ساز هیقرار است شب یسلول يها رده نی. ا1
مثالً  یعیطب يها سلول انیکه م یباشد. در حال روسیو و“ انسان یعیطب
چند تفاوت وجود  شگاهیدر آزما هیمشتق شده از ر یانسان و رده سلول ۀیر

 رایو نام یتعمداً به صورت سرطان یسلول يها رده نیا نکهیدارد. نخست ا
داشته  یباشند و عمر طوالن یروسیو قاتیتحق يبرا ياند تا بستر درآمده
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به . ستندین یانسان یعیطب يها با سلول سهیبابت قابل مقا نیباشند و از ا
در آنها رشد کرده است،  روسیکه و یشگاهیآزما يها ساده سلول انیب

 اند! مسموم بوده
 ياجزا ابیو در غ شگاهیآزما طیدر مح یمطالعه بررس نی. در ا2

وجود  روسیو يبرا يا عامل بازدارنده چیو ه ردیگ یانجام م یمنیا ستمیس
 روسیمناسب و يو دما ییندارد! بلکه با فراهم ساختن مواد غذا

که  یعامل چیگردد و ه یسلول بیو تخر ییزا يماریبه ب قیتشو ستیبا یم
حضور  قاتیتحق نیدر ا کنند یمبارزه م ها روسیبا و يدر حالت عاد

که اثرات ضد  ییها کروبیم ریو سا دیسف يها ندارند (از جمله گلبول
کرده  ییزا يماریرشد و ب ییدر جا روسیساده و انیبه بدارند).  یروسیو

 !دیمف يها کروبیم ریحضور نداشته و هم سا یمنیا ستمیکه هم س
 ازمندین زین یلیبه عوامل تکم ییزا يماریب يبرا روسیو جهیدر نت پس

 یچندان قیبا توف یسلول انسان کیآلوده کردم  ياست و خود منفرداً برا
 دیدر تقل ستیبا یم روسیبهتر و ییزا يماریب يپس براروبرو نخواهد بود. 

او را نخست مسموم و سپس  يها انسان و سلول شگاهیآزما رینظ یطیشرا
 !مییرا نابود نما يو دیمف يها کروبیو م فیرا تضع يو یمنیا ستمیس

تنها در چند رده  مارانیاخذ شده از ب يها روسیوجود و نی. با ا3
با مسموم بودن سلول و نبود  یعنیکنند،  بیآس جادیاند ا توانسته یسلول

آنگونه که از نامش بر  روسیبازهم و دیمف يها کروبیو م یمنیا ستمیس
 یقیو تشو ییمواد غذا یتمام نیکه محقق یشگاهیآزما طیدر مح دیآ یم

ها گردد! پس  سلول ياند، نتوانسته موجب نابود فراهم آورده يو يارا بر
بخش  میدان یخواهد بود (و م زیکمتر ن بیتخر نیبدن ا طیقطعاً در مح

 ستمیس يبر اثر عملکرد اجزا یروسیمتعاقب عفونت و يها بیعمده آس
 ).روسینه خود و شود یم جادیفرد ا یمنیا

است که: چه  نیا انیم نیدر ا زیچالش برانگ ارینکته مبهم و بس. اما 4
کرونا  روسیو یرده سلول نیو ا شیآزما نیوجود دارد که در ا ینیمضت

که در  ییکرونا مارانیاز ب نیشده باشد؟ محقق یسلول بیمسبب بروز تخر
و مدفوع را اخذ کرده و آن  ینیهستند نمونه حلق و ب يبستر مارستانیب
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 یسلول بیآس نندیتا بب دهند یقرار م یکشت سلول طیدر مجاورت مح ار
و  ینیحلق و ب يها در نمونه ایکرونا تا به چه اندازه است، اما آ روسیو

کرونا به صورت منفرد حضور دارد؟ چه  روسیخون و ادرار آنها تنها و
توامان  يها مبتال به عفونت ماریوجود دارد که فرد ب ینیتضم

در نمونه  زین يگرید يها روسینباشد و همزمان و) Co-infectionی(روسیو
فرد مبتال به کرونا شناخته شده  نکهیاستخراج نشود؟ اصالً مالك ا يو

که فرد قطعاً به  میا دهیرس جهینت نیما چگونه به ا ست؟ يزیاست چه چ
در  یسلول بیو مشاهده تخر يکرونا مبتالست که اکنون با اخذ نمونه و

پاسخ:  م؟یینما یکرونا را بررس ییزا يماریتهاجم و ب زانیم اه،شگیآزما
 !! PCR تست
را دارد؟ قطعاً  يماریب نیا یینها صیتشخ تیتست صالح نیاصالً ا ایآ

 .ریخ
مطرح است که  انیم نیدر ا یچالش و نقطه ابهام بزرگ نکهیا جهینت

نمونه اخذ  يو از و میا در نظر گرفته ماریکه به عنوان ب يممکن است فرد
 ینمونه را بررس يحاضر بر رو روسیو یسلول بیتخر زانیکرده تا م

کرونا  روسیعالوه بر و ایباشد و  يگرید یروسیمبتال به عفونت و ای میینما
سلول و  بیحاضر باشد که عامل تخر يدر نمونه و يگرید روسیو

 میخواه یصیتشخ يها باشد! (در بخش مربوط به روش CPEمشاهده 
 ریو غ حیروش نه چندان صح کیروش از اساس  نیدانست که ا

) چرا که ما در روش کشت ست يکالهبردار کی هیشب يزیو چ یاختصاص
در  میتوان یو نم میینما یم یسرا برر یسلول بیتخر زانیتنها م یسلول

 جادیکرونا ا روسیبر اثر و بیتخر نیکه ا میقائل شو یمرحلۀ اول افتراق
که در  يمانند آنفوالنزا! و تنها ابزار يگرید روسیبر اثر و ایشده است 

مملو از خطا  دید میاست که خواه PCR یما قرار دارد تست مولکول اریاخت
مشاهده گردد  CPEکه اگر  میا جه گرفتهی. پس چگونه نتباشد یو خالء م

مثبت بوده است!  ماریب PCRکروناست؟ پاسخ: چون تست  روسیاز و یناش
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 ی(در حال یراختصاصیروش غ کی يبر مبنا یراختصاصیسنجش غ کی
 ).رود یبه شمار م یکه هر دو روش اختصاص

 وعیکه همزمان با ش گردد یمشخص م یاحتمال زمان نیا تیاهم
 ریسا انیو قربان انیآن، مبتال انیو قربان انیمبتال شیکرونا و افزا

کاهش  ییایباکتر يها هیالر مانند آنفوالنزا و ذات یتنفس يها يماریب
 !رسد یبه صفر م يدر اوج ناباور یو در مناطق ابدی یم

 
 افتهیمثبت آنفوالنزا کاهش  يها کرونا تست وعیهمزمان با ش -107 ریتصو

 !شود یم کیو به صفر نزد
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به کرونا مبتال  انیمبتال یکه تمام ستیمعنا ن نیذکر مطالب فوق بد
است که  نیا انگریاند، اما ب بوده الیباکتر يها یپنومون ایبه آنفوالنزا و 

 يرا برا بیدست طراحان فر یقاتیو تحق یصیتشخ يها خالء روش
گروه  نیآن که ا ژهی. به وگذارد یباز م اریبس قیو جعل حقا ییبزرگنما

هر  تواند یدارند که م اریدر اخت زیبه نام رسانه را ن يقدرتمند ماهر
شما از  انیبه شما بقبوالند که اطراف یرا کرونا قلمداد کند و حت يماریب

 اند. کرونا جان باخته
 نکهیحاصل شود؛ ا ستیبا یبخش م نیکه از ا یمهم يریگ جهینت اما

دارد که اوالً سلول را  ازین یبه قطعات مکمل ییزا يماریب يبرا روسیو
. دیرا مختل نما دیمف يها کروبیو م یمنیا ستمیس اًیمسموم کرده، ثان

دور نگاه داشتن ذهن  يبرا زین بیاسب تروآ و طراحان فر هیشب يزیچ
وارد  یکه به راحت یدارند، اسب ازین یاسب نیمسائل به چن نیاشما از 

 !کند یو بدن شما را مسموم م شود یخانه شما، وارد مغز و افکار شما م
سوار بر  روسیو نیهستند و ا ییزهایچه چ روسیقطعات مکمل و اما

 نیدر ا کند؟ یم یهمراه ضخانهیکدام اسب تروآ شده و شما را تا تخت مر
 نترنتیپرداخت. از امواج ا میاحتماالت مطروحه خواه نیا یکتاب به تمام

به  یو حبس خانگ یگرفته تا بهداشت افراط لینسل پنجم و گاز کمتر
 !يا رسانه تصرف وحش

 
 
 ام ساخته یروسیو”

 یبدنام وارث
 مرگ  يبرا يدیجد نام

 رد پا بدون



 / کرونا فریب قرن  326
 

 به هر کس هیشب اما
 اخبار... تریدر ت اهویو پره تیدر جمع صدا یب

به  دیخواه ی! هر چه ممیها مثل گروهک ریپذ تیمسئول
 بیقبالً حساب شده... من طراح فر زی! مدیسیحساب او بنو

 “قرن هستم



 بیدهم فر ةپرد
 
 یرسان که آموزش و اطالع یمفهوم وتا،یکروبیم مفهوم”

صنعت و تجارت مدرن و جوامع  ندیآن چندان خوشا
 .“ستیگرا ن مصرف

  وتایکروبیم مفهوم
. یشده تا سلول انسان لیتشک ها کروبیاز م شتریانسان ب بدن

 )گویاستاد دانشگاه سن د ت،ی(پروفسور راب نا
 است تا انسان! کروبیم شتریب یواقع انسان از نظر سلول در

خود  نهیریموجب شود ما در رابطه خصمانه د دیمفهوم شا نیا دانستن
 .مینظر کن دیتجد ها کروبیبا م

و خصمانه بوده و  نانهیبدب ینگاه کروبیگذشته نگاه انسان به م در
رفته  نکهیمبارزه کرده است. تا ا ها کروبیکه توانسته با م ییانسان تا جا

بزرگ از  یگروه زا، يماریب يها کروبیم يسوا دیرفته مشخص گرد
بلکه در واقع  ستندیانسان مضر ن يوجود دارند که نه تنها برا ها کروبیم

 میدان یانسان هستند. امروزه م یانسان و از اسباب بقاء و سالمت ستدو
 دیاز جمله تول یداخل روده اعمال مهم دیمف يها کروبیاز م یگروه

را بر عهده دارند اما  1بدن يضرور يها چرب دیو اس ها دیپپتا ها، نیتامیو
 ستیهمز يها کروبیاثر م یپا را فراتر گذاشته و به بررس ریمطالعات اخ

حافظه، خلق و خو و رفتار پرداخته است،  ،یمنیا ستمیس يریگ در شکل
موجب  ستیهمز يها کروبیم نیکه اثبات شده وجود ا ییتا جا

                                                           
1 European Journal of Nutrition ,The role of the microbiome for 

human health: from basic science to clinical applications 
PMC5962619 
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همانطور که پروفسور  قتی. در حق1شود یبه سرطان م يازابتال يریشگیپ
با  تیو اکثر میهست تیاذعان کرده ما در بدن خود در اقل تینا
که توسط  یو محصوالت ستیهمز يها کروبیمو وجود  هاست کروبیم

 يکه ما چه رفتار کند یم نییتع يادیتا حد ز شوند یها ساخته م آن
ما  يآستانه تحمل درد برا م،ینشو ییها يماریمبتال به چه ب م،یداشته باش

قادر به  ها روسیدر مقابل کدام و نکهیا یتا به چه اندازه باشد و حت
تا ما  رندیگ یم میتصم يها کروبیم میبگو اگرکه  یی! تا جامیمقاومت باش
 ستمیساکن س يها کروبی(چرا که م میا گزافه نگفته میکن یچگونه زندگ

موسوم به  یعصب يها قادر به ساختن انتقال دهنده یگوارش
به واسطه گردش خون به  یگوارش ستمیهستند که از س ها ترینوروترانسم

مانند خشم و  يو رفتار یخلق فو موجب بروز حاالت مختل افتهیمغز راه 
 ).شوند یم شوند یاضطراب و نشاط م

و  ها کیوتیب یکه به صورت خودسرانه از آنت يخاطر افراد نیهم به
قابل  تیبردن جمع نیبا از ب کنند یاستفاده م یکروبیضد م يها دارو

داخل روده دچار اختالالت متعدد  دیمف يها کروبیاز م یتوجه
 .شوند یم کیمنولوژیو ا کیولوژیزیف

 گرید يا هیبدن انسان را از زاو شود یمطلب فوق باعث م دانستن
 زین ي) که مقداري(عمدتاً باکتر ها کروبیاز م يا . مجموعهمیبنگر

 کی. در واقع بدن انسان خورد یآنها به چشم م انیدر م یانسان يها سلول
در  ها کروبیم نیاست که ا ستیهمز يها کروبیمجموعه متنوع از م

 یانسان يها سلول يبرا تیامن يو غذا و مقدار کونتگاهس افتیقبال در
دو طرفه و  يا رابطه آورد، یفراهم  م تیو امن يو ضرور ییاد غذامو

 ها کروبیم نیبدن انسان بازهم فراموش نکرده ا یمنیا ستمی. اما سیتوافق
بر آنها  یدائم ینبوده و در نظارت و مراقبت يخود يها از جمله سلول

 ياز مقدار ستیدوستان همز نیا تیجمع دهد ینم اجازهکنترل داشته و 
 ةبه مناطق ممنوعه و حوز مانیهمپ گانگانیب نیا نکهیا ایفراتر برود و 

                                                           
1 Nature, The microbiome, cancer, and cancer therapy, Beth A. 

Helmink, Published: 06 March 2019 



 329/  پرده دهم فریب
 

را در  ها کروبیم نیا یو اکتساب یذات یمنیا ستمی. سابندیبدن راه  یداخل
 یو گوارش یتنفس يلومن مجار يپوست، فضا رینظ یمحدوده مشخص

 .دینما یحفظ م يخطر یرا در مقدار مجاز و ب ها آن تینگاه داشته و جمع
 نیدرصد از ا 30تا به امروز حدوداً  يدانش بشر نکهیا تر جالب

کرده و هنوز بخش اعظم آنها و نقش و رفتار آنها  ییرا شناسا ها يباکتر
 میتا بدان ست یکاف یشناخت جزئ نیما ناشناخته است. اما هم يبرا
بوده و کاهش  ها کروبیم نیوابسته به وجود هم يادیما به مقدار ز اتیح

ما  يو اختالالت متعدد برا يماریب متیو مرگ آنها به ق نهاآ تیجمع
 تمام خواهد شد.

 ،ینی(شامل دهان، ب یگوارش ،یتنفس يدر درون مجار ها کروبیم نیا
بر سطح پوست ما حضور  نیو...) و همچن هیو ر يحلق، معده و روده و نا

نها آ تی! بلکه جمعرود ینم نیخوردن الکل از ب یدارند و با شستشو و حت
 یو بدن در حالت طیمح نیب یکروبیو تبادل م یدائم ریبه واسطه تکث

در درون بدن حدوداً هر  ها يشکل که باکتر نی. به اشود یحفظ م لمتعاد
شده، به عالوه  تیجمع شیدچار افزا ییدوتا ریبا تکث کباریساعت  8-10

از آنها شبانه روز  يادیتعداد ز طیو تماس با مح ییبه واسطه مواد غذا
تنفس(بازدم)  لهیاز آنها به وس یتیجمع گرید يو از سو شود یوارد بدن م

همواره  جهیو در نت شود یو مدفوع از بدن انسان خارج م یمخاط رشحاتت
حضور خواهند داشت.  ها کروبیم نیاز ا یتیدر داخل و سطح بدن جمع

 نیت از بدست بدن ممکن اس ياز آنها که با شستشو یتیجمع یحت
 نیگزیبازماندگان جا ریو تکث طیبروند بالفاصله به واسطه تماس با مح

 ها کروبیم نیفراتر رفته و ا يدفعات شستشو از مقدار نکهمگر آ گردد یم
خاطر همواره از  نیشوند. (به هم نیگزینتوانند جا زین طیمح قیاز طر

به عنوان عامل از  ییایمیمتعدد به واسطه مواد ش ياستحمام و شستشو
 ).شود یم ادیسطح پوست  دیمف يها کروبیبرنده م نیب

که هر قدر کودکان  دارد یم انیب“ بهداشت هیفرض”به نام  يا هیفرض
ها کمتر  و انگل ها يمانند باکتر یبا عوامل عفون یدوره کودک یدر ط
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خواهند  کیآلرژ يها يماریمستعد ب شتریب یبرخورد کنند در بزرگسال
 .1بود

 ایبه دن نیسزار قیکه از طر ینشان داده نوزادان يمتعدد قاتیتحق
 یعفون يها يماریو ب کیآلرژ يها يماریمستعد ب شتریب ندیآ یم
را از کانال  دیمف يها کروبیاز م یتولد گروه نیچرا که در ح باشند، یم

 یمنیا ستمیکودکان س نی، ا2اند اوردهیبه دست ن يمادر یتناسل
به  یعیطب مانیزا قیکه از طر یبا نوزادان سهیدر مقا وداشته  يتر فیضع
 .کنند یرا تجربه م يشتریب يها يماریاند در طول عمر خود ب آمده ایدن

و  ها یمیبدخ وعینشان داده ش يگرید قاتیدر تحق نیهمچن
 ییایو باکتر یانگل يها عفونت  یبرخ یکه در کودک يها در افراد سرطان

 نیدتریکمتر بوده است و در جد يادیاند به مقدار ز را تجربه کرده
اند با فعال  ها توانسته از انگل یبرخ یمشخص شده حت یعلم يها افتهی

در درمان سرطان مورد استفاده قرار  یسرطان دض يها ریکردن مس
به  والگونهیه یکه نگاه جیبرخالف تصور را قتی. در حق3رندیبگ
 جهینت نیبه ا راًیاخ يولوژیکروبیو م يمنولوژیدارد دانش ا ها کروبیم

 کی يریگ شکل يبرا یدر دورة کودک ها کروبیکه برخورد با م دهیرس
از  یکه برخ میدان ی. امروزه مباشد یم دیو کارآمد مف يقو یمنیا ستمیس

افراد  يمنجر به ابتال یفیو سالمونال ت يلوریپ کوباکتریمانند هل ها يباکتر
ثابت  يمتعدد قاتیشوند اما در تحق یگوارش يها از سرطان یبه انواع

 شوند، یاز سرطان م یکه منجر به نوع ییها يباکتر نیهم یشده حت
ها مانند سرطان مثانه و سرطان  سرطان زا گرید یاز بروز برخ توانند یم

                                                           
1 The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases: an 

update H Okada, C Kuhn, PMCID: PMC2841828 
2 Nature, C-section babies are missing key microbes, Shao, Y. et al. 

Nature https://doi.org/10.1038/s41586-019-1560-1 (2019). 
3 Employing Parasite Against Cancer: A Lesson From the Canine 

Tapeworm Echinococcus Granulocus, 25 September 2019 | 
https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01137 
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 يفرد قدرت و هوشمند یمنیا ستمی. چرا که س1کند يریپوست جلوگ
به  یکروبیم يها ژن یو به اصطالح آنت ها کروبیخود را از برخورد با م

کاهش  ستمیس نیدور باشد توان ا ها کروبیو هرقدر از م آورد یدست م
به  یمنیا ستمیس تیتقو یانسان يوتایکروبیم يایاز مزا یکی. ابدی یم

 یمنیا ستمی. برخورد سباشد یم یکروبیم يواسطه برخورد مداوم با اجزا
انسان و  يبرا یکروبیم يها موجب شناخته شدن ساختار ها کروبیبا م
و  شود یبرخورد مجدد با آنها م يبرا یمنیا ستمیتوان س میو تنظ شیافزا

 یمنیا يها پاسخ يریگ منجر به شکل ستیهمز يها  يبرخورد با باکتر
 يساختار يالگوها يها یی، چرا که شناسا2شود یم ها روسیو هیمناسب عل

 يو بهتر الگوها شتریب ییکمک به شناسا ستیهمز يها کروبیدر م
 میرا تنظ یمنیا ستمیس يها پاسخ بیترت نیکرده و بد یروسیو يساختار

مداوم با  يبرخوردبهتر است بدن در  يمنولوژی. پس از نظر ادینما یم
منجر به  ها کروبیم نیباشد و عدم برخورد با ا ستیهمز يها کروبیم

 خواهد شد. یمنیا ستمیافت قدرت س
قرن محدود به نقش موثر  بیو مسئله فر وتایکروبیارتباط م اما

در خود  يتر نبوده و ابعاد جالب يمنولوژیو ا سمیدر متابول وتایکروبیم
 دارد.

هستند و  تیدر بدن انسان در اکثر ها کروبیم میدان یکه م اکنون
بدن انسان هستند، پس الزم است با  تیو مالک یارض تیتمام یمدع

به  بیمقابله کنند، چرا که آس اندازد یانسان را به خطر م يکه بقا یعوامل
 و منابع خود آنهاست. ستگاهیبه خطر افتادن ز يانسان به معنا

نمونه  نیتر انسان (جالب یمنیا ستمیمعمار س نیمهندس ها يباکتر
 )کروبیتعامل انسان و م

                                                           
1 Bacteria and cancer: cause, coincidence or cure? PMCID: 

PMC1479838 
2 Control of antiviral immunity by pattern recognition and the 

microbiome Iris K. Pang Akiko Iwasaki  
https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2011.01073.x 
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 ونیمد ها روسیدر مقابله با و یمنیا ستمیس ییتوانا دیدانست یم ایآ
 ییشناسا ییانسان توانا یمنیا ستمیکالً س گرید انیبه ب هاست؟ يباکتر

آموخته است.  ها يروند تکامل از باکتر یو مقابله با آن را ط ها روسیو
 حیتوض ي. برایامور دفاع يبرا یاستخدام مستشاران نظام هیشب يزیچ
(که در  میکن یاکتفا م يمثال ساده اما کاربرد کیموضوع به  نیا

 یو به طور کل یروسیو يها است). ساختار دهیذکر گرد زیقبل ن يها بخش
به آنها  یمنیا ستمیمهاجم به بدن انسان (که در س يها ساختمان پاتوژن

PAMP به شود یم ییشناسا یمختلف يها رندهی) توسط گشود یگفته م .
 يها ریمس ها رندهیگ يکسریها به  PAMPپس از اتصال  کهصورت  نیا

 يها مهاجم توسط واسطه کروبیو م يراه انداز یمقابله با عامل عفون
 يها رندهیگ ها رندهیگ نیاز ا یکی. شود ینابود م دیسف يها و گلبول یمنیا

TIR موجود بوده و به محض  یانسان يها که به وفور در سلول باشد یم
 روسیمبارزه و حذف و ندیآغازگر فرا ها روسیو کرهیاتصال به پ

 يها رندهیگ يدینواسیآم یتوال یه طور جالب) بInnate Immunity(هستند
TIR ها يدر باکتر یهم بوده و از نظر تکامل هیشب اریبس يدر انسان و باکتر 

 يها که از زمان باشد یم) Conserved(محافظت شده يجزو ساختارها
 ها يکه باکتر ییها روسیبا اتصال به ساختمان و ها رندهیگ نیدور ا اریبس

 ها روسیو نیها موجب مقابله و حذف ا )وفاژی(باکتر کنند یرا آلوده  م
با همان ساختار و  ادیامروزه به مقدار ز ها رندهیگ نیا نکهی. جالب اشده یم

 دیهزاران و شا یاست که در ط نیا دیدر انسان وجود دارد و مو سمیمکان
وارد انسان  ها ياز باکتر ها رندهیگ نیا یستیسال تکامل و همز ها ونیلیم

و مبارزه با  ییایانسان شناس یمنیا ستمیبه س یشده و به به نوع
وجود دارد که به ما  يرا آموزش داده است. موارد مشابه متعدد ها روسیو

و  نیتر انسان که امروزه در زمره متکامل یمنیا ستمینشان دهد س
و  یرزم ییتوانا يادیاست تا حد ز یمنیا يها ستمیس نیرتکارآمد

 نیآموخته است. از جمله پروتئ ها يخود را از باکتر یاتیاطالعات عمل
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Argonautes  که به قطعاتRNA مشابه با  يا جهیمتصل شده و نت
 .1دارد ها روسیدر مبارزه با و TIR يها رندهیگ

ساله  ها ونیلیهزاران و م ینیو همنش یستیهمز میریگ یم جهینت پس
کرده و به نحو احسن آموزش  تیانسان را تقو یمنیا ستمیس ها يبا باکتر

 شتریبه علت قدمت ب ها يباکتر یکروبیدر نبرد م قتیداده است و در حق
 ستمیرا به س ییتوانا نیبوده و ا یزنامرئیبهتر قادر به مبارزه با موجودات ر

 .اند آموزش داده زیانسان ن یمنیا
 ستمیس تیمحدود به آموزش و ترب ها يباکتر یخدمات دفاع اما

به صورت فعال به نفع  زیامروزه ن یحت ها کروبیم نیو ا ستین یمنیا
 .کنند یمقابله م ها روسیانسان با و
و کم خطر موجود بر سطح  خطر یب يها يباکتر میاست بدان جالب

و  یروسیو يزا يماریبا عوامل ب يمتعدد يها بدن انسان با راهکار
 .کنند یمبارزه م ییایباکتر

 روسیبا و ها يباکتر میمستق مبارزه
 دیرا تول ینیپروتئ باتیترک میبه طور مستق ها يباکتر ی. بعض1

از  باشند، یم ها روسیو يبوده و قادر به نابود روسیکه ضد و کنند یم
 جمله:

 روسیضد و باتیترک دی: با تولسزیخانواده استرپتوما يها ي. باکترالف
Borrelidin2  وVivomycin ,Ehrlichin3 و abikoviromycin1 نیقادر به از ب 

                                                           
1 Nature,Bacterial twist to an antiviral defence.  2019 

Oct;574(7780):638-639. 
doi: 10.1038/d41586-019-02974-x 

2 Liu C., Wang X., Yan Y., Wang J., Zhang B., Zhang J. Streptomyces 
heilongjiangensis sp. nov., a novel actinomycete that produces 
borrelidin isolated from the root surface of soybean [Glycine max (L.) 

Merr] Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2013;63:1030–1036 
3 Lumb M., Macey P.E., Spyvee J., Whitmarsh J.M., Wright R.D. 

Isolation of Vivomycin and Borrelidin, Two Antibiotics with Anti-Viral 
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 روسیگروه سم ضد و نیا نکهیا ژهیهستند به و ها روسیبردن و
که اختصاصاً موجب از  کنند یم دیتول myxoviromycin2به نام  يقدرتمند

 شوند یم Orthomyxoviruseخانواده  يها روسیو رفتن نیب
و  niromycins يها سم زین ستینومایخانواده اکت يها يباکتر. ب

virocidin3 باشد یم یروسیاثرات ضد و يکه دارا دینما یم دیتول. 
 میبه طور مستق وتایکروبیهمان م ای ستیهمز يها يباکتر جهینت در

 باتیحضور داشته و با ساختن ترک ها روسیو هیدر خط مقدم مبارزه عل
 .کنند یها مقابله م با آن روسیضد و

  ها روسیبا و ها يباکتر میرمستقیغ مبارزه
موجب  میرمستقیبه طور غ یتیحلقه تقو کی جادیقادرند با ا ها يباکتر

 نیاز ا يشوند. موارد متعدد ها روسیو هیعل یمنیا ستمیپاسخ س شیافزا
و  ستیبحث مقدور ن نیآنها در ا یوجود دارد که ذکر تمام یتیحلقه تقو

 ها روسیو هیدر دفاع عل ها يوجود و حضور باکتر تینشان دادن اهم يبرا
 : شود یها بسنده م از آن یکیذکر  به

  TLRو  نترفرونیا

                                                                                                                  
Activity, from a Species of Streptomyces (C2989) Nature. 

1965;206:263–265 
1 Umezawa H., Tazaki T., Fukuyama S. An antiviral substance, 

abikoviromycin, produced by Streptomyces species. Jpn. J. Med. 
1951;4:331–346 

2 Hinuma Y., Sato S., Chiba M., Kosaka Y., Kuroya M. Studies on 
antiviral antibiotics from streptomyces. X. Effect of myxoviromycin 
upon infection with influenza virus in mice. Jpn. J. Microbiol. 

1958;2:117–125 
3 utting W., Furst A., Read D., Grant D., Cords H., Megna J. Antiviral 

extracts from Propionibacteria. Antibiot. Chemother. (Northfield, Ill.) 
1960;10:623–625 
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TLRهستند که  یانسان يها داخل) سلول ایبر سطح(و  ییها رندهیها گ
آبشار  يو موجب راه انداز شوند یمتصل م ها روسیو و ها يباکتر يبه اجزا

 .شوند یم گانهیعامل ب يبه منظور نابود یمنیا يها التهاب و پاسخ
 باتیترک نیاز مهمتر یکی دیباش دهیبه کرات شن دیکه شا همانطور

“ ادعا شده” یهستند که حت ها نترفرونیدر بدن انسان ا یروسیضد و
 وی.ی.سيفاز حاد مبتال به کرونا در بخش آ مارانیب يآن بر رو زیتجو

که  ستین يدیموجب بهبود قابل توجه اکثر آنها شده است و ترد
هستتد  ها روسیو هیعل یمنیا ستمیس ییمقتدر اجرا يبازو يها نترفرونیا

 ها روسیرفتن و نیموجب از ب دیسف يها که نه تنها با فعال کردن گلبول
موجب مقاومت آنها  یسالم انسان يها سلول يبر رو ریشده بلکه با تأث

 منیا روسیو هیساده سلول را عل انیشده و به ب روسیه ونسبت ب
 .دینما یم
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توان  شیموجب افزا یکروبیم يبرخورد مداوم با ساختارها -108 ریتصو
 یتیتقو يها حلقه تواند یمختلف م يها يبدن شده و برخورد با باکتر یدفاع

 کنند. جادیا ها روسیو هیعل
مانند کرونا وارد بدن انسان شده و با توجه به  یروسیو دیتصور کن

به  یروسیقطعه و نیا باشد یم يا تک رشته RNA يدارا روسیو نیا نکهیا
TLR7,8 با  دیکن یمشاهده م 108 ری. همانطور که در تصوگردد یمتصل م

آداپتور  يفاکتورها ریو سا TRAF3,6واسطه مانند  يها نیفعال شدن پروتئ
 يها نیتوکایو سا نترفرونیبوط به ساخته شدن امر يها ژن تیدر نها

آن  يو نابود روسیامر به منزله آغاز مبارزه با و نیفعال شده و ا یالتهاب
 .باشد یم

 زین يگرید يها TLR شود یمشاهده م 108 ریهمانطور که در تصو اما
متصل شده  “ها يباکتر” يها سلول يدر بدن انسان وجود دارد که به اجزا

 یدفاع يها نیالتهاب و پروتئ يها موجب ساخته شدن واسطه زیها ن و آن
 شدبا ها يانسان به طور دائم در برخورد با باکتر دی. حال تصور کنشوند یم

 يها نیشدن پروتئ موجب ساخته TLRبا اتصال به  يباکتر يو دائماً تعداد
و  نترفرونیا هیپا ریصورت مقاد نیشوند. در ا ها نترفرونیا ژهیبه و یدفاع
بدن را در  تواند یشده م جادیا يبرخورد با باکتر جهیکه در نت ینیتوکایسا

 يشده و موجب نابود ها روسیآماده باش نگاه داشته و آفت جان و یحالت
 آن گردد.

که  یگرم منف يها يباکتر ژهیبه و ها يبدان معناست که باکتر نیا
ساخته  يها ریما حضور دارند با فعال کردن مس یتنفس ستمیهمواره در س

 یتیتقو يها حلقه جادیا یدفاع يها نیتوکایسا ریو سا نترفرونیشدن ا
وارد سلول  ایوارد بدن و  یروسیو اناًیکه اگر اح کنند یم یروسیضد و
 یبرخورد دائم گرید انیمقابله با آن را داشته باشد. به ب یآمادگ دنشود ب

از  ياریبس ریمقاد شوند یموجب م خطر یخطر و ب کم يها يانسان با باکتر
همواره در بدن فرد و در گردش  ها نترفرونیاز جمله ا یدفاع يها نیپروتئ

داشته و در  یروسیدر مقاومت و یخون او موجود باشد که نقش مهم
برخورد نداشته باشد (به  ها يباکتر نیاگر انسان به طور روزمره با ا جهیتن

 یطوالن نهیو قرنط طیمفرط مح یو ضدعفون یواسطه بهداشت افراط
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و اگر اکنون  افتهیدر فرد کاهش  روسیضد و يها نیپروتئ ریمدت) مقاد
خواهد بود. به  دفاع یوارد بدن فرد شود در مقابل آن کم دفاع و ب یروسیو

به درازا بکشد چرا که  دینبا یبهداشت يها و پروتکل نهیخاطر قرنط نیهم
در مقابل  یمنیا فیتضع يبرا یخود عامل یمنیتوهم ا جادیبر خالف ا

تا با  ست یافراط يها از جانب طراحان پروتکل یبیفر نیو ا هاست روسیو
 بپردازند. شتریب ییزا يماریتوهم بهداشت به ب

چه به طور  میچه به طور مستق ها يحضور باکتر میریگ یم جهینت پس
دشوار کرده  روسیو يرا برا طیبوده و شرا ها روسیو انیبه ز میرمستقیغ

که ما ممکن  ست یدر حال نیشود. ا روسیو ییزا يماریو چه بسا مانع ب
همان موضع خصمانه سابق را داشته  ها ياست کماکان نسبت به باکتر

و  تر نهیما کم هز يبرا اریبس روسیو - يباکتر کاریپ مینباش آگاهو  میباش
 یاله یوهبتبه مانند م ستیهمز يها يباکتر نیهم کم خطرتر بوده و هم
 ها هستند. نگهبان سالمت ما انسان

در حفظ سالمت ما و  ستیهمز يها يوجود باکتر تیکه اهم حال
 یافراط يها به دستورالعمل يا روشن شد لحظه ها روسیمبارزه با و

 طیپوست و مح يروز شبانه ی. افسانه انتقال از سطوح و ضدعفونمیبازگرد
انتقال از  تیکرونا قابل روسیو نکهیا انیبا ب وعیدوره ش يو اجسام! از ابتدا

و  ییایمیبا مواد ش طیمح يدارا بوده افراد اقدام به شستشو را ایاش
 ستین يدینموده و ترد ها ندهیمدت با شو یمتعدد و طوالن يها استحمام

موجود  ستیهمز يها کروبیم زانیتا چه م یو ضد عفون نهیکه با قرنط
که به صورت  طیموجود در مح يها کروبیم نیدر سطح پوست و همچن

ها  . پروتکلابدی یکاهش م گردد یم یو تنفس یگوارش ستمیوارد س یعیطب
محروم  گرید یکروبیم يها ژن یتا به چه اندازه ما را از برخورد با آنت

را به حالت  یروسیدفاع ضد و یتیتقو يها حلقه بیترت نیساخته و بد
دست وجود دارد اما با  نیاز ا يمتعدد يها فعال درآورده؟ مثال مهین

 دهیبه عق ایها  اثرات عکس پروتکل انیتنها ب کتابهدف  نکهیتوجه به ا
 .شود یمثال بسنده م نیبه ذکر هم باشد یکرونا م بیفر نجانبیا

 يها ندهیافراط در شستشو و استفاده از الکل و شو قتیحق در
 کییموزا بردن نیبا از ب ییزا يماریب يها از روش یکی ییایمیش
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ساکن  دیمف يها کروبیبوده و با کاهش تعداد و تنوع م ها وتایکروبیم
 کیرا از وجود  یمنیا ستمیهم س یگوارش - یتنفس يپوست و مجار

به  ریمحروم کرده و هم شانس رشد و تکث یمنیا ستمیس یتیحلقه تقو
داده است.  یو گوارش یتنفس يدر مجار یکروبیفرصت طلب م يها گونه

بوده  نهیدر منازل خود در قرنط ینسبتاً طوالن یافراد مدت نکهیبا توجه به ا
و همه سطوح  زیهمه چ يبا شستشو زیمنزل ن طیو به عالوه در همان مح

 نیا ینیگزیاند شانس جا برده نیرا از ب یطیمح يها کروبیم ایو اش
بدن انسان از  يوتایکروبیآمده و رفته رفته بانک م نییپا زین ها کروبیم

. جالب شود یم یخال ستیهمز يها کروبیبه نام م يارزشمند ییدارا
 انیها م انسان نیب یاز روابط اجتماع ها کروبیم نیاز ا یاست بخش بزرگ

مانند مترو و  ییها طیما همه روز در مح و شوند یافراد مبادله و جابجا م
 ستمیموجود در س يها ياز باکتر یبزرگ تیجمع یاتوبوس با هر دم تنفس

بازدم آنها خارج شده است را وارد دستگاه  لهیافراد که به وس ریسا یتنفس
 يگذار و فاصله نهیقرنط نیکه با قوان ست یهیو بد میکن یخود م یتنفس
 نیا تواند یانسان نه تنها نم یماسک و ضدعفون دنیو پوش یانسان

از آنها را از  یبخش ستیبلکه قادر ن د،یکسب نما طیرا از مح ها کروبیم
به واسطه ارتباط  ها کروبیم نیاز ا یهمنوعان خود به دست آورد(بخش

تر  ). جالبشوند یها جابجا م انسان ریبا سا یو تماس پوست يفرد نیب
در مناطق  زیاز کرونا ن یشدگان ناش شتهو ک مارانیآمار ب شتریب نکهیا

 ییآمار مربوط به مناطق روستا نیگزارش شده و کمتر یو صنعت يشهر
مناطق به علت  نیا نیاست که ساکن نیاحتمال ا کیچرا که  باشد، یم

و  نهیاز قرنط یچندان بیآس عتیو طب واناتیو ح طیتعامل بهتر با مح
. در مقابل اند دهیبدن ند يوتایکروبیاز دست دادن م يدر راستا یضدعفون

 نهیدر قرنط يکه در منزل خود در آپارتمان شهر دیرا تصور کن يفرد
 لیاستر ها ندهیبا الکل و شو زیبوده و تمام لوازم منزل را ن یچند هفتگ
کردن  زولهیبا ا يفرد نیخارج ندارد، چن يایبا دن یارتباط چیکرده و ه

 وتایکروبیاز م يارزشمند تیجمع دخود را از وجو یخود و بهداشت افراط
 محروم ساخته است.
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 يها يماریکوتاه مبتال به ب یتمام مردم در مدت زمان دیقصد دار ایآ
خود را  طیدست، بدن و مح دیشوند؟ آنها را مجبور کن یو گوارش یتنفس

 کنند! یو دائم ضدعفون یبه صورت افراط
 يها يماریخود منجر به بروز ب یممکن است بهداشت افراط ایآ
 یها و ضدعفون از حد دست شیممکن است شستن ب ایگردد؟ آ یتنفس
 شود؟ یتنفس يها يماریمنجر به ب یافراط

بر سطح پوست خود با  ستیهمز يها کروبیم میدان یکه م اکنون
تنگ  گرید يها کروبیعرصه را بر م ییرقابت بر سر فضا و منابع غذا

 :میپرداز یمثال م کیبه ذکر  کنند یم

 
پوست در مهار و مبارزه با  ستیهمز يها کروبیم تیاهم -109 ریتصو

 .شوند یمشابه با کرونا م یتنفس يها يماریکه منجر به ب ییها يباکتر
 یتنفس يها يریو درگ یکه منجر به بروز پنومون ییها ياز باکتر یکی

 یتنفس يدر مجار يباکتر نی. اباشد یاورئوس م لوکوکوسیاستاف شود، یم
 هی(مثالً عفونت ثانوطیبودن شرا ایشده و در صورت مه زهیو پوست کلون
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خود  تواند یذکر شد) م شیپ يها که در بخش یروسیمتعاقب عفونت و
 يوتایکروبیکه م یهنگام یشود. به طور جالب يویر يریمنجر به درگ

خود باعث مهار  ستیهمز يها کروبیم نیباشد، ا يپوست کامل و قو
 ابیدر غ ست یهیو بد شود یدر پوست م لوکوكیاستاف ریرشد و تکث

در پوست  یحت تواند یفرصت طلب م يباکتر نیپوست ا يوتایکروبیم
انتقال آن از دست به  ي. حال برا1ابدی شیآن افزا تیشده و جمع زهیکلون

مجبور  يگردد و و يماسک اجبار دنیالزم است پوش ها نوسیو س ینیب
 ایآن) و  ییو جابجا میتنظ يباشد دائم دست خود را بر ماسک زده (برا

 یاتفاق نیچن د،یاز ماسک لمس نما یصورت خود را بر اثر خارش ناش
 متصور است. زین ینومونکننده پ جادیا يها يباکتر ریسا يبرا

 یتنفس يها يماریب شیپوست عامل افزا یافراط یعفون ضد
(مانند  یموجود برسطح پوست و سطوح مخاط ستیهمز يها يباکتر

 ریغ یحت ای( زا يماریو کمتر ب زا يماریبه دو دسته ب ی) به طور کلینیب
 يها گونه ها لوکوكیمثالً در خانواده استاف شوند، یم ی) تنفسزا يماریب

و  سیلوگدونس لوکوکوسیاستاف س،ینیهوم لوکوکوسیاستاف
 لوکوکوسینسبت به گونه خطرناك استاف سیسیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف

هستند که سطح پوست و مخاط ما را فرا  يکم خطرتر يها آرئوس گونه
که خود  ییفضا يها کم خطر عالوه بر ممانعت يها گونه نیاند. ا گرفته

اقدام به  گردد، یآرئوس م لوکوکوسی(استقرار) استاف ونیزاسیمانع کلون
که  2نیها، سم لوگدون پروتئاز نیسر ملهاز ج یسم يها نیپروتئ دیتول
موجب کاهش  باتیترک نیهستند کرده که ا ها کیوتیب یآنت هیشب اریبس

که در  ییتا جا گردد یآرئوس م لوکوکوسیگونه خطرناك استاف تیجمع
 شیبا افزا سیلوگدونس لوکوکسیاستاف تیکاهش جمع يمتعدد قاتیتحق

                                                           
1 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X19300216 
2 Lugdunin 
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. در 1آرئوس (گونه خطرناك) همراه بوده است لوکوکوسیاستاف تیجمع
وجود داشته باشند  شتریبر سطح پوست ب ها يباکتر نیهر قدر ا جهینت

 یتنفس يها يماریعامل ب يها يخود بهتر قادر خواهند بود تا هم با باکتر
 یافراط يگردند. اما شستشو ها روسیو يمبارزه کنند و هم موجب نابود

 تیجمع شود یپوست موجب م یدست و صورت و به طور کل
ذاتاً  چون زا يماریب يها و گونه افتهیمذکور کاهش  دیمف يها کروبیم

 نکهیکند. با توجه به ا دایپ ییزا يماریبوده فرصت ب يتر طلب گونه فرصت
انسان به واسطه تماس  یتنفس يدر مجار ها کروبیم نیاز ا یورود بخش

 ست یهیبد باشد، یمخاطات م یو حت ها نوسیدست و پوست صورت، س
کاهش  ها کروبیم نیا تیها جمع دست یبهداشت افراط جهیاگر در نت که

کاهش  زیمخاط ن يدیکل یآنها در نواح تیباشد رفته رفته جمع افتهی
 لوکوکوسیمانند استاف یگونه خطرناک يبرا ییزا يماریب طیو شرا افتهی

 لوکوکوسیعالئم عفونت استاف ی. حال به طرز جالبدیآ یآرئوس فراهم م
تب،  جادیبه همان شکل ا باًیکرونا بوده و تقر روسیعالئم و هیشبآرئوس 

 يو در برخورد اول و منها دینما یسرفه م ،يویر يریدرد بدن، درگ
 نی) اشود یانجام نم وعیش طی(که معموالً در شرا یافتراق صیتشخ

 به نظر برسند! ییکرونا مارانیممکن است به عنوان ب مارانیب
 یبهداشت افراط تیمردم به رعا قیو تشو بکارانهیترفند فر نیهم با

به  هیشب اریپرداخت که از قضا بس یتنفس ییها يماریب شیبه افزا توان یم
ها از  که دائماً رسانه یمنحوس بوده و رفته رفته مردم عالئم روسیهمان و

مشاهده کنند و باور کنند که جهان  انیرا در خود و اطراف زنندیآن دم م
مرگبار فرو رفته است. حال ممکن است به مراکز  یروسیدر دهان و

کاذب تست کرونا مواجه  جهین مراجعه کرده و هم با نتو درما صیتشخ
بودن تست کرونا بازهم مبتال به  یشوند و هم ممکن است ضمن منف

 گردند. یکرونا تلق

                                                           
1 Zipperer A et al. (2016) Human commensals producing a novel 

antibiotic impair pathogen colonization. Nature. 535 (7613), 511–
516.. [PubMed: 27466123] 
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بوده و عالوه  بیگونه فر نیمثال از ا کیتنها  ها لوکوكیاستاف خانواده
قادر  طیشرا نیوجود دارند که با هم يمتعدد يها يباکتر يباکتر نیبر ا
 هیهستند که دست بر قضا عالئم آنها شب یتنفس يها يماریب جادیبه ا

مانند استرپتوکوك، موراکسال،  ییها يباکتر باشد، یکرونا م روسیو
 یتنفس يدر پوست و مجار لوکوكیو... که مانند استاف ها لوسیوفهم

 هستند. یفرصت نیمنتظر چن
 تیمتعدد جمع يبا شستشو يعاد طیکه در شرا دیداشته باش توجه

 نیا یاما پس از اندك زمان ابدی یکاهش م دیمف يها کروبیم نیا
همان قدر که  یعنی شوند، یم نیگزیافراد جا ریو سا طیاز مح ها کروبیم
توسط تماس پوست فرد با  روند یم نیدر اثر شستشو از ب ها کروبیم نیا

اما در . گردد یم نیگزیافراد جا ریتنفس سا یو حت راداف ریسا ط،یمح
در  یکروبیم یاجتماع يگذار سطوح و فاصله یو ضدعفون نهیقرنط طیشرا
ها و  انسان نیب يگذار گردد. فاصله نیگزیتا جا ماند ینم یباق طیمح

استعمال ماسک و کاهش انتشار  ،یمحروم ساختن انها از تماس بدن
و در  ییایمیسطوح با مواد ش یضدعفون زدم،موجود در با ییها يباکتر

از  دیمف يها يهستند که جبران باکتر یخانه ماندن همه و همه از عوامل
قرن، در  بیهنر طراحان فر نیو ا سازند، یناممکن م باًیرفته را تقر نیب
 !يماریهم با شعار مبارزه با ب توسط خود افراد است. آن يماریب جادیا

و  یکه چگونه بهداشت افراط دیآ شیسؤال پ نیا دیشا حال
را نابود  زا يماریو کمتر ب دیمف يها مفرط که توانسته گونه يشستشو

 تیخطرناك را نابود سازد؟ پاسخ در ماه يها ه گونهتکند، نتوانس
 نی. چون اوالً اباشد یدسته دوم م ییزا يماریطلب و قدرت باالتر ب فرصت

اقدام به  يبا تعداد کمتر یحت توانند یم دیمف هگرو ابیگروه در غ
 یواقع روسیو کی وعیش طیچون در شرا یکنند و از طرف ییزا يماریب

 یمنیا يبه سدها میدان یاست و هم م يکه  هم به شدت مسر میقرار دار
 ییایباکتر هیعفونت ثانو کیزده است متعاقب آن  بیمخاط آس یذات
 روسیقطعه مکمل و قتیکند. در حق ییزا يماریب شتریبهتر و ب تواند یم

 ها يباکتر نیطرف هم کیاز  رساند یرا به اتمام م روسیکه رسالت و
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استرس  گری) و از طرف دباشند یم یهستند (که محصول بهداشت افراط
 نموده است. بیرا تخر یمنیا ستمیکه س ست یطوالن نهیو قرنط

چرا  نکهیو ا وعیدر دوره ش ییایعامل باکتر یبررس تیاهم اکنون
 تیحائز اهم ییایو باکتر یسرویشدگان بر اساس علت و کشته کیتفک

و مفهوم  بیبه پرده پنجم فر دی. (رجوع کنمیدرك کن میتوان یاست را م
 دیکارگاه تول کیاز هر انسان  ی). بهداشت افراطهیثانو يها عفونت

 یتنفس يماریب توانند یکه هم خود م دآوردهیپد زا يماریب يها يباکتر
منجر به مرگ  توانند یهمراه شوند م روسیکنند و هم اگر با و جادیا

 شوند.
 يموضوع است، افراد خود اقدام به امور نیقرن هم بیساده فر يمعنا

عالئم  نیو گمان کنند ا گردد یم یکنند که منجر به بروز عالئم تنفس
شوند ممکن  يبه بستر ریافراد ناگز نیاست! حال اگر ا روسیبرخاسته از و

که  رندیو... قرار بگ نیکلروک یدروکسیمانند ه ییاست در معرض داروها
 یروسینه تنها فاقد اثر ضد و گردد یقابل توجه مشخص م یپس از تلفات

 شده است. زین یقلب يها یینارسا شیبوده بلکه منجر به افزا
 ست يا به اندازه یتنفس يها در روند عفونت وتایکروبیوجود م تیاهم
که از بدو تولد در  ییها نشان دادند موش نیپژوهش محقق کیکه در 

 يها کروبیو م اند افتهیپرورش ) Germ Free(کروبیبدون م يفضا
 يها يماریآنها نشده است در مقابل ب یوارد دستگاه تنفس ستیهمز

در مقابل گازها و  یو حت 1بوده ریپذ بیبه شدت آس الیو باکتر یروسیو
پروتکل  نیبا ا یعنیاند.  داشته يمقاومت کمتر زین ییایمیش يا ندهیآال

 زیهوا ن یاز آلودگ شتریقبل ب يها نسبت به سال یقرار است افراد حت
 شوند. بیدچار آس

 ينابود ایو  بیآس زهیبا انگ بیاز پازل فر یبدان معناست که بخش نیا
 يها ها و دستورالعمل شده و پروتکل یطراح یانسان دیمف يوتایکروبیم

ارزشمند موجود  ستیمزه يها کروبیسبب شده افراد م یافراط یبهداشت
                                                           

1 Mouse Microbiota Models: Comparing Germ-Free Mice and 
Antibiotics Treatment as Tools for Modifying Gut Bacteria, 

PMC6220354 
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 يزیخود را از دست داده (چ یو گوارش یتنفس يبر سطح پوست و مجار
به نقص عضو باشد) و برخالف تصور عموم  هیشب دیشا سهیکه در مقام مقا

شده باشند، به عالوه با از  رتریپذ بیو آس تر فیضع ها روسیدر مقابل و
هوا،  يها یدر مقابل آلودگ یافراد حت دیمف يها کروبیم نیدست دادن ا

 زین ندینما یکه به طور روزمره با آنها برخورد م ییایمیها و مواد ش آلرژن
برخورد با عوامل مذکور دچار عالئم  نیعمل کرده و با کمتر تر فیضع

 يماریبه عالئم ب هیشب اریشوند که بس یو پوست یگوارش ،یتنفس
 کروناست.
که  رسد یبه اوج خود م ییقرن در جا بیپرده از فر نیا ظرافت

از فرهنگ و اخالق و  يها نماد و رسانه غاتیبه واسطه تبل یبهداشت افراط
و  ها فیدر ک ندهیالکل و شو يها شهیشده و رفته رفته ش یتمول تلق

 .گردد یم يآالت فرد نتیلوکس و ز يها هم طراز ساعت ها بیج
م سربازان لحظه اعزا د؛یدوم را به خاطر آور یجنگ جهان يا لحظه

پرستانه و  وطن ي! سرودهانیمتفق يها کاذب و تله يها به جبهه یآلمان
 انی... همه و همه به سود دشمن و به زثاریو ا يشوق دالور يها اشک

 بوده. هنیم
 یپوست و سطوح را در ذهن تداع یافراط يها یلحظات ضدعفون حال

که بهداشت  ی. زمانسازد یابرقهرمان م کیکه از شما  یاقدامات د،یکن
همانند  يشده و افراد یقهرمانانه تلق یسطوح اقدام یو ضدعفون یافراط
و  یباستان و جنگاوران مدافع شهر شبانه روز با  از خود گذشتگ ریاساط

 نیکه با ا یو معابر بودند... تمام لحظات ها ابانیخ یحال ضدعفون رد ثاریا
که در  دیهست ریپذ تیمدبر، متعهد و مسئول يفرد دیا اقدامات گمان کرده

. در دیآور ادیرا به  دیخود هست زانیجانانه از جان خود و عز یحال دفاع
سالمت خود و نقص عضو  نیواقع شما در حال نابود کردن مدافع

اقدامات  نیاست! با ا شده یاز سطوح منتقل نم روسیو و دیا بوده شتنیخو
ن شما حذف و بد طیخطر از مح کم یو حت خطر یب دیمف يها کروبیم

 یروسی. ودیا شده روسیدر مقابل و دفاع یب يبه فرد لیشده و شما تبد
 هیثانو يها عفونت نهیزم تواند یاما م ستیکه خود چندان خطرناك ن

 زین زا يماریب يها يباکتر نیسازد که دست بر قضا هم فراهمرا  ییایباکتر
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پوست و مخاط  دیمف يها کروبیم بتیو غ یبه واسطه بهداشت افراط
و طراحان  روسیاند. شما در دو جبهه به نفع و تر و قدرتمندتر شده فعال

بدن  يها کرده و دروازه دیرا در خود تول يماریب د،یا قرن عمل کرده بیفر
 .دیا باز گذاشته روسیو يرا برا

سازمان  يها و پروتکل مارستانیب يها سر و کار شما با تخت اکنون
سازمان خواهد بود  نیا ییدارو يها شیآزما اناًیو اح یبهداشت جهان

بوده و پزشکان و کادر  یپروتکل جهان کیمعادله  نیکه ا میکن یم دی(تأک
آنها صرفاً  ستند،یبوده و گناهکار ن نیماش نیا يها درمان چرخ دنده

 یشده است و حت کتهیهستند که به آنها د ییها اطاعت کننده پروتکل
 ندارند). زینها را ناز آ ياریاز بس یحق تخط

قرن وجود  بیاز فر يگرید يها و هنوز پرده ستیماجرا ن انیپا نیا اما
که  لیدل نیصرفاً به ا م؟یافتاد یبیفر نیدارد. به چه علت ما در دام چن

به  زیدر درون خودمان ن یعوامل ایآ م؟یستیآشنا ن وتایکروبیبا مفهوم م
 ککم دهیپد نیبه ا زین یرونیعوامل ب ایاند؟ آ آمده بیفر نیکمک ا

 اند؟ کرده
 اتیاز جزئ یاندك فراغت يبرا نیموضوع و همچن نیا حیتوض يبرا

و  میزنیم یجالب روان شناس يها به داستان يزیگر یکسالت آور پزشک
 یشناخت ي. خطامیآشنا شو یشناخت ياز خطاها گرید یکیالزم است با 

 است؛ یشناخت يخطاها نیتر بیاز عج یکی“! عمل”
از  یبه عوامل میپرداخت تیبا اهم یشناخت يخطا نیبه ا نکهیاز ا پس

توأم  یشناخت يخطا نیداشته و با ا یرونیکه منشأ ب میپرداز یم بیفر
 .گردد یم

 
 ام ساخته یروسیو”

... آنان کنم یم کسرهیقبل آن حساب مدافعان شهر را  اما
 اند! هستند و بارها فاتح نبرد بوده کروبیکه از جنس م

 شوند یگشوده م بیشهر با فر يها دروازه
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 ...کنم یمدافعان شهر را به دست انسان نابود م نیتر شجاع
و به  دیساز ماریمن، خود را ب يها اطاعت از دستورالعمل با

 ماریمتقلبانه ب يها که قرار است تست یی! جادییایب مارستانیب
 ییدارو يها شیشما آزما يبودنتان را اعالم کند و  بر رو

 “قرن هستم! بی... من طراح فرردیصورت گ



 بیفر ازدهمی ةپرد
 

 عمل یشناخت يخطا

 و تماشا کردن شکنجه است؟ ستادنیا چرا
توپ  يبه علت سرعت باال یفوتبال و در بخش زدن پنالت يباز در
توپ را مشاهده کرده و سپس عکس العمل  ریبان فرصت ندارد مس دروازه

 کنیخاطر مجبور است قبل از زدن ضربه توسط باز نینشان دهد. به هم
بزند. سمت راست، سمت  رجهیانتخاب کند که به کدام سمت ش فیحر

 وسط. ایچپ و 
را داشته باشد به  یفوتبال قصد زدن پنالت کنیباز کیکه  یزمان

 نیسوم توپ را به وسط دروازه شوت خواهد کرد. اما با ا کیاحتمال 
. زنند یم رجهیچپ ش ایها به سمت راست  بان وجود در اکثر مواقع دروازه

 ییسوم مواقع توپ درست به جا کیممکن است در  نکهیبا ا لیبه چه دل
 يرو نکهیا يبه جاها  بان است شوت شود، دروازه ستادهیکه دروازه بان ا

بمانند  یخود ثابت باق يدرصد احتمال حساب باز کرده و در جا 30
 بزنند؟ رجهیبه سمت راست و چپ ش دهند یم حیترج

 !يساده است. ظاهر ساز جواب
بزند و توپ به درون دروازه برود  رجهیبان به سمت چپ ش دروازه اگر

در  يکه و یمتصور خواهد بود نسبت به زمان يو يبرا يکمتر يشرمسار
درون دروازه  يگریو توپ در سمت د ستدیخود با يوسط دروازه در جا

است نسبت به  زیبرانگ نیتحس شتریاشتباه ب نیا قتی. در حقردیبگ يجا
 .دهد یقرار م یاز هر عمل يخود و عار يبان را در جا که دروازه یاشتباه

انسان در  شود یارد و موجب منام د“ عمل يخطا” دهیپد نیا
 حیشود و ترج یشناخت يخطا نیا ریو ناشناخته اس دیجد يها تیموقع

مثبت ”فعل  کیاشتباه انجام دهد اشتباه او  کیاگر قرار است  یدهد حت
 يدست گذاشتن و کار يمنفعل بودن و دست رو”باشد تا  “یو انجام
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عامل باشند  دهند یم حیباشند. افراد ترج اشتباهاگر هر دو  یحت“ نکردن
 به غلط! یحت

و  قیبدون تحق وعیخاطر است که اکثر افراد در دوره ش نیهم به
کورکورانه  دهند یم حیترج یبهداشت يها در مورد پروتکل يکنجکاو

و  تیو مرجع یاجتماع دییتأ یشناخت يخطا يها عمل کنند (سوا بدان
اگر  یعنیاشتباه بودن آن تمام شود،  متیاگر به ق یاخبار و...) حت
نکردن آن هم غلط باشد انتخاب  تیو رعا باشدغلط  یبهداشت افراط

و ناشناخته دستگاه  دیجد طیمردم انجام دادن آن است. چون در شرا
از آنها با عمل  یکیدو اشتباه که  انیم دهد یم حیانسان ترج یعصب

 يرا انتخاب کرده و به جا یاول ستیبا عمل همراه ن يگریهمراه است و د
دچار  بیترت نیورزد و بد مبادرت یدست گذاشتن به اقدام يدست رو
 نشود. يشرمسار

 تیدر موقع دهد یم حیساده همانطور که انسان ترج انیب به
 يریزده و تالش خود را ولو در مس رجهیسمت ش کیبه  یبان دروازه

و عبور توپ از کنار خود  ستدیخود با يدر جا نکهیاشتباه انجام دهد تا ا
که  یبه اقدامات دهد یم حیترج زین یطیشرا نیرا تماشا کند، در چن

دهند پرداخته و بعدها متوجه اشتباه بودن آن شوند تا  یانجام م نیریسا
اشتباه  زین یعمل یب نینکرده باشند و متوجه شوند هم یاقدام چیه نکهیا

 يمعموالً منجر به خطاانسان  یخصلت از رفتار عصب نیبوده است. ا
 به فرصت طلبان خواهد داد. یعمل شده و همواره فرصت مناسب یشناخت

بهداشت را مورد  یافراط يها اطاعت مردم از پروتکل دینبا پس
 نیمملو از متخصص بیر طراحان فرکنکوهش قرار داد، چرا که اتاق ف

آگاهند و هم  یشناخت يکه هم از خطاها ست یروانشناس و علوم اعصاب
 .دانند یها دامن زدن به آن را خوب م روش
 ام ساخته یروسیو”

 ...دینکن ياریدر نشر آن  اگر
 ...دیمن نشو بیسربازان جبهه فر اگر
“قرن هستم بیبود!... من طراح فر دیبازنده خواه کی شما



 بیدوازدهم فر ةپرد
 

 و وحشت استرس
 

 احتمال ساده: کی طرح
مانند  تواند یم یغاتیبدون رسانه و جنگ تبل روسیو ایآ

 ساده تا متوسط باشد؟ یسرماخوردگ کی
 

انجام گرفته است به  کایو آمر ایتالیکه در ا یقاتیتحق نیآخر طبق
از  نکهیاز ا شیها پ مدت 19-دیکوو روسیمشخص شده که و یطرز جالب

کشور  نیمردمان ا تیدر جمع زیدر مطبوعات نشر شود ن يزیآن چ وعیش
اهدا کنندگان خون  يصورت گرفته بر رو يها یوجود داشته است. بررس

از دسامبر  شیپ یکرونا حت روسینشان داده است که و دهمتح االتیدر ا
کشور وجود داشته  نیدر ا زی) ننیکرونا در چ وعی(زمان اعالم ش 2019

از  شینشان دادند که دستکم دو ماه پ زین ییایتالی. محققان ا1است
در منابع آب  روسیو نیا ا،یتالیمورد ابتال به کرونا در ا نیاول ییشناسا
در  زین ییایاسپان نی. محقق2وجود داشته است ایو بولون نیرتو الن،یشهر م
 روسیکه و دندیرس جهینت نیشهر بارسلون به ا يها نمونه فاضالب یبررس

کشور وجود  نیدر ا يماریب نیمبتال به ا نیاز اعالم اول شیها پ کرونا مدت
 یمارانیاز ب ياعالم کردند تعداد زیداشته است و سپس مقامات فرانسه ن

شده  ییشناسا هیکرونا مبتال به ذات الر روسیو وعیاز ش شیها پ که مدت
 اند. بوده روسیمبتال به کروناو قتیبودند در حق

                                                           
1 Covid-19 likely in U.S in Mid-December 2019,CDC scientist Report, 
2 Corona virus was already in Italy by December ,Waste water study 

finds, National institute of Health (ISS),19 june 2020 
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ها و  رسانه نکهیاز ا شیپ يدیمد يها بدان معناست که مدت نیا
به نام کرونا را به اذهان بشر وارد  يا واژه یکالن بهداشت يها سازمان
 نیو ناقل انیوجود داشته و مبتال یانسان تیدر جمع روسیو نیسازند، ا

 خود يعاد ی! به زندگيمرگبار روسیو نیآن بدون اطالع از حمل چن
ابتال  نیاستفاده نکرده و ا یحفاظت زاتیاز ماسک و تجه یحت ،ادامه داده

 اند. گذاشته جیرا يها یرا به حساب سرماخوردگ
 يدر اکثر کشورها باًیتقر روسیو نیکه چگونه ا نجاستیسوال ا حال

ها  از آنکه اوصاف و مخاطرات آن توسط رسانه شیجهان وجود داشته اما پ
که  یروسینشده است؟ چگونه و یفاجعه انسان کیاعالم شود، منجر به 

را به کام مرگ  کایاز مردم اروپا و آمر یمیچند هفته تعداد عظ یتنها ط
کشورها وجود داشته و بدون اندك اقدامات  نیها در ا ماه کشاند، یم

را رقم نزده است، در مقابل پس از اعالم  یخیفاجعه تار کی یاطیاحت
 يو القا روسیمخاطرات و فیپس از توص ،يا رسانه غاتیو تبل يریگ همه

 ها، يگذار و فاصله یاقدامات محافظت جیو پس از ترو يا وحشت رسانه
 یو مدع افتهیاز مردم خود را مبتال  يریکث تیکشورها ناگاه جمع نیهم

 اند؟ جان خود را از دست داده يماریب نیبر اثر ا يادیعده ز شوند یم
است که در حد  نیا شود یمتبادر م يکه به هر ذهن کنجکاو یسوال

آن  یوجود داشته، کس یانسان تیها در جمع ماه روسیکه و یفاصل دوران
 ینبوده، و دوران یبیج يها هم از ماسک و الکل يو خبر شناخته یرا نم

شده و افراد مکلف به  غیها تبل مرگبار توسط رسانه یروسیکه وجود و
و روند  لیکسب و کارها تعط شوند، یم یبهداشت يها تکلپرو تیرعا

از  يانفجار کبارهیرخ داده که به  یچه اتفاق گردد، یمختل م يعاد یزندگ
 است؟ وستهیبه وقوع پ رهایابتال و مرگ و م

که پس از  يکشور نی(به عنوان دوم رانیدر ا یحت یطرز جالب به
 نیا يایشواهد گو زیرا گزارش کرده است) ن روسیو نیبه ا يابتالها نیچ

در استان  یرانیدو شهروند ا يها قبل از اعالم ابتال مدت روسیاست که و
بازه  نیاستان در ا نیا يها مارستانیب یوجود داشته و حت تیقم در جمع

مشابه با  یتنفس يها يماریمبتال به ب نیمراجع شیشاهد افزا ینزما
 بوده است. جیرا يها یسرماخوردگ
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 ایاز دن يا نقطه چیدر ه يماریب نیاز ا یناش ریبروز مرگ و م ایگو اما
 روسیو کیرا به ظهور  نینبوده که توجه پزشکان و متخصص يا به اندازه

پس از  کبارهیموجب شده به  يزیمعطوف سازد. پس چه چ دیمرگبار جد
مردم وجود داشته است  تیها در جمع که ماه یروسیو ،يریگ اعالم همه

 21بحران جهان در قرن  نیترکرده و مسبب بروز بزرگ انیکباره طغیبه 
 شود؟

 روسیبه عنوان قطعه مکمل و زین روسیاز و ریغ ی: احتماالً عاملپاسخ
 یافراط يها همچون پروتکل یکمک کرده است. عوامل يماریب دیبه تول

و از  یطیمح ی)، عوامل احتمالشود یم یخود بررس يبهداشت (که در جا
به  میها که قصد دار رسانه قیاز طر یوحشت و افسردگ يهمه مهمتر القا

در صورت  یحت روسیعوامل مذکور و ابیدر غ نکهی. مقصود امیدازآن بپر
 نیگردد که اگر چن یو نتوانسته مسبب فاجعه انسان تواند ینم زیوجود ن

در  يریگ از اعالم همه شیپ يها در ماه ستیبا یمقدور بود م  يا واقعه
بدون  روسیو نیا نیو ناقل انیکه مبتال ی! همان زمانداد یجهان رخ م

و  افتهیحضور  یها در محل کار و اماکن عموم پروتکل تیماسک و رعا
 !کردند ینم تیرا رعا یپروتکل چیه زیمردم ن ریاز سا کی چیه

 ونیلیم 61از  شیتکان دهنده که ب اریبزرگ و بس یقیتحق در
قرار داده  یمورد مطالعه) را مورد بررس تیاز جمع سابقه یب ينفر(تعداد

پژوهش مشخص  نیو فراتر از حد تصور بوده است. در ا زیانگ شگفت جینتا
 رینظ یو مشکالت روان شناخت یافسردگ ،یبه اختالالت روح يشد ابتال

بلکه به مقدار  دهد، یم شیبه کرونا را افزا يشانس ابتال نهاوسواس نه ت
عوام  نیا نی. در بدهد یافراد را کاهش م يشانس بهبود یقابل توجه

 .1شود یم یفاجعه انسان کیعوامل منجر به بروز  ریاز سا شیب یافسردگ
 یدمیاپ جادیساز و ا يماریب يها در کنار پروتکل نکهیا جهینت

 زین ردیگ یها انجام م رسانه قیکه عمدتاً از طر یافسردگ يالقا ،یمصنوع

                                                           
1 increased risk of covid-19 infection and mortality in people with 

mental disorders,World Psychiatry 
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 روسیمکمل و یخطرساز بوده و به عنوان چاشن روسیبه اندازه خود و
 شود؟ یم یمنجر به بروز افسردگ ی. حال چه عواملکند یعمل م
 الوقوع بیفاجعه قر کیبروز  يکاذب و القا يها ي. آمار ساز1
 یو جدا ساختن افراد از ارتباطات اجتماع یافراط يها يگذار . فاصله2

 نهیبه واسطه قرنط گریکدی
نگاه انسان به انسان به نگاه  رییحس ترس از همنوع و تغ ي. القا3

 و مرگ يماریانسان به ناقل ب
بدون دارو، بدون  یتیو وضع ی. قرار دادن انسان در بن بست علم4

 واکسن
و احساس  یشغل ،یورزش يها تی. محروم ساختن افراد از فعال5

 افراد يبودن و سربار بودن برا دهیفا یب
 یجنس ي. دور ساختن افراد از شرکا6
مانند  یبهداشت يها اختالالت وسواس به واسطه پروتکل جادی. ا7

  ادیها به تعداد ز شستن سطوح و دست
خانواده و بدتر  يحس بحران و استرس از دست دادن اعضا ي. القا8

ها  در انجام پروتکل يکه ممکن است قدر ياز آن احساس گناه در افراد
 باشند دهیقصور ورز
 یبه طور مفصل بررس يا نهجداگا يها عوامل در بخش نیا یتمام

 يقرن تعمداً با القا بیطراحان فر نکهیخواهد شد و خالصه کالم ا
 روسیاند و قطعه مکمل و پرداخته يماریب دیو استرس به تشد یافسردگ

 اند. ها به سمت مردم نشانه گرفته مرموز به نام رسانه يا را از لوله اسلحه
که  کند یاحتمال را به ذهن متبادر م نیا شیاز پ شیب قاتیتحق نیا

و آن را به  دادند یمسئله را کانون توجه قرار نم نیها ا اگر رسانه دیشا
 ياندازه برا نیتا به ا وعیش نیا دیشا آوردند یخونخوار در نم يوید بتیه

خاطر است که مقامات کشور  نیبه هم دیو شا شد یبشر دردسرساز نم
مورد ابتال به  کی یکه ادعا شده حت ي(به عنوان کشور ترکمنستان

 دیو تول يماریب نیتا کنون نداشته است!) صحبت کردن از ا يماریب
 یکرونا را قدغن کرده و حت روسیحول محور و یونیزیتلو يها برنامه

 ماسک بر حذر دارد. دنیمردم را از پوش
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از  یکیو  ستیمضر ن تاًیاسترس ماه يها است که اوالً پاسخ یگفتن
 يایمثالً در مواجهه با بال رود؛ یاسباب بقاء و سالمت انسان به شمار م

 ییتا فرد توانا شود یاسترس است که موجب م يها پاسخ نیا یعیطب
 يها استرس یبرخ زین يعاد یزندگ انیکند. در جر دایمقابله با آن را پ

ما را ملزم به  ،یاز سوانح رانندگ یهستند؛ مثالً استرس ناش دیمف نفسه یف
 یکی( 1دیاس کی. چنانچه استفاده از والپروئکند یم یمنیبستن کمربند ا

از عوامل  یکی) را یپزشک روان ةخلق در حوز ةکنند تیتثب ياز داروها
که فرد  شود یاز آن موجب م یاسترس ناش م،یبدان سمیاوت ةجادکنندیا

سالمت  جهیدر نتاستفاده نکند و  يدارو در دوران باردار نیاز ا رداربا
 گردد. نیتضم شتریب يفرزند و
به کرونا را  ياسترس در ابتال یشناس بیآس يها جنبه میبخواه اگر

استرس و  یستیاز ساز و کار ز یحیصح ریتصو دینخست با م،یکن یبررس
بر  بیچگونه استرس سبب بروز آس مینیتا بب میآن داشته باش اتیکل
 .گردد یم یمنیا ستمیس

اصطالحاً  م،یریگ یقرار م دکنندهیتهد یکه در مواجهه با عامل یهنگام
ممکن  دکنندهیعامل تهد نی. اگردد یم جادیموسوم به استرس ا یحالت

 واناتیمواجهه با ح ،یجسم بیهمچون آس یاست مخاطرات خارج
مانند ترس از از دست دادن شغل،  یمخاطرات ذهن ایو...  یوحش

و... باشد. به هر  يماریو ب یو عاطف یمال يها انیز ،یاختالفات خانوادگ
 يانداز استرس راه يها پاسخ دگر،یعوامل تهد نیحال در مواجهه با ا

 مجزا است: ستمیکه شامل دو س گردد یم
 SAM ای يآدرنومدوالر - کیسمپات ستمی. س1

مقابله با عامل  يبرا ينمودن منابع انرژ ایمه ستمیس نیا یاصل هدف
 کند، یاسترس را آغاز م يها که پاسخ یارگان نیخطر است. نخست

بخش  ک،یسمپات ستمیس کیبا تحر پوتاالموسیاست. ه پوتاالموسیه
 نیو نورآدرنال نیآدرنال يها به ساختن هورمون کیرا تحر هیکل فوق یداخل

 نی. امییگو یم زین زیو گر زیست يها هورمون ها آنکه به  کند یم

                                                           
1 Valproic Acid 
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 يانرژ ریذخا یۀتجز شیضربان قلب، باعث افزا شیها عالوه بر افزا هورمون
 تی. در نهاشوند یبدن (گلوکز) م يها سلول جیها به سوخت را آن لیو تبد

به عضالت و  یرسان تپش قلب و خون شیتا با افزا کند یمغز تالش م
گلوکز شانس فرار، مقابله و غلبه بر عامل  يجارانف دیتول نیهمچن

 يو يو بقا تیموجب مصون تیدر نها را به فرد بدهد تا دکنندهیتهد
 گردد.
 یکیقند خون در دراز مدت خود  زانیذکر است که باال بودن م انیشا

 .باشد یم یمنیا ستمیس فیاز عوامل تضع
 HHA ایآدرنال  - پوتاالموسیه - زیپوفیه ستمی. س2
هورمون  ای CRHبه نام  یبیترک پوتاالموسیه ستمیس نیا در

تا  شود یباعث م بیترک نی. اکند یم دیتول نیکوتروفیکورت ةآزادکنند
آزاد  کیکوتروفیآدرنوکورت ةهورمون آزادکنند ای ACTHهورمون  ز،یپوفیه

 یاصل يها هورمون ه،یکل فوق يبخش قشر کیبا تحر ACTHکند. سپس 
 انیو آزاد کرده و به جر دینام دارند، تول دیکوئیکورتاسترس را که گلوکو

که در هنگام  یانسان یاصل دیکوئیگلوکوکورت. کنند یم ریخون سراز
 .1نام دارد “زولیکورت” شود، یم دیاسترس تول

 يها از استرس عمدتاً مربوط به اثرات هورمون یناش يها یرسان بیآس
آماده  زیو گر زیست طیشرا يهورمون اگرچه بدن را برا نیاسترس است. ا

. با توجه گذارد یم زیبدن ن یمنیا ستمیبر س يبار انیاما اثرات ز سازد؛ یم
انسان دو مرکز مهم مصرف  یعصب ستمیو س یمنیا ستمیس نکهیبه ا
در  فعال مهیطور موقت به حالت ن بدن هستند، در هنگام استرس به يژانر
بدن به زنده ماندن و مقابله با عامل خطر تعلق  يانرژ ةتا عمد ندیآ یم
در هنگام  ستمیدو س نیا ییکه کارا رسد یبه نظر م یهی. لذا بدردیگ

 طیدر شرا حیصح يریگ میاز قضاوت و تصم ی. ناتوانابدیاسترس کاهش 
و  یعفون يها يماریبه ب شتریب يابتال نیو تنش و همچن یروحفشار 
اند  کرده يرا سپر یپر استرس و پر تنش طیکه شرا يدر افراد یمنیخودا
 .باشد یفوق م يبر ادعا يشاهد

                                                           
 تونیگا يِولوژیزیف 1
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بدن  یمنیا ستمیاسترس موجب کاهش قدرت س یطور کل به
بدن ». دارد تیدر انسان زنده ماندن بر شفاء اولو«ساده  انیبه ب شود؛ یم

 یزنده بماند و حت یطیاست تا در هر شرا افتهیتکامل  يا گونه انسان به
رخ دهد، با مرور  يا یمیبدخ ایعفونت  ،یمنیا ستمیاگر با فرض توقف س

خود، آن را برطرف  یمنیتوان ا افتنیشانس را دارد تا با باز نیزمان بدن ا
 سازد.
 یمنیا ستمیس ابیگرفت در غ جهینت توان یم حاتیتوض نیا با

 یمنیخودا يها يماریب یها و حت ها، عفونت قدرتمند، شانس بروز سرطان
است که  يتا حد یمنیا تمیبر س زولیکورت ي. اثرات مهارشود یم شتریب

 ستمیس انیکه به علت طغ یمنیخودا يها يماریدرمان ب يبرا یگاه
از  شود، یحادث م يخود يها سلول هیعل دیسف يها لگلبو ۀو حمل یمنیا

مثًال در  شود، یها استفاده م مانند کورتون زولیکورت ۀمشاب باتیترک
 است. جیرا اریبس زیتجو نیا 1مبتال به ام.اس مارانیب

به همان اندازه  زولیاسترس و ترشح کورت يها پاسخ یعیطور طب به
 کند، یفرد کمک م تیبوده و به بقاء و مصون دیمف يمدت امر که در کوتاه

 اریو پرتکرارتر باشد، بس یشود و استرس طوالن دهیاگر به درازا کش
 :رایخواهد بود؛ ز بار انیز

 یمنیا ستمیموجب مهار س زولی. همان طور که ذکر شد، کورت1
که بدن هر  شود یم ییزا يماریقدرتمند با عوامل ب ۀانع مقابلو م شود یم

ها قرار دارد؛ اما با فرض کوتاه بودن  از آن یلحظه در معرض انبوه
 مشکل برطرف خواهد شد. نیاسترس، ا

 يها به سلول بیآس يبرا یفراوان ییباال توانا ریدر مقاد زولی. کورت2
در اغلب مناطق مغز  زولیکورت ةرندیساالن دارد. گ در بزرگ یمغز حت

به صورت موقت موجب اخالل در رشد مغز در  تواند یوجود دارد و م
از  یاز مغز که در معرض خطر ناش یمناطق انیکودکان شود. در م

نسبت به  ینواح ریاز سا شیب پوکامپیه یۀناح د،هستن زولیکورت
 پوکامپیصورت گرفته بر ه قاتیاست. تحق ریپذ بیآس زولیکورت
 يادیز زولیدر معرض کورت يباردار ةکه در دور یموش ياه نیجن
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خوش  دست اریها بس در آن پوکامپیه یۀاند، نشان داده است که ناح بوده
 .تشده اس زیو اختالل در رشد و تما رییتغ

 ۀحافظ لیمناطق مغز از جهت تبد نیتر از مهم یکی پوکامپیه
و  ییتجسم فضا يریگ شکل نیبلندمدت و همچن ۀمدت به حافظ کوتاه
است که در  يبه قدر پوکامپیه تیفرد از وجود خود است. اهم یآگاه

عالوه  شده است. به ادی“ قلب مغز”عنوان  به پوکامپیاز متون از ه ياریبس
و  سمیاوت يماریاست که معموالً در ب ییها بخشاز  یکی پوکامپیه

از  یناش يها بیآس نی. شباهت بشود یم بیدچار اختالل و آس مریآلزا
 سمیبه اوت انیمبتال يمغز يها با اسکن پوکامپیبر ساختار ه زولیکورت

دانشمندان ابراز  نیدانشمندان شده است. ا ياز سو يا هیفرض ۀموجب ارائ
اختالل در  جادیدر ا یعامل مهم يباردار انکه استرس دور دارند یم
 است. سمیبه اوت انیمبتال پوکامپیه

 یمنیا ستمیس فیگفته شد که استرس موجب توقف و تضع اگرچه
 »دیمف« يها پاسخ فیاضافه کرد که استرس موجب تضع دیاما با شود؛ یم
 ستمینامطلوب س يها نه تنها پاسخ یبیو به طرز عج گردد یم یمنیا
نکرده، بلکه  فی) را تضعندیآ یبه حساب م يماریب ی(که خود نوع یمنیا

شدن  تر يکالم استرس موجب قو گری. به دگردد یز میآن ن دیموجب تشد
به  یرسان بیکه خود عامل حمله و آس گردد یم یمنیا ستمیاز س یبخش

 است. منیخودا يها يماریدر ب يخود يها سلول
به نام  ینیپروتئ یبیترک شیاسترس، افزا یاز اثرات جانب یکی

در  یروح ياسترس و فشارها یدر خون است که ط) IL6( 6نینترلوکیا
 IL6 شیافزا انیم يارتباط معنادار ریاخ يها . پژوهشابدی یم شیافراد افزا

 یدر حال نیاند. ا گزارش داده یو عروق یقلب يها يماریب ،یو بروز افسردگ
از جفت عبور کرده و خود  تواند یم يدر دوران باردار بیترک نیا کهاست 

 يمرکز یصبع ستمیرساند؛ سپس با ورود به س نیرا به گردش خون جن
و  زیموجب بروز اختالل در روند رشد و تما ن،یجن نیدر حال تکو

در فرزندان  یذهن ها یبروز عقب ماندگ جهیآن و در نت یعیطب یسازمانده
 شود.
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مغز  يبر رو IL6اثرات  یبا بررس زین یشگاهیآزما يها در مدل یحت
باعث بروز  بیترک نیکه ا دندیرس جهینت نیبه ا ن،یدر حال تکو يها موش

از  یذکر است برخ انی. شاگردد یها م اختالل در ساختار اعصاب موش
تر شدن طول عمر  موجب کوتاه یحت IL-6اند که  شده یمدع قاتیتحق

 .گردند یافراد م
 ستمیس توان یترس و استرس هم م جادیکه با ا دیتصور کن يا لحظه

اعصاب در آنها را  يدیکل يها کرد و هم بخش تر فیافراد را ضع یمنیا
 نیاست که ساکن بیمطلوب طراحان فر تیغا نیتحت الشعاع قرار داد و ا

فکر خود استفاده کنند!  يشوند و هم کمتر از قوا ماریب شتریهم ب نیزم
نداشته و تنها به  ازین شمندیخرَدورز و اند یچرا که آنها اکنون به مردم

 زده هستند! و وحشت عیمط یتیدنبال جمع
 يمنولوژیهمانطور که در بخش ا یروسیو يها خصوص عفونت در

 یمنیا ستمیوارده بر انسان از جانب س بیکرونا ذکر شد عمده آس روسیو
که  يندارد. به طور ها بیآس جادیدر ا ینقش چندان روسیبوده و خود و
 يها که در داخل سلول ییها روسیو ينابود يبرا دیسف يها تالش گلبول

 هیر يها سلول ياند (التهاب) موجب نابود گرفته هانسان پنا هیر
 تر یبروز التهاب و تهاجم يها از محرك یکی می.جالب است بدانشود یم

 دیسف يها بر گلبول ریبوده که با تأث 6 نینترلوکیا یمنیا ستمیشدن س
تر کرده و چنانچه همزمان با وجود عفونت  تر و مخرب ها را فعال آن
از  شیب يدر و 6 نینترلوکیا ریشده و مقادفرد دچار استرس  یروسیو

 دیمف روسیو ينابود يبرا شیافزا نینه تنها ا ابدی شیافزا ازیحد مورد ن
 يخود يها بر سلول دیسف يها گلبول شتریب بینبوده بلکه موجب آس

 ).يویر بیتخر شی(افزاشود یم
آبشار انعقاد  ندیبا فعال کردن فرا نیپروتئ نیا شیافزا نکهیا ژهیو به

 یقلب يها شدن خون و بروز سکته لخته سکیر شیدرون عروق باعث افزا
عملکرد  گر لیاسترس مفرط تسه گری. به عبارت دگردد یم زین يو مغز

 دی. شاشود یمحسوب م یانسان يها يماریب يبرا یبوده و مکمل یروسیو
که  دیخود مشاهده کرده باش انیو اطراف کانیحالت را در نزد نیز ایشما ن
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رو به وخامت رفته و  شتریب ها يماریبا وجود استرس و وحشت روند ب
 .افتد یم قیبه تعو يبهبود
 نیتامیشدن و زهیو به اصطالح متابول هیباعث تجز ی. استرس طوالن3

D نیتامیو نیا یکاف ری. حفظ مقادگردد یدر بدن م D نیتر از مهم یکی 
 يگریبه عفونت کرونا است که در بخش د ياز ابتال يریشگیعوامل پ

 .گردد یم یمفصل بررس
افراد هستند. هر فرد به فراخور  یزندگ نفکیها جزء ال استرس امروزه

 يها و فشارها از استرس یخود، سطوح متفاوت یمتفاوت زندگ ةویش
استرس، حفظ سالمت  یستیکه هدف ز میدان ی. مکند یرا تجربه م یعصب
 یبزرگ دیباشد، تهد یو مقطع یعیفرد است و اگر استرس طب اتیو ح
اما همانگونه که ذکر شد، به درازا  رود؛ یبه شمار نم نیسالمت جن يبرا

است.  نیخطرآفر نیسالمت جن يبرا یعصب ياسترس و فشارها دنیکش
 يها و فشارها افراد، عمده استرس یکه در برخ شود یمشاهده م اریبس

در  شهیاصطالح ر بوده و به یو منطق یاس عقالنو اس هیفاقدپا یعصب
 اوهام دارد.

متعدد استرس بر  يها بیبر آس یاتیکه ذکر شد کل يموارد اما
 يها در تمام عفونت باًیها بوده و تقر عفونت دیو تشد یمنیا ستمیس
 يقدر ندیفرا نیکرونا ا روسیصادق است اما در خصوص و یکروبیم

از  یروسیعفونت و کی يریرپذیتأث زانیاگر م گرید انیمتفاوت است. به ب
کرونا از استرس  روسیو يریپذ ریتأث میریدر نظر بگ 1استرس را عدد 

به شدت از استرس  روسیو نیباشد و ا 1000حدود  يعدد ستیبا یم
 .باشد یکرونا م روسیو نیکالم ترس و وحشت بنز گریکرده و به د هیتغذ

 نیا انیقربان شتریاسترس در ب يها که باال بودن هورمون ییجا تا
و  شتریکالم استرس موجب وخامت ب کیگزارش شده و در  يماریب

 .1شده است يماریب نیا شتریگرفتن ب یقربان
 

                                                           
1 Association between high serum total cortisol concentrations and 

mortality from COVID-19, PMC7302794 
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مبتال  مارانیشانس زنده ماندن در ب Lancet هیبه گزارش نشر -110 ریتصو

 شیداشته و افزا میخون در آنها رابطه مستق زولیبودن کورت نییبه کرونا با پا
شود، لذا استرس  انیدر مبتال ریمرگ و م شیموجب افزا تواند یم زولیکورت

 باشد! ییکرونا ماریخالص بر ب ریت تواند یم
 

کرونا  روسیافراد به و يموجب ابتال تواند یچگونه ترس و استرس م
 شود؟
 

 يها روسیاز و یناش يها ارتباط استرس و عفونت تیدرك اهم يبرا
 :میکن یمثال بسنده م کیخانواده کرونا تنها به ذکر 

 ها یژگیو نیدارد که ا يو منحصر به فرد ژهیو طیکرونا شرا روسیو
در صورت وجود استرس نتواند اقدام  یمنیا ستمیتا س شود یموجب م

 نیبزرگتر يدارا ها روسیانجام دهد. کروناو روسیو نیدر مقابل ا يموثر
 RNAرشته  ياز دو انتها یکیهستند که در  RNAاز جنس  یروسیژنوم و
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 یبه وفور قرار گرفته و به اصطالح  پل نیآدن يها دیوکلئوتن روسیو نیا
 .باشد یم لهیآدن

 
 SARS-CoV-2 روسیاز ساختار کروناو کینمودار شمات -111 ریتصو

دار  RNA يها روسیو نیژنوم در ب نیبزرگتر يکرونا دارا روسیو
 شود یم ییشناسا یبه خوب یمنیا ستمیس يها رندهیکه توسط گ باشد یم

و حذف  روسیو چنانچه فرد در ترس و استرس نباشد شانس مقابله با و
 باالست اریبس روسیو

 یانسان يها وجود دارد و در سلول ها کروبیبه طور معمول در م که
) را شود یگفته م PAMP1به آنها  يمنولوژیوجود ندارد (که در اصطالح ا

ها  TLR(2( شبه تول يها رندهیاز جمله گ ها رندهیگ يکسریبه واسطه 
وجود دارد  ها کروبیم کرهیکه در پ ییساده الگوها انیکند. به ب ییشناسا

 يها رندهیبالفاصله توسط گ شوند، یم یتلق گانهیب یمنیا ستمیس يبرا و
 يدر راستا یمنیقدرتمند ا يها شده و پاسخ ییشناسا یمنیا ستمیس

 .ردیگ یشکل م گانهیعامل ب ينابود

                                                           
1 Pathogen associated molecular pattern 
2 Toll like Receptore 
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 112تصویر 
از  یکیاست  لهیآدن یخود پل يدو رشته که در انتها RNAوجود 

ها بوده که بالفاصله در داخل سلول PAMPبه اصطالح  ایالگوها و  نیهم
اتصال  جهیدر نت گردد، یم ییشناسا TLR8و  TLR7 يها رندهیبا اتصال به گ

به  يواسطه متعدد يها نیپروتئ یمنیا يها رندهیبه گ روسیو ياجزا نیا
 يفعال شدن آبشار التهاب فاکتورها جهیتا در نت شود یم رفتهکار گ
 یانسان يها فعال شده و به ژن IRF3و  NF-kb يها به نام یمهم يا هسته

که مسئول  ییها فاکتورها ژن نیفعال شدن ا جهیمتصل شوند و در نت
شوند.  انیهستند فعال و به اصطالح ب یدفاع يها نیساخته شدن پروتئ

و  TLR7کرونا به  روسیو RNAپس از اتصال  یزمان ندكا نکهیا جهینت
TLR8 از جمله  ی) مهمیدفاع يها نیتوکای(سا یدفاع يها نیپروتئ

 حی. توضشوند یساخته م روسیضد و يها نینترلوکیو ا ها نترفرونیا
به  روسیضد و يها نینترلوکیو ا ها نترفرونیا یروسیعملکرد ضد و

آفت جان ”عبارت  انیذکر آن به ب دربوده که  یو فن یطوالن يا اندازه
 .میکن یم“ اکتفا روسیو

 میرمستقیو غ مینه تنها به صورت مستق ها نترفرونیا نکهیا ژهیو به
بلکه با  شوند، یم روسیو يو نابود دیسف يها موجب فعال شدن گلبول

 روسیآنها را در مقابل و یسالم هم جوار به نوع يها سلول يبر رو ریتأث
وابسته به  يادیتا حد ز ها روسیو هیانسان عل یمنی. پاسخ اسازد یمقاوم م
که  ییها موش یشگاهیآزما يها و در مدل باشد یم ها نترفرونیوجود ا

در مقابل  اریدر آنها دچار نقص شده است بس نترفرونیسازنده ا يها ژن
در فعال  ینقش مهم نترفرونی. چرا که اباشند یم ریپذ بیآس ها روسیو

از  يا ژهیمحور و تیساخته شدن پادتن و تقو د،یسف يها کردن گلبول
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 نیتر یاز اصل یکیدارد که  Th1 يها تیبه نام محور لنفوس ستمیس
 .رود یبه شمار م روسیمقابله با و يمحورها
 یلطف بزرگ یدفاع نیپروتئ نیوجود ندارد که عدم وجود ا يدیترد

که  ست یدر حال نیانسان خواهد بود. ا يتلخ برا یو اتفاق روسیدر حق و
 یمنیا ستمیس ياز انبوه اجزا یدفاع نیپروتئ کیتنها  ها نترفرونیا

در  یاتیمهم و ح اریاعمال بس ییبه تنها نیپروتئ نیهستند، اما هم
 تمسیس فیبر عهده دارد که قطعاً حذف آنها موجب تضع یمنیا ستمیس
 خواهد شد. ییزا يماریدر ب روسیو تیو موفق روسیدر مقابل و یمنیا

 
 هیعل یمنیا ستمیدر فعال کردن س نترفرونیا تیاهم -113 ریتصو

ارزشمند  نیپروتئ نیاسترس منجر به اختالل در ساخته شدن ا ها، کروبیم
 هیعل یدفاع محکم تواند یم نیپروتئ نیا یعیکه عملکرد طب یدر حال شود یم
 .کرونا فراهم کند روسیو

 ییبه تنها ها نترفرونیا شود یمشاهده م 113 ریهمانطور که در تصو
عملکرد  توانند یکه م - دیسف يها از گلبول یقابل توجه تیقادرند جمع

کشنده  يها را فعال سازد، از جمله سلول -داشته باشند  یروسیضد و
با  میها به طور مستق سلول نیکه ا ها لیها و نوتروف و ماکروفاژ 1یعیطب
) توزی(فاگوس روسیو دنیهمچون بلع یوارد مبارزه شده و با اعمال روسیو

ها را نابود کنند،  آن ها روسیو يبر رو یبیتخر يها نیپروتئ ختنیو ر
                                                           

1 Natural killer cell 
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مانند  یاکتساب یمنیا يموجب فعال شدن اجزا نترفرونیا نیهمچن
پس از فعال شدن و بلوغ  ها تیلنفوس نیکه ا شود یم B يها تیلنفوس

 يباد یکه قادر به ساختن آنت شوند یپالسما سل م يها لبه سلو لیتبد
 یمنیا ستمیهستند و در مجموع با مشارکت س ها روسیو هی(پادتن) بر عل

قرار خواهد  يو نابود يمنولوژیدر آستانه حمله ا روسیو یو اکتساب یذات
 گرفت.

در  ها نترفرونیا يدینقش کل انیب يبرا زین يگریمتعدد د موارد
وجود دارد که از حوصله بحث خارج است و  ها روسیو هیمبارزه عل

در  یمنیا ستمیقلب س”را  ها نترفرونیا يبند به عنوان جمع توان یم
وجود ندارد که در  يدینمود و ترد ينامگذار“ کرونا روسیضد و يها پاسخ

کم  روسیدر مقابل کرونا وانسان  یمنیا ستمیس باًیتقر ها نترفرونیا ابیغ
 .شود ی) مدفاع یدفاع(نه ب
ارزشمند در انسان  نیپروتئ نیموجب شود ا تواند یم یچه عامل حال

عملکرد ان موثر  ایو  ابدیآن کاهش  دیمقدار تول ایساخته نشود،  ای
 نباشد؟

 : استرس، ترس، وحشت. (مثلث وسواس و استرس و اضطراب)پاسخ
وابسته به  اریدار بس RNA يها روسیکه ذکر شد مقابله با و همانطور

موضوع بوده که  نیا انگریب يمتعدد قاتیبوده و تحق ها نترفرونیوجود ا
در  يماریوخامت ب دیموجب تشد نترفرونیا زانیاسترس با کاهش م

. 1شود یدار مانند آنفوالنزا و کرونا م RNA يها روسیاز و یناش يها عفونت
که  ست يا به کرونا به اندازه ياز ابتال يریدر جلوگ نترفرونیا تیماه

وخامت عفونت  یدر افراد را علت اصل یکینقص ژنت يمتعدد قاتیتحق
 زانیم شیبه شمار آورده است. استرس در درجه اول موجب افزا یروسیو

 ستمیس دیمف يموجب بروز ضعف در تمام اجزا یبه طور کل زولیترکو
در  کیستماتیو س يسرتاسر یمنیسرکوب ا کی یو به نوع شود یم یمنیا

                                                           
1 Novel insights into stress-induced susceptibility to influenza: 

corticosterone impacts interferon-β responses by Mfn2-mediated 
ubiquitin degradation of MAVS-huo Luo, Li-Fang Liu, Ying-Nan Jiang, 

Lu-Ping Tang 
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که در هنگام  یزولیکورت يباال ریو در درجه دوم مقاد د،ینما یم جادیبدن ا
موجب مهار فاکتور  MAVواسطه  نیبا مهار پروتئ شود یم دیاسترس تول

 نیاتفاق پروتئ نیا جهیکه در نت يبه طور شود یم IRF3 تیپراهم
 روسیو ییزا يمارینشده و شانس بقاء و ب ختهسا نترفرونیارزشمند ا

 .ابدی یم شیافزا
را به دو  یشگاهیآزما يها از موش يتعداد یوانیمطالعه ح کی در

آنفوالنزا قرار  روسیدر معرض استرس و و یکرده و گروه میگروه تقس
آنفوالنزا قراردادند و  روسیرا بدون استرس در معرض و گریدادند و گروه د

 هیر یاز جمله کاهش وزن و عالئم تنفس يماریهده عالئم بپس از مشا
 قراردادند. یمورد بررس را يها موش
و استرس را به  روسیکه و ییها تکان دهنده بود! در موش جهینت

 ها هیشده در ر افتی روسیصورت همزمان تجربه کرده بودند هم تعداد و
 افتهی شیافزا يریبه مقدار چشمگ هیالتهاب در ر زانیبود و هم م شتریب

موش را چند  يها هیر بیتخر روسیاسترس و و بیساده ترک انیبود. به ب
 یاز گروه شتریب اریدر گروه پر استرس بس ریبود و مرگ و م دهبرابر کر

 قرار گرفته بودند. روسیبود که بدون استرس در معرض و

 
که در معرض استرس قرار گرفته بودند با  ییها موش سهیمقا -114 ریتصو

 اریدر معرض استرس بس يها در موش هیر بیتخر زانیگروه کنترل نشان داد م
 بوده است. شتریب
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 يها استرس و وحشت در واقع قطعه مکمل عفونت میریگ یم جهینت
استرس  ابیدار مانند آنفوالنزا و کرونا بوده و در غ RNA يها روسیو

مقتدرانه  یمنیا ستمیس روسیدر صورت برخورد با و یممکن است حت
ساده را  یسرماخوردگ کیاز  شیب يزیرا حذف کرده و فرد چ روسیو

 تجربه نکند.
از  یکرونا در برخ يماریب شود یکه موجب م یلیاز دال یکیواقع  در

بوده و فرد ظرف چند روز  یساده در حد سرماخوردگ اریافراد بس
 ستمیس ییتوانا ابدیبهبود  یخاص يمصرف دارو یاستراحت و بدون حت

در  شهیکه ر هاست نترفرونیاز جمله ا يها نیدر ساخت پروتئ يو یمنیا
 فرد دارد. کیژنت

نکته بوده که استرس موجب  نیا انگریب زین يگریمتعدد د مطالعات
که در  يفرد شده و افراد یدر گردش خون عموم نترفرونیکاهش ا

در  نترفرونیاز ا يا افتهیکاهش  ریمقاد زین رندیگ یقرار م یمعرض افسردگ
 .شود یخون آنها مشاهده م

 کی انیحد فاصل ب دیکرد که شا يریگ جهینت نگونهیا توان یواقع م در
 کیساده که هر دو توسط  یسرماخوردگ کیو  یدشوار تنفس يماریب
وجود ترس و استرس و وحشت باشد!(در کنار  شود یم جادیا روسیو

 کی يبر رو ست ی) کافیمنیا ستمیها مرتبط با س ژن یتفاوت در بعض
را به  دیها و جرا هولناك گذاشته، رسانه ینام بارنه چندان مرگ يماریب

با  يماریب دیاقدام به تول زین گرید يو از سو میوحشت وادار کن دیتول
قرن است.  بیموارد فر نیا ی! خروجمییو وسواس بنما یبهداشت افراط

  یهدف”را به  روسیژنوم و لهیآدن یپل هیتر وجود ناح ساده یلیخ انی(به ب
 یو مانند سارق کند یم لیتبد یمنیا ستمیس يبرا “وندهش ییشناسا اریبس

به دست گرفته است توجه عوامل  یشب پروژکتور بزرگ مهیکه در ن
در  روسیو نیلذا ا کند، یبدن را به سمت خود معطوف م یمنیا يروین

 يریداشته باشد و منجر به درگ ییباال یکشندگ تواند ینم یعیحالت طب
 کیدرصد موارد مانند  90اغلب در  طرخا نیشود و به هم يویحاد ر

که اوالً  ست یدر حالت نیاما ا رود، یمتوسط رو به بهبود م یسرماخوردگ
مختل نشده باشد و  نترفرونیو محور ا یمنیا ستمیبه واسطه استرس س
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 نیاز ب یبه واسطه بهداشت افراط زین ستیهمز يها کروبیم ریسا اًیثان
 کنند). تیرا تقو روسیضد و يها پاسخ ها  TLRنرفته باشند و با اتصال به 

 ریتصاو ،یآخرالزمان يها یقیموس ،يا گسترده رسانه غاتیبه تبل حال
فاجعه  کیکه دائماً خبر از  یونیزیتلو يها و برنامه نهیخوفناك از قرنط

از اجساد.  زیهول انگ يدئوهای! اخبار مرگ و ودیتوجه کن دهد یمرگبار م
بوده و  روسیو يبرا یموهبت اله نیبخش از رسانه بزرگتر نیا قتیدر حق

جمله را گفت که صنعت وحشت و استرس  نیا تیبتوان با قاطع دیشا
ها پس از  بوده و رسانه “روسیو نیبنز”و  روسیو قطعه مکمل يا رسانه

قرار دارند البته اگر  تیجنا نیدوم متهمان ا فیدر رد روسیسازندگان و
ترس و  دیکه اگر تول نجاستینفر نباشد. حال سؤال ا کیهر دو متهم 

در  ریمرگ و م شینشان داده موجب افزا یعلم قاتیتحق که یوحشت
به نام کرونا به  یروسیدرجه وجود نداشت و اصالً و نیشده به ا انیمبتال

 کیو در صورت ابتال هر کس آن را  شد ینم یمردم جهان معرف
 یجهان یبحران دیبازهم شا نمود، یم یساده تا متوسط تلق یسرماخوردگ

 م؟یبود
 میتوجه کن ینیمحقق يبه ادعاها ستیبا یسؤال م نیپاسخ به ا يبرا

درباره آن  ياصالً خبر نکهیها قبل از ا کرونا ماه روسیاند و شده یکه مدع
تعداد  دیآلوده کرده است. شا زیرا ن يمنتشر شود منتشر شده و افراد

 کی الیمبتال شده و با خ 2019سال  يکرونا روسیاز افراد به و يادیز
و  زولیکورت شیساده و حفظ آرامش، و به تبع آن عدم افزا یرماخوردگس

آن را منتشر  زین اریآن را شکست داده و البته بسبدن  یافت توان دفاع
 کرده باشند.

به  یشگاهیآزما واناتیح يکه بر رو یمطالعات نکهیتر ا نکته جالب اما
 لیاند به دال نموده یرا بررس روسیصورت توأمان اثرات استرس و و

 انیم نیدر ا یاتیح یو سؤال ستیها قابل انجام ن انسان يبر رو یاخالق
 کیها به  و انسان واناتیاسترس در ح زانیم ایکه آ ماند یبدون پاسخ م

اندازه از بودن استرس  کیموش به  کیانسان و  کیبوده و مثالً  دازهان
 گردد؟ یم دیها تشد حادث بر آن یروسیعفونت و
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 یمنیا ستمیس يبر رو یآثار مرگبار و مخرب نیاگر استرس چن پس
وحش دائماً در استرس و  اتیکه در ح یواناتیح فیداشته باشد، تکل

 ستیبا یم واناتیح نیصورت ا نیدر ا شود؟ یهستند چه م زیو گر زیست
 .رندیقرار گ ها يماریاز ب یشده و در معرض انبوه یمنیدچار ضعف ا

ها  چرا گورخر”به نام  یدر کتاب یبه نام رابرت ساپولسک يمندشدان
 یحت ست یمدع يارائه کرده است. و یجالب جهینت “رندیگ یزخم معده نم

 یاسترس و وحشت دامنه کوتاه زیوحش ن اتیموجود در ح واناتیدر ح
خود را در معرض  يبقا واناتیکه ح ست یداشته و فقط محدود به زمان

که  یها فقط هنگام که مثالً گورخر دینما یم یو منطق نندیخطر بب
العمل نشان دهد  آنهاست دچار وحشت شده و عکس یکیدر نزد یشکارچ

که مثالً فردا شکار  دیشیموضوع نخواهند اند نیو گورخرها ابداً به ا
پس فردا علوفه وجود خواهد داشت و پس فردا جهان  ایو  شوند یم

 قهینه؟! بلکه به فاصله چند دق ایبود  هدفرزندانش خوا يبرا یامن طیمح
ها  گورخر) یشکارچ ریش کیخطر (مثالً حمله  طیپس از مواجهه با شرا

 ی. در حالردیپذ یم انیخود بازگشته و استرس در آنها پا يعاد یبه زندگ
قادر است به  دنیشیاند ییاز توانا يمند که انسان خرَدورز به واسطه بهره

موضوع  کیاز  یبپردازد و مثالً وحشت و نگران زین ندهیمسائل مربوط به آ
 نیکه ما را به ا تس یمورد، عامل نیدهد. هم میتعم زین ندهیرا به آ

در معرض استرس  يها موش شیکه اگر در آزما برد یفرو م شهیاند
ها گزارش  آنها تا چند برابر موش هیر بیتخر گرفتند یها قرار م انسان

 خواهد بود. دهندهتکان  جهیقطعاً نت شد؟ یم
امروز دچار  يموضوع هم برا کی يکه برا ست يواقع انسان موجود در

 بی. پس ضرواناتیفردا، درست برعکس ح يو هم برا شود یاسترس م
تر  گسترده اریها در انسان بس و استرس ها ینگران يو دامنه ابقا يماندگار

از  شتریب اریها بس از استرس در انسان یناش يها بیآس عتاًیبوده و طب
 شاتیقبل خواهد بود و بدون انجام آزما قیمورد مطالعه در تحق ياه موش

در  تواند یحدس زد استرس تا به چه اندازه م تواند یم زین یراخالقیغ
 موثر باشد. روسیو ییزا يماریب
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هر دو  روسیو ترساننده از و روسیگفت که سازنده و توان یم ایآ پس
 قرار دارند؟ يتکاریجنا زانیاز م فیرد کیدر 

گفت ناشر مطالب هولناك و القاء کنندگان استرس خود  توان یم ایآ
ناخواسته هم راستا با  ایبوده و خواسته  روسیکننده کار ناتمام و لیتکم

 اند؟ قرار گرفته روسیو ناشران و روسیاهداف سازنده و
 
 ام ساخته یروسیو”

 تا بتازد... بترس
 کند... هیتا تغذ بترس
 ...ندیتا به ثمر نش بترس
 تا نابودت کند... بترس

... یت من باشتا تو را ثروتمند کنم، بترسان تا دوس بترسان
 “قرن هستم بیمن طراح فر



 بیفر زدهمیس ةپرد
 
 

 روسیمفرط: دروازه ورود و يو شستشو  یافراط بهداشت
 يوتایکروبیم يو نابود یقبل از مضرات بهداشت افراط يها بخش در

 میو حال قصد دار میسخن گفت یمصنوع یدمیاپ جادیا يدر راستا دیمف
 .میبپرداز یاز بهداشت افراط یناش بیاز فر يگریبه ابعاد د

که از راه  شود یشناخته م یروسیبه عنوان و روسیکروناو یطور کل به
 يها ریمس روسیو نیا ایاما آ گردد یمنتقل م یتنفس يها تنفس و قطرك

که کمتر مورد توجه  ییها ریداشته باشد؟ مس تواند یم زین يگریورود د
 قرار گرفته؟
 يها به سلول روسیحمله و ورود و سمیمکان میدان یکه م همانطور

و در خانواده  باشد یسطح سلول م يها رندهیاتصال به گ یانسان
و به دنبال آن ورود  روسیمحل اتصال و ACE21 يها رندهیگ روسیکروناو

از بدن  یدر چه مناطق ها رندهیگ نی. اباشد یبه داخل سلول م روسیو
از انسان  ییها چه مناطق و ارگان گریانسان وجود دارند و به عبارت د

 باشد؟ روسیو ینیگز انهیهدف حمله و آش تواند یم

                                                           
1 Angiotansin Converting Enzyme 
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 در نقاط مختلف بدن ACE2 يها رندهیگ انیب -115 ریتصو

 نیبوده و معموالً ا هیو کل ها ضهیدر ب ACE يها رندهیگ انیاوج ب
به  ریمس نیاز ا یتنفس يدر مجار ACE يها رندهیبا اتصال به گ روسیو

 ریاما نکته جالب وجود مقاد کند، یانتقال استفاده م یاصل ریعنوان مس
به طور  بیترت نی. بدباشد یدر پوست انسان م ها رندهیگ نیاز ا يادیز

 روسیکروناو ینیگز هانیمحل اتصال ورود و آش تواند یم زیپوست ن یکل
از  روسیشده است، و ماریکه ب يکرد که در فرد نییتع توان یباشد. اما نم

 و... ینیچشم و ب ایپوست وارد شده است 
که  ست یاز عوامل یکیخود  ضهیدر ب ACE2فراوان  يها رندهیگ وجود
افراد را  یو تناسل یجنس ییکارا يتا حدود روسیو شود یموجب م

سازد، که  يکاهش داده و به طور موقت افراد را دچار اختالالت بارور
به  يابتال نکهیا انیاشاره کرده و با ب يمتعدد قاتیموضوع تحق نیبد
 تیها شده است، اهم اسپرم تیفیو ک تیمنجر به کاهش در کم روسیو
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 دینما یدر هر نقطه از بدن را مضاعف م ACE2 يها رندهیوجود گ یبررس
در  ACE2 يها رندهیگ انیبا ب زین یگوارش يها يریدرگ جادیهمانطور که ا
از بدن  یدر نقاط ها رندهیگ نیوجود چنانچه ا نی. با اباشد یروده مرتبط م
در کار نباشد،  روسیو و رندهیگ نیا انیم یو مانع اشدوجود داشته ب

 نیقادر به اتصال و ورود به سلول خواهد بود. اما همواره چن روسیو
با وجود  یحت گردد یموجب م يو عوامل متعدد دهد یرخ نم یاتفاق

قادر به اتصال و ورود نباشد، مثًال معده و  روسیو ACE2 يها رندهیگ
 انیرا ب ACE2 يها رندهیاز گ يادیز ریقادم زین یگوارش ستمیسطوح س

مناطق توسط  نیورود به ا ریدر مس روسیو نکهیاما با توجه به ا کند یم
بابت افراد را  نیاز ا يخطر شود یو نابود م رفعالیغ باًیمعده تقر دیاس

 روسیانتقال و ریبلع و گوارش مس ریخاطر مس نیو به هم کند ینم دیتهد
مانند معده عوامل  يدر حالت عاد زی. پوست نرود یکرونا به شمار نم

 ها رندهیگ نیبه ا روسیکه مانع  اتصال و باشد یرا دارا م يدمتعد
 یبهداشت افراط يراهکارها مینیبب میبخش قصد دار نیو در ا شودند یم

) چگونه توانسته یمصنوع یدمیاپ جادی(ا يساز يماریب يها استیو س
 شود. يماریخود منجر به ابتال افراد به ب

را بر سطح  ها رندهیگ نیا یپوست يها چهار گروه از سلول یطور کل به
 که عبارتند از: کنند یم انیخود ب
 يا هیپا يها . سلول1
 تینوسیکرات يها . سلول2
 تیمالنوس يها . سلول3
 بروبالستیف يها . سلول4
 نیباالتر تینوسیکرات يها سلول یعنیها گروه اول  سلول نیا انیم در

 گریو سه گروه د دهند یرا به خود اختصاص م ACE يها رندهیگ زانیم
 يهستند. اما در حالت عاد ها رندهیگ نیاز ا يکمتر ریمقاد يدارا

از جمله پوست،  یذات یمنیا ستمیس يقادر به عبور از سدها ها روسیو
 بیترت نینبوده و بد ییایمیو ش یکیزیف يسدها ریو سا یاخش يها هیال

 يهمچون سپر بیاز آس يپوست سالم و عار کیبه طور معمول 
 يها رندهیو اتصال به گ نیریبه سطوح ز روسیمستحکم مانع ورود و
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پوست  يدر رو زین يادیز يوتایکروبیاگر م ژهی. به وگردد یمذکور م
 موجود باشد.

 

 
 پوست یدهنده سطح فوقان لیتشک يها سلول شیآرا -116 ریتصو

داخل و  يایبه طور معمول پوست انسان به عنوان سد جدا کننده دن
از جمله  نیخارج بدن با چند سازوکار متنوع مانع ورود مهاجم

 :شود یم يها روسیو
در  ها کروبیبودن سطح پوست که موجب کاهش رشد م يدی. اس1

 .گردد یبر سطح پوست م
مرده) موسوم به  يها تینوسی(کرات یمرده پوست يها . وجود سلول2

 دیپد ها کروبیمحافظ در مقابل هجوم م يا هیکه ال یشاخ يها هیال
 .آورد یم

که توسط  کروبیضد م باتیکننده و ترک بیتخر يها می. آنز3
پروتئاز و نوکلئاز(که  يها میاز جمله آنز شود یم دیتول یپوست يها سلول

 ).باشند یآنها م یکیماده ژنت نیو همچن ها کروبیم کرهیپ بیقادر به تخر
ساکن سطح پوست که هم از نظر منابع  ستیهمز يها کروبی. م4

رقابت کرده و هم با اشغال کردن مانع  زا يماریب يها کروبیبا م ییغذا
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بر سطح پوست  ها کروبیم نی(ا شوند یم زا يماریاتصال و ورود عوامل ب
و با ورود به سطوح  ینبوده اما در صورت بروز خراش و سوختگ زا يماریب

سطح از پوست  کیدر  یعنی شوند، یموجب بروز عفونت م تپوس یعمق
 ها کروبیم نیمضر خواهند بود)، ا اریبس گرید یو در سطح دیمف اریبس

 ریسا يموجب نابود یگاه ،یکروبیضد م باتیبا ساخت و ترشح ترک
 .شود یم زین ها کروبیم

 يا وارهیکه مانند د یپوست و اتصاالت محکم سلول یکیزی. سد ف5
 ).Tigh Junction( دهند ینم زا يماریل بمستحکم اجازه ورود به عوام

متفاوت با  یبا روش کیپوست که هر  یمنیا يها سلول تی. جمع6
 کیتیالنگرهانس، دندر يها از جمله سلول کنند یمبارزه م ها کروبیم

 ها و... ها و ماکروفاژ سل
در  یمنیا يها سلول نیاز جمله مهمتر تینوسیکرات يها سلول

خود به عنوان  یهستند که اوالً با نقش ساختمان یکروبیضد م يها پاسخ
شده و در درجه دوم با فعال کردن  ها روسیمانع ورود و یکیزیسد ف کی

 تیو لنفوس لینوتروف دیسف يها مانند گلبول یمنیا ستمیس ياجزا زیسا
 .گردد یمهاجم م يها کروبیم يموجب نابود

بر  یمبتن ها کروبیپوست در مواجهه با م يکه استراتژ میدان یم حال
هر نوع  ست یهیبوده و بد یو سلول ییایمیش ،یکیزیف يها سد جادیا

. گردد یم ییزا يماریو ب روسیورود و لیموارد موجب تسه نیاختالل در ا
 نیاز ا یرفتن برخ نیموجب از ب یپوست يها و خراش یمثالً سوختگ

موجود بر  يها کروبیورود م يبرا يشده و راه ورود یکیزیف يسدها
خواهد گشود و  طیموجود در مح يها کروبیم نیسطح پوست و همچن

پوست خود را به واسطه  یو سوختگ یدگیهمه ما بروز عفونت در محل بر
 .میباش  سدها ممکن است تجربه کرده نیاختالل ا

 يها سمیآن بتوان اغلب مکان لهیوجود دارد که به وس يراهکار ایآ اما
به داخل بدن  ها کروبیورود م يبرا يا پوست را مختل و دروازه یدفاع
 م؟ییبگشا

 دور از انتظار است! اما آشنا. یکم پاسخ
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دست و استحمام) با مواد  يپوست (شستشو یافراط يشستشو
 !ییایمیو ش ندهیشو

اوالً  شود؛ یکردن مداوم پوست موجب م یو ضدعفون شستشو
در  يمحافظ سد يا هیمانند ال سطح پوست که خود به دیمف يها یچرب

 تیبردن جمع نیبا از ب اًیبرود، ثان نیاز ب کند یم جادیا ها روسیمقابل و
مهاجم در  يها کروبیبه م يشتریب يپوست شانس بقا دیمف يها کروبیم

ثالثاً خود به مرور زمان منجر به  دهد، یم دیمف يها کروبیم نینبود ا
 يا دروازه تواند یکه م شود یم یجزئ يها ها و ترك و بروز خراش یخشک

فراهم سازد و رابعاً با حذف  نیریز يها هیبه ال ها کروبیورود م يبرا
ها  (پروتئاز کند یو ترشح م دیکه پوست تول یکروبیضد م دیمف يها میآنز

 يها کروبیپوست در مقابل م یدفاع ییو نوکلئازها) منجر به کاهش توانا
 .شود یمهاجم م

 ای( زا يماریکمتر ب يها پوست و گونه يوتایکروبیم تیتوجه به اهم با
 تیکه کاهش جمع میدان ی) ساکن در پوست اکنون مزا يماریربیغ
نخواهد داشت  ستیهمز يها کروبیبر م یکسانیپوست اثر  يها کروبیم

) با سیسیدرمیاپ لوکوکوسیکم خطرتر (مانند استاف يها چرا که گونه
پرخطر(مانند  يها عرصه را بر گونه یو رقابت يمهار يها اثر

 ها کروبیم نیا تیلذا کاهش جمع کنند، یآرئوس) تنگ م لوکوکسیاستاف
کم خطر  يها کروبیم گریچرا که د زاست يماریب يها به نفع گونه شتریب

گروه ذاتاً فرصت  نیآن داشته باشند و چون ا يرو ياثر مهار توانند ینم
خواهند شد. پس  ییزا يماریقادر به بشتر یهستند ب تر یطلب و تهاجم

و  دیمف يها کروبیکه م دیایاشتباه در ذهن به وجود ب نیا دینبا
و ما با شستشو  ابندی یدر شستشو کاهش م یهمگ زا يماریب يها کروبیم
کم  يها و همانقدر که گونه میا لطمه زده زا يماریب يها به گونه شتریب

 یاند بلکه با خال نابود شده زین كطرناخ يها اند گونه رفته نیخطر از ب
 يها و حذف اثر مهارکننده گونه ستیهمز يها کروبیشدن پوست از م

 ییزا يماریمجال ب شتریهستند که ب زا يماریب يها گونه نیکم خطر ا
 !افتیخواهند 
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مکرر  يو شستشو یکه پوست به واسطه ضد عفون یزمان اگرچه
 باتیو ترک ها یمدافع، چرب دیمف يها کروبیم ،یدفاع يها میآنز

 دهد، یخود را از دست م یکپارچگیو استحکام و  کروبیضدم
اما تداوم  شود، یبه همراه آنها نابود م زین زا يماریمهاجم و ب يها کروبیم
نباشد!  طیدر مح یمهاجم کروبیاصالً م کهروند مستلزم آن است  نیا

خطوط  يپس از اتمام شستشو و نابود یچرا که ممکن است اندك زمان
موجود بر سطح آن، تعداد  یاحتمال يها روسیپوست به همراه و یدفاع

وجود دارد بر سطح پوست نشسته و حال تا  طیکه در مح روسیو يادیز
 ها روسیو نیا یذات یمنیخطوط ا ابیو در غ يبعد يمرحله شستشو

بهداشت  جهیاشند. در نتداشته ب ياریبس ییزا يماریشانس بقاء، اتصال و ب
محروم کرده و آن  گانیدائم و را یمنیا يها سمیپوست را از مکان یافراط

هم در  شهیکه هم سازد یم ییایمیبه مواد ش یمتک یرا وابسته به بهداشت
از محافظ  یپوست ته گاهیو در فواصل شستشو گاه و ب باشد یدسترس نم

 .دهد یرا در معرض عوامل مهاجم قرار م
پوست (از  یمنیا ستمیاگر قرار باشد تمام خطوط س گرید انیب به

 يها هیال روس،یضد و يها میمدافع، آنز ستیهمز يها کروبیجمله م
برود بهتر  نیاز ب یافراط يمحافظ) به واسطه شستشو يها یو چرب یشاخ

آب و در حال شستشو باشد. چرا که  ریاست تمام طول روز پوست در ز
که از خطوط  یآب پوست ریپس از اتمام شستشو و بستن ش یاندك زمان

 يها و قارچ ها يو باکتر ها روسیمقابله با و ییشده است توانا یته یدفاع
که  ردیآن قدر شستشو مداوماً انجام پذ ستیبا یم ایرا نداشته و  زا يماریب
وجود  يکار نیاز پوست شسته شوند (که اوالً امکان چن ها کروبیم نیا

و  يرفتار يفرد به اختالالت جد يموجب ابتال یاقدام نیچن اًیو ثان ندارد
 کروبیبدون م لیاستر يفرد به طور مطلق در فضا ای) و گردد یم یروان

 می.(مخصوصاً اگر فرض کنباشد یم یمنتف زیامکان ن نیبسر ببرد که ا
 ).باشد یتعمداً در حال انتشار م روسیو

(در  يادیز زانیبه م یروسیو يها رندهیکه گ یزمان جهیدر نت پس
پوست وجود دارند و چنانچه اثبات  ي) بر رویتنفس ستمیحدود نصف س
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راه  نی، بهتر1باشد یم روسیانتقال و يها ریاز مس یکی ریمس نیشود ا
پوست خود را   میاست که آنها را وادار کن نیساختن افراد ا ماریب يبرا

صورت  نیشستشو دهند. در ا ییایمیبا مواد ش یمکرراً و به صورت افراط
در  باشد یم روسیدر حال مبارزه با و کند یفرد گمان م نکهیا رغمیعل

به داخل بدن خود است.  روسیو يبرا ییها واقع مشغول گشودن دروازه
 دوم). یدر جنگ جهان شیقرن پ بیفر اتیبه عمل هیشب يزی(چ

در تعداد مناسب بوده که  ستیبا یها م دست يکه شستشو یحال در
 يها کروبیم ينابود ،یپوست يها خراش جادیپوست، ا یمنجر به خشک

رفتن  نیاز ب ،یکروبیضد م يها میرفتن آنز نیسطح پوست، از ب دیمف
 پوست نشود. ةمرد يها هیو ال ها یچرب

 
 ام ساخته یروسیو”
و  دییآن بگشا يبا تصور فرار از آن راه ورود برا دیبا

 “قرن هستم بی... من طراح فردیعمل باش نیمسرور از ا
 

                                                           
بر  یمبن یعلماست و شواهد  یهنوز در دست بررس ریمس نیاز ا روسیالبته امکان انتقال و 1
احتمال از  نیبه هر حال ا باشد، یم 2020در سال  یعلم يها افتهی نیدتریاحتمال جزو جد نیا

شده است که تمام  يافراد يموجب ابتال ریمس نیکارشناسان مطرح شده که ا يسو
 اند. داده جامرا ان یتنفس يها مراقبت



 بیچهاردهم فر ةپرد
 

 
نتوانست  یقیتحق چیاز انتقال که ه يریانتقال از سطوح (مس یِشوخ

 Goldmanبه نام  یو محقق شود یاز آن منتقل م روسیاثبات کند و
را به کار  “ییاغراق و بزرگنما”مسئله انتقال از سطوح کلمه  يصراحتاً برا

 !)1برد یم
مواد  لهیمداوم سطوح به وس یتا به امروز ضدعفون وعیآغاز ش يابتدا از

 يراهکارها نیتر یو اصل نیاز بارزتر یکیکننده  یضدعفون ییایمیش
کرونا بوده و  روسیدر مقابل و یسازمان بهداشت جهان رانهیشگیپ
 .باشد یم

 ها، یو صندل زیها تا م از کفپوش طیصورت که تمام سطوح مح نیبد
 ییمواد غذا يها از بسته ل،یوسا نیزتریکوچک و بزرگ تا ر يایاز اش

 رینظ ییایمیبا مواد ش ستیبا یها همه و همه م شده تا لباس يداریخر
شود. ظاهراً هدف  یشده ضدعفون قیرق يها کننده دیالکل، دترجنت، سف

سطوح است تا  يموجود بر رو یروسیبردن ذرات و نیاز ب اماتاقد نیاز ا
افراد  یتنفس ياز انحا خود را به مجار ينتوانند به نحو یروسیذرات و نیا

 شوند. يماریرسانده و موجب ب
که ممکن است  دینما ینم یرمنطقیچندان هم غ “يتئور”نظر  از

 يکه بر رو ماریفرد ب کی یکه مثًال  ترشحات تنفس یروسیذرات و
برداشته  يگریدرب قرار گرفته ممکن است توسط  دست فرد د رهیدستگ

صورت خود زده و ذرات  Tهیخود را به ناح يها شده و فرد دوم دست
 کنند. دایپ يو یتنفس يبه مجار یراه روسیو

به شمار  روسیانتقال و يها ریاز مس یکی ریمس نیا ينظر تئور از
که نخست  باشد یم تیچند نکته حائز اهم زیابعاد ن نیو در هم رود یم

                                                           
1 Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites.Lancet 

Infect Dis. 2020; (published online July) 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30561-2 



 / کرونا فریب قرن  378
 

 رینظ یبا اقدامات ستیبا یبا عالئم مشهود است که م ماریب يوجود فرد
 نکهیرا به سطوح منتقل کند، دوم ا یروسیسرفه و صحبت کردن ذرات و

ست سطوح که در هر سطح متفاوت ا يبر رو روسیو يماندگار هبا توجه ب
به سطح  روسیو يکمتر از زمان ماندگار یدر مدت زمان يگریفرد د

و  ینیمذبور دست بزند، سوم دستان خود را حتماً در تماس صورت و ب
از عوامل فوق وجود نداشته  یکیخود قرار دهد، چنانچه  يها نوسیس

 به فرد دوم رخ نخواهد داد. روسیباشد انتقال و
مسئله انتقال از سطوح به چه صورت  “تیعمل و عالم واقع”در  اما
 است؟
به شمار  روسیانتقال و يها ریاز مس یکی تواند یسطوح آلوده م ایآ

 برود؟
و مواد  ها ندهیشو میعظ ریسطوح و صرف مقاد یواقعاً ضدعفون ایآ

 ست؟ يضرور يپرخطر امر ییایمیش
 نیآزمون ا يسؤال برآمدند برا نیکه در صدد پاسخ به ا یمحققان

را به عنوان هدف  طیسطوح ممکن در مح نیتر نخست آلوده هیفرض
و  ها مارستانیب یمنظور راه نیپژوهش خود انتخاب کردند و بد

. شدند یم يدر آنجا نگهدار ییکرونا مارانیشده که ب یدرمان يها طیمح
 یآنها به کرونا قطع يکه ابتال یمارانیب يرپژوهشگران به محل نگهدا

محل مانند  نیرا به سطوح مختلف ا يعددمت يها است رفته و سواب
کشت  يها طیو سپس آن را در مح دهیسطوح مال ریکف و سا ها، رهیدستگ

سطوح وجود داشته  نیدر ا ها روسیقرار دادند تا اگر چنانچه و یروسیو
 .نندک ریرشد و تکث طیمح نیباشند در ا

وارد شوند توسط  یکشت سلول يها طیها در مح سواب نکهیاز ا شیپ
آنها محرز  يبر رو روسیقرار گرفتند تا وجود و یمورد بررس PCRروش 

 ها از سطوح برداشته شده باشند. به واسطه سواب ها روسیگردد و حتماً و
 دور از انتظار بود! یکم جهینت
بدان  نیا“ رشد نکرده بود! یکشت سلول يها طیدر مح یروسیو چیه”

واجد ذرات  نکهیدر صورت ا یحت ینمارستایمعناست که سطوح  ب
در  روسیانتقال و ریمس توانند ینامشخص نم یلیباشند بنا بر دال یروسیو
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اند در  سطوح نتوانسته نیا يها روسینظر گرفته شوند، چرا که اگر و
هستند)  یانسان زبانیم يها مشابه سلول باًی(که تقر یروسیکشت و طیمح

هدف متصل شده، بدان وارد شوند و آن را آلوده کنند پس  يها به سلول
 ینخواهند بود. حت زیدر انسان ن ییزا يماریذرات قادر به ب نیقطعاً ا
کرونا از   روسیانتقال و نییخطر پا”عبارت است از  زیمقاله ن نیعنوان ا

 يها افتهی ریبه سا انیدر پا نیو محقق“. 1یواقع یو سطوح در زندگ ایاش
آن که  ژهیبر عدم انتقال از سطوح اذعان کرده، به و یمبن نیشیپ

که نشان داده بود در خصوص انتقال از سطوح اغراق  Goldman قاتیتحق
مسئله را در  نیدانستند و صراحتاً ا یمحتمل و عقالن اریشده است را بس

خاطر  نیبه ا قیتحق نیمطالب ا ینی. ذکر ع2متن گزارش خود قرار دادند
فروش مواد  يادیو ا بیداران انتقال از سطوح (طراحان فراست که هوا

اند عدم  را مصادره به مطلوب نموده و ادعا کرده قیتحق نی) اییایمیش
سطوح به صورت  نیخاطر بوده که ا نیکشت به ا طیدر مح روسیرشد و

 رفعالیغ ها روسیامر موجب شده تا و نیو ا اند شده یم یمرتب ضدعفون
 قیتحق نیگروه ا نیکشت نباشند! از نظر ا طیشده و قادر به رشد در مح

 یضدعفون تیکننده بر اهم دینه تنها منکر انتقال از سطوح است بلکه تأک
در متن مقاله خود  نیکه محقق ی! در حالست ییایمیسطوح با مواد ش
 يو بر ادعاها اند دهیورز دیانتقال از سطوح تأک دنبو تیصراحتاً بر کم اهم

اند صحه  به انتقال از سطوح نداشته یکه اعتقاد چندان ینیمحقق ریسا
 اند. گذاشته
به  زیپژوهش چند چ نیتوجه است که در ا انیشا ارینکته بس نیا ذکر

به  یبیآس چیکه ه ییها به واسطه سواب ها روسیو یعنیبوده  روسینفع و
 يها طیاز سطوح برداشته، سپس در مح کنند یوارد نم روسیو يبقا

                                                           
1 Low risk of SARS-CoV-2 transmission by fomites in real-life 

conditions.Published:September 29, 2020DOI: 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30678-2 

2 These data would support Goldman's point that the chance of 
transmission through inanimate surfaces is less frequent than 

hitherto recognised. 
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در صحت و سالمت  روسیقرار داده شده تا و VTM1به نام  یروسیانتقال و
اند، در  شده یکشت سلول طیمنتقل گردد و سپس  وارد مح شگاهیبه آزما

کشت بر  طیاند و نه تنها همانگونه که از نام مح مناسب قرار گرفته يدما
پنج ستاره در آن  یبه مانند هتل روسیو اتیو ح هیتمام لوازم تغذ دیآ یم

و  یمنیا ستمیس رینظ یعامل مزاحم چیاند، بلکه ه فراهم است قرار گرفته
وجود  زین اندازند یرا به خطر م روسیو يکه بقا يگرید يها کروبیم

 يامکانات برا نیتمام ا تیدر عالم واقع میدان یکه م یندارد. در حال
را به خطر  روسیو يبقا يو عوامل و موانع متعدد ستین ایمه روسیو
کشت  طیباز نتوانستند در مح ها روسیاحوال و نی. با تمام ااندازد یم
 یانتقال را با عامل انسان ریمس نی. حال اندینما ریو تکث درش یروسیو

توسط دست انسان  روسیسواب و يبجا نکهی. نخست ادیتصور کن
 برداشته شود که:

هاست  مانند پروتئازها و نوکلئاز یروسیو بگریتخر يها میآنز يدارا هم
 کند. بیرا تخر روسیو تواند یکه م

 روسیو يبقا ينامناسب برا یطیو مح يدیترشحات اس يدارا هم
 است.

مانند  ستیهم ز يها کروبیاز م يادیز تیجمع ةدر بردارند هم
 میدان یهستند و اکنون م روسیهاست که خود دشمنان و و قارچ يباکتر

 .شود یتوسط آنها ساخته م ياریبس یروسیضد و باتیترک
 يدر آن منطقه اجزا ها نوسیو س ینیدر صورت انتقال به ب هم

را در  روسیو توانند یحضور دارند که م یذات یمنیا ستمیقدرتمند س
 کوتاه نابود سازند. یمدت زمان

که  نماند یباق يدیترد رسد یمذکور به نظر م تیدو وضع سهیمقا با
 اًیکه قو ییها نبوده و پروتکل یروسیانتقال و یاصل ریانتقال از سطوح مس

 روسیو يدر جهت نابود یسطوح را روش یمداوم و افراط يشستشو
عبث بوده که تنها سازندگان و فروشندگان مواد  يامور کردند یم یمعرف
 را خرسند نموده است. ندهیشو

                                                           
1 Viral Transport Medium 
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به کار  ییایمیماده ش تریل ها ونیلیمفرط سطوح و م يشستشو ایآ اما
 توان یکه م يرادیعبث بوده که تنها ا یمباح ول ياقدام امر نیرفته در ا

 انیاز آن ز یناش انیتنها ز یعنیبودن آن است؟  دهیفا یبر آن گرفت ب
 است؟ یمال

 نیا ایبه دو سؤال مهم پاسخ داد که؛ اوالً آ ستیبا یبخش م نیا در
و  یمصنوع یدمیاپ جادیا يدر راستا یبوده و خود عامل خطر یاقدام ب

 رود؟ یبه شمار نم يمارسازیب
بوده؟ انجام  خبر یامر ب نیاز ا یسازمان بهداشت جهان ایآ نکهیدوم ا و

 باشد ینم روسیانتقال و ریانتقال از سطوح مس دیکه اثبات نما یپژوهش
داشته باشد، پس چرا  ازیدو ماه ن یال کیاز  شیب یزمان دیبه زحمت شا

 به( گردد یاخبار منتشر م نیا يریگ و همه وعیده ماه پس از ش باًیتقر
ما پس  دهیو به عق ییایمیفروش مواد ش یپس از رکورد زن ياریبس دهیعق

را مبتال به  ياریافراد بس ییایمیسطوح با مواد ش يشستشو نکهیاز ا
 روسینمود که گمان کنند مبتال به و تیو حساس یاختالالت تنفس

اخبار کماکان انتقال از سطوح  نیبا نشر ا یحت یاند) و به طرز جالب شده
انتقال در نظر گرفته شده و  یاصل ریمس کیسازمان به عنوان  نیا طتوس

 گردد؟ یم دیسطوح تأک يسابق بر شستشو یکما ف
 :میپرداز یبه پرسش اول م نخست

 یو جنگ روان یمصنوع یدمی. اپ1
متعدداند اما در  اریاند بس شده فیکرونا توص يماریب يکه برا یعالئم

 جهیو بدن درد، سرگ ینفس، سرفه، خستگ یعالئم احساس تنگ نیصدر ا
 یعالئم به طور جالب نیقرار دارند که ا  ییو چشا ییایو بروز اختالل در بو

 زین ناز آ یناش يو استنشاق گازها ندهیشو ییایمیدر اثر برخورد با موادش
 یعالئم جادینه تنها قادر به ا ییایمیو ش ندهی. مواد شوندیآ یبه وجود م
در  ییها بیکرونا هستند که بعضاً قادراند موجب بروز آس يماریمشابه با ب

مورد  یفرد شوند که اگر فرد مذکور براثر اختالل تنفس یتنفس ستمیس
آن  یشناس بیآس يالگو ردیسکن) قرار بگ.ای.تی(س کیولوژیراد یبررس

 به کرونا باشد. (نه به طور مطلق) انی.اسکن مبتالی.تیس جیبه نتا هیشب
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به مراکز  نیاز مراجع يادیانکار کند که تعداد ز تواند یم یکس کمتر
را تجربه  یدرد عضالن یو حت جهینفس و سرگ یکه عالئم تنگ یدرمان

اند در اثر استنشاق بخارات  اند مبتال به کرونا شده کرده و گمان کرده
دچار عالئم مذکور  ییایمیمواد ش نیاز هم یناش يو گازها ییایمیش

 .اند دهیگرد
 يها بیبه ذکر چند نمونه از آس بیپرده از فر نیدرك بهتر از ا يبرا

 .میپرداز یم ییایمیمواد ش نیاثبات شده ا
سطوح مورد استفاده قرار  یکه عمدتاً در ضدعفون ییایمیش مواد

 یالعاده سم فوق یبیهستند که ترک نیکلر هیبر پا يمواد رندیگ یم
 يکه دارا تیپوکلریه میسد ت،یپوکلریه میمانند کلس یباتی. ترکباشد یم

 نیکه فاقد کلر دیدروکسیه میسد رینظ یباتیترک ایو  باشند یم نیکلر
. مثالً روند یبه شمار م یصنعت ندهیاغلب مواد شو شتركهستند جزء م

هستند  تیپوکلریه میسد بیدرصد ترک 8 يحاو جیرا يها کننده دیسف
 وارهیموجود در د يها نیبه پروتئ بیموجب آس یسم باتیترک نیکه ا
سطوح  یخاطر از آنها در ضدعفون نیشده و به هم ها روسیو و ها يباکتر

 تواند یم تیپوکلریدرصد از ه 1 يحاو يها . محلولشود یاستفاده م
 کرونا بر سطوح گردد. روسیرفتن و نیموجب از ب

وجود دارد.  ییایمیمواد ش نیدر استفاده از ا يخطرات متعدد اما
 يها نیپروتئ بیتخر ییمواد همانگونه که توانا نیا نکهینخست ا

 يها یخوردگ نیرا دارد (دناتوره کننده چ ها کروبیم يساختار
سلول  يساختار يها نیبه پروتئ تواند ی) به طور بالقوه مهاست نیپروتئ
و  میبا اجتناب از تماس مستق بیآس نیکه ا ساندبر بیآس زین یانسان
 .گردد یدستکش مرتفع م دنیپوش

 ییایمیمواد ش ریمواد واکنش ناخواسته آن با سا نیا گریخطر د اما
 يوجود دارد. مواد یصنعت يها طیاست که به طور معمول در منازل و مح

که به طور  اكیآمون يحاو باتیسطوح و ترک يها ریگ از جمله جرم
معمول در منازل موجود بود و به منظور نظافت سطوح مورد استفاده قرار 

موجب آزاد شدن گاز  تیپوکلریه يحاو باتیمجاورت ترک رد ردیگ یم
مرطوب مانند چشم و  يها گاز در برخورد با بافت نیکه ا شود یم نیکلر



 383/  پرده چهاردهم فریب
 

و مهلک به نام  يدیاس یبیموجب ساخته شدن ترک یدستگاه تنفس
کشنده موجب  بیترک نیکه بخارات ا گردد یم HCL ایو  دیاس دیپوکلریه

ممکن  یحت دیشده و در حاالت شد یفستن يبر مجار يجد يها بیآس
 شود. یمنته زیاست به مرگ ن

 هیشب اریگاز بس نیافراد بر اثر استنشاق ا هیشده در ر جادیا التهاب
 گردد یم جادیکرونا ا روسیاز و یاست که توسط عفونت ناش ییهمان الگو

شده در  يویگاز دچار التهاب ر نیکه بر اثر مجاورت با ا يو چنانچه فرد
 دیسف يها لکه نکهیا صیتشخ میاسکن قرار ده ی.تی.سیمورد بررس

از عفونت  یناش ایمواد بوده و  نیاز ا یناش.اسکن ی.تیس جیموجود در نتا
 .باشد یدشوار م يقدر یکروبیم

 

 
از استنشاق بخارات مواد  یالتهاب ناش ه؛ی.اسکن ری.تیس -117 ریتصو

 ییایمیش ندهیشو
 یدچار تب و تنگ يفرد نیممکن است اگر چن ای، آ117 ریطبق تصو

 ریتصو نیبا مشاهده ا دیمراجعه نما يربردارینفس شده و به مرکز تصو
 مبتال به کرونا در نظر گرفته شود؟

 يریکه موجب درگ ییایمیمواد ش نیا دیشد يها بیاز آس صرفنظر
 نیا یو جزئ فیخف يها بیآس گردد، یازآن م یمرگ ناش یو حت يویر

 یینایب یو حت ییو چشا ییاینفس، اخالل در بو یشامل تنگ زیمواد ن
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 نیاگر چن یو حت باشد یکرونا م يماریبه عالئم ب هیشب اریکه بس باشد یم
 یتنفس يمجار یمخاط يموجب نشود با اختالل در سدها زیرا ن یعالئم

آنها را در مقابل  یتنفس يها سطوح پوشاننده سلول یختگیو از هم گس
 .دینما یم رتریپذ بیهوا آس یو آلودگ ها کروبیم

 يکه چه تعداد از افراد میسؤال را از خود بپرس نیا ستیبا یم حال
توسط  میکرد یو گمان م میا بوده یکه در آنها شاهد بروز اختالالت تنفس

 ییایمیش ياند صرفاً به علت استنشاق گازها کرونا آلوده شده روسیو
.اسکن ی.تیس ریتصاو یحت نکهیدچار حاالت فوق شده بودند و صرف ا

از  يادیتعداد ز یبوده است و حت يرینشان دهنده التهاب و درگ زیآنها ن
مواد  نیاند اما در معرض بخارات ا افراد که حالت فوق را تجربه نکرده

 ایاند و  و سردرد را تجربه کرده جهیاز سرگ یاند حاالت بوده ییایمیش
در مقابل  یتنفس یخود در نواح یموضع یمنیا ستمیس فیدستکم با تضع

 اند؟ شده رتریپذ بیآس ها کروبیم ریهوا سا يها یآلودگ
از عفونت  يریبه منظور جلوگ ییایمیواقع استفاده مفرط از مواد ش در

 يمارسازیو ب یمصنوع یدمیاپ جادیاز قطعات پازل ا یکیخود  یروسیو
شاهد بروز  انیامر افراد هم در خود و هم در اطراف نی. با اباشد یم

 يدایخواهند بود که کاند مارگونهیب ینیبال يها و تابلو یاختالالت تنفس
 دیتمام اخبار و جرا تریروزها ت نیاست که ا یروسیآن عامل و یحیجتر

از  روسیمراقبت در مقابل و الیکه خود با خ ییایمیقرار گرفته نه مواد ش
نبوده و  دیشستشو اصالً مف نیکه ا نیو  غافل از ا میا آن استفاده کرده

 .ستیقابل انتقال از سطوح ن باًیتقر روسیو
از  یسازمان بهداشت جهان رفتیپذ توان یم یو استدالل هیچه توج با

 اریسطوح در اخت شیآزما يبرا یبوده و فرصت کاف اطالع یامر ب نیا
امر  نیکه ا ییسطوح نموده تا جا یبه ضدعفون قینداشته و همگان را تشو

 نیدرآمده و در ع یقهرمانانه و فراانسان یها در کسوت اقدام به لطف رسانه
کشانده  یتنفس يها يماریرا به کام ب يشتریبودن هر روز افراد ب دهیفا یب

 جادیا يبوده و تعمداً برا یامر تصادف نیا رفتیپذ توان یم ایاست؟ آ
 نشده است؟ یوحشت طراح يو القا یمصنوع یدمیاپ
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از  یناش يبا فرض عدم ادغام و واکنش گازها یحت نکهیا تر جالب
افراد  زین تیپوکلریه باتیترک يو صرف مجاورت افراد با گازها ها ندهیشو

و  یسردرد، خستگ ،یکوتاه مدت و بلند مدت از اختالالت تنفس یعالئم
عامل  نیا دیرا تجربه خواهند کرد و شا ییچشا ییایاخالل در بو یحت

اندازه  نیما تا به ا 2019از سال  شیچرا تا پ نکهیا يبرا اشدب یپاسخ
!؟ میا خود نبوده انیو حواس دوگانه در اطراف ید بروز اختالالت تنفسشاه
اندازه از مواد  نیما تا به ا نیپاسخ داد که تا قبل از ا نگونهیبتوان ا دیشا
 هراسو امروزه از  میخود استفاده نکرده بود یزندگ طیدر مح ییایمیش
 يامر میدان یکه م یدر حال میا اقدام زده نیکشنده دست به ا روسیو کی

با  یمصنوع یدمیو اپ یجو روان کی جادیآن ا جهینبوده و تنها نت دیمف
 روسیو میا که گمان کرده يکرونا بوده به طور يماریعالئم مشابه با ب

 اختالالت است. نیکرونا عامل ا
 یدمیاز اپ يگریمفرط نوع د يسطوح و شستشو یبهداشت افراط اما
از  شیب یخواهد داشت: با مبادرت به ضد عفون یدر پ زیرا ن یمصنوع

 يبلند مدت و شستشو نهیحال قرنط نیو در ع طیاندازه سطوح و مح
دچار  زی) نوتایکروبی(مستیهمز يها کروبیم تیدائم دست و بدن جمع

 نیتمام ا يبرا ها کروبیم نیکاهش خواهد شد و کاهش تعداد و تنوع ا
 طیشرا نیاندازه نخواهد بود، بلکه با ا کیبه  ستیهمز يها کروبیم

و  زا يماریو انواع ب افتهیخطر کاهش  و کم خطر یب يها کروبیم تیجمع
 کنند. يماریب جادیا توانند یم یطلب پر خطر با فرصت

 يماریبلند مدت موجب بروز ب نهیو قرنط یبهداشت افراط چگونه
به ما ارائه  يماریاز ب يریشگیپ يکه برا يممکن است راهکار ایآ شود؟ یم

 یو گوارش یو منشأ اختالالت تنفس يماریکننده ب دیاند خود تول داده
چه  یدستگاه تنفس طیمح زیدر ر دید دیسؤال با نیپاسخ به ا يباشد؟ برا

رخ  یبهداشت افراط تیو هنگام رعا یعیدر مواقع طب یفعل و انفعاالت
 .دهد یم

ه در نظر نه عنوان نمورا ب یو گوارش یمشترك از دستگاه تنفس یبخش
 . نازوفارنکس (حلق)میریگ یم
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متعدد و  يها کروبیم ستگاهینازوفارنکس انسان ز یعیطور طب به
محل سکونت دارند.  نیدر ا يدر حالت عاد یکه حت باشد یم یمتفاوت
 زا يماریب ریو غ زا يماریمنطقه به دو دسته ب نیساکن ا يها يباکتر
در  زین زا يماریب يها يباکتر یکه حت دی. توجه داشته باششود یم میتقس

لحظه  نیساکن هستند و در هم هیناح نیدر ا زیو سالمت ن یعیحالت طب
 زا يماریب يباکتر ها ونیلیم دیصفحات هست نیکه شما مشغول خواندن ا

نازوفارنکس شما حضور داشته و منتظر  هیشما و ناح یدر دستگاه تنفس
 عبارتند از: ها يباکتر نیهستند. ا ییزا يماریب يمناسب برا یفرصت
 نیا يباکتر نیتر و عمده یآنفوالنزا (عامل پنومون لوسی. هموف1

 )هیناح
 )ی(عامل پنومون لوکوكی. استاف2
 )ی. استرپتوکوك (عامل پنومون3
 )ی. موراکسال (عامل پنومون4
شوند که  يماریب جادیمنجر به ا توانند یم ها يباکتر نیا یتمام *

که معموالً در  یکرونا هستند (با چند تفاوت جزئ يماریبه ب هیشب اریبس
 )شود یگم م وعیش ياهویه

 تواند یم کیکه هر  ییزا يماریب يها يباکتر نیا يدر حالت عاد پس
شما  یکرده و فرد را به کام مرگ بکشاند در دستگاه تنفس یپنومون جادیا

 :لیبه چند دل ستین ییزا يماریقادر به ب يوجود دارد اما در حالت عاد
 یمخاط يو سدها یمنیا ستمیس ی. نظارت دائم1
 نیکه با رقابت و محدود کردن ا زا يماریربیغ يها . وجود گونه2
و عالوه بر آن با  دهند ینم شیو افزا ریبه آنها اجازه تکث زا يماریب تیجمع

 زا يماریب يها کروبیم يمانع بقا یکروبیضد م باتیسموم و ترک دیتول
 .شوند یم

گروه  نیا ياز نظر دما و... برا یطیمساعد مح طی. فراهم نبودن شرا3
 ها کروبیاز م

 کنم؛ ماریمن قصد داشته باشم تعمداً شما را ب چنانچه
 فیشما را تضع یمنیا ستمیدر درجه اول، س يبا امور ست ی. کاف1

محروم ساختن شما  ه،یسوء تغذ ،یخواب یهمچون استرس، ب ي(امور مینما
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 يها کروبیبه عنوان مخزن م عتیو طب یجنس کینور آفتاب و شراز 
خواهد شد) و با  یمنیا ستمیس تیکه برخورد با آنها منجر به تقو دیمف

وارد کنم  بیشما آس یبه مخاطات تنفس یافراط یضدعفونتشوبق شما به 
 هموار گردد. روسیتا راه ورود و

را  زا يماریربیغ دیمف يها کروبیم تیجمع يدوم، به نحو ۀدرج در
فرصت طلب  يها کروبیم يرا برا ریرشد و تکث طیکاهش داده و شرا

 طیمح کیامر با وادار کردن شما به ماندن در  نیفراهم کنم. و ا زا يماریب
و دور نگاه اشتن شما  زیکردن همه چ لیو استر یافراط يبسته، شستشو

هر  دیمف يها کروبیحالت م نیچون در ا گردد، یم سریم افراد ریاز سا
 .گردد یبه داخل بدن منقطع م طیآن از مح ریروز کمتر شده و مس

غلط  يها شما منتشر کرده و با آموزش طیرا در مح یتنفس روسی. و2
در شما را رو به ضعف برده تا افراد با  روسیو هیعل یدفاع يها سمیمکان

 روسیو ایشده و  ماریب روسیتوسط خود و ای: حال ندیبرخورد نما روسیو
 يها کروبیتوسط م ییایباکتر هیثانو يها عفونت يبرا يمساعد طیشرا
 فراهم خواهد کرد. زا يماریب ستیهمز

 ایاند! حال آ هر سه مورد را انجام داده باًیقرن تقر بیمعماران فر *
از  یباشد و چه ناش روسیاز خود و یچه ناش یتنفس مارانیب شیافزا

اگر تعداد  یطیشرا نیدور از انتظار است؟ در چن يو... امر ها يباکتر
تعجب  يجا ابدین شیافزا یتنفس يها یو افراد مبتال به ناراحت مارانیب

 است!
دو  يحالت دارا نیدر ا یمصنوع یدمیاپ جادیو ا يماریب دیواقع تول در

 :باشد یمهم م يبازو
و  یخانگ نهیو قرنط ینینش کجایاول وادار کردن افراد به  ي. بازو1

 يها کروبیاوالً م شود؛ یو بدن که موجب م طیمفرط مح يشستشو
 ها کروبیم نیافراد نتوانند ا اًیرفته رفته دچار کاهش شوند و ثان ستیهمز

) با نهی(قرنط زیآنها ن یزندگ طیچرا که مح ندینما نیگزیجا طیرا از مح
شده است. در  دیمف يها کروبیاز م يعار باًیتقر ندهیو شو ییایمیش دموا
و فرد  طیمح نیب ستیهمز يها کروبیبدن انسان محل تبادل م قتیحق

 ستیبا یبوده و م انیدو طرفه همه روزه در جر ریمس نیکه ا باشد یم
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وارد بدن انسان شد و در  یطیمح يها کروبیاز م يادیدائماً تعداد ز
اند از  نموده ریاز آنها که در داخل و سطح بدن انسان تکث یتیمقابل جمع

 يو شستشو نهیکه قرنط ست یدر حال نیگردد. ا طیبدن انسان وارد مح
 تیو رفته رفته جمع شود یم انیجر نیباعث برهم خوردن تعادل ا طیمح

 ياوالً برا یمناسب يامر فضا نیکه ا ابدی یکاهش م وتایکروبیو تنوع م
برخورد با  میدان یچرا که م آورد، یم دیپد یاحتمال یروسیو يها عفونت

 ياجزا يها از ژن یسیاز عوامل رونو یکیخود  یکروبیم يها ژن یآنت
با کاهش تنوع و  اًیثان هاست، نترفرونیمانند ا یمنیا ستمیاز س یمهم
 ریطلب نظ فرصت يها گونه يبرا یفرصت مناسب ها وتایکروبیم تیجمع
 دیآ یم دیآنفوالنزا پد لوسیموراکسال، هموف پتوکوك،استر لوکوك،یاستاف

عالئم  نیکرونا داشته و با بروز اول يماریمشابه با ب یعالئم یکه جملگ
مبتال  یافتراق يها و بدون تست شود یبه کرونا م يفرد مشکوك به ابتال

 ریهم مس طیمح یبا بهداشت افراط قتی. در حقگردد یم یبه کرونا تلق
 وتایکروبیو حذف م یمنیا فیرا با تضع یروسیو یالاحتم يها عفونت

که  میا را داده ییها يبه باکتر ییزا يماریو هم فرصت ب میا فراهم ساخته
 بیترت نیکرونا بوده و بد روسیو هیو عالئم شب ییزا يماریخود از نظر ب

 .میا کرده جادیا یمصنوع یدمیاز اپ یموج
 ییایو باکتر یتنفس يها يماریامر مشاهده افراد مبتال به ب نیا جهینت

. باشد یم یروسیو يریگ همه کیو به تبع آن گمان بروز  شیاز پ شیب
به  ندیگو یمسائل اشراف ندارند با خود م نیکه به ا يچرا که افراد عاد

تعداد از  نیخود ا انیچه علت در سنوات گذشته در دوستان و اطراف
 يکه دارا يتعداد افراد شیکه افزا یاند؟ در حال را مشاهده نکرده مارانیب

بهداشت  نیاز آنها هم یکیکه  ست يعالئم هستند متأثر از عوامل متعدد
 يریگ و همه یروان طیاز شرا یموج بیترت نی. بدباشد یم طیمح یافراط

 نیتا به ا مارانیب تیکه جمع گردد یم جادیا يماریاز ب یوحشت ناش
 :رندیگ یکار در چهار گروه قرار م يجا

شدن و  ینبوده، بلکه با شرط ماریکه اصالً ب ي. گروه اول افراد1
 ياز جمله تب و بدن درد را ابتال یهر عالمت یروان يها تیحساس شیافزا
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عالئم را افراد به طور  نیکه ا یکرونا قلمداد کرده است در حال روسیبه و
 ).دییتأ یشناخت يخواهند کرد (خطا هیسال چند بار تجر یدر ط یعیطب

 يماریدچار عالئم ب ییایمیکه به واسطه برخورد با مواد ش ی. گروه2
 ).یمصنوع یدمیاند (اپ شده

 ستمیس فیو تضع نهیو قرنط یکه به واسطه بهداشت افراط ی. گروه3
مبتال  ییایباکتر يها به عفونت وتایکروبیاز استرس و حذف م یناش یمنیا

 یدمی(اپ دهند یکرونا از خود نشان م يماریمشابه با ب یاند و عالئم شده
 ).یمصنوع
 زیآنها ن ياند که ابتال کرونا مبتال شده روسیکه واقعاً به و ی. گروه4

به واسطه استرس و حذف  یمنیا ستمیس فیمتأثر از تضع اریبس
 یمنیا یکننده خطوط دفاع بیتخر ییایمیمجاورت با مواد ش وتا،یکروبیم

 اریبس گرفت یانجام نم بکارانهیاقدامات فر نیو چنانچه ا باشد یو... م یذات
شوند، اما با  رهیبتوانند بر آن چ روسیبود که در برخورد با و محتمل

 ستمیو وحشت عمالً س یو افسردگ نهیو قرنط طیمح یبهداشت افراط
 یواقع ياند. (ابتال و ناتوان ساخته فیضع روسیخود را در مقابل و یمنیا

 )بیبازهم متأثر از فر یول
 کیکه منجر شده تا  یدر نظر گرفتن دستجات فوق و عوامل با
را تجربه کنند و آن  يماریاز ب یعالئم شیکم و ب ياز افراد عاد تیجمع

 یو طراح یمصنوع یدمیبه کرونا بگذارند مفهوم اپ يرا به حساب ابتال
 .شود یبر ما روشن م شتریب يقدر بیفر

 صیتشخ يها گر روشکه م دیایب شیسؤال پ نیشما ا يبرا دیشا اما
 یطیشرا نیکه بتواند در چن ستیموجود ن یشگاهیو آزما یافتراق
 ایکروناست و  روسیاز و یشده در فرد ناش جادیا يماریدهد ب صیتشخ
 ؟ییایمیمواد ش ایو  یکننده پنومون جادیا ها ياز باکتر یناش

اختالالت دو متد  نیا یو افتراق یتخصص صی: روش تشخپاسخ
که روش کشت به علت  باشد یم PCRو روش  یکروبیکشت م یتخصص
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انجام  ها مارستانیعمالً در ب یتخصص زاتیبه تجه ازیبر بودن و ن زمان
در  زین PCR یعنیاست و روش دوم  قاتیو محدود به مراکز تحق شود ینم

 طیو شرا دیحذف گرد صیتشخ يایتریاسفند ماه سال گذشته از کرا
 شد! نیگزیجا يماریب صیبه عنوان مالك تشخ ماریب ینیبال

تب و  رینظ ینیعالئم بال يکه دارا يصورت که با مشاهده فرد نیبد
است، بنا را بر  ییو چشا ییایو اخالل در حواس بو یسرفه و درد عضالن

انجام  PCRتست  لهیبه وس یافتراق صیگذاشته و تشخ ییعفونت کرونا
 نشود.
به  رندیگ یم يدسته فوق جاچهار که در  یتمام کسان کردیرو نیا با

از آمار  يدر نظر گرفته شده و نه تنها جزو ییکرونا مارانیعنوان ب
 يماریب يکه برا یمشخص ییخواهند بود، بلکه با برنامه دارو انیمبتال

کرونا در نظر گرفته شده است درمان خواهند شد. مگر آن که تحت 
 نهیکه خود مستلزم هز ردیانجام پذ یافتراق صیتشخ یخاص طیشرا

 یو از همه مهمتر مناف یتخصص يها تر، اختصاص وقت و ابزار اضافه
سبب از آن معموالً  نیترس و وحشت است و به هم دیتول يها استیس

 .شود یم یچشم پوش
کرونا ابعاد  روسیبه منظور مبارزه با و طیمح یبر ضدعفون دیتأک اما

 خواهد داشت: زین يگریهولناك د
به  لیرا تبد یخزنده و مرگبار که بنگاه بهداشت جهان یاستیس
 ییها يماریب دینموده است. تول يگذار هیسرما يبرا یتکرار نشدن یفرصت

بار از کودکان تا  نیقابل توجه است، ا اریدرمان آنها بس نهیکه هز
 بزرگساالن؛
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 يها يماری(ب يها با آسم و نابارور کننده یضدعفون ارتباط

 )یبهداشت يها بنگاه يپولساز برا اریبس
 یسم ییایمیاستفاده ازمواد ش شیمختصر و مستند آثار افزا یبررس

کودکان  ژهیافراد به و یبر سالمت ریبا وجود تأث 19-دیمبارزه با کوو يبرا
 يکه برا دیگو یبه مدارس م ها يماریاز ب يریشگیمرکز کنترل و پ

 دییکرونا، مدارس را با محصوالت مورد تأ روسیو وعیاز ش يریجلوگ
کند  یو ضدعفون زیمتحده تم االتیا ستیز طیاز مح تآژانس حفاظ

از آن محصوالت  یاست که برخ نیا کند ی). اما آنچه روشن نم2و1(
شده  هیکننده توص یمضر هستند. مواد ضدعفون ییایمیمواد ش يحاو

)، 3( هستند یتیچهار ظرف ایکواترنر   ومیآمون باتیترک يتوسط آنها، حاو
و  شود یکه به آنها کوات گفته م ییایمیازمواد ش يا گروه گسترده

مثل، آسم و  دیتول ستمیس بیبه پوست جذب شوند، و با آس توانند یم
که به طور  ی). کودکان4مرتبط هستند ( زین یتنفس يها يماریب ریسا

 شتریب گذرانند، یخود را در مدارس م يسوم از روزها کیمعمول حدود 
 نیا ن،یمتخصص گفته). به 5( هستند یطیمح ستیدر معرض خطرات ز

بدن آنها هنوز در حال  یمنیا ستمیها و س است که اندام لیدل نیامر به ا
توسعه است و پس از تماس با سطوح، چشم و دهان خود را لمس 

). طبق گفته دکتر جروم پالسون، متخصص اطفال و استاد 6( کنند یم
هر پوند از  يبه ازا نیسته دانشگاه جورج واشنگتن، کودکان همچنبرج

مواجهه ” کنند، یرا نسبت به بزرگساالن تنفس م يشتریب يوزن بدن هوا
). در 7( “از مواجهه بزرگساالن خواهد بود شتریاستنشاق، ب نیآنها درح

 ها، يماریاز ب يریشگیمرکز کنترل و پ نیتوسط محقق يا مطالعه
ها را در مراکز مراقبت  کش مرتبط به آفت يها يماریگزارشات مربوط به ب
 یو در مجله انجمن پزشک یبررس 2002تا  1998از کودکان، از سال 

ها، از  کننده یکه ضدعفون افتندی). آنها در8( منتشر شده است کایآمر
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 830کواترنر، در  ومیآمون باتیترک هیبر پا يها کننده یجمله ضدعفون
ها، از جمله عفونت دستگاه  کش مربوط به آفت يماریب 2593د از مور

بزرگساالن که به  ي، نقش دارند.مطالعات انجام شده بر رویفوقان یتنفس
 ومیآمون باتیبر ترک یکننده مبتن زیطور منظم در معرض محصوالت تم

از آسم  يریشگی). برنامه پ9( خطر آسم را نشان داد شیکواترنر، افزا
با ورود  تواند یم یکه آسم قبل دهد یهشدار م ایفرنیمربوط به کار در کال

 يمواد اسپر نیا يبا محصوالت حاو راًیکه اخ یا ساختمانیاتاق  کیبه 
گرفت که متخصصان  جهینت گریمطالعه د کی). 10( شده است، بدتر شود

ننده، به در اثر قرار گرفتن در معرض مواد پاك ک یبهداشت يها مراقبت
 زین يبا نابارور ،یتیچهار ظرف ومیآمون باتی). ترک11( شوند یآسم مبتال م

بهداشت انجام  یکه توسط مؤسسه مل 2014مطالعه  کیارتباط دارند. 
به طور قابل ”کواترنر  ومیآمون يها کننده یشد، نشان داد که ضدعفون

ها کاهش  موش ،“کنند یها مختل م را در موش يسالمت بارور یتوجه
مطالعه  نی). ا12( کردند یمثل (تعداد فرزندان) را تجربه م دیو تول يبارور

 يکردن بر رو يها پس از  اسپر مواد ماه نیا هنشان داد ک نیهمچن
مطالعه مشترك توسط  کی 2017. در سال مانند یم یها باق قفس
 یمنیا یو مؤسسه مل ها يماریاز ب يریشگیمرکز کنترل و پ نیمحقق
چهار  ومیآمون باتینشان داد که  قرار گرفتن در معرض ترک یشغل
 نی). ا13( تولد شود امنادر در هنگ صیمنجر به نقا تواند یم یتیظرف

تازه متولد شده که مادران  يها درصد از موش15مطالعه نشان داد که 
نقص  ياند، دارا قرار داشته یتیچهار ظرف ومیآمون باتیآنها در معرض ترک

دو نسل  يمادر زاد صیمطالعه نشان داد که نقا نیاند. ا بوده یعصبلوله 
چهار  ومیآمون باتیامر است که ترک نیکه نشان دهنده ا مانند، یم یباق

 ها را دارند. ژن رییتغ ییتوانا یتیظرف
 

 : منابع
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و امثالهم با استناد به  CDC ،یسازمان بهداشت جهان جهیعنوان نت به
نادرست و  يها اقدام به ارائه دستورالعمل یرواقعیاطالعات نادرست و غ

 روسیبه و ياز ابتال يریشگیدر پ ینموده که نه تنها کمک یخطرناک
 جادیا ییها يماریبوده و خود ب یروسیعفونت و لگرینکرده بلکه خود تسه

روند  نیکرونا داشته و با ا يماریبه ب هیشب اریکند که اتفاقاً عالئم بس یم
همان  یمصنوع یدمیاپ نی. و معماران اگردد یم جادیا یمصنوع یدمیاپ

 دینموده و خود به تول يرویها پ دستورالعمل نیهستند که از ا یکسان
تصور که در حال  نیخود پرداختند با ا انیدر خود و اطراف يماریب

 قرن است. بیهمان فر نیهستند! و ا يماریاز ب يریگجلو
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5905424
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 ام ساخته روسیو”

 به نفع من است، اریبس شود یاز سطوح منتقل م میبگو اگر
 گردد، یم جادیا یاختالالت تنفس ياریدر عده بس هم
 ام، کاهش داده نهیرا در قرنط طیمح دیمف يها کروبیم هم
 ام، را هموار ساخته روسیورود و ریمس هم
ام که سازنده و فروشنده  شده یدوستان يسبب خرسند هم

 مواد هستند، نیا
شهر و معابر با  یسمپاش يها صحنه نکهیبر ا مضاف

 آور است... شتوح اریآور بس خوف يها لباس
 “قرن هستم بیمن طراح فر 



 بیپانزدهم فر ةپرد

 نیدیتیران يمعما
زا  بر سرطان یمبن ییها کرونا زمزمه روسیو وعیقبل از آغاز ش یکم
. رسد یجهان به گوش م يداروها نیتر و پرمصرف نیتر جیاز را یکیبودن 

 سولفات! سموتیب نیدیتیران
و بازگشت  یدرمان زخم معده، اختالالت گوارش يدارو عمدتًا برا نیا

معده موسوم به  دیاز اندازه اس شیو کاهش ترشح ب يمعده به مر دیاس
شده و در  زیتجو گریاز اختالالت د ياریو بس سونیال - نگریسندروم زول

 .باشد یجهان م يداروها نیتر از پرمصرف یکی یقیو تزر یاشکال خوراک
 یکرونا مدع يریگ قبل از آغاز همه یاندک کایآمر يغذا و دارو سازمان

از  ییباال ریدارو به علت داشتن مقاد نیاز انواع ا یبعض شود یم
 یمنجر به بروز سرطان شود. اما شواهد علم تواند یم NDMA نیتروزآمین

آن  دیشود و تول يآور ها جمع دارو را از تمام داروخانه نیا نکهیا يبرا
 گردد وجود نداشت. منوعم

 2020سال  لیکرونا و در ماه آور يریگ ماه پس از آغاز همه چند
قاطع  يا هیانیبار در ب نیا کایآمر ي) سازمان غذا و دارو1399 نی(فرورد

آن از تمام  يآور بار اقدام به جمع نیزا اعالم کرده و ا دارو را سرطان نیا
 زین يمتعدد ياقدام کشورها نی. طبق معمول پس از ادینما یداروخانه م

و  يآور ها جمع از تمام داروخانه نیدیتیآورده و ران يمشابه رو یبه اقدام
دارو  نیکه در حال مصرف ا یو از کسان گردد یآن متوقف م دیخطوط تول

را طبق نظر پزشک معالج  يگرید يودار شود یاند خواسته م بوده
 .ندیدارو نما نیا نیگزیجا

دارو در  نیا يآور در جمع یبهداشت يها سازمان تیعمل و جد سرعت
 کیدر  یاما پژوهشگران هنگ کنگ کرد، یابتدا چندان جلب توجه نم

 ها قرار دادند. دارو را در کانون توجه نیمجدداً ا یعلم قیتحق
 
کرونا و  روسیو ریموجب کاهش تکث دنیتیران يدارو”

 “شده است یوانیح يها در مدل هیر يبهبود
کرونا  روسیو ریدارو موجب کاهش تکث نیا یشگاهیآزما يها موش در

مهم به  اریبس میدارو توانسته دو آنز نیشده است. ا یروسیو کاهش بار و
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 روسیو ریبقاء و تکث يرا که هر دو برا یروسیو کازیو هل ATPaseنام 
 يها ونیقابل بازگشت  ریغ ینیگزیهستند را مهار کرده و با جا يضرور

شدت  یروسیو يها میدر ساختمان آنز نکیز يها ونی يبه جا سموتیب
 Wang. دکتر 1را کاهش داده است یشگاهیآزما يها عفونت در موش
 متیارزان ق يدارو نیکه ا دارد یطرح قاطعاً اعالم م نیمحقق برجسته ا

(همستر)  یشگاهیآزما واناتیح هیرا در ر یروسیتوانسته است بار و
ها سال  که ده نیدارو با توجه به ا نیبودن ا زا طانسر يکاهش دهد و ادعا

دارو به  نیاست! ا بیعج يقدر گردد یدارو توسط مردم مصرف م نیا
 .2باشد یم خطر یطور کامل ب
که توسط سازمان غذا  ییداروها نیتر متیکه گران ق نیا زیانگ شگفت

) ریویاخذ نموده است. (رمدس هیدییدرمان کرونا تأ يبرا کایآمر يو دارو
که توسط سازمان غذا و دارو خطرناك  ییفاقد اثر شناخته شده و دارو

 کی شود یم يآور ها جمع از تمام داروخانه یضربت یشده و در اقدام یتلق
(دستکم در  شود یو فراوان شناخته م متیواقعاً موثر، ارزان ق يارود

 !).یوانیح قاتیتحق
 است؟ مورد یشک ب کیمسئله صرفاً  نیا ایآ

 يماریب کی رامونیاندازه مسائل مشکوك و مبهم پ نیتا به ا چگونه
 !بارد؟ یآن م ياز سر و رو بیفر ییوجود دارد که گو یروسیو

 ام ساخته یروسیو”
 به هدر برود، دینبا روسمیو

داشته  ياثر مهار روسمیو يکه بر رو ییدارو و غذا هر
 ممنوع و دور از دسترس باشد، ستیبا یباشد، م

من ندارند  روسیو يبر رو ياثر چیکه ه ییداروها و
 شوند... دییتأ ستیبا یم

 “قرن هستم بیطراح فر من

                                                           
1 Metallodrug ranitidine bismuth citrate suppresses SARS-CoV-2 

Replication and Relieves virus associated pneumonia in Syrian 
hamsters, 07,oct,2020, Nature 

2 Thailand Medical News 



 
 

  بیپردة فر مین
 

دارو  سمیتالیبسازد، کاپ روسیو سمیکمون یعنیکار  میتقس”
بر موج وحشت سوار شده و سرکوب  سمیتریبفروشد، توتتال

 یبپردازد! چهار قارة کره شمال يمانکاریکند و رسانه به پ
 “ها... گوش به دهان محققان و رسانه

 
 !دهد یدو رخ م نیو آنچه حد فاصل ا !بیو تکذ دییتأ
بود و کاله خود را تکان  ستادهیدر وسط چهار راه ا يمرد”

 !داد یم
 ؟یده یکار را انجام م نیاو گفتند چرا ا به

شدن  کیمانع نزد کنم یکار تالش م نیداد: با ا پاسخ
 شهر را نجات دهم! نیها به شهر شوم و جان ساکن کرگدن

وجود ندارد! (و هرگز  یکه کرگدن نجای: اما اگفتند
 نشده) دهیقاره د نیدر ا یکرگدن

 “ام! مقدس خود موفق بوده فهی: پس من در انجام وظگفت
 

و دانشمندان  نیچند از محقق یتن 2020سال  لیآور 20مورخ  در
شده  ییها کرونا دچار جهش روسیکه و کنند یاعالم م یدر گزارش ینیچ

 داده است! شیآن را افزا یو کشندگ  ییزا يماریاست که ب
بار  30کرونا  روسیو”شرح بود که  نیگوناگون به ا ياخبارها تریت

 “.آمده است دیشاخه گوناگون از آن پد 30جهش کرده و 
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بار جهش، مرگبارتر شده  30کرونا با ”نوشته بودن که  گرید یبرخ
 “است

به سبب  کایاروپا و آمر روسیو”معتقد بودند که  گرید یبرخ
 “کسب کرده است يشتریب یکشندگ ریاخ يها جهش

 نیا يها ییتوانا”گفته بودند که  یاز نگران يا هم با هاله گرید یگروه
 “دستکم گرفته شده است روسیو

 
کرونا را  روسیکه و ییها بر جهش یها مبن رسانه دیمانور شد -118 ریتصو

 تر کرده است! و کشنده تر یتهاجم



 399/  نیم پرده فریب
 

که از  ییها روسیژنوم و یو بررس ماریب 11 یتنها با بررس نیمحقق نیا
 نیاند که چون ا گرفته جهینت نگونهیبه دست آمده است ا ماریب 11 نیا
 شتریب یشگاهیآزما طیدر مح یتوانسته است در رده سلول ها روسیو

 زیکرونا ن روسیو جهیها شود پس در نت موجب آلوده شدن سلول
بدان معناست که در حدود دو ماه پس  نیاست! ا افتهی يشتریب یکشندگ

 جهینت نیتر شده است، و ا تر و هولناك کشنده روسیو ،يریگ از آغاز همه
 نیآن هم در کشور چ ماریب 11 یآور و تکان دهنده تنها با بررس رعب

 ...!!1است دهیحاصل گرد

 
 !ینیپژوهشگران چ قاتیکرونا طبق تحق روسیو يها جهش -119 ریتصو

جدا  يها روسیژنوم و یبود تا با بررس ازیزمان ن یماه 7اما حدوداً 
 یجهش چیمشخص شود ه یقاتینفر در مراکز متعدد تحق 46723شده از 

                                                           
1 patient Derived mutation impact pathogenicity of SARS-CoV2, 

Hangping Yao, Xiangyun Lu 
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بوده است، رخ  روسیو ییزا يماریو ب تیقدرت سرا شیکه مسبب افزا
بوده  یمنیا ستمیفشار س جهیو در نت یها خنث جهش ینداده است و تمام

 !شود یم بیتکذ روسیتر شدن و ان ساده: کشندهی. به ب1است
 هیسا دیمد يها تا ماه ماریب 11خطرساز آن هم در  يها خبر جهش اما
 کیکه تنها به  يانداخته بود. خبر یها و افکار عموم بر رسانه یهولناک

ها و  روزنامه تریکه ت ياستناد کرده بود. خبر نیدر چ ماریب 11با  قیتحق
 ها را اجاره کرده بود. خبر کار خود را کرده بود! رسانه
به نظر نرسد. چرا که در  یرمعمولیچندان هم امر غ دینگاه اول شا در

چندان هم دور از ذهن  يزیچ نیچن یکیو ژنت یکروبیم قاتیعوالم تحق
توسط  تواند یمحدود م يبا جامعه آمار قاتیتحق کی جی. نتاستین

 میدر اقل قیبا انجام تحق یحت اینقض گردد و  يگریگسترده د قاتیتحق
مسئله  نیا يبرا یعلم يزیحاصل گردد و راه گر یمتفاوت جینتا يگرید

دو رخداد اتقاقات  نی. حد فاصل استیتمام ماجرا ن نیوجود دارد. اما ا
 .دهد یرخ م زین يتر جالب

که اغلب  خیاز تار يا آن هم در برهه یعلم قاتیاز تحق ییها گزارش
و  اقیو همه روزه با اشت اند دهیخود محبوس گرد يها مردم جهان در خانه

 يظاهر یلیاگر با با تعط ژهیبه و کنند، یرا دنبال م قاتیاخبار تحق دیام
 داشته باشد. زین يگریابعاد د تواند یجهان همراه گردد م ياقتصادها

                                                           
1 No Evidence for increased transmissibility from recurrent mutation 

of SARS-CoV2, Lucy van dorp, Nature 
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 ي(سازنده دارودیلیارزش سهام شرکت گ راتیینمودار تغ -120 ریتصو

 کایآمر يسازمان غذا و دارو دییتا تأ وعیش ي) از ابتداریویرمدس
آثار  فیتوص ينمونه برا کیتنها به عنوان  دیلیگ يداروساز یکمپان

بر اقتصاد جهان انتخاب شده  نیمحقق يها و گزارش یعلم قاتیتحق
 وعیدر دوره ش ریویکه محصول معروف آن رمدس یکمپان نیاست: ا

را  یدورة سخت وعیکسب نکرده بود، قبل از آغاز ش یتیابوال موفق روسیو
شرکت در حال سقوط است  نی. ارزش سهام ادینما یه میتجر یاز نظر مال

 !گردد یکرونا آغاز م روسیو يریگ همه“ تصادفاً” نکهیتا ا



 / کرونا فریب قرن  402
 

 دارد یاعالم م کایآمر يها مارستانیاز ب یکی 2020ژوئن سال  26 در
و  يماریساله با کاهش عالئم ب 36مرد  کی يبر رو ریویرمدس زیکه تجو

و  نیمحقق قیگزارش موجب تشو نیهمراه بوده است. ا يبهبود عیتسر
. (نمودار 1گردد یم شتریب ینیبال يها ییبر کارآزما ییدارو گذاران هیسرما

 )ردیگ یم يشرکت روند صعود نیسهام ا زشار
به صورت  نیدر کشور چ ریویرمدس يدارو 2020سال  هیماه فور در

 هیاول جیو نتا ردیگ یقرار م یمورد بررس مارانیدرمان ب يبرا یشیآزما
 تی. موفقباشد یم ینیچ مارانیب يدارو دربهبود نیا تیاز موفق یحاک

 االتیدارو در ا نیا ینیبال يها ییموجب آغاز کارآزما نیدارو در چ نیا
 نیاتفاق ارزش سهام ا نیشده و مقارن با ا هیاواخر ماه فور درمتحده 

 کایمتحده آمر االتیا بیترت نی. بدکند یشرکت به سرعت رشد م
بر  ریویاثر رمدس یدارو را با هدف بررس نیفاز سوم ا ینیبال ییکارآزما
در  ف،ینفر با فرم خف 1600و  يماریب دیبا فرم شد ماریب 2400

شرکت  نیا ي. (رشد اقتصاددینما یآغاز م کایمرسراسر آ يها مارستانیب
شرکت به  نیو نمودار ارزش سهام ا ابدی یم شیافزا يا کننده رهیبه طرز خ

 )کند یم یتمام اقتصاد رو به افول جهان دهان کج
متحده  االتیا يها از دانشگاه یکیتنها  2020 لیآور 20 خیدر تار اما

آن ارزش  ریچشمگ ریو تأث ریویرمدس يبا اعالم معجزه آسا بودن دارو
دانشگاه  نی! محققرساند یمقدار خود م نیرا به باالتر یکمپان نیسهام ا

 دیبا فرم شد مارینفر ب 125 يدارو بر رو نیاند که ا شده یمدع کاگویش
شده و در  شیاند) آزما بدحال بوده ارینفر آنها بس 113(که  يماریب

نفر از  2مرخص شده و تنها  مارستانینفر از ب 123معجزه آسا  يا جهینت
گزارش  نیاند. با هم جان خود را از دست داده شیمورد آزما تیجمع

 شیمورد آزما تیاز جمع یتعداد اندک رندهیکوچک و محدود که دربرگ
به حد  یکمپان نیها، ارزش سهام ا خبر در رسانه نیاند و اعالم ا بوده

                                                           
1 Gilead’s remdesivir enters China phase III trial to fight coronavirus, 

Bioworld-Feb/3/2020 
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 ییکارآزما تیدرصد جمع کیکمتر از  تیجمع نی. ا1رسد یخود م ياعال
 ریویرمدس تیاما نشر زودهنگام خبر موفق دهند، یم لیرا تشک ینیبال

بورس خود  يتابلو يبر رو گرید ياز هر جا شیب کاگویتوسط دانشگاه ش
 . رسانه از محقق سبقت گرفته است!دهد یرا نشان م

سرنوشت نمودار  يگریکوچک و محدود د قیتحق جهیباز هم نت اما
 !کند یم رییرا دچار تغ یکمپان نیسهام ا
تنها با استناد به عدم اثر  ینیچ نیمحقق 2020 لیاواخر ماه آور در

که خود گروه  یمارانینفره ب 18 تیجمع يبر رو ریویرمدس یبخش
که  شوند یم یاند، مدع بوده قیتحق نینفره ا 158 تیاز جمع یکوچک

 یمناسب يدرمان کرونا دارو يالزم بوده و برا يها ییدارو فاقد کارا
تا  یاخبار شده و حت تریت یبیخبر به طرز عج نیا 2!گردد یمحسوب نم

(که پس از آن  ردیگ یقرار م یسازمان بهداشت جهان تیسا يبر رو یمدت
 يرخداد برا نیهم رسد ی). و به نظر مگردد یحذف م زین یبه طرز جالب

 بوده است. یکاف یکمپان نیافت ارزش سهام ا
سازمان  میعظ ییکارآزما کی جهیو در نت 2020در ماه اکتبر سال  اما

وحدت) که با  یی(موسوم به کارآزما یجهان اسیدر مق یبهداشت جهان
در  یمارستانیمرکز ب 500در  ماریب 12000کشور و  30مشارکت 

 شود یمشخص م ردیپذ یو... انجام م رانیمانند فرانسه، مصر، ا ییکشورها
مبتال به کرونا  مارانیدر ب ریبر روند مرگ و م یچندان ثرا ریویکه رمدس

شدن نمودار  یموجب نزول زین افتهی نیکه ا ست یهینداشته است! بد
 .3خواهد شد دیلیگ یارزش سهام کمپان

 مارانیدارو در ب نیا ییپس از اثبات عدم کارا یوجود اندک نیا با
 زیانگ شگفت اریبس یدر اقدام کایآمر يشده، سازمان غذا و دارو يبستر
و  کند یم دییدرمان کرونا تأ يدارو نیرا به عنوان اول ریویرمدس يدارو

                                                           
1 Early peek ad data on Gilead coronavirus drug suggests patients are 

responding to treatment, April/16/2020 
2 small study in china finds remdesivir did not help coronavirus 

patients –CNN, April,29,2020 
3 WHO soliditary Trial, oct 2020 
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و  گردد یم يشرکت مجدداً صعود نیشاخص ارزش سهام ا بیترت نیبد
 900کوتاه به  یبازه زمان کیدارو در  نیاز فروش ا یکمپان نیسود ا

 .رسد یدالر م ونیلیم
 ينمونه کوچک از انبوه داروها کیتنها  دیلیگ یو کمپان ریویرمدس

بازار  يرینوسان گ يبرا نیها و محقق موجود در جهان و ترفند رسانه
 .باشد یسهام م

مقارن  کایانتخابات آمر يبا دوران برگزار وعیدوران ش خوشبختانه
اند، مثالً  دست را به کرات مشاهده کرده نیاز ا یبوده و اکثر مردم حوادث

رسانه  کی يمتعاقب برآوردها یجهان يدالر در بازارها متیکاهش افت ق
تحوالت  جادیدر ا“ خبر”نمونه از قدرت  کی تدپرس،یمانند؛ آسوش

که  یعلم قاتیترفند به حوزه سالمت و تحق نیا می. اما تعمست ياقتصاد
مظهر صداقت و قداست باشند تا به چه اندازه با سوگند مقدس  ستیبا یم

سالمت مردم و آرامش  ایسازگار است؟ آ یاخالق پزشک نیو مواز یپزشک
 تجارت گشته است؟ هیدستما زیروان مردم ن

دارو و افت ارزش  ییعدم کارا دییبا هر بار تأ نکهیمسلم است ا آنچه
داد و به  لیارزش سهام آن را تقل توان یدست م نیاز ا ییها یسهام کمپان

 مینمود (اگر بدان يداریخر تر نییپا متیسهام را با ق نیا يادیز زانیم
با اعالم  یسهام ارزشمند شود!) و پس از مدت نیقرار است مجدداً ا

شرکت و  نیسهام ا دیرا به خر يادیعده ز توان یدارو م نیا تیموفق
در معرض  يباالتر متینموده و همان سهام را با ق قیمحصوالت آن تشو
محور همچون  بهداشت يها ها و سازمان رسانه انیم نیفروش قرار داد!در ا

چرا که قرار  ندینما فایا ینقش مهم توانند یم یسازمان بهداشت جهان
 ایو  یسازمان بهداشت جهان تیدارو در سا کی ییخبر عدم کارا نداد

در بر نخواهد داشت! چرا که  یثتیح نهیصدر اخبار هفته آنقدرها هم هز
با استناد به  توان یم يشطرنج اقتصاد يها ینیمهره چ رییدر صورت تغ

 نیا یهمان دارو شد و به راحت یاثر بخش یمدع يبزرگتر قیتحق
 يها و گسترش شاخص قیتحق يجامعه آمار شیافزا يچرخش را به پا

. دیتراش شناسانه ستیز يها هیتوج يتجار يترفندها ينوشت و برا ینیبال
ر د قیتحق کیرا بازخواست نخواهد کرد که چرا در  نیمحقق یمثالً کس
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موجب  نترفرونیا يدارو دیا شده یتهران مدع يدانشور حیمس مارستانیب
شده است، اما در  ژهیو يها مراقبت بخشدر  يبستر مارانیب يبهبود

اثر  يدارا یحت يدارو فاقد اثر و در موارد نیا يگریگسترده د قاتیتحق
و  افتهی شیدارو افزا نیتنها فروش ا انیم نیکننده بوده است. در ا دیتهد

 نیکه ا ینیمحقق اناًیو اح ها یکمپان یبانک يها به حساب یمیعظ هیسرما
و اگر هم  شود یم ریاند سراز انجام داده تیررا در حق بش میخدمت عظ

معکوس داشته است جان خود  ریتأث يمذکور دارا يدارو نکهیبنابرا یکس
حفظ جان  ي! ما تمام تالش خود را براست یعیطب يرا از دست دهد امر

 و افاقه نکرد. میانجام داد ماریب
 :دیتوجه کن ها بیو تکذ دییتأ نینظم اعداد در ا به

 !شود یآغاز م ماریب 1با  قاتیتحق
 !شود یم دییتأ ماریب 130 با
 !شود یم بیتکذ ماریب 158 با
 !شود یم دییتأ ماریب 2400 با
 !شود یم بیتکذ ماریب 12000 با
باز هم ادامه خواهد داشت، چرا که  ییکشمکش تجارت دارو نیا و
عدم  انگریکه ب یقاتیشوند در تحق یظهور خواهند کرد که مدع ینیمحقق
استعمال نشده است، مثالً  یحیدارو بوده است، دارو به طرز صح ییکارا

است و  شده یم قیو تزر زیعالئم تجو دیاز تشد شیپ يقدر ستیبا یم
دارو موثر واقع گردد و  نیبرنامه ا نیمشابه با هم یتیدر جمع ستین دیبع
 چرخه همچنان ادامه خواهد داشت. نیا

داروها رخ داده است،  یاثربخش بیو تکذ دییآنچه در فاصله تأ و
سازنده  يها یارزش سهام به نفع کمپان يریگ و نوسان شتریفروش ب

ها،  رسانه يکه پا يثروت کجاست؟ مردم عاد نیداروست و منبع ا
دارو هم به  تیاند و با هر بار اعالم خبر موفق و اخبار نشسته ها ونیزیتلو

 میرمستقیدارو را به طور غ نیشده و هم ا لیآن متما مسها دیسمت خر
 نیکه با استناد به ا یاند و پزشکان خود قرار داده دیدر سبد خر میمستق ای

 میلکه افکار و اقوال خود را تس یاند! مردم نموده زیدارو را تجو قاتیتحق
 کیدچار وحشت شوند و با  روسیخبر جهش و کیاند تا با  ها کرده رسانه
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و اندوه،  يگرفتن زمام شاد اریدارو خرسند! رسانه با در اخت تیخبر موفق
شما را به  یبانک يها حساب يا چند ترفند رسانه یو چاشن أسیو  دیام

 نیتر تیکم اهم ایگو انهیم نیاند و در ا کرده تیمورد نظر خود هدا ریمس
 کاال جان انسان و روان انسان است.

 ها یکمپان نیتوسط هم زین ییدارو قاتیعمده تحق نکهیا تر جالب
که قرار است  ینیقرار گرفته و در واقع همان محقق یمال تیمورد حما

دارو را گزارش کنند دستمزد خود را از  یعدم اثربخش ای یاثربخش
 نیبا نفوذ هم زیها ن رسانه و کنند یم افتیدر ییدارو يها یکمپان
محدود و نه  جهینت کیاز  توانند یم یدر چشم بر هم زدن ها یکمپان

 يا از جهان معجزه يا در گوشه یشگاهیچند محقق در آزما حیچندان صح
 عیاکتشاف بد کی بتیگسترده خود آن را در ه غاتیآورده است تبل دیپد

دچار   یاندک آنکه یکند ب رییدرآورند و چنانچه سفارش ارباب رجوع تغ
 هاتیآن توج ينموده و برا بیرا تکذ یبلشرم و خجالت شوند خبر ق

قابل  ریکه مصروف کشته و غ يزیتنها چ انیم نی. در ااورندیب یعلم
که به  ست يمردم، جان، افکار و روان مردم عاد هیبازگشت است سرما

 اند. ها اعتماد کرده رسانه
رخدادها  نیگر ا اخبار و رسانه نظاره يکه تنها در پا یبه ندرت مردم و

(نه همه)  یعلم يها افتهیخواهند برد که عمده  یمسئله پ نیهستند به ا
مصالح تاجران  نیو ا ست یتجارت جهان اریدر اخت میرمستقیبه طور غ زین

! انه اکتشافات و دستاورده دینما یم نییاست که اخبار هر روز را تع
 کند یم جابیا يسفارش غذا در رستوران! امروز مصالح تجار هیشب يزیچ

فاقد  روسیو”برسند  جهینت نیکرده و به ا دیکه مردم از واکسن قطع ام
 شتریتا مردم ب ست یکاف تریت نیهم “يریشگیراه پ نیدرمان است و بهتر

از  ییها یزن بالفاصله اخبار و گمانه !اورندیو... ب ندهیمواد شو دیرو به خر
. روز بعد مصالح گردد یها منتشر م شدن واکسن اثر یو ب روسیش وجه

سهام و  دیخود را صرف خر يها هیمردم سرما کند یم جابیا يتجار
 دیمؤ یعلم يها افتهی. بالفاصله ندیخاص نما یکمپان کیمحصوالت 

 خواهند شد. یو معجزه محصوالت آن کمپان تیموفق
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خواهند داشت.  زین یلیو تکم ییگاه اثر هم افزا ها افتهیو  قاتیتحق
 هیدر ال روسیبار جهش و 30در خصوص  ینیچ نیمثالً گزارش محقق

عموم خواهد  ياز هراس و استرس کاذب برا یکننده موج جادیاول خود ا
 يها یبه کمپان ياعالن جنگ تجار کیبود، اما در بطن خود 

 یعنی روسیبه همراه دارد! چرا که جهش و زین يو داروساز يساز واکسن
 يادعا نیپروژه و همچن نیواکسن و شکست خوردن ا ییامکان عدم کارا

که اثرات دارو را  يبه طور روسیدر ژنوم و رییتغ يبه معنا تواند یجهش م
خبر و نشر آن در سطح جهان  نیهم نیکند، باشد. بنابرا یخنث زین
ال متزلزل کرده و احتم يرا قدر ییدارو يها یارزش سهام کمپان تواند یم

سهام و محصوالت  دیدر خر یلیم یآن را در اذهان عموم به ب ییعدم کارا
 آن بدل سازد.

حصول  یهنگفت يها ثروت توان یم ها بیو تکذ دییترفند و تأ نیهم با
 نیبر ا يریتأث چیدارو اصالً ه نیاگر بعدها مشخص شود که ا یکرد و حت

 يمجازات نشد! مانند همان مرد یدادگاه چینداشته است، در ه يماریب
ها شده بود!  شهر با تکان دادن کالهش مانع حمله کرگدن دانیکه در م

که دائم  ست یشگاهیو آزما یعلم يها افتهی يتجارت بر مبنا نیا کهچرا 
 يها علم مردود شدن دانسته اتیهستند و در ادب دییدر حال نقض و تأ

در  زین تر فیظر يراه فرار نکهیا ژهی. به وست يعاد يدر امروز امر روزید
 یحت ایو  نیداوطلب تیدر اندازه جمع رییبخش وجود دارد به نام تغ نیا

 .روسیو رییجهش و تغ يادعا
فاقد ارزش است، اما  یعلم قاتیتحق میشو یمدع میقصد ندار ابداً

و  يدار هیاز آن در خدمت نظام سرما یبخش میقبول کن ستیبا یحداقل م
انجام  وهیها به همان ش سفارش غذا در رستوران ياز الگو يرویبا پ

 نییتع شیاز پ جهینت کیرا با  ینیدارو محقق یکمپان کی یعنی. ردیپذ یم
نباشد با استخدام  نیاگر چن یو حت گمارند یم قاتیتحق انجامشده به 

اکتشاف  کی بتیو معتبر را در ه حینه چندان صح قیتحق کیها  رسانه
. مانند ندینما نیمحرکه بازار خود را تأم رویتا ن آورند یدر م میعظ

 مار،یب 18 ای ماریب 11 جیکه تنها با استناد به نتا يمتعدد يها مثال



 / کرونا فریب قرن  408
 

 تیداده و به آن لباس واقع میها را به کل جهان تعم افتهی نیها ا رسانه
 نبوده). حیکه اصالً صح یاند (در حال پوشانده
به  شتریب يا رسانه ،یقاتیتحق يها يریهدفمند و سوگ قاتیتحق ارائه

مقدس در حوزه بهداشت و به  ياست تا امر هیو چپاول شب یراهزن ینوع
 يها از جنگ ینیبه نسل نو لیتجارت تبد وهیش نیامروزه ا رسد ینظر م

از دشمنان به  یمحور شده است. در گذشته سپاه یی/دارويماریب
امروزه  کردند، یو اموال مردم را چپاول م آورندند یمهجوم  ینیسرزم
شما  يها ها وارد خانه رسانه دیبا کل ییدارو يها یاز کمپان یسپاه

و... غارت  زاتیدارو، تجه دیخر نیو اموال و افکار شما را با عناو شوند یم
شانس وجود داشت که  نیتفاوت که در هجوم سربازان ا نیبا ا کنند یم

و آزمون و خطا  بیو تکذ دییها با هر تأ اما در هجوم رسانه د،یزنده بمان
 .شود یم نیصنعت نو یقربان زین ياریجان عده بس

 یچندان گاهیمعادله جا نیدر ا یقداست و اخالق پزشک نکهیا جهینت
از جهان  يا چند محقق در گوشه یعلم افتهی اناًینداشته و اگر هم اح

جز مردود  یباشد سرانجام انهیذمو ينظام اقتصاد نیموجب اخالل در ا
 و... نخواهد داشت. یعلم يها يشدن در داور

رسانه در استخدام  یوقت میکن نانیاطم یعلم يها افتهیبه  چگونه
در  نیمحقق یوقت میکن نانیاطم نیچگونه به محقق ست؟ ییتاجران دارو

 هستند؟ ییدارو يها یاستخدام کمپان
شباهت دارد؟ هر دو منبع و  تنامیو يالیمسئله چقدر به فاجعه م نیا

 ای! حال آيدار هیواحد به نام نظام سرما يروین کیمرجع در استخدام 
 کی ایمحور است؟  موضوع صرفاً بهداشت و سالمت کی وعیموضوع ش
کشور  کیدر حال جنگ با  دیتصور کن ؟يو اقتصاد یاسیموضوع س

از  يا شما جعبه يسربازان دشمن برا گرحال ا د،یمتخاصم هست
کرد؟ به نظر  دیبدان اعتماد خواه ایآ اورند،یو دارو ب هیاول يها کمک

نکته باشد که ما در  نیهم زین یپزشک يها جنگ نیخالء نسل نو رسد یم
 رسد یکه از جانب دشمن به دست ما م يزیبه هر چ کیکالس يها جنگ

 یبیبه طرز عج یستیز يها اما در جنگ میکن ینگاه م دیبا شک و ترد
! چون میریپذ یرا با دل و جان م نیاز سمت متخاصم ییاهدا يها بسته
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مدرن  یو راهزن يتجار ییصف آرا کی نیا هک میدیباور نرس نیهنوز به ا
 يها افتهیندارد! امروزه  گرانید میبا تجاوز به حر یبوده و تفاوت چندان

و درمان قرار  صیتشخ يمبنا را شود یارائه م“ آنها” يکه از سو یعلم
و بهداشت،  ییدارو يها سازمان يبایز يها . چرا که ساختمانمیده یم

آنها را از ما  تیآنها ماه بندهیفر يآنها و شعارها دبخشیام يلبخندها
که  میریخرده بگ یبه مردم کره شمال دیپنهان ساخته است و اکنون نبا

! چرا کنند یر مخدا تصو مهین و یو سفاك را فرستاده اله کتاتورید يرهبر
ها به  خود و تصورات خود را از رسانه يها مانند آنها دانسته زیکه ما ن

 مهیو ن یاله یتاجران و راهزنان مدرن را فرشتگان زی! ما نمیا دست آورده
کرة  یونیزیتلو يها . همانقدر که شبکهمیا پنداشته دیعصر جد انیخدا
در استخدام  زین یفعل يها کشور است، رسانه نیرهبر ا اریدر اخت یشمال
قرار گرفته و  يدار هیو ثروتمندان نظام سرما يداروساز يها یکمپان
داروها در  ییو عدم کارا ییاز کارا يامر، موارد متعدد نیگواه ا نیبهتر

 نقاط مختلف جهان است.
مردم هراسان و مضطرب که در  ایدارد؟ آ نیاز ا ریغ ییمعنا بیفر ایآ

مسائل را  نیا زیرا به انتظار نشسته داند ن يا معجزهها  اخبار و رسانه يپا
دچار  روسیجهش و برنفر با خ اردیلینفر...چند م ونیلیچند م دانند؟ یم
 لذکرفوق ا يدارو تیموفق ربنفر با خ ونیلیو وحشت شدند؟ چند م أسی

 يموجود گذار هیخود افتادند و چند سرما ماریب يآن برا هیته يبه تکاپو
کردند و چه  لیها گس شرکت نیسهام ا دیخود را به سمت خر يها حساب
محروم شدند تا مثالً  هیسرما نیمختلف از ا عیدر صنا يگرید يها شرکت

شود؟ با هر خبر شکست دارو  شیدچار افزا ییمحصول غذا کی متیق
نگاه مضطرب به احوال  ونیلیو چند م ختیفرو ر دیکاخ ام ونیلیچند م

رخدادها  نیاز ا ياریبس میدان یجهان اشک آلود گشت؟ و اکنون که م
بر اعصاب  ینیراهزنانه چه تسک يها تاجرانه بوده و دغل یتنها بازار گرم

 افت؟ی میو روان آزرده خواه افتهی شیفرسا
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 121تصویر 
 د؛یتوجه کن 121 ریبه تصو

نجات داده است!  یرا از غرق شدن حتم یماه کیشجاع و دالور  مار
قهرمانانه!  يبه امور اتیو جنا عیفجا لیهاست. تبد رسانه تیخاص نیو ا

به  افتی دیشما اکنون جرأت آن را خواه ایمعجزه اخبار است. و آ نیا
 يهوادار تئور کیقطعاً شما به عنوان  د؟یوارد کن يدیمار ترد يدالور

 شد. دیتوطئه شناخته خواه
 د؟یها بپرداز به اخبار و رسانه دیهنوز قصد دار ایآ
 
 
 



 بیشانزدهم فر ةپرد

 ماسک
 
شما  یول آورد، ینم یچندان تیزدن مصون ماسک”

 “1دیهمچنان ماسک بزن

 است... نیقدرت کودتا؟! مسئله ا شینما ای تیمصون
 ای Personality یشناس در دانش روان تیکلمه شخص یسیانگل معادل”

پرسونا برگرفته شده است،  ییونای شهیکه از ر باشد یم یتیهمان پرسونال
اصالً و ابداً  يماسک(نقاب) است! موضوع ماسک اجبار يپرسونا به معنا

 کی يبرا ست یقدرت شیبلکه نما ست،ین  یو بهداشت یمسئلۀ پزشک کی
 کیودآگاه و آغاز در اعماق ناخ یمقاومت يها سمیمکان میتسل يبراکودتا. 

 “. (مؤلف)يطرح از رهبر
 

 رمجموعهیز يها و سازمان یکه سازمان بهداشت جهان میدان یم اکنون
بر مردم  يماریوحشت و ب یروان يمصمم هستند که فضا اریآن بس
وحشت و هراس را صرفاً در  نیاگر مردم ا ستین يدیگردد و ترد یمستول
به  طیطرح رنگ باخته و شرا نیرفته رفته ا نندیبب ونیزیها و تلو رسانه

شود که  دهیشیاند يریتداب ستیبا یخواهد رفت. لذا م شدن يسمت عاد
با  ایرا  يماریهر لحظه بر سر مردم بوده و آنها بروز ب يماریشوم ب هیسا
آن  ییزا يماریب طی(که شرا روسیخود و لهیبه وس ایو  یمصنوع یدمیاپ

خود مشاهده کنند  انیشده) همه روزه در اطراف لیها تسه توسط پروتکل
تجربه  زیدر شخص خود ن گاهیرا گاه و ب ماریب ینیعالئم بال ستیل یو حت

                                                           
1 Annals on international medicine-18 november 2020, Euronew 
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شده  یوحشت و استرس کماکان مستول یروان يفضا طیشرا نیکنند. با ا
 .گردد یفراهم م بیمطلوب طراحان فر تیو غا
و  ياجبار ةاستفاد” یمصنوع یدمیاپ جادیا يها از حربه گرید یکی
و  یطوالن ةاستفاد دی. (توجه داشته باشباشد یم“ مدت از ماسک یطوالن
مرتب آن و عدم  ضینه استفاده معقول آن به مدت کوتاه و تعو ياجبار

 )شود یلمس آن که اتفاقاً کم مشاهده م
 ستیاز منفعت ن یاستفاده از ماسک خال ها يریگ هنگام بروز همه در

 يبه مجار روسیاز ورود و توانند یها م که ماسک لیدل نیاما نه به ا
تر  کوچک اریبس یروسیذرات و ةکنند. چرا که انداز يریشگیما پ یتنفس

تجمع  یحت ایمنفرد و  روسیکه و ست یهیاز منافذ ماسک بوده و بد
ها  قادر به عبور از منافذ ماسک یدر کنار هم براحت ها روسیاز و يا دسته

 0,08در حدود  يقطر يدارا یروسیصورت که ذرات و نیهستند. بد
 کرومتریم 500به  یها گاه که منافذ ماسک یهستند در حال کرومتریم
به  دهیفا یعبث و ب يماسک امر دنیوجود پوش نی. پس با ارسد یم زین

نافع  يبه امر لیماسک را تبد دنیکه پوش يا . در واقع مسئلهرسد ینظر م
در قالب ذرات  یروسیذرات و تیاست که در عالم واقع نیا دینما یم

 طیناقل در مح ایو  ماری(دراپلت) از فرد ب یتنفس يها و قطرك یتنفس
 طیبه صورت تنها و منفرد در مح یروسیذره و چگاهیو ه شود یمنتشر م

 یکه از مفهوم دز عفون یبا شناخت صورت نیکه در ا شود یمننشر نم
نخواهد بود، بلکه  ییزا يماریقادر به ب روسیو پرواضح است که میدان یم
 کیکه هر  یتنفس يها کرونا در قالب دراپلت روسیو ژهیبه و ها روسیو

است با ترشحات دهان و  روسیو ها ونیلیم دیحاصل تجمع هزاران و شا
 ماریب ایکه فرد ناقل و  یو در صورت شود یمنتشر م طیافراد در مح ینیب

ذرات قادر به عبور از منافذ  نیداشته باشد ا ینیدهان و ب يبر رو یماسک
اصالً  نکهی(نه ا شود یمنتشر م طیدر مح يکمتر زانیماسک نبوده و به م

درصد  30تا  روسیانتشار و سکیماسک ر دنینشر نشود). در واقع با پوش
از ماسک استفاده  زیو چنانچه فرد مقابل ن ابدی یکاهش م گریبه فرد د

 .ابدی یکاهش م ياحتمال بازهم قدر نیکرده باشد، ا
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قرار است  نیبه مقولۀ ماسک از ا تر حینگاه صح يبند میتقس نیا در
از افراد آلوده و ناقل  روسیاز نشر و يریکه علت استفاده از ماسک جلوگ

کرده باشد و  جادیافراد سالم ا يبرا یمحافظت نکهیاست نه ا نیریبه سا
شکار کردن پشه با  هیشب شترید بمنفر روسیمحافظت ماسک در مقابل و

 ینیصورت و ب ياست! چرا که اگر فرد سالم ماسک بر رو بالیتور وال
داشته  کیکه فاقد ماسک است برخورد نزد ماریب يداشته باشد و با فرد

نکرده و همچنان در معرض  يبه و یماسک کمک چندان دنیباشد پوش
که  میکن یساده ما از ماسک استفاده م انیقرار دارد؛ به ب یآلودگ

ماسک از افراد  نکهیمنتقل نشود نه ا نیریاز ما به سا یاحتمال يها روسیو
که اغلب افراد به گمان  یمحافظت کند در حال روسیسالم در مقابل و

از آن  شود یم روسیماسک موجب محافظت از آنها در مقابل و نکهیا
به  ست؛ین ادیمحافظت آنقدرها هم ز نیا میدان یکه م کنند یاستفاده م

با وجود استفاده از ماسک  زین انیمبتال ةعمد یخاطر است که حت نیهم
کادر درمان که عالوه بر  ياعضا یاند و حت را تجربه کرده يماریباز ب

 لدیش رینظ يادوات حفاظت فرد ریو مخصوص از سا هیچند ال يها ماسک
مبتال  يماریب نیبه ا زیاند ن استفاده کرده یپزشک يها صورت و گان

 اند. شده
ژوئن سال  لیتا اوا لیآور لیدانشگاه کپنهاگ دانمارك از اوا محققان

و مطالعه قرار دادند. از  یهزار نفره را مورد بررسشش  یتیجمع 2020
 یمنزل از ماسک جراح رونیخواسته شد تا در ب تیجمع نیاز ا یمین

دور  يقدر قیتحق نیا جیکار را نکنند. نتا نیا گرید یمیاستفاده کنند و ن
 بود: نتظاراز ا

کرونا مبتال  روسینفر به و 53که ماسک نزده بودند  یدر گروه *
 نینفر به ا 42 زیکه ماسک زده بودند ن یکه در گروه یشده بودند در حال

در  انیبدان معناست که اختالف مبتال نیمبتالشده بودند. ا يماریب
در  0,3که ماسک نزده بودند تنها  یکه ماسک زده بودند و گروه یگروه

 به صفر! کینزد ياست. عدد هابتال بود
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طرح و متخصص قلب دانشگاه  نیا یبونگارد محقق اصل نگیهن دکتر
که استفاده از ماسک تا چه  دهد یمطالعه نشان م نی: ادیگو ینهاگ مپک

 !1دایاست. جواب: نه ز دیما مف ياندازه برا
 یاقدام شتریماسک ب دنیاست که پوش نیا يایپژوهش گو نیا ۀجیتن
 .دهد یکاهش نم يماریابتال به ب يرا در راستا يبوده و خطر نینماد

 یعلم ۀافتی نی) بالفاصله به ابیطراحان فر يادیا اناًی(و اح نیمنتقد
 نیشرکت کنندگان در ا دیشدند که شا یالعمل نشان داده و مدع عکس

 ماسک نزده باشند. یمطالعه به درست
 تیکه صرف استفاده از ماسک مصون ستین دهیپوش یامروزه برکس اما
خود افراد  رامونیافراد به همراه نخواهد داشت، چرا که در پ يبرا یچندان

 نیبه ا زیماسک ن یدائم دنیبا پوش یکه حت میا را مشاهده کرده ياریبس
 اند. مبتال شده يماریب

چندان  یول ستین دهیفا یب ياستفاده از ماسک امر یبه طور کل پس
ماسک و  دنیبر پوش ي. پس اصرار و پافشارباشد یگر نم هم مؤثر و معجزه

 دستورالعمل به چه معناست؟ نیا نیبا ناقض دیشد يبرخوردها
موثر  یتنفس يزا يماریاز انتقال عوامل ب يریها در جلوگ ماسک ایآ

 يریتأث چیصورت ه يها مشخص شد که ماسک زیمتا آنال نیهستند؟ در ا
در ”نشان داد:  قیتحق نی) ا1ندارند؛ ( یروسیو يها در انتقال عفونت

و  ،ينه  در افراد عاد یکاهش چگونهیبا عدم استفاده از ماسک، ه سهیمقا
مشابه  يها يماریابتال به ب نهیدر زم ،یبهداشت يها نه در کارکنان مراقبت

نشان داد که  2020سال  زیمتا آنال“ آنفوالنزا مشاهده نشد. ایآنفوالنزا 
 ریماسک صورت، تأث یکنترل شده تصادف يها ییشواهد حاصل از کارآزما

 گامچه هن شگاه،یشده توسط آزما دییتأ يدرانتقال آنفوالنزا یقابل توجه
 یاستفاده توسط افراد آلوده (کنترل منبع) و چه توسط افراد جامعه عموم

 ریاخ یبررس کی) در 2. (ستیآنها را دارا ن يریپذ بیکاهش آس يبرا
ندارند،  يریتأث 19-دیها به طور خاص در برابر کوو مشخص شد که ماسک

                                                           
1 Effectiveness of Adding a mask Recommendation to other public 

health measyre to prevent SARS-CoV-2 infevtion in Danish mask 
wearers, Annals of internal medicine 
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سی و مورد از سه استفاده از ماسک صورت در  دیرس یاگر چه به نظر م
شبه  يها يماریابتالبه ب“ کاهش”با  یکم اریبا احتمال بس لعه،مطا یک

 2862 يبر رو 2018مطالعه در سال  نی) ا3آنفوالنزا ارتباط دارد. (
منجر ” 95و ان یجراح يها شرکت کننده نشان داد که استفاده از ماسک

 شگاهیشده توسط آزما دییتأ يدر بروز آنفوالنزا يدار یبه تفاوت معن
نشان داد که در هر دو نوع  2016 زیمتاآنال نی) ا4“ (نشده است.

استفاده از  نهیدر زم ،يا و مشاهده یکنترل شده تصادف يها ییماکارآز
 یحاد تنفس يها بر انتقال عفونت يری، تأث95و ان یجراح يها ماسک

مشخص شد که انتقال عفونت حاد  نینشان داده نشده است. همچن
در  یمحافظت تنفس زاتیتجه یآلودگ قیممکن است از طر” یتنفس

درطول روز  راتورهایها و رسپ از ماسکو استفاده مجدد  ينگهدار نیح
مطالعه در  17از  2011در سال  زیمتاآنال کی) 5“ (رخداده باشد. يکار

از  کی چیه”آن در انتقال  آنفلوانزا نشان داد که  ریمورد ماسک و تأث
و محافظت در  راتوریاستفاده از ماسک / رسپ نیب یمطالعات رابطه قطع

 سندگانیحال، نو نی) با ا6“ (برابر عفونت آنفوالنزا نشان نداده است.
ها ممکن است به استفاده زود هنگام،  ماسک یکه اثر بخش زنند یحدس م

در برابر  یمرتبط باشد. استفاده ازماسک، فاقد اثر محافظت حیمداوم و صح
با گروه  سهیقادرم یبهداشت يها کارکنان مراقبت نیدر ب یسرماخوردگ

 .1شاهد بدون ماسک، شناخته شد

                                                           
1 1T Jefferson, M Jones, et al. Physical interventions to interrupt or 

reduce the spread of respiratory viruses. MedRxiv. 2020 Apr 7. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

2J Xiao, E Shiu, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic 
influenza in non-healthcare settings –personal protective and 
environmental measures.Centers for Disease Control. 26(5); 
2020May. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article3J 
Brainard, N Jones, et al. Facemasks and similar barriers to prevent 
respiratory illness such as COVID19: A rapid systematic 
review.MedRxiv. 2020 Apr 1. 



 / کرونا فریب قرن  416
 

شده،  ياجبار یماسک در اغلب ادارات و اماکن دولت دنیپوش امروزه
خواهند شد و الزام بر  ریدستگ یو حت مهیکه ماسک نزنند جر یکسان
 ای! آگردد یحذف نم ياستمداریس چیه یماسک از متن سخنران دنیپوش

 دیشد ياجبار و برخوردها نیدر هم زین بیاز پازل فر یممکن است بخش
 نهفته باشد؟

استفاده از ماسک  تیفیو ک یوجود دارد چگونگ نجایکه ا يا نکته
 دهد، یقرار م بیقطعات پازل فر ةاست و آنچه استفاده از ماسک را در زمر

آن، عدم آموزش انتخاب  ضیمدت از ماسک بدون تعو یاستفاده طوالن
. آنچه در عمل به وفور باشد یمرتب آن م ضیبه تعو ازیو ن حیماسک صح

ها  ساعت N95 ایو  یماسک جراح کی. افراد از شود یو م همشاهده شد
دارد. به  یدر پ یامر چه مخاطرات نیبدانند ا آنکه یب کنند، یاستفاده م

                                                                                                                  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1.

full.pdf 
4L Radonovich M Simberkoff, et al. N95 respirators vs medical masks 
for preventing influenza among health care personnel: a randomized 
clinic trial.JAMA. 2019 Sep 3. 322(9): 824-833. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/27492145J 
Smith, C MacDougall. CMAJ. 2016 May 17. 188(8); 567-
574.https://www.cmaj.ca/content/188/8/5676F bin-Reza, V Lopez, et 
al. The use of masks and respirators to prevent transmission of 
influenza: a systematic review of the scientific evidence. 2012 Jul; 
6(4): 257-267. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/7J Jacobs, 
S Ohde, et al.Use of surgical face masks to reduce the incidence of 
the common cold among health care workers in Japan: a randomized 
controlled trial.Am J Infect Control. 2009 Jun; 37(5): 417-
419.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/8M Viola, B 
Peterson, et al. Face coverings, aerosol dispersion and mitigation of 
virus transmission risk. https://arxiv.org/abs/2005.10720, 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf9S 
Grinshpun, H Haruta, et al. Performance of an N95 filtering facepiece 
particular respirator and a surgical mask during human breathing: 

two pathways for particle penetration. J Occup Env Hygiene. 
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از کشورها به صورت  ياریاستفاه از ماسک رفته رفته در بس نکهیا ژهیو
از استفاده از ماسک  ریها و ادارات ناگز کتدرآمده و کارکنان شر ياجبار

اقدام چه  نیآن که بدانند ا یساعته بوده ب 12-8 یطوالن يها ندر زما
کننده  جادیخود عامل ا زانیخواهد داشت و تا چه م یدر پ یتبعات تلخ

 میدان یم یروسیاز عفونت و یکه آن را ناش ست یهمان عالئم و اختالالت
 ).دییتأ یشناخت ي(خطا

با اصول استفاده  ییاز ماسک و عدم آشنا یطوالن ةاستفاد قتیحق در
موجب بروز  طیمح يو شستشو یمانند بهداشت افراط زیآن ن ضیو تعو

 روسیعالئم منتسب به و هیشب اریکه بس شود یم یو اختالالت يماریب
کالن بهداشت بر  يها سازمان دیتأک رویخاطر و پ نیکروناست و به هم

ممکن است اجبار  ایکه آ میموضوع بپرداز نیاستفاده از آن الزم است به ا
 دیتول يبرا بیطراحان فر يها از برنامه یکیخود  زیبه استفاده از ماسک ن

 باشد؟ یمصنوع یدمیو اپ يماریب
با اطالعات  یبه خطا رفته و گاه یگاه نهیزم نیدر ا یعلم يها لیتحل

 یۀمسئله از زاو نیبه ا ستیبا یشده است، لذا م نیعج یشبه علم
 .میبنگر یحیصح

 دهیاستفاده از ماسک و در صورت به درازا کش قهیاز چند دق پس
در خود حامل  کیکه هر  یشدن استفاده از ماسک با جذب قطرات تنفس

 یسطح درون جیاست، به تدر یکروبیذرات م ها ونیلیم دیهزاران و شا
ها و  از جمله قارچ ها سمیکروارگانیاز م ياریماسک، محل تجمع بس

و  ها يانبوه از باکتر یتیجمع یهر بازدم انسان در. شود یم ها يباکتر
انسان، از دهان و  یتنفس يمجار می) مقوتایکروبی(م ستیهمز يها قارچ

در هنگام صحبت کردن و آواز  یکروبیبار م نیکه ا شود یاو خارج م ینیب
خود  زانیو در هنگام عطسه و سرفه به حداکثر م افتهی شیخواندن افزا

 یتیساعت با هر بازدم خود جمع کیدر طول  دفر کی یعنی. رسد یم
 طیخود را وارد مح یساکن دستگاه تنفس يها کروبیاز م یکروبیم
 تیکنترل جمع يها از راه یکی ها، يخروج باکتر نیو ا کند یم

در هر  ها يباکتر نیانگیم. به طور باشد یم یانسان ستیهمز يها يباکتر
به  يدو باکتر يهر باکتر ازشده و  ریتکث ییدوتا میساعت با تقس 8-12
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از  ها يباکتر نیاز ا یو اگر قرار بود با هر بازدم حجم بزرگ دیآ یوجود م
انسان مملو از  یتنفس ستمیانسان خارج نشود اکنون س یدستگاه تنفس

 بود. ستیهمز يها و قارچ ها يباکتر
داوطلبان  تیاز جمع 1998در سال  نیموضوع محقق نیا یبررس يبرا

 دنیبار بدون پوش کیماسک و  دنیبار با پوش کیخواستند تا  یانسان
کرده و در فواصل  قهیدق 15ماسک اقدام به صحبت کردن به مدت 

تعداد  یبه منظور بررس ییایکشت باکتر يها طیاز دهان آنها مح ینیمع
نشان داد  یبررس نیا ۀجیقرار دادند، نت طیمحپخش شده در  يها يباکتر

کشت  طیشده در مح لیتشک يها یپس از استفاده از ماسک کلن
از  یمیعظ تیاست که جمع نیا يبه معنا نیو ا افتهیکاهش  ها يباکتر
داخل  يماسک به دام افتاده و در فضا یتوسط سطح داخل ها يباکتر

 .1شود یماسک محبوس م
ماسک چه  یداخل يو تجمع آنها در فضا ها يبه دام افتادن باکتر اما
موضوع  نیپاسخ به ا يداشته باشد؟ برا تواند یافراد م يبرا يخطر

به دام افتاده و تجمع  يها يباکتر انیکرد در م ینخست بررس ستیبا یم
از  يگریمنظور گروه د نیوجود دارند؛ بد ییها يدر ماسک چه باکتر افتهی

مورد استفاده  یجراح يها در بانکوك ماسک یمارستانیدر ب نیمحقق
 نیمطالعه به ا نیا جهیقرار دادند و نت یرا مورد بررس یمارستانیپرسنل ب

 قرار است:
 ادیز اریبس یو قارچ ییایباکتر تیها، جمع ماسک یدر سطح داخل -

 41ها  ماسک یدر سطح داخل افتهیتجمع  يها يباکتر نیتر بوده و عمده
 34) و الیباکتر یپنومون جادیاز عمده عوامل ا یکی( لوکوكیدرصد استاف

که  یمارستانیب يها کننده عفونت جادیا یدرصد سودوموناس (عامل اصل
 يها يماریب ،یمنیاز جمله نقص ا يا نهیزم يها يماریب يدارا ددر افرا

 يها قارچ تیاز جمع نی) بوده و همچندینما یم یپنومون جادیا يویر
 ومیسل یدرصد پن 31و  لوسیدرصد آسپرژ 38ها  در ماسک افتهیتجمع 

                                                           
1 Surgical face masks and downward dispersal of bacteria -HAMcLure 

  PMID: 9771168 DOI: 10.1046/j.1365-2044.1998.435-az0528.x 
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از اختالالت  یبرخ جادیا ییخود توانا ۀبنوب زیها ن قارچ نیبوده است که ا
 تواند یم يدر موارد نادر یو حت تیحساس ادیازد يها واکنشاز جمله 

ها اندك  کماس نکهیا جهینت .1یدبنما یو اختالالت تنفس یپنومون جادیا
خواهند بود که خود به  ییها کروبیپس از استفاده مملو از همان م یزمان

 نیداشته و اتفاقاً ا یتنفس يها يماریب جادیا ییصورت بالقوه توانا
کرونا  يماریب هیشب اریبس ینیبال ياز نظر عالئم و تابلوها ها يماریب
مستحکم  يواریماسک به مانند د میکن یکه گمان م یو در حال باشد یم

از  یماسک انبوه وارید يسو نیشده است، در ا روسیمانع ورود و
 ،یو کشندگ ییزا يماریخود در مقام ب ، افتهیتجمع  زا يماریب يها کروبیم

 .2تر هستند خطرناك زیکرونا ن روسیاز و یگاه
با  ها کروبیم نیاز ا یناش يماریمنظور درك قرابت و شباهت ب به

. (به جدول میکن یکرونا به ذکر چند مثال مختصر بسنده م يماریب
 )دییمراجعه نما رو پیش
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Aspergillus niger: an unusual cause of invasive pulmonary 

aspergillosis 10.1099/jmm.0.018309-0 
2 Microbial Contamination on Used Surgical Masks among Hospital 

Personnel and Microbial Air Quality in their Working Wards: A 
Hospital in Bangkok doi: 10.5001/omj.2014.92 

 
Fujitani S, Sun HY, Yu VL, et al. Pneumonia due to Pseudomonas 
aeruginosa: part I: epidemiology, clinical diagnosis, and source. Chest 

2011;139:909–19. 
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استفاده  جهیکه در نت ها کروبیم نیکه ا ستیمعنا ن نیبه ا جینتا نیا

بوده و موجب  زا يماریالزاماً ب ابدی یماسک تجمع م ياز ماسک در فضا
به همراه دارد که فهم آن  یمهم اریبس ۀاما نکت گردد، یشدن افراد م ماریب

 .باشد یقرن م بیدرك مفهوم فر دیشاه کل
بلکه  شود یاز خارج بدن شروع نم ییاغلب مواقع از جا ها يماریب نکهیا

فراهم  یطیشرا میتوان یعوامل آن در خود بدن ما حضور دارند و ما م
 خطر یفعال و ب ریخاکستر غ ریعوامل که مانند آتش ز نیکه ا میکن

 نکهیکنند؛ به عالوه ا جادیا ییزا يماریور شده و ب شعله جیهستند به تدر
 شود یمرتب آن موجب م ضیمدت از ماسک بدون تعو یطوالن ةستفادا

و  یتنفس يها يماریموجب ب تواند یکه م ییها ياز باکتر یمیحجم عظ
جمع  يا شوند در محفظه طیوارد مح نکهیا يشوند به جا یگوارش یحت

و دهان انسان باشد؛ درست  ینیمحفظه دائماً در مجاورت ب نیشود و ا
 کیمنزل خود را شبانه روز در  یختنیو مواد دورر ها الهما زب نکهیا هیشب

سطل آشغال را در کنار دست  نیو حال ا میسطل آشغال جمع کرده باش
 حیصح  ةخاطر آموزش بر نحو نی! به هممیحمل کن یخود به طور دائم

 آن مهمتر است. دنیمرتب آن از الزام بر پوش ضیاستفاده از ماسک و تعو
 میدان ی. اکنون ممیبازگرد هیثانو يها نتالزم است به مسئله عفو حال

عفونت  کی یکه ط دهد یرخ م یزمان ه،یمرگ در سا ایکه مرگ خاموش 
 ةگردد. با استفاد لیتسه ییایابتال به عفونت باکتر طیشرا یروسیو
 يجلو يا را در محفظه ییها کروبیهمان م قاًیاز ماسک، ما دق یراصولیغ
از  یو مرگ ناش هیکه عامل عفونت ثانو میا و دهان خود انباشته کرده ینیب

که ممکن است مخاطات  یهستند! آن هم درست زمان الیباکتر یپنومون
ما در  یمنیا ستمیباشد و س دهید بیآس ندهیما توسط مواد شو یتنفس

در  زین یروسیرو به ضعف رفته باشد و و یطوالن نهیاثر استرس و قرنط
 باشد! طیمح

را خود به  ها يباکتر یعنی روسیو یدوم کشندگ ۀساده، قطع انیب به
که هم  یکروبیکشت م طیو ماسک به مثابه مح م،یا کرده میتقد روسیو
مناسب باشد (به  يغذا و دما يریمقاد يدارا ها کروبیم يبرا تواند یم
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شود که  يا بازدم) مملو از همان قاتل بالفطره يسبب ترشحات بزاق و دما
. حال شوند یمنجر به مرگ افراد م یروسیو يها متعاقب عفونت میدان یم
نکته توجه  نیبه ا یو کمتر کس میدان یم روسیاز و یمرگ را ناش نیا
 یراصولیغ ةتوسط استفاد ها يباکتر یعنیمرگبارتر  ۀکه اصالً قطع کند یم

 و دهانمان نصب شده است. ینیب ياز ماسک توسط خودمان در جلو
مداوم بدن و  يو شستشو یما با بهداشت افراطش دیتصور کن حال

 زیپوست را ن کروبیضد م يها میو آنز دیمف يها کروبیم تیسطوح جمع
تا پازل  گردد یبر علت م دیمز زیموضوع ن نی! همدیکاهش داده باش

 گردد! لیکه عمداً در جامعه نشر شده است، تکم یروسیو ییزا يماریب
 کرد؟ دیاستفاده خواه یماسک به مدت طوالن کیاکنون باز هم از  ایآ

و هم   ژنیمناسب اکس ریمقاد يمرطوب ماسک که هم دارا طیمح
 يفضا باشد ی(به علت بازدم) م دیاکس ياز کربن د افتهی شیافزا ریمقاد

(نه  باشد یرشد آنها م یو حت ها يباکتر ینیگز انهیجهت آش یمناسب
خارج از بدن  یطیاکنون در مح نکهیو همه جا) و با توجه به ا شهیهم

آنها  تیکه در بدن جمع یمنیا ستمیدور از نظارت س بهانسان هستند و 
 کروب،یمحفظه پر م نیتصور کرد ا توان یم کرد یرا کنترل و محدود م

مشکل ساز  تواند یو چه منفرداً، چقدر م روسیبه و يچه همزمان با ابتال
در اثر استرس و  یمنیز ضعف ابا برو روس،یدر نبود و یباشد چرا که حت

 نیو...  هم ییایمیبا مواد ش یتنفس يها بردن مخاط نیو از ب یخواب یب
تبدار را موجب شوند.  یتنفس يها يماریب توانند یم ها کروبیم
 که ممکن است کرونا در نظر گرفته شود! ییها يماریب

 ینیبال يتابلو شود یطور که در جدول فوق مشاهده م همان
به  ی) که به طور کلوتایکروبی(میداخل يها يبا منشأ باکتر يها يماریب

 يماریب ینیبال يبه تابلو هیشب اریبس مییگو یم الیباکتر يها یآنها پنومون
عالئم  ،ینفس توأم با تب، درد عضالن یمانند تنگ یو عالئم باشد یکرونا م

توسط  تواند یکرونا نبوده و م روسیمختص به و یو گوارش یوستپ
ما  یتنفس يدر مجار یعیشده باشد که اوالً به طور طب جادیا ییها يباکتر
از ماسک و افراط در  یاصول ریغ ةما با استفاد اًیو ثان کنند یم یزندگ

قبل ساز و کار آن  يها (در بخش ییایمیبهداشت و استفاده از مواد ش
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 نیدر واقع ا .میا داده ییزا يماریداده شد) به آنها فرصت رشد و ب حیتوض
 وعیکه معتقد است در دوره ش گردد یباز م یبه همان احتمال زین هیفرض
 ایبوده است که  ییایاز عوامل باکتر یناش یاز اختالالت تنفس ياریبس
 ای) و هینموده (عفونت ثانو لیآن را تسه ییزا يماریب طیکرونا شرا روسیو

 ییزا يماریو ب انیو نادرست منجر به طغ یافراط يها اصالً دستورالعمل
 شیادعا وجود دارد افزا نیو جالب که بر ا یاحتمال يآنها شده است. سند

 .باشد یدر کودکان م یبه سندروم کاوازاک انیآمار مبتال یناگهان
 يابتال شیخبر از افزا یکرونا منابع پزشک وعیبحبوحه دورة ش در

از  ياریسخبر کانون توجه ب نیداده و ا یکودکان به سندروم کاوازاک
 قرار گرفت. نیمتخصص

 دهیکه عمدتاً در کودکان د ست ينادر يماریب یکاوازاک نشانگان
 است: ریعالئم ز يو دارا شود یم

 . قرمز شدن کف دست و پا1
 سرتاسر بدن یمخملک يها . راش2
 گردن یلنف يها گره يریو درگ ی. شکاف لب و زبان توت فرنگ3
گرم  يها یاز خانواده کوکس يعمدتاً توسط دو باکتر يماریب نیا

 وژنزیآرئوس و استرپتوکوکوس  پا لوکوکوسی: استافشود یم جادیمثبت ا
و  TSST نیبه نام انتروتوکس یسموم دیبا تول يدو باکتر نیکه ا

شده و  ها رگیبه جدار عروق و مو بیموجب آس B,C يتب زا نیاگزوتوکس
 باشد یو قرمز شدن پوست در اطفال م يجلد ریز يها يزیآن خونر جهینت

 .1ندیگو یم یکه به آن سندروم کاوازاک
نادر  يماریب کیتأمل دارد که به چه علت  يجا ارینکته بس نیا حال

و بر خالف گدشته  افتهی شیتا به اندازه چند برابر افزا ییایبا عفونت باکتر
 شد یگزارش م يماریب نیبه ا يمعدود در جهان از ابتال يکه تنها موارد

 نیاز کودکان مبتال به ا يکرونا موارد متعدد وعیدرست در دوره ش
 یبدان معن نیا ایگزارش شده است؟ آ کایو آمر ایدر اروپا، آس يماریب
چند برابر گذشته قادر به  زین يماریب نیعامل ا يکه باکتر ستین

                                                           
1 Muray Microbiology 



 / کرونا فریب قرن  424
 

 میتوان یم اینموده است؟ آ انیطغ شتریب گریشده و به عبارت د ییزایماریب
 م؟یده میتعم زیموضوع را به بزرگساالن ن نیا

دورة  میریبپذ نکهیمسئله داشت؟ جز ا نیبر ا توان یم یهیتوج چه
 نینادرتر یکه حت ییبوده تا جا ییایباکتر يها عفونت شیدورة افزا وعیش

 نیتا به ا اند شده یها متأثر م عفونت نیا يماریب نیکه از نادرتر یگروه
 زا یناش ییایباکتر يها عفونت میری. اگر بپذاند افتهی شیاندازه افزا

 يماریب نیکه نادرتر افتهی شیافزا يا گرم مثبت تا به اندازه يها یکوکس
است  افتهی شیاندازه افزا نیتا به ا یسندروم کاوازاک یعنیاز آن  یناش

 نیاز ا یناش يها يماریب نیتر عیشا ستیبا یبر عقل و منطق م پس بنا
باشد، چرا که عامل هر دو  افتهی شیافزا زین ها یپنومون یعنی ها يباکتر

در کودکان  يباکتر کیبه  ياگر ابتال کند یو عقل حکم م ست یکی
 زیبزرگسال ن تیبه آن در جمع ياست به همان موازات ابتال افتهی شیافزا
از آن در بزرگساالن عمدتاً به عنوان  یناش يماریباشد، اما ب افتهی شیافزا

نشده  کیفکشده و عالئم آن به علت شباهت به کرونا از آن ت یکرونا تلق
 است.
 انیو افتراق م کیابزار و ادوات تفک یمگر دانش پزشک اما
ار ندارد تا بتواند مشخص یرا در اخت یروسیو و ییایباکتر يها یپنومون

 فوق؟ يها يباکتر ایکروناست  روسیو يماریکند علت ب
 یصیتشخ کیاز هم عمدتاً به واسطه سه تکن يماریدو ب نیا صیتشخ
 :ردیگ یصورت م

انجام  ها مارستانیدر ب یروسی. نخست روش کشت که اوالً کشت و1
هفته دارد و  2-1 نیب یبه زمان ازین زین يو کشت باکتر شود  ینم
 وارد نشود. صیتشخ يایتریکه در کرا ست یهیبد

در  يادیکه مدت ز باشد یم PCR یروش متد تخصص نی. دوم2
 صیاز دستورالعمل تشخ زین یپس از دسترس یدسترس نبود و مدت اندک

آن شد، به  نیگزی.اسکن جای.تیو س ماریب ینیبال يو تابلو دیحذف گرد
مبتال به  ستیبا یشکل که هر کس عالئم مربوطه را داشته باشد م نیا

 گردد. یکرونا تلق
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 هی.اسکن ری.تیهمان س ای يربرداریمتد روش تصو نی. سوم3
و  ردیگ یانجام نم مارانیاز ب ياریکه اوالً بنابر مورد فوق در بس باشد یم

 یروسیو و الیباکتر یپنومون صیتشخ يالگو ردیاگر انجام پذ یحت اًیثان
متفاوت  يوجود الگوها رغمیهنوز محل چالش و اختالف نظر است و عل

و  ها يلوبار در باکتر يمختلف (مثالً الگو يها کروبیدر م يویر يریدرگ
 يادیمانند کرونا) بازهم در موارد ز ییها روسیدر و الیشینتراستیا يالگو

 صی.اسکن قابل تشخی.تیس ریها صرف استناد به تصاو عفونت نیا
بهره  یشگاهیآزما يها تست ریاز سا ستیبا ینخواهند بود و ناچار م

 جست.
از  ياریدر موارد بس الیباکتر يها به عفونت انیدر عمل مبتال پس

به  انیمبتال ینخواهند بود و جملگ زییقابل تم روسیبه و انیمبتال
 میدان یاکنون م نکهی. به عالوه اشوند یکرونا در نظر گرفته م روسیو

 روسیبه و یواقع انیدر مبتال یتنفس يریو درگ يماریاز ب یمیبخش عظ
 انیاز مبتال زیگروه ن نیو ا باشد یم ییایباکتر هیعفونت ثانو از یناش زین

 نخواهند شد. کیتفک روسیبه و یواقع
 نیعموم که خود ا“ تصور”گرفت بر خالف  جهینت نگونهیا توان یم

احتمال وجود دارد  نیاست ا بیتصور ساخته و پرداخته طراحان فر
 یبا منشأ داخل ییایعامل باکتر کیتوسط  قتیدر حق مارانیاز ب ياریبس

با توجه به  مارانیب تیجمع شیشده باشند و افزا يماریمبتال به ب
دور از ذهن  يمارسازیب يها استیو س یمصنوع یدمیاپ جادیا يراهکارها

 .ستین
اندازه  نیکه تا ا یالیباکتر يها موجب شده تا عفونت یچه عامل حال

 افتهی شیکرونا افزا وعیکرونا باشند درست مقارن با ش هیشب توانند یم
 باشند؟

به واسطه  یمنیا ستمیس فیو تضع یبهداشت يها در پروتکل پاسخ
نهفته است که در  یجنس ياسترس و دور نگاه داشتن مردم از شرکا

است  اریخصوص بس نیدر ا حیشرح داده شده است. توض گرید يها بخش
 نکهیدن انشان دا يآنها از حوصله بحث خارج است اما برا یکه ذکر تمام

پنهان موجب  يها مانند پازل یبهداشت یفراطا يها چگونه پروتکل
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مثال  کیبه ذکر  گردد یم یمصنوع یدمیاپ جادیو ا يمارسازیب
 :میگرداز یم

و  ینیدر مخاط ب يآنفوالنزا در حالت عاد لوسیهموف يباکتر مثالً
چرا که مخاط  ست،ین ییزا يماریقادر به ب یحاضر بوده ول یتنفس يمجار
 یتنفس الیتل یاپ يها را از سلول کروبیم نیا يمانند سد ینفس يمجار

 جدا ساخته است.
 :میینما یخصوص را بررس نیدر ا یافراط يها دستورالعمل ریتأث حال

در  ردیقرار گ ندهیاز مواد شو ی. چنانچه فرد در معرض بخارات ناش1
دچار اختالل و از هم  یمواد مخاط تنفس نیاز ا یناش بیآس جهینت

 لهیتا به وس دیآ یفراهم م يباکتر يفرصت برا نیشده و ا یختگیگس
 يریبه مخاط متصل شده و با بکارگ یخارج يغشا يها نیو پروتئ یلیپ

 یدفاع يها نیپروتئاز پروتئ IgA رینظ ییزا يماریب يفاکتورها ریسا
نموده و بتوانند از  بی) را تخریمخاط يها يباد ی(آنتیمنیا ستمیس

خون برسانند و  انیعبور کرده و خود را به جر الیتل یاپ يها سلول
 کنند. ییزا يماریب

باشد بنابر  زیاسترس و وحشت ن طیفرد در شرا نی. حال اگر ا2
به  زین يهومورال و سلوالر و یمنیا ستمیاسترس س يها هورمون شیافزا

قادر به  زیدر خون ن یحت یمنیا ستمیکه س گردد یم فیضع يا اندازه
با  يباکتر نیا نکهینخواهد بود؛ مضاف بر ا يباکتر نیمقابله با ا

را به دام  ها يباد یآزاد کردن کپسول خود قادر است آنت دمانن ییها ترفند
فعال  ریغ زیبه نام کمپلمان را ن یمنیا ستمیاز س یمهم يانداخته و اجزا

 سازد.
در پوست و مخاط  ستیهمز يها کروبیو م وتایکروبیبه م بی. آس3

 ریوجود نداشته باشند که هم مانع تکث يدیمف يها کروبیباعث شده تا م
 آن را نابود سازند. یکروبیضد م باتیترک دیشوند و هم با تول يباکتر نیا

و تب و سرفه و... در فرد ظاهر  یمانند پنومون ی. سپس عالئم4
 صیتشخ نیاول برد یا بسر مکرون وعیکه چون فرد در دوره ش گردد یم

 کیاحتمال  آنچه موجب شده  نیاز کروناست. در واقع در ا یعفونت ناش
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مشابه با کرونا شود اقدامات  يماریبدل به ب ینیساکن در مخاط ب يباکتر
 .باشد یم يا رعب و وحشت رسانه يخود فرد و فضا

 ژهیصادق است به و زین گرید يها يباکتر ریمثال در خصوص سا نیا
کاهش  یدر اثر بهداشت افراط گرید ستیهمز يها کروبیم تیاگر جمع

 يها گونه يبرا یاتصال فراوان گاهیصورت جا نیباشد. چرا که در ا افتهی
 کنند. ییزا يماریتا ب دیآ یفرصت طلب فراهم م

 دیپد يبرا یماسک راه ضیمدت و بدون تعو یطوالن ةاستفاد پس
افراد است  ینیدر مجاورت دهان و ب قاًیدق کروبیپر م يفضا کیآوردن 
از جهت  یامن هیحاش کند یکه فرد با زدن ماسک گمان م یدر حال

 یروسیآورده است، با هراس از و دیخود پد يبرا روسیو هیمحافظت عل
و قارچ را از  ياست هر لحظه هزاران باکتر زدهکه از واهمه آن ماسک 

هر  سازد؛ یماسک انباشته م يخود خارج کرده و در فضا یتنفس يمجار
شده و  ریتکث یو گوارش یتنفس يفضا میمق يها و قارچ ها يلحظه باکتر

 یخارج شده و در حال يمجار نیقابل توجه از آن با بازدم از ا یتیجمع
شود درست در چند  ختهیانسان دور ر ناز بد ستیبا یم عتاًیکه طب

شانس  ها کروبیم نیو مجموع ا شود یحبس م ینیدهان و ب يمتر یلیم
 نیرا خواهند داشت و اگر در ا یو گوارش یتنفس ستمیورود مجدد به س

فرصت طلب عامل  يها يباکتر ها کروبیم نیا تیعمده جمع طیشرا
 يو شستشو یافراط نهیطدر اثر قرن دیمف يها گونه ریباشند (سا یپنومون
مشابه  اریئم بسبا عال ییها يماریرفته باشند) فرد مبتال به ب نیار ب یافراط

 با کرونا خواهد شد.
 تیجمع انیاز ماسک موازنه م یاصول ریو غ یاستفاده طوالن با

که در حالت  یموجود در دم و بازدم برهم خورده و در حال يها کروبیم
 يورود يبا بازدم خارج شده و هوا ها کروبیاز م يمقدار ستیبا یم يعاد

 يها هوا باشد، با استفاده از ماسک ها کروبیاز م یمقدار کم يتازه حاو
 تیجمع يشود دارا یو گوارش یتنفس ستمیوارد س ستیبا یکه م يا تازه

 زیمخاطره آم يامر به نوبه خود امر نیو ا باشد یم ها کروبیاز م يشتریب
 است.
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 يها ياز باکتر یبه مانند چمدان یها پس از مدت ماسک نکهیا ژهیو به
 يها يماریب جادیا ییو سودوموناس در آمده که بالقوه توانا لوکوكیاستاف
 ستیبا یبه کروناست. و اکنون م هیشب اریرا دارد که عالئم آن بس یتنفس

به  رازیش مارستانیکرونا که در ب هیمورد تکان دهنده از عفونت ثانو کیبه 
و تست  یتنفس دیساله با عالئم شد 14 ياشاره کرد. پسر دهیثبت رس
وجود عفونت همزمان  يکشت خون و جهیکرونا که نت PCRمثبت 

کرونا که در آنها معموالً  يها یبوده است و برخالف پنوون لوکوكیاستاف
 ماریب نیدر ا شد ینم دهید) Pleural Effusion( هیدر ر عیتجمعات ما
معناست که  نی.اسکن آشکار است و بدی.تیس جیدر نتا عاتیتجمات ما

بوده نه  یعلت پنومون لوکوكیاز استاف یناش هیثانو ایعفوت همزمان 
 .1کرونا روسیو

عامل  میباشد که بدان تیجهت حائز اهم نیاز ا دیمور شاا نیا ذکر
در هر  تواند یاست که م يکرونا بلکه همان باکتر روسیمنتج به فوت نه و

ماسک و  ضیتعو ایپشت ماسک انباشته گردد! حال آ يبازدم ما در فضا
 یاصول معقول بهداشت یکه مناف یدست کم از چهره برداشتن آن به مدت

 خواهد بود؟ تیاهم یب يرنباشد ام
دانست که چرا در  میسوال را خواه نیرفته پاسخ ا رفته

و  یبه اختالالت تنفس انیاندازه مبتال نیتا ا 2020سال 
 است. افتهی شیافزا یتنفس يها عفونت
که به نظر  يا هیهمزمان و ثانو يها موضوع عفونت قتیدر حق پس

باشد با  تر دهیچیپ روسیکرونا از خود و روسیدر خصوص و رسد یم
 نیباشد و سبب بروز ا هیقابل توج یمدت کم یطوالن يها ماسک زدن

از اندازه از ماسک و اجبار بر  شیاستفاده ب “دیشا”شود که  هیفرض
 یتیمرتب آن موجب آن شود که فرد جمع ضیعواستفاده از آن و عدم ت

ماسک  يدر فضا طیمح يرا به جا یعامل پنومون يها يانبوه از باکتر

                                                           
1 A Case of COVID 19 and Staphylococcus Coinfection-

0.34172/aim.2020.62 
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خود  یگوارش ستمیانباشته کرده و مجدداً به واسطه تنفس آنها را وارد س
اکنون  نکهی. مضاف بر استیممکن ن ریغ یامر از نظر علم نیکند و ا

و  یبه مخاطات تنفس بیوز آسبر اب یروسیپس از عفونت و میدان یم
تا چه  یتنفس يدر مجار یمنیا ستمیآلوئوالر و خطوط س يها ماکروفاژ

است(که در بخش قبل مفصالً  دفاع یب ها يباکتر نیاندازه بدن در مقابل ا
 زین یروسیاصالً فرد مبتال به عفونت و نکهیبا فرض ا یشرح داده شد). حت

ماسک و امکان  یداخل يدر فضا ها ارچو ق ها ينشده باشد انباشت باکتر
خطرساز است. به  يخود امر زین یتنفس يبازگشت آنها به داخل مجار

 ژنیاز اکس یدر هر دم حجم ستیبا یکه م یانسان دیطور ساده تصور کن
خود کند  هیو قارچ وارد ر ياز باکتر يمثالً هزار عدد یتیرا به همراه جمع

 یکروبیحجم م نیمقابله با ا بهقادر  یمنیا ستمیس یعی(به طور طب
و قارچ که  ياز باکتر يصد هزار عدد یتی) اکنون در هر دم جمعباشد یم

 تیجمع نیا نکهیماسک وجود دارد وارد بدن خود کرده و بدتر ا يدر فضا
چرخه  نیبا بازدم از بدن خارج نشده و در ماسک حبس شده و مجدداً ا

 يداخل مجار يدر فضا يها کروبیم نیا دیادامه دارد. حال تصور کن
کمتر) دائماً در حال  یلیخ زانیماسک (به م يدر فضا یو حت ینفس
 تیاست و ما به واسطه ماسک مانع خروج جمع تیجمع شیو افزا ریتکث

از بدن  يدیعضو جد زیکه ماسک ن یی. گومیا مازاد آن از داخل بدن شده
شوند را در  رجخا طیاز بدن وارد مح ستیبا یکه م ییها کروبیاست که م

 نیا تیکه جمع یدر حال گرداند یخود حبس کرده و به ما باز م
موجب  هیرو نیا ایاست. آ شیدر حال افزا ریهر ساعت با تکث ها کروبیم

به  یقطع يکه مبتال یکسان ياکنون برا ایآ شود؟ ینم يماریبروز ب
گفت که  دیدر پاسخ با ست؟یخطرساز ن يهستند زدن ماسک امر روسیو
کاسته شود که همانا فلسفه  کیوتیب یآنت يبا داروها ستیبا یخطر م نیا

است که چون  نیهم زین یروسیو يها در عفونت کیوتیب یآنت زیتجو
 میمق يها يکرده است، باکتر ایرا مه ییایعفونت باکتر نهیزم روسیو

امر  نیاز ا کیوتیب ینشوند، لذا با آنت يماریمنجر به ب یدستگاه تنفس
 “.نه درمان” شود یم “يریجلوگ”
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اند که در  استدالل کرده نگونهیا هیفرض نیدر پاسخ به ا نیمنتقد
از ماسک استفاده  يمتماد يها کادر درمان ساعت زیگذشته ن يها سال

 رینظ یمشکل چیو سردرد، ه جهینادر از سرگ يو به جز موارد کرده یم
 گفت: دیاست؛ در پاسخ با شده ینم جادیا يو يفوق الذکر برا يها يماریب

ها و  دست وعیگذشته به اندازه دوره ش يها کادر درمان در سال ای. آ1
 يها کروبیم تیاست؟ که جمع کرده یم یبدن خود را ضدعفون

را  کند یرا محدود و نابود م الیباکتر يزا يماریب يها که گونه یستیهمز
 برده باشد؟ نیاز ب

در فشار و  وعیبه اندازه دورة ش زیقبل ن يها کادر درمان در سال ای. آ2
 استرس بوده است؟

مشابه دورة  يها به واسطه پروتکل زیقبل ن يها کادر درمان سال ای. آ3
با  يو یکیزیو تماس ف کرده یم تیرا رعا یاجتماع يگذار فاصله وعیش

 آنها منقطع گشته است؟ یجنس يهمنوعان و شرکا
(و به  يمسر داًیشد یروسیقبل و يها در سال ای. از همه مهمتر آ4

) مانند: کرونا در جامعه وجود  داشته که فرضًا در صورت یزعم ما ساختگ
 روسیبه و يدر محفظه ماسک ضمن ابتال زا يماریب يها کروبیانباشت م

 شود؟ الیباکتر هیمنجر به بروز عفونت ثانو
ل عالوه بر مح وعیدر سنوات قبل کادر درمان مانند دوره ش ای. آ5

از  زیمنزل ن طیمح یو حت یو اماکن عموم ابانیخدمت خود، در خ
 چند ساعت در محل کار؟ تاًینها ای نموده؟ یماسک استفاده م

و  وعیاستعمال ماسک در دوران ش یساعات طوالن سهیمقا عتاًیطب
 .باشد ینم یحیصح اسیدوران قبل از آن ق

در  دیاکس يکربن د زانیم شی) افزاایپوکسیخون(ها ژنیاکس کاهش
 شود؟ یاستفاده از ماسک موجب بروز سرطان م ای): آایپرکپنیها خون(
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نوبل  زهیجمله معروف پروفسور اتو واربورگ برنده جا -122 ریتصو

 نکهیا ایو  کنند یرشد م يدیو اس یپوکسیها  طیها در شرا : سرطانيولوژیزیف
خواهد  یساعت سرطان 48سلول پس از  د،یریسلول را بگ ژنیدرصد از اکس 35
 .شد

به خطا رفته و  یاز ماسک گاه یاصول ریمخاطرات استفاده غ یبررس
 .ردیگ یاغراق و توطئه به خود م يرنگ و بو

در  تواند ینم یسلول سرطان چیمعتقد است ه 1اتو واربورگ پروفسور
 یسلول در ط کی ژنیدرصد اکس 35رشد کند و چنانچه  ییایقل طیمح
 خواهد شد! یسلول سرطان کیبه  لیآن سلول تبد ابدیساعت کاهش  48

وجود دارد که ممکن است  يدینقل و قول مذکور دو نکته کل در
 ها نشانه رود: انگشت اتهام را به سمت ماسک

 ) یپوکسیخون (ها ژنی. کاهش اکس1
 )ایپرکپنی(ها دیاکس يکربن د شیافزا جهیشدن خون در نت يدی. اس2
 ياریشدن استفاده از ماسک افراد بس يپس از اجبار یکوتاه زمان در

و  یپوکسیها از ماسک موجب بروز  یشدند که استفاده طوالن یمدع

                                                           
1 Otto warburg 
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ها و  از سرطان یبزرگ یامر جهان را به سونام نیشده و هم ایپرکپنیها 
 سوق خواهد داد. یاختالالت عصب

 دیاکس ياز کربن د يدایز يانسان در هر بازدم مقدار نکهیتوجه به ا با
تازه با به  ژنیاکس يحاو يخود خارج کرده و در مقابل هوا يها هیرا از ر

که با استفاده از  دیآ یم شیپرسش پ نیا سازد یخود وارد م يها هیر
 شود؟ یم جادیا یتنفس يدر روند تبادل گازها یاختالل ایماسک آ
به نام دکتر مارگارت  یدانشمند عصب شناس ژهیبه و يمتعدد افراد

مدت از ماسک و باز  یشده بودند که استفاده طوالن یمدع زین سیگر
و  ژنیاکس يکمتر ریمقاد يکه دارا هیبه داخل ر یبازدم يگشت هوا

خون  ژنیباعث کاهش اکس باشد یم دیاکس يکربن د يشتریب ریمقاد
 شود یم ) در افرادایپرکپنیخون(ها دیاکس يکربن د شی) و افزاایپوکسی(ها

 ریاز مغز نظ یبه مناطق یعصب يها بیامر موجب بروز آس نیکه ا
انسان به  یعصب ستمیدر س پوکامپیه تی. اهمگردد یم پوکامپیه

 يریادگیبخش مرکز  نیو ا شود یکه به آن قلب مغز گفته م ست يا اندازه
و  یعصب دیموجب اختالالت شد آنبر  بیو حافظه بوده که هرگونه آس

 .شود یدر بلند مدت م يرفتار
استفاده از ماسک افراد  يروزها نیمعتقد است در نخست سیگر دکتر

 یرسان ژنیخود و کاهش اکس یعصب يها به سلول بیبه واسطه بروز آس
عدم تمرکز، سردرد، بدن درد  جه،یمانند سرگ یاندام عالئم ریبه مغز و سا

 طیشرا نیفته به ااما بدن رفته ر کنند یم هیرا تجر یو فراموش یو خستگ
که  یدر حال شود ینم دهیعالئم در فرد د نیا یشده و پس از مدت ارسازگ

 ستمیهمچنان در حال وقوع بوده و س ژنیاز کاهش اکس یناش يها بیآس
خود  ژهیو يها ییاز توانا یهر لحظه در حال از دست دادن بخش یعصب

که به آن  دهیپد نیاز ا یناش يها بیآس نکهی. با توجه به اباشد یم
در بلند  شود یگفته م زین وینورودژنرات ای یکننده عصب اهتب يها بیآس

 .کنند یرا احساس نم ها بیآس نیافراد ا دهد، یمدت خود را نشان م
و  دئوهایاز پزشکان و کارکنان سالمت در سراسر جهان و یتیجمع

منتشر  وعیماسک در کنترل ش ییبر عدم کارا یمبن يریتصو يها امیپ
شائبه  نیا یسازمان بهداشت جهان يها سؤال بردن پروتکل رینموده و با ز



 433/  پرده شانزدهم فریب
 

به گفته  ایالزم را نداشته و  یینمودند که اگر ماسک زدن کارا تیرا تقو
مانند سرطان و  یمهلک يها يماریاز پزشکان موجب بروز ب گریگروه د

بهداشت  و وزارت یاصرار سازمان بهداشت جهان شود، یم یاختالالت عصب
ماسک از چه  دنیشدن پوش يبر اجبار ینظر آن در سراسر جهان مبن ریز

به  انیمبتال شیو افزا يساز يماریسازمان در صدد ب نیا ایبابت است؟ آ
کنترل  يبرا يمذکور راهکار میتصم ایالذکر بوده؟ و  فوق يها يماریب

 یپزشک عیو صنا ییدارو يها یاکنون که کمپان باشد؟ یم وعیبحران ش
 مارتریب ایآن بر سر دارد که حاکم بالمنازع اقتصاد جهان شود آ يسودا

 ینیخود تضم نیدر کرة زم مارانیاز ب میعظ یتیبودن مردم و وجود جمع
بشر  دیجد ادیاعت اینخواهد بود؟ آ ها یکمپان نیو ا مانساز نیبر سلطه ا
 يسابق بشر به انرژ ادیاعت نیگزیبودن آن قرار است جا ماریبه دارو و ب
 ستهیساخته نباشد و شا یسؤال از عهده کس نیپاسخ به ا دیباشد؟ شا

 یباق يچالش نظر کیو  یپرسش ذهن کیمسئله در حدود  نیباشد ا
 چیغلط باشد چون به هرجهت تاکنون ه ای حیصح نکهیبماند صرفنظر از ا

 ژنینتوانسته ثابت کند زدن ماسک منجر به کاهش اکس یعلم قیتحق
از ذهن (تا آنجا که به  يا مسئله در گوشه نی. اما حفظ اگردد یخون م

 یسازمان بهداشت جهان يرفتارها شیپا يتوهم توطئه منجر نشود) برا
به  نیاز مردم کرة زم یمیظع تیالزم است چراکه اگر جمع يقدر

 شیاز پ شیب یامر موجب وابستگ نیمختلف مبتال باشند ا يها يماریب
مجموعه آن شده و به  ریز يداروساز يها یسازمان و کمپان نیجهان به ا

وجه ممکن سلطه جهان را در  نیتر یرانسانیشکل و غ نیتر رحمانه یب
 یداد و با شناخت واهدسازمان خ نیبه دست ا يا و فرا قاره یفرامل یسطح

 یاست حت ستهیشا میسازمان و کارنامه نه چندان پاك آن دار نیکه از ا
 ییآزما یعبور نکرده و راست یبه سادگ زیاحتماالت ن نیتر فیاز کنار ضع
 يبرا یلیکالم دل گری. به دمیبسپار شگاهیآزما يها کروسکوپیآن را به م

وجود  یعلم قاتیدر تحق روزتا به ام نیگروه از محقق نیا يصحت ادعاها
و شرط به  دیق یتام و ب نانیهم بر اطم یمحکم لیدل نیندارد اما همچن

 یتمام میدان یوجود ندارد! چرا که اکنون م یسازمان بهداشت جهان
کالن  يها سازمان لتریاز انحا از ف يو اکتشافات به نحو یعلم يها داده
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به  ندیبرآ يا افتهی سانسورها در صدد  سازمان نیگذشته و اگر ا یبهداشت
قرن جهان را  بید فرمانن نکهیا ایکار را انجام داده و  نیا توانند یم یراحت

 قرار دهند. یستیبحران ز کیدر آستانه 
مدت  یو طوالن یاصول ریاز استفاده غ یناش یشناس بیآن زمان آس تا

 :شود یدو محور خالصه م نیها در هم از ماسک
با استناد به  تواند ی: که میحال یو ب جهیمانند سرگ ی. بروز عالئم1
در  يپندار ماریحس خود ب يمنجر به القا دییتأ یروان شناخت يخطا

در  يو یمنیا ستمیس جهیکند، در نت دیفرد شده و استرس را در او تشد
 گردد. فیتضع روسیو کی وعیش طیشرا نیتر یبحران
و  ها ياز ماسک منجر به انباشت باکتر یو طوالن یراصولی. استفاده غ2
 ها کروبیم نیپشت ماسک گردد و خود ا يدر فضا زا يماریب يها قارچ

در صورت  ایکنند و  جادیمشابه با کرونا را ا یتنفس يها يماریقادر شوند ب
 رارمرگ ق یحت ای هیکرونا فرد را در معرض عفونت ثانو روسیبه و يابتال
 دهد.
صورت خود را  شتری. الزام و اجبار بر ماسک زدن سبب شود افراد ب3

که اگر به  ندیسطح ماسک را لمس نما نیخارانده و همچن ایلمس کرده 
در پوست کاهش  خطر یب يها کروبیم تیجمع یافراط يواسطه شستشو

اقدام  نیباشد ممکن است هم افتهی شیافزا زا يماریب يها گونه تیو جمع
 نیقبل مخاطرات ا يها گردد (در بخش یتنفس يها يماریب زمنجر به برو

 شده است). یاقدامات به طور کامل بررس
صورت  نیافراد مختلف به ا يبهداشت برا صالحیذ يها سازمان هیتوص

 يها ماسک ایو  یساده جراح يها از ماسک يکه افراد عاد باشد یم
بهداشت و  يها سیاستفاده کنند و کارکنان کادر درمان و سرو يا پارچه

ذرات  يدرصد 95آن جذب  يعلت نامگدار( N95ي ها سالمت از ماسک
رو به افراط رفته  جیکه به تدر يا هیکنند. توص استفادهموجود در هواست) 

به  N95 يها و مردم هراسان و وحشت زده را به سمت استفاده از ماسک
بابت آنها را مالمت کرد چرا که  نیاز ا توان یسوق داد و نم یمدت طوالن

 نیچن روسیو نیاز مرگبار بودن ا يا رسانه غاتیتبل میدر مقابل حجم عظ
هر  یمواقع نیو در چن ستین یبیاز جانب مردم امر غر یعکس العمل
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و  يماریب کیحاضر است  ندیبب دیکس جان خود را در معرض تهد
است که  نیامر ا قتیاختالل را به جان بخرد تا دستکم زنده بماند. حق

صرفنظر از تجمع  یمعمول يها ماسک ،یعلم يها افتهی نیطبق آخر
 يها از بابت اختالل در تبادل گاز یها مشکل چندان و قارچ ها يباکتر
اثرات  يدارا یتا مقدار کم N95 يها اما ماسک کند ینم جادیا یتنفس

. باشد یافراد م یمنیا ستمیو س یتنفس يگازها ستمینامطلوب بر س
موجب  یاگرچه استفاده از ماسک ممکن است در ابتدا تا حدود کم

بر  یاحتمال یلیامر ممکن است خود دل نیخون شود و ا ژنیکاهش اکس
به  یرسان ژنیاخالل در اکس جهیدر نت یو سردرد و درد عضالن جهیسرگ

استفاده  جهیخون در نت ژنیکاهش اکس یها باشد، اما به طور کل بافت نیا
 یچنان که برخ يمشهود بیکه آس ستین يا از ماسک در حدو اندازه

و  باشندداشته  یبر سالمت دستگاه تنفس کنند یادعا م پردازان هینظر
به افراط رفته است چرا  یمورد کم نیدر ا نانهیبدب اتیگفت نظر توان یم

 يحالت سازگار نیانسان قادر است رفت رفته با ا يولوژیزیف ستمیکه س
 يدر جهت القا یاسباب تواند یم یکند. اما استفاده از ماسک از جهات دایپ

فراهم  یمنیا ستمیس فیتضع نیاسترس و وحشت و همچن شتریهر چه ب
 قابل انکار هستند. ریاثرات غ نیکند که ا

 يها مدت از ماسک یاثرات استفاده طوالن نیمحقق 2006سال  در
N95  جهینت نینموده و به ا ینفر از کارکنان کادر درمان را بررس 212در 
 یاز جمله سردرد و خستگ یافراد بروز عالئم نیدرصد از ا 37که  دندیرس

 .1اند را گزارش داده یجیو احساس گ
در فرد  یهمان عالئم یبدان معناست که با استفاده از ماسک گاه نیا

آن را منتسب به  يها به صورت شبانه روز که رسانه شود یم داریپد
گمان  يادیروند همه روزه افراد ز نیکرونا دانسته و با هم يماریب
 شوند ین مو درما صیمراکز تشخ یمبتال به کرونا شده و راه کنند یم

قرار دهد) و  انیرا در شمار مبتال يجواب مثبت کاذب و ت(که ممکن اس

                                                           
1 Headaches and the N95 face mask amongst healthcare provider, E C 

H Lim et al.2006 
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موجب کاهش  يپندار ماریاز خود ب ینکنند استرس ناش نیاگر چن یحت
 آنها خواهد شد. یمنیا ستمیس ییتوانا

ها موجب بروز عالئم فوق الذکر شده  ماسک نیچه علت استفاده از ا به
نوع ماسک در دورة  نیا دنیپوش ایاست؟ آ نیامر مخاطره آفر نیا ایو آ
 بر سالمت افراد دارد؟ انباریاثرات ز وعیش

که  ست یهیها بد ماسک نیا میضخ تیبا توجه به ماه ينظر تئور از
 هیافراد تخل هیدر هر بازدم از ر ستیبا یکه م يدیاکس ياز کربن د یبخش

ماسک محبوس شده و  يکامالً خارج شود در فضا ینیو از دهان و ب
 نیفرد گردد و بد يها هیوارد ر ياز آن ممکن است در دم بعد یبخش
 يورود يدر هوا باشد یم یگاز سم کیکه  دیاکس يد بندرصد کر بیترت

در  ایپرکپنیموسوم به ها یو منجر به بروز حالت افتهی شیافزا ها هیبه ر
ها به صورت  ماسک نیکه از ا يساده افراد انی. به بشود یخون افراد م

از کربن  يممکن است درصد باالتر کنند یاستفاده م یو افراط یراصولیغ
حالت منجر به  نیا کیمنولوژیخود داشته و از نظر ا وندر خ دیاکس يد

 :1گردد یم یمنیا ستمیو س یعصب ستمیدر س یبروز اختالالت
به واسطه کاهش  یذات یمنیا ستمیموجب اختالل در س ایپرکپنی. ها1

 نیاز مهمتر یکی: گردد یم دیسف يها در گلبول یمنیا یاصل يفاکتورها
 ندیکه آغازگر فرا باشد یم NF-KB يا التهاب فاکتور هسته يفاکتورها

 يها از ژن سیرونو شیبوده و با افزا زا يماریالتهاب و مبارزه به عوامل ب
 تی. اهمشود یآغاز م یالتهاب يها نیتوکایسا دیالتهاب با تول يها ریمس نآ
 لیآن به دال دیکه هر گونه کاهش در تول ست يا فاکتور به اندازه نیا

 یعفون يها يماریفرد به انواع ب يابتال شیموجب افزا یطیو مح یکیژنت
فاکتور  نیا انیخون موجب کاهش ب دیاکس يکربن د شی. افزاگردد یم

با  گرید انی. به بشود یم یمنیا ستمیس فیو به تبع آن تضع تیپراهم
خود را در مقابل  یها افراد به نوع ماسک نیمدت از ا یاستفاده طوالن

بروز  CDCکه  ست یدر حال نی. اسازند یم تر فیکم دفاع و ضع ها کروبیم
                                                           

1 Hypercapnia Suppresses Macrophage Antiviral Activity and 
Increases Mortality of Influenza A Infection via Akt1, 

https://doi.org/10.1101/2020.02.13.946400doi 
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 يا نهیزم يها يماریب يکه دارا داند یم يعارضه را محدود به افراد نیا
کرونا  وعیو ابداً در نظر نگرفته است که در دوره ش باشند یم يویر
و استرس و... تا  ییایمیافراد در اثر برخورد با مواد ش یذات یمنیا ستمیس

 کرده است. يویر مارانیب هیشب زیرا ن يبه چه اندازه مردم عاد
 يمناسب برا یطیشرا یتنفس يدر مجار دیاکس يکربن د شی. افزا2

 لوسیبمانند هموف یکننده پنومون جادیا يها ياز باکتر گرید یرشد گروه
به عنوان عفونت  يکه در مطالعات متعدد سازد یآنفوالنزا را فراهم م

با  يباکتر نیاز ا یآنفوالنزا و کرونا گزارش شده است. عفونت ناش هیثانو
همراه  تیو در کودکان با بروز مننژ یتب، بدن درد، سرفه، پنومون زبرو

. درمان باشد یم الیباکتر یتنفس يها عفونت نیتر بوده و از جمله مهلک
 نیسیترومایو آز نیسیترومایکالر ن،یسفالوسپور زیعفونت تجو نیا
 نیشده و به ا یاحتماالت بررس نیقبل ا يها (که در بخش باشد یم

 يداروها نیتر از موفق یکی نیسیترومایکه چرا آز میا تهمسئله پرداخ
 تیتقو یاحتمال کم نیا نجایبه کرونا بوده است، ا انیدر مبتال یاندرم

 )شود یم
 یروسیضد و تیدر خون باعث کاهش فعال دیاکس يکربن د شی. افزا3

. به علت شود یها م به نام ماکروفاژ دیسف يها از گلبول یگروه مهم
 دیاکس يباال بودن کربن د جهیکه در نت Aktوابسته به  ریاختالل در مس

فعال کردن  نیو همچن ها روسیو دنیها قادر به بلع ماکروفاژ دهد یرخ م
) نخواهند بود و ها تیژن به لنفوس ی(عرضه آنت یاکتساب یمنیا يرهایمس
 جادیا ها يو باکتر ها روسیو ییزا يماریب يبرا ییفرصت طال بیترت نیبد
 .شود یم

نوع از  نیاز ا یاصول ریو غ یاستفاده طوالن ياز نظر تئور پس
و  ییزا يماری) موجب بضیبدون تعو ژهی(به و يها توسط افراد عاد ماسک

 جهیکه در نت ییها يماریب نکهیا ژهی. به وشود یم یمنیا ستمیس فیتضع
اما  باشد یکرونا  م يماریب هیشب اریاز نظر عالئم بس دهد یامر رخ م نیا
به  ستیبا یاتفافات رخ داده باشد را م نیا زین تیدر عالم واقع نکهیا
 از آن ثبت نشده است. یسپرد که البته تاکنون گزارش شگاهیآزما کروسکوپیم
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و آموزش  یرسان و عدم اطالع یراصولیما با استفاده غ بیترت نیبد
را در  ییها يماریابتال به ب نهیکه خود زم میا برده یافراد را به سمت حیصح

 .باشد یبه کرونا م هیشب اریخود فراهم کنند که بس
در مقابل  دیو شا دیها آنگونه که با اگر ماسک دیاز خود پرس دیبا حال

موجب  توانند یحال خود م نیو در ع کنند یاز ما محافظت نم ها روسیو
اندازه بر  نیتا ا لیشوند به چه دل کیمنولوژیو ا یبروز اختالالت عصب

 گردد؟ یم يآنها پافشار دنیپوش

 يماسک اجبار یشناس روان بعد
 يالقا تواند یبر اجبار و اصرار استفاده از ماسک م یاحتمال لیدل کی

با فرض  یحت میدان یباشد! چرا که م يو قصور در مردم عاد ریحس تقص
 رپایقانون را ز نیا یلیبه هر دل يادیکردن ماسک بازهم افراد ز ياجبار

 توانند یها م رسانه طیشرا نیبا ا کنند؛ یگذاشته و از ماسک استفاده نم
را متوجه خود مردم کرده و  انیمبتال شیو افزا وعیش ریساده تقص اریبس

صورت که مردم به  نیمردم را در مقابل مردم قرار دهند، به ا یبه نوع
و  روسیکه همانا سازندگان و وعیش یاصل نیو مقصر نیمسبب نکهیا يجا

 یمصنوع یدمیکنندگان رعب و وحشت و اپ جادینشرکنندگان آن، ا
 طیشرا نیرا مقصر ا يسپرده و مردم عاد یبه بوته فراموش راهستند 

 یحت يمردم عاد يمتعدد ياهایدر جغراف میدان یکه م یبدانند. در حال
 ییها در کشور یخود از ماسک استفاده نکرده و حت یونیلیدر تجمعات م

رخ نداده بلکه  یانسان يا نبوده نه تنها فاجعه يکه استفاده از ماسک اجبار
(در  باشد یکمتر م زیو کشته شدگان ن انیآمار مبتال یبیبه طرز عج

 پرداخت). میموضوع خواه نیبه ا يبعد يها بخش
رفتار کم کم به صورت  نیرسانه ا غاتیشدن ماسک و تبل ياجبار با

و  النهیذر یهنجارشکن کیدرآمده و ماسک نزدن  یارزش اجتماع کی
 يکه آمار یو به دنبال آن زمان شود یدر حق همنوع قلمداد م تیجنا
 شود یها نشر م توسط رسانه انیمبتال شیو افزا وعیش دیبر تشد یمبن

 .رود یمردم را نشانه م تهاما کانیناخواسته پ
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فرار   یها نوع شدن ماسک توسط حکومت ياجبار قتیحق در
بوده که  یاحتمال يرهایو تقص ها تیاز مسئول استمدارانیهوشمندانه س

ها در خصوص  از حکومت يگر تالش دارد با انحراف افکار مردم از مطالبه
 تیوضع نیا ياز جنس مردم برا يو مقابله با آن مقصر وعیکنترل ش

با  یتوسط چه کس روسیو نیکنند که ا فراموشفراهم ساخته و مردم 
 ساخته شده است. یچه اهداف
دشوار و حساس  يها ریگ میتصم دهیچیبحران دورة سخت و پ دورة

حصول  يداده و برا حیاهم را بر مهم ترج ستیبا یم یبوده و گاه
که  میاستفاده کن ییها است از روش نیمساعد گاه مصلحت در ا يا جهینت

 کی. مثالً در زمان مواجهه با ستندین خطر یچندان ب يدر حالت عاد
استفاده از  کند، یم دیها را تهد از انسان ياریبس جانمهلک که  يریگ همه
 ریکند چندان امر غ ییزا يماریاز افراد ب یدر برخ دیکه شا یماسک
ابعاد  نیبا ا يدگریعامل تهد ایآ نجاستیا یاما نکته اساس ست،ین یمعمول

به  دیاز آن تهد ییرها يرا  برا ییها يماریوجود دارد که ما خطر بروز ب
که  ست يا تعمداً به گونه ها يگذار استیس نیا نشیچ ایو  م؟یجان بخر

 يماریکنند و حال که تصادفاً عالئم ب يماریافراد با انجام آنها احساس ب
 یبهداشت افراط جهیکه در نت ست ییها يماریهمان ب هیمهلک (کرونا) شب

مهلک و هراس و  يماریافراد دائماً در ظن به ب شوند یبه آن دچار م
 از آن به سر ببرند؟ یوحشت ناش

 هیکرونا در هر فصل شب روسیکه عالئم و دینما ینم بیعج یاندک ایآ
 رییتغ زیفصول عالئم ن رییآن فصل بوده و با تغ يها يماریب نیتر جیرا
 تر جیرا ها یو پنومون ها یمثالً در فصل زمستان که سرماخوردگ کند؟ یم

در فصل بهار  ج،یرا يها یبه شکل سرماخوردگ يماریب نیهستند عالئم ا
همچون التهاب چشم و از دست  یهستند، عالئم جیرا ها تیحساس هک

 ستیو خارش) به ل ریکه ی(حت یو التهاب پوست ییو چشا ییایرفتن بو
 یگوارش يها ییدر تابستان که همواره نارسا تاًیو نها شود یعالئم اضافه م

 یتالالت گوارشاخ رندهیدربرگ کبارهیبه  يماریب نیاست عالئم ا جیرا
 گردد؟ یم
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شدن آن  ياست که ماسک و اجبار نیهر حال استنباط نگارنده ا به
 کیو  یاسیمسئله س کیمحور باشد  مسئله بهداشت کیاز آنکه  شیب

! بیفر يروزیاز پ ي. نمادباشد یم دیسف یجهان يقدرت از کودتا شینما
 یقابل توجه يایتوانسته مزا یدانشمندان دانمارک قاتیچرا که نه تحق

بدون ماسک در  ينفر ونیلیم تیدست دهد، نه جمع بهماسک زدن  يبرا
 اند! کربال و بالروس و... به کام مرگ رفته

مغلوب را  نیمردم سرزم یتا مدت نیسرزم کیگذشته فاتحان  در
لباس  يخاص بر رو يدوختن نماد ایخاص و  یلباس دنیملزم به پوش

از  یشیخود را با نما دیحکومت جد سیتأس قیطر نیتا بد کردند یخود م
ها به عرصه  که ماسک ياز همان روز رسد ی. به نظر مندیقدرت اعالم نما
 يکودتا قدر نیبودن ا نیو فشن پا نهاد، جنبه نماد نگیمد و صنعت مدل

 شده است. دایهو شتریب
 گرید ةزود است و الزم است چند پرد يپرسش قدر نیپاسخ به ا يبرا
در کنار هم  بیقطعات پازل فر تیذکر شود تا در نها بیفر تیاز روا

 گردد. لیتکم
از ماسک بدون توجه به مخاطرات آن (که  یبه جز استفاده افراط ایآ

هزاران فرد هراسان را از  دیو هر روز صدها و شا میشاهد آن بود اریبس
از  یبر صورت دارند بلکه گروه N95که نه تنها ماسک  میا دهید کینزد

استفاده  زیآن ن ریدر ز یجراح يها از ماسک هیصورت چند ال آنها به
اند)  صورت توأم کرده لدیها را با پوشش ش ماسک زین یگروه وکرده 

را در درون بدن خود  يماریوجود دارد که افراد خود ب زین يگرید يها راه
خارج از بدن آنها  ییاز جا يماریکه گمان کنند ب یپرورش دهند در حال

 وارد شده است؟
از نظر ” تواند یخود م ياز ماسک بدون آموزش و روشنگر استفاده

 “میفرض کن”اگر  یباشد. مثال حت یمختلف يها يماریمحل بروز ب “يتئور
از  يریداشته باشد و افراد با لمس سطوح مقاد قتیانتقال از سطوح حق

دستان خود قرار دهند،  يبر رو باشد یم ییزا يماریرا که قادر به ب روسیو
هر چند  ستیبا یصورت داشته باشد که م يبر رو یفرد ماسک نیاگر ا

کند ذرات  میصورت خود تنظ يآن را لمس نموده و بر رو کباری قهیدق
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 يو یبه ماسک متصل شده و ممکن است وارد دستگاه تنفس یروسیو
 شتریب کنند یمکه افراد از ماسک استفاده  یهنگام نیشود. عالوه بر ا

به صورت  شتریب ست یهیو بد شوند یم يجلد يها دچار خارش و التهاب
دست خود داشته   يرا بر رو یروسیخود دست بزنند، حال اگر ذرات و

 یتنفس يو مجار ها نوسیاز س روسیکار شانس ورود و نیباشند با ا
 .افتیخواهد  شیافزا

و اختالالت  ها يماریتا به چه اندازه از ب تیدر عالم واقع نکهیا اما
مسئله  قاتیمشابه تحق یقاتیبه تحق ازیشده بدان مرتبط است ن جادیا

 .باشد ینم سریم ها یسادگ نیآن به ا یانتقال از سطوح داشته و بررس
و مفرط  حیناصح دنیاثبات شده پوش بیآس نیکه کمتر یطیشرا در

 باشد ینفس م یتنگ یسردرد و گاه جه،یسرگ ،یماسک شامل درد عضالن
اند که  را تجربه کرده یماسک زدن عالئم جهیافراد در نت زانیتا به چه م

دچار ترس و  يپندار ماریدانسته و با خودب روسیاز و یبالفاصله آن را ناش
به  ایاز دن یواقعه در مناطق نیاز ا یناش یروان بیاند؟ آس استرس شده

 ها ابانیاعتراض به خ يز مردم را براا يادیز تیبوده که جمع يحد
شاهد تجمعات  ایفرنیو کال نیلندن و برل رینقاط جهان نظ یکشانده و اقص

 يتوطئه و ترفند کیرا  يدست بوده که ماسک اجبار نیاز ا یو اعتراضات
 نیحاضر در ا نیمعترض نکهیاند و شگفت ا شمرده يمارسازیب يبرا

 یاجتماع يگذار بر صورت نداشته و فاصله یکدام ماسک چیتجمعات که ه
خون  باریجو کیها چشم به راه  نکرده بودند و هر قدر رسانه تیرعا زیرا ن

 بود! هودهیتجمعات بودند ب نیاز ا یناش یو فاجعه انسان

 
 مد بهتر شما را نجات خواهد داد؟ یکدام کمپان -123 ریتصو
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 و زنان تنها ینظام یکشت يمعما
 يماریمرموز از ب يا نشر و جنبه وعیکه  در دوره ش ياز اخبار یکی

 انوردانینفر از در 61تعداد  يجهان گذاشت ابتال دیکرونا را به معرض د
 35افراد  نیکه ا یکرونا بود، در حال روسیبه و ینیآرژانت یکشت کیدر 

 یاند و حت نداشته یارتباط چیخارج ه يایبوده و با دن ایدر يروز بر رو
همه آنها انجام شده بوده و  يبر رو PCRتست  یقبل از سوار شدن بر کشت

 یبا احتساب چهارده روز دورة نهفتگ یاند. حت بوده نهیروز در قرنط 14
 ياز غربالگر شگاهیآزما یو ناتوان شی(با فرض خطا در انجام آزما روسیو

 محل(که خود عالمت یانتقال از ناقل ب رشیبا فرض پذ ی) و حتنیناقل
روز در  35که بعد از  رفتیپذ توان ینم یچالش است) باز هم از نظر علم

 .1به کرونا مبتال شده باشد يفرد یکشت نیا
خود را به  وعیاز زنان که در آلمان در دوره ش يادیعده ز نیبر ا عالوه

خارج از خانه  يایبا دن یارتباط چینموده و ه نهیطور کامل در منزل قرنط
از منزل خارج نشده و مواد  دیخر يبرا یکه حت يوربه ط -نداشتند 

 لیآنها توسط کارکنان فروشگاه به درب منزل تحو حتاجیو ما ییغذا
کامل به داخل منزل منتقل شده  یشده و پس از شستشو و ضدعفون یم

 منتقل شدند.  مارستانیمبتال شده و به ب“ کرونا يماریب”به  زین -بود 
در  یبهداشت يها از اندازه پروتکل شیب تیقابل توجه رعا نکته

پرسش را به ذهن متبادر  نیا شیاز پ شیو ب باشد یم یکشت نیکارکنان ا
از ابتال  يریجلوگ يکه برا یممکن است همان اقدامات ایکه آ کند یم

 شدن سوق داده باشد؟ ماریب شتریما را به سمت ب میا انجام داده
 کند ینکته جلب م نیتوجه ما را به ا شیاز پ شیمشابه ب يموارد بروز

آنگونه نباشد  يماریبه ب يو ابتال روسیانتقال و ریممکن است مس ایکه آ
ذکر  دیوجود دارد؟ شا یاشتباه یپاندم نیدر ا ایآ م؟یکن یکه ما تصور م

 کند. ياریپرسش  نیما را در پاسخ به ا بیاز فر گرید يا پرده
 ام ساخته یروسیو”

 “پوزه بند آغاز شده است... دیسف يکودتا

                                                           
 به نقل از رویترز 1



 بیهفدهم فر ةپرد
 
 
بزرگتر!(رودلف  یاسیهمان طبابت است در مق استیس”

 )“رشایو

 یبا بهداشت افراط یوسواس، افسردگ يالقا
 یبعد پزشک ازمندیقرن تنها ن بیبه عظمت فر یجهان یطرح یطراح

 زین یروان يها نهیبه در نظر گرفتن زم ازینبوده و طبعاً ن یشناس ستیو ز
به  ستیبا یم بیو تفکر است و طراح فر شهیاند بیدارد. چرا که آفت فر

موضوع مطلع نشوند و  نیخوردگان از ا بیمتوسل شود تا فر يا هر حربه
 .ندیماخود استفاده ن یعقالن يکمتر از قوا

که در هنگامه وحشت،  افتهیتکامل  يا انسان به گونه یعصب ستمیس
 يریگ که مسئول شکل ییها وسواس بخش یو حت یاسترس، افسردگ

شده و در مقابل  رفعالیاست به طور موقت غ يخرَدورزانه بشر يرفتارها
از  شی) بیوانیاست (مغز ح اتیکه مسئول حفظ بقاء و ح ییها بخش

 اندازه فعال گردد.
بر جهان مشغول نگاه داشتن آنها به  يرهبر يها از ترفند یکی امروزه

 نیکند که ا میآنها را تنظ یعصب ستمیس يا است که به گونه یمسائل
خاطر است که  نیبازمانده باشند و به هم زیاز تفکر و تعقل ن یافراد حت
که هر لحظه  یارجخ یاز جمله وجود دشمن یمسائل ها کتاتوریاغلب د
 دهند یرا در صدر سخنان خود قرار م اوردیبه ما هجوم ب ستممکن ا

 یمتفاوت يها  ینگران زین برالیرهبران ل یحت ای) و ی(مثالً رهبر کره شمال
 یلیفس يها اتمام منابع سوخت ن،یگرم شدن زم سم،یاز جنس رشد ترور

 .کنند یرا در سخنان خود حذف نم شرفتیطرد و باز ماندن از ماراتن پ
به انسان  ی: افسردگدیگو یم یبزرگ آلمان لسوفیف چه،ین کیفردر

نادان نگاه داشتن انسان  يبرا نینخواهد داد، بنابرا دنیشیفرصت اند
 و افسرده ساخت. نیرا اندوهگ يبه هر روش ممکن و ستیبا یم
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که مردم  ست ییو حکام، جا استمدارانیبهشت رهبران، س قتیحق در
فاقد شعور  يا باشند و به مانند گله عینادان، افسرده و مط شتریهر چه ب

 یو اندوه نقش مهم یافسردگ انیم نی. در اردیچوپانان قرار گ نیا دیدر 
 تیکه از جمع ییتا جا کند یم فایساختن مردم ا دیو مق يدر فرمانبردار

و اطاعت  عیمط يا گله تواند یشعور و صاحب کرامت م يذ یانسان
 آورد. دیپد کنند یکورکورانه از رهبران اطاعت م شهیکه بدون اند یکنندگان
بر مردم بوده  ياز رهبر يدیکرونا سرآغاز نوع جد وعیدوره ش ایآ اما

آمده و  دیپد يبا چه ساز و کار يرهبر نیاست؟ اگر پاسخ مثبت است ا
 است؟ رفتهیانجام پذ
 به نام وسواس. فرزند ترس! ست يا در واژه پاسخ

و وسواس عمل است، که رابطه آن با  يشامل وسواس فکر وسواس
 تواند یکه هم وسواس م يرابطه الزم و ملزوم است. به طور یافسردگ

مستعد بروز وسواس  اریشود و هم افراد افسرده بس یمنتج به افسردگ
و  هدیدر هم تن یمفهوم یکالم وسواس و افسردگ گریهستند و به د

 .گرندیکدی دهییزا
 يو فضا يا وحشت رسانه يریگ کرونا و مقارن با همه وعیش يابتدا از

 یبهداشت يها و مراقبت يریشگیراه بقاء پ گانهیوحشت حاکم بر جهان 
ها به  دست يشستشو یکه سازمان بهداشت جهان ییبوده است، تا جا

مرتبه در طول روز  30تا  20را به تعداد  ندهیبا مواد شو هیثان 20مدت 
 يها از دستورالعمل یکی) به عنوان شتریب  یررسمیغ منابعدر  ی(حت
 .کند یم یمعرف روسیمقابله با و یاصل

سطح پوست  دیمف يها کروبیمفرط بر م يشستشو بیاز آس صرفنظر
عمل  نیپوست ا یرونیب يها هیبر ال ها ندهیاثرات مخرب شو نیو همچن

قرن به  بیفر يها که خود از پرده شود یم زین يگرید جیمنجر به نتا
 .رود یشمار م
هستند که  یاعمال و اقدامات فراوان يماریمواقع بحران و ب در

به عنوان دارونما عمل کنند.  یدر صورت فقدان آثار واقع یحت توانند یم
 پنجصرف روزانه از سرطان گفته شود که م یمثالً اگر به فرد مبتال به نوع

 یممکن است بنابر آثار روان گردد یم يعدد هسته زردآلو موجب درمان و
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رخ  یکینولوژومیا - یبه درمان فعل و انفعاالت عصب ماریاز اعتماد ب یناش
 اریکه مشابه آن بس میباش ماریدر فرد ب يشاهد بهبود جهیدهد که در نت

 نجایشده (در ا یکه عمل معرف ست یدر صورت نیاتفاق افتاده است. اما ا
 .شدبا يگریخطرساز نباشد که آغازگر اختالالت د یهسته زردآلو) خود عمل

خطرناك به نظر  يها امر از حد دست شیشستن ب دینگاه اول شا در
 يو گرما ندهیاز عطر خوش مواد شو ياحساس بهتر نکهینرسد مخصوصاً ا

اقدام  یاقدام را نوع نیو مراقبت توأم شده و ا تیمطبوع آب با حس امن
 يو سطوح امر ایاش یضدعفون ای. کند یم یتلق رانهیشگیمثبت و پ

 زیها چ دستورالعمل نیپنهان ا يها هیاما در ال برسد،دلچسب به نظر 
 به نام وسواس! رود یم یکه رفته رفته رو به اختالل ينهفته است. رفتار يگرید

 .ست یوسواس هم خود دروازه ورود به افسردگ و
 ییزهایچو چه  يرفتار يچه تابلو یوسواس و افسردگ نیا یخروج اما

 قرن درآورده است؟ بیفر يها خواهد بود که آن را در زمره پرده
از  يانسان زد و مختصر يمرکز یعصب ستمیبه س یپل دیبا نخست

 نمود. یحالت را بررس نیاعصاب در ا يزولوژینوروف
 

 
انگلستان  جیدانشگاه کمبر يها فوق که از پژوهش ریدر تصو -124 ریتصو

مغز مبتال به وسواس و  کیو  يمغز عاد کی انیم يها ارائه شده است، تفاوت
 .دیکن یقشر مغز مشاهده م يها در نورون تیرا از نظر فعال یافسردگ
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مشخص است افراد در حالت وسواس و  124 ریهمانطور که در تصو
 نیاند به ا را از خود نشان داده یعصب تیاز فعال یمتفاوت يالگو یافسردگ

فعال شده(رنگ  ياز حالت عاد شیدر مغز آنها ب ییها معنا که بخش
افراد  نیدر ا یمتفاوت يها موجب بروز رفتارها بخش نیا تیقرمز) و فعال

 .گردد یم
فعل و انفعاالت  نیا قیدق یکتاب بررس نیهدف ا نکهیتوجه به ا با

قرن و اهداف آن (که  بیآن صرفاً اشاره به ابعاد فر فیتأل زهینبوده و انگ
قبل باز هم  يها مانند بخش باشد، یاز آنهاست) م یکی يرهبر نینسل نو
 .گردد یموارد پرتعداد اکتفا م نیمورد از ا کیبه ذکر 

 :Anterior Cingulat Cortex ای ACC هیناح -
از حد  شیدرد است: با ب يریگ مسئول پردازش و شکل ACC هی. ناح1

شده است! با فعال  دیدرد و رنج تشد يها گنالیبخش س نیفعال بودن ا
احساس درد و فالکت کرده و خود را  شیاز پ شیمنطقه افراد ب نیبودن ا

. در واقع افراد مبتال به داند یم میو مشکالت عظ گران يها رنج ریاس
 یواقع ریغ يها کتاز احساس درد و فال یافسردگ -وسواس  تاختالال

 يها ها را به سمت رفتار آن یکه گاه شوند یم یوصف ناشدن یدچار رنج
درد و  نیکه اغلب ا ی. در حالدهد یسوق م یخطرناك مانند خودکش

رفتار  نیا ای(آ باشد یو برخاسته از اوهام م یرمنطقیغ ،یرواقعیها غ رنج
 یاحساس درد و فالکت انسان را وادار به هر امر مشکوک ایآ ست؟یآشنا ن

 نخواهد کرد؟) یبهداشت يها و پروتکل ونیناسیمانند تن دادن به واکس
. شود یو انزوا م یحس طرد شدگ يبخش باعث القا نی. فعال بودن ا2

از دانش آموزان  یمدرسه گروه کیدانش آموزان  يمطالعه بر رو کیدر 
دانش آموزان گفته شد تا به آنها  ریفوتبال کرده اما به سا يرا وارد باز

 نی. مغز ارندیبگ دهیناد يباز نیآنها را در زم یپاس نداده و به نوع
قرار  یمورد بررس MRI يسپس بالفاصله توسط تکنولوژ آموزان نشدا

بود.  نیریبا سا سهیدر مقا ACCاز اندازه  شیب تیآن فعال جهیگرفت و نت
در ارتباط  اریبس یمنطقه با حس انزوا و طرد شدگ نیا تیالفع جهیدر نت

خطرناك  یافراد که احساس ریو تفاوت با سا یاست. حس جدا افتادگ
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جامعه  تواند یرفتار تا به چه اندازه م نیا ست؟یرفتار آشنا ن نیا ایاست (آ
 نوظهور کند؟) يها يرهبر رشیرا مستعد پذ یجهان

 گردد یم یاز حد احساس شیب کردیرو جادیباعث ا ACC. فعال بودن 3
 يها نوعاً رفتار یافسردگ -خاطر است افراد مبتال به وسواس  نیو به هم

ها  ساعت ابانیدر خ يا مرگ گربه ياز خود نشان داده مثالً برا یعیرطبیغ
آنها  يبرا یمسائل عقالن ریاما سا کنند یم هیبوده و گر نیاندوهگ

هنرمند نه  کیمرگ  يها برا ساعت ای! و رود یمهم به شمار نم یضوعمو
شدگان سقوط  کشته يرفته و برا ها ابانیچندان صاحب هنر به خ

سفارت بر  واریپر شمار پشت د يها شمع ییکشور اروپا کی يمایهواپ
خود  یمحل زندگ يو نسبت به کودکان کار در چند متر افروزند یم
 )ست؟یرفتار آشنا ن نیا ایهستند (آ اعتنا یب

 ياز اندازه از نظر رفتار شیشما ب شود یباعث م ACCفعال بودن . 4
 !دیپاداش و مجازات باش ستمیوابسته به س

 ی(مثالً ماسک نزدن) و مورد مجازات دیمرتکب شد ییاگر خطا یعنی
(شماتت جامعه) کمتر به تکرار آن عمل  دیهر چند کوچک قرار گرفت

 ياز سو اریکه بس دیمرتکب شد یاگر بالعکس عمل ای! و دیباش لیما
بهداشت، ماسک  تیاست (مانند رعا میحاکمان و جامعه مورد ارج و تکر

. فعال بودن محور دیبه تکرار آن باش لیما اری) بسیطافرا يزدن، شستشو
 نیاز بزرگتر یکی افسردگی - وسواس به مبتال افراد در مجازات –پاداش 

گروه  نیکه ا ییحاکمان و رهبران جهان بوده تا جا يبرا یمواهب اله
باشند.  يرفتار ستمیس نیا ریتحت تأث شتریمردم ب کنند یهمواره تالش م

از  یکیکه امروزه  فریپاداش و ک جهیجامعه در نت يدارفرمانبر یبه نوع
و  یدر حالت افسردگ رود یها به شمار م جوامع و تمدن يریگ ارکان شکل
بر عالقه رهبران و  یلیدل نیو هم گردد یم دیتشد اریوسواس بس

 باًیتقر يرفتار ستمیس نی. اباشد یم يرفتار ستمیس نیبر ا استمدارانیس
که امروزه در  یواناتیبوده و غالب ح مشترك وانیانسان و ح انیم
روزها  نیکه ا یواناتیو ح آورد یما را فراهم م یموجبات سرگرم ها ركیس

کردند با  باتریبشر را ز یزندگ ستانهیرام و همز یدر کنار بشر با حالت
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رفتار آشنا  نیا ایاند. (آ شده تیترب يرفتار ستمیس نیاستفاده از هم
 )ست؟ین

و به اصطالح  رانهیرادگیا يو بروز رفتارها ACC. فعال بودن 5
تر بوده  فعال هیناح نیدر ارتباط بوده و هر قدر ا یانسان يها یتینارضا

اند.  و انتقادگر بوده یو ناراض ریرادگیا يافراد قیتحق شرکت کنندگان در
 )ست؟یرفتار آشنا ن نیا ای(آ

 یاز وسواس و افسردگ یناش يرفتار - یآثار عصب انیاز م حال
اندازه  نیمردم تا به ا یپرسش پاسخ داد که چرا افسردگ نیبه ا توان یم

نه تنها  یمطلوب حاکمان و رهبران جهان است.چرا که با وجود افسردگ
از  یبلکه موجب بروز حالت گردد، یاز مردم سلب م دنیشیفرصت اند
پاداش و مجازات  یاز وحشت و رنج با چاشن یناش رکورانهکو يفرمانبردار

 .گردد یم
 يافسرده که در اعماق افکار خود احساس فالکت و انزوا به و یمردم

بدل به  ی) به راحتفری(پاداش و کیتیریمد ریتداب یدست داده با کم
مطلوب هر  تیخواهد شد که غا عیو مواجب و مط رهیج یب یسربازان

 يبا القا خواهند یکه رهبران از مردم م يزی. هر آن چست يرهبر
 مختلف قابل حصول است. يها و وسواس یافسردگ

 ریکه اکنون درگ ی! مردممیکرونا بازگرد روسیو وعیبه دورة ش حال
 چند محور از موارد فوق هستند:

همنوع  ،يمارپنداریخودب ،یمصنوع یدمیاز اپ یناش يوسواس فکر .1
 ایها و همه اش نسبت به همه انسان تیو ظن به ناقل یهراس
 و همه جا زیهمه چ یافراط یاز ضدعفون یناش ی. وسواس عمل2
و  ها حگاهیمشاغل و تفر یلیو تعط نهیاز قرنط یناش ی. افسردگ3
 خانواده یاز همنوعان و حت ییجدا

 ياز شرکا يو دور یالقاء شده در اثر وسواس بهداشت یافسردگ. 4
 یجنس
(که  يا رسانه غاتیو تبل یاز سؤاالت ذهن یناش أسیو  ی. افسردگ5

 یباز به روال سابق زندگ ایادامه خواهد داشت، آ یتا چه زمان تیوضع نیا
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از  يافراد ایآ شود، یقبل م هیدوباره جهان شب ایگشت، آ میبازخواه
 خواهد رفت) نیام از ب و خانواده کانینزد

 بیطراحان فر زهیباشد که انگ يزیهمان چ دیشا طیشرا نیا یخروج
تن  طیشرا نیبرون رفت از ا يخسته و افسرده که برا یبوده است. مردم

 ست یهیفروگذار نخواهند کرد. و بد یاقدام چیو از ه دهند یم يبه هر کار
نجات و  يبوده و رنگ و بو دیاز ام يا که روزنه زیهر چ یطیشرا نیدر چن

قلمداد شده و اقبال  یاله یداشته باشد در چشم مردم موهبت یصخال
 یطیشرا نیواکسن در چن کیبه سود آن خواهد بود. مثالً کشف  یعموم

که افکار  یخواهد بود در حال بتیهمان فرشته نجات از درد و مص
 دیشیگز نخواهد اندو اندوه و اضطراب هر یسرکوب شده در اثر افسردگ

اصالً  ایوجود داشته است؟ آ اسیمق نیاز ابتدا در ا يماریب نیاصالً چن ایآ
وجود دارد؟ چرا با وجود امکان انتقال از ناقل  ونیناسیبه واکس يازین
 يماریتظاهرات کننده و عزادار دچار ب یونیلیم تیجمع عالمت یب

 ایبودند و  نهیکه به طور مطلق در قرنط ياند؟ به چه علت افراد نشده
چرا به  نکهیا ایمبتال شدند؟  يماریبه ب ینیرژانتآ یکشت ياعضا یحت

سه واکسن  تیاز موفق کایانتخابات آمر جیفاصله چند ساعت از اعالم نتا
چند  روسیخاستگاه و ن،یچگونه ووهان چ نکهیا ای شود؟ یسخن گفته م

 تیچند ده هزار نفره بدون رعا يها والیفست يریگ ماه پس از آغاز همه
 دیشیموضوعات نخواهند اند نیکند؟ بالطبع افراد بد یها برگزار م پروتکل

از  یبه دنبال راه خروج یذهن یو خستگ یو فقط و فقط بر اثر افسردگ
 خواهند بود. تیوضع نیا

 دیشا یاز ترس و افسردگ یناش يها از فشار يو عار یعیذهن طب کی
 جهیکه در نت یسؤاالت باشد اما ذهن نیا يبرا ییها اسخبه دنبال پ

 دهد یم حیو استرس تحت فشار و سرکوب قرار گرفته ترج یافسردگ
خاطر  نیکننده! به هم لیگر و شنونده اخبار باشد تا متفکر و تحل نظاره

و  رفتهیرا پذ یرواقعیو غ یاخبار منف دهند یم حیاست اغلب مردم ترج
افراد  نیعمل کنند، چون ا یسازمان بهداشت جهان يها کماکان به برنامه
اند که برطرف شدن  شده ییمغزشو یدچار نوع ییالقا یبه واسطه افسردگ
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 نیاز عهده ا یدر سطح کالن داشته و حت يا مجدانه يها به تالش ازیآن ن
 .دیآ ینمبر  زیسطور ن

آن  يا رسانه غاتیکرونا و تبل روسیو وعیبه لطف ش نکهیکالم ا خالصه
 یناش یروان و خسته یافسردگ یعنیبر مردم  يرهبر یاز مصالح اصل یکی

 يها از پروتکل یاز آن ناش یدر سطح کالن فراهم آمده که بخش وعیاز ش
 غاتیاز تبل یناش گرید یسازمان بوده و بخش نیا رسان بیو آس یرواقعیغ
از  شیدو عامل در کنار هم ب نی. اباشد یها م آمار یو مهندس يا سانهر
در حالت  ست یهیبه ارمغان آورده است و بد یمردم افسردگ يبرا شیپ

و  افتهیانسان کاهش  یلیو تحل یعقالن يها ییو هراس توانا یافسردگ
قرار  لگرانیدور از اذهان متفکران و تحل یامن هیدر حاش بیفر يها پرده

 .ردیگ یم
بوده که  يا به کرونا تا اندازه يو ابتال یارتباط افسردگ نکهیا تر جالب

منجر  نیمانند فلوکسام یضد افسردگ يداروها زیتجو يدر موارد متعدد
 ی. (البته به علت عوارض جانب1مبتال به کرونا شده است مارانیبه بهبود ب

از  عموضو نیداروها به صورت خودسرانه مصرف شود). ذکر ا نیا دینبا
مانند استرس موجب  زین یافسردگ میبابت است که مشخص کن نیا
از  زین وعیش غیلبه ت نیو همانند وحشت ا شود یم يماریب شرفتیپ

 .شود یها قرار داده م ها بر گردن انسان رسانه
 ام ساخته یروسیو”

بر افکار مردم  يکنند هم رهبر ياریدار  دوستان رسانه اگر
 لیرا تسه روسیابتال به و یو هم افسردگ شود یتر م آسان

از مردم  يا کنم... جامعه دیتول يشتریب مارانیتا ب کند یم
خواستۀ من است... در مقابل من  تیزده و افسرده نها وحشت

قرن  بیفر راحداران خواهم افزود... من ط هم به ثروت رسانه
 “هستم

                                                           
1 Fluxamine vs placebo and clinical Deterioration in outpatientswith 

symptomatic covid-19, jama 2020.22760 



 بیهجدهم فر ةپرد
 
و اجبار را در دستور  نهیکه هرگز قرنط يکشور سوئد،”

 کار خود قرار نداد.
 “شکست خورد! یعلم يها ینیب شیکه تمام پ آنجا

 

 
 یجهان از جمله کالج سلطنت یمراکز معتبر علم ینیب شیپ -125 ریتصو

 ی: منحننهیو عدم قرنط نهیکالج لندن) در خصوص قرنط الی(امپرایتانیبر
 طیکرونا در شرا يها مرکز از کشته نیا ینیب شیرنگ نشان دهنده پ ینارنج
 نهیبدون قرنط میمال طیها در شرا رنگ تعداد کشته يخاکستر یمنحن نه،یقرنط

که هرگز تن به  یکشور سوئد در حال يها رنگ کشته یآب یو منحن یلیو تعط
 ادامه دادند. يعاد یبه زندگ باًینداده و مردم آن تقر ياجبار نیو قوان نهیقرنط
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 چیکه ه یدر زمان ریآمار مرگ و م ینیب شیرنگ: پ ینارنج ی* منحن
 .ردیانجام نگ نهیمانند قرنط يا رانهیشگیاقدام پ

که مقدار  یدر زمان ریآمار مرگ و م ینیب شی: پيخاکستر ی* منحن
 .ردیتجمعات و... انجام پذ لیمانند منع تشک رانهیشگیاز اقدامات پ یاندک

 یطیدر کشور سوئد در شرا ریمرگ و م یرنگ: منحن یآب ی* منحن
ماسک و  دنیبر پوش یاجبار و التزام چیه ،یلیو تعط نهیقرنط چیکه ه

را در دستور کار خود قرار نداد و تنها به منع تجمعات  یافراط يشستشو
 از خانه سالمندان اکتفا کرد. دینفر و منع بازد 50 يباال

 ری(مدنگلیآن که آندرس ت یسوئد و اتاق فکر بهداشت عموم کشور
 يها یسوئد) در رأس آن قرار داشت با بررس یانس بهداشت عمومژآ
 يماریبه ب يکه ابتال دندیرس جهینت نیبه ا کیمنولوژیو ا کیولوژیمیدیاپ

 یلیو تعط نهیخواهد بود و قرنط فیکرونا در اکثر افراد به صورت خف
 نکهیکشور با ا نیرو در ا نینخواهد کرد. از ا وعیش لبه کنتر یکمک
نفر وضع  50 يتجمعات باال لیو لزوم عدم تشک يگذار فاصله نیقوان
 يخود ادامه داده و در روزها يعاد یباز هم اغلب مردم به زندگ دیگرد

نشان دهنده  دیگرد یکه از شهر استکهلم منتشر م يریتصاو وعیاوج ش
ها،  ها، رستوران . خانهداد یاکز شهر ممر راز مردم د يادیز تیجمع

از کرونا  ي. انگار که در سوئد خبرخوردند یها و مدارس به چشم م باشگاه
 نباشد!

قرار  یو بهداشت یجوامع علم يمهر یموجب ب ها ياقدام سوئد نیا
کشور نمود در  نیا نیرا متوجه مسئول يا گله یمنیمانند ا یگرفت و اتهام

در  نیاتهام بوده است. ا نیمنکر ا نیکه آندرس تنگل همواره ا یحال
از خود نشان داده  وعیدرخشان در دوره ش يا که سوئد کارنامه ست یحال

 يدرصد تلفات آن در مراکز سالمندان (مراکز پرستار 75که  ییتا جا
 است. دهیسالمندان) به ثبت رس

که آمار  ی. زماندیرس یناموفق به نظر م یراهبرد در ابتدا کم نیا
همچون  یگانیاز همسا شیاز کرونا در سوئد به مراتب ب یتلفات ناش يبدو

 7/3اعالم شده بود، و تنها در  نهینروژ و دانمارك بود که در آنها قرنط
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شده و  ییکرونا شناسا هیعل یاختصاص يباد یدرصد مردم استکهلم آنت
 !1است وارونه سوئد رسماً شکست خورده بودیس

مجدد بر  یکه موج دوم ابتال در قاره اروپا موجب تأمل دیینپا يریاما د
که در  یسوئد شده و دانشمندان را مجدداً به تفکر واداشت. زمان هیرو

شده  تیدر آنها رعا نهیقرنط نیکه قوان ییها تمام کشور 2020آگوست 
 ستهاز کرونا را شکستند اما سوئد توان یو تلفات ناش انیبود رکورد مبتال

آن نسبت به  یکنترل کند و نمودار تلفات جان باًیرا تقر يماریب نیبود ا
 یبیتقر تیموجب مصون يزیمتفاوت باشد. چه چ يها قدر کشور ریسا

 شده بود؟ يبعد يها مردم سوئد از موج

 
کشورها در دوران  ریبا سا سهیسوئد در مقا نیتلفات پائ -126 ریتصو

 يریگ همه

                                                           
1 Euronews 
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خود ادامه  يعاد یبه زندگ شیکه مردم سوئد کم و ب یدر زمان
اعالم کرده  يا گله یمنیمعتقد به ا پردازان هیو نظر نیمحقق دادند یم

 ها شیاست و آزما دهینرس يا گله یمنیبه آستانه ا یبودند که سوئد حت
 يا کشور به حد و اندازه نیا تیدر خون جمع يباد ینشان داده مقدار آنت

 يا گله یمنیا استیس جهیشود و در نت يا گله یمنیکه موجب ا دهینرس
افراد  نیدر خون ا نکهیدر سوئد شکست خورده است. پس با توجه به ا

موجب مقاومت و  یمحافظت کننده ساخته نشده پس چه عامل يباد یآنت
 شده است؟ وعیش يبعد يها مردم سوئد در مقابل موج شتریب تیمصون
دست به  زین يگریهومورال عامل د یمنیو ا ها يباد یبه جز آنت ایآ

 است؟ روسیکار محافظت از افراد در مقابل و
مورد به خطا رفته بودند: در نظر  کیدر  پردازان هینظر نیواقع ا در

 پنهان) یمنی. (اها تیلنفوس ریاز تکث یناش یخاطره سلول یمنینگرفتن ا
 یابیداوطلب ارز کی يواکسن بر رو کی یاثربخش نکهیا يبرا امروزه

از  یدر خون فرد به عنوان شاخص یاختصاص يها يباد یآنت زانیشود م
صورت که مثالً اگر پس  نی. به اشود یواکسن در نظر گرفته م ییزا یمنیا

 يها يباد یهفته آنت 4-3فرد پس از  کیواکسن کرونا به  قیاز تزر
مقدار  نیدر خون فرد ساخته شود و ا igGکرونا از نوع  دض یاختصاص

فرد را مصون  نیگردد، ا روسیموجب محافظت فرد در مقابل و يباد یآنت
و  ییزا یمنیمالك و شاخص ا نکهی. مقصود امیریگ یدر نظر م يماریاز ب

 يها يباد یمقدار آنت یسنت یدر پزشک روسیو کیاز  تیمصون
 ییزا یمنیدر ا يکه از عامل مهمتر ست یدر حال نی. اباشند یم یاختصاص
 .میا غافل شده یسلول یمنیبه نام ا
و  میبرخورد کرده باش روسیو کیما ممکن است با  قتیحق در

 به دو صورت عمل کند: روسیو نیما در مقابل ا یمنیا ستمیس
 يباد یآنت روسیآن و هیهومورال فعال شده و عل یمنیا ستمی. س1

 ها يباد یآنت روسیصورت در صورت ورود مجدد و نیساخته شود: در ا
 یمقدار آنت عتاًی. طبکنند یو نابود م یمتصل شده و آن را خنث روسیبه و
ساختار  ها يباد یچرا که آنت ابدی یرفته رفته در خون کاهش م ها يباد

 يها هستند، اما کلون یعمر مشخص مهین يداشته و دارا ینیپروتئ
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 يها ساز (پالسماسل با عمر باال) تا مدت يباد یآنت يها تیلنفوس
همچون مغز استخوان وجود خواهند داشت به  يدر مراکز يتر ینطوال

 خواهند پرداخت. يباد یساختن آنت
صورت  نیفعال شود: در ا روسیو هیعل یسلول یمنیا ستمی. س2

در فرد ساخته نشود اما  روسیو هیعل یاختصاص يباد یممکن است آنت
که در صورت ورود  شود یم جادیدر فرد ا دیسف يها از گلبول یتیجمع

 نیا ها يباد یاما چون بر خالف آنت کنند، یآن را نابود م روسیمجدد و
 یابیقابل رد یتخصص اریبس يها جز با روش دیسف ياه از گلبول تیجمع

و  یمنیافراد را فاقد ا نیممکن است به اشتباه ا ستندین ییو شناسا
 .میبدان تیمصون
 

 
 127تصویر 

از  یگروه مهم د؛یکن یمشاهده م 127 ریهمانطور که در تصو
دارند  ها روسیدر مبارزه با و یما که نقش مهم دیسف يها گلبول
. شوند یم دهیقاتل نام يها تیبه اصطالح لنفوس ای T CD8 يها تیلنوس
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خود (مانند  يلنفاو يها که در اندام ست يا انسان به گونه یمنیا ستمیس
قاتل به صورت آماده باش دارا بوده که  يها تیلنفوساز  ی) ارتشموسیت

ساده  انیهستند. به ب یخاص اختصاص کروبیم کی ياز آنها برا کیهر 
ضد کرونا،  يها تیلنفوس يخود هم اکنون دارا موسیما در ت

. میسل و...هست کروبیضد م يها تیضد آنفوالنزا، لنفوس يها تیلنفوس
که هنوز به وجود  ییها روسیو يبرا یحت یمنیا ستمیس یبه طرز جالب

 یاختصاص يها تیلنفوس يدارا زی) نیژن یآنت راتیی(بنابر تغ اند امدهین
که  باشد یانسان م یمنیا ستمیس يها یاز شگفت یکی نیو ا باشد یم

 ییها روسیمثالً و هیعل یاختصاص يها تیاز لنفوس یتیموجب شده جمع
 زی) نیژن یآنت رییتغ جهی(در نت ند؟یایبه وجود ب 2022که قرار است سال 
 در ما موجود است.

در جامعه برخورد داشته  یروسیو نییپا يچنانچه افراد با دزها حال
 ایمبتال شوند و  يماریبه ب فیخف اریبه صورت بس ایکه  يباشند به طور

فرد نابود  یذات یمنیا ستمیپس از ورود به بدن توسط س روسیاصالً و
 رخ خواهد داد؟ یصورت چه اتفاق نیشود، در ا

 ریها و سا به نام ماکروفاژ يدیسف يها نخست توسط گلبول روسی. و1
 .شود یم دهی) بلعتیبلعنده (فاگوس يها سلول
 یو قطعات شود یقطعه قطعه م روسیبلعنده و يها . در درون سلول2
 نیو ا گردد یم یمعرف T يها تیبه عنوان نمونه به لنفوس روسیاز و

 خواهند شد. تیجمع شیو افزا ریدچار تکث ها تیلنفوس
هر گروه  فیکه وظا باشند یدو گروه م يخود دارا T يها تی. لنفوس3

 متفاوت است:
و فعال شدن به سمت مراکز  ریپس از تکث T CD4 يها تی. لنفوسالف

رفته و با فعال کردن  B يها تیبه نام لنفوس يگرید يها تیاستقرار لنفوس
 شوند یم يباد یموجب ساخته شدن آنت

به خود  ماًیو فعال شدن مستق ریپس از تکث T CD8 يها تی. لنفوسب
اند حمله کرده و  آلوده شده روسیکه توسط و ییها و سلول روسیو

در آن پناه گرفته باشد سلول  روسیکند که و ییرا شناسا یچنانچه سلول
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خود به  ها تیلنفوس نی. اکند یداخل را نابود م روسیرا به همراه و زبانیم
 :شوند یم میتقس وهدو گر
 ینیبوده و پس از مدت مع یعمر کوتاه يگروه نخست دارا -

 (آپوپتوز) شوند،یدچار مرگ سلول ستیبا یم
عمر  مییگو یخاطره م يها تیگروه دوم که به آنها لنفوس -
آخر  دیها و شا تا سال ی(گاه یطوالن اریداشته و به مدت بس يتر یطوالن

مذکور به بدن فرد وارد  روسیخواهد ماند و چنانچه و یعمر) در فرد باق
به  یاختصاص يها تیلنفوس نیاز ا يادیز تیجمع نکهیشود با توجه به ا

کشته شده و برخالف  روسیو فعال حضور دارند بالفاصله و هصورت آماد
و به  هیها تجز توسط بلعنده روسیکه الزم بود و روسیدفعه اول ورود و

نبوده  یپروسه نسبتاً طوالن نیبه ا يازیبار ن نیگردد ا یمعرف ها تیلنفوس
 نیاز ب CD8خاطره  يها تیتوسط لنفوس روسیکوتاه و اریبس یو در زمان
کشنده  يها تیاز لنفوس یخاطره ناش یمنیا دهیپد نی. به افتخواهد ر

 .1خاطره) یسلول یمنی(ا مییگو یم
 یمنیخاطره با ا يها تیاز لنفوس یخاطره ناش یمنیاگر ا حال

و  تر عیسر روسیتوأم شود روند حذف و زین يباد یهومورال و آنت
 یلیبنابر دال زیهومورال ن یمنیاگر ا یتر خواهد بود اما حت قدرتمندانه

 تیجمع نی) همیکمک يها گنالیس ابیشکل نگرفته باشد (غ
به شما رفته و به مبارزه  روسیو هیعل مندقدرت یدفاع CD8 يها تیلنفوس

 يماریب اینشود و  ییزا يماریموفق به ب ای روسیتا و پردازد یم روسیبا و
 يدارا روسیفرد در مقابل و کی نکهیا يبرا جهیباشد. در نت فیخف اریبس

در خون  يباد یآنت يادیمقدار ز ستین يازیباشد الزاماً ن ینسب تیمصون
 ستمیس ياز اجزا يتنها عضو ها يباد یخود داشته باشد، چرا که آنت

                                                           
1 Robust T cell immunity in individual with asymptomatic or mild 

covid 19-Cell -26,june,2020 
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 رینظ يگریمهم د يآنها اجزا ابیدر غ یخاطره هستند و حت یمنیا
 قادر به دفاع از فرد خواهد بود. CD8خاطره  یمنیا

 نیمسئله بود که ا نیدولت سوئد در هم نیمنتقد يواقع خطا در
موجود در خون افراد به عنوان شاخص  يباد یآنت ریگروه تنها به مقاد

 يباد یکه فاقد آنت يافراد یکه حت یبسنده کرده بودند در حال تیمصون
برخورد داشته  یروسیکم و يچنانچه با دزها زیدر خون خود بودند ن

محتمل  اریامر بس نیکرونا ا روسیو تیباشند (که با توجه به قدرت سرا
کشنده در خون خود  يها تیاز لنفوس يادیز تیجمع ياست) دارا

تر نموده است. در مقابل  مقاوم يقدر روسیرا در مقابل و اند که آنها بوده
 یروسیکم و يها مردم را از برخورد با دز نهیقرنط نیکه با قوان ییها کشور

 روسیدر معرض و يریو قرار گ نهیبودند، پس از رفع قرنط همحروم ساخت
کشنده و هم به علت کاهش قدرت  يها تیهم به علت داشتن لنفوس

و استرس نتوانستند  نهیقرنط ،یاز بهداشت افراط یناش یمنیا ستمیس
 اند. شده ماریب شتریب جهیانجام داده و در نت روسیو هیعل یدفاع متناسب

همچون  ییکرونا کشورها روسیو يبعد يها خاطر در موج نیهم به
اند و  نسبت به سوئد بوده يشتریب اریآمار بس يو... دارا ایفرانسه و اسپان

از کم  یکیسخت مشابه همچنان  نیو قوان نهین قرنطدولت سوئد بدو
 تیرا با موفق يماریب نیکه توانسته ا باشد یاروپا م يکشورها نیتر تلفات

 .دینما رلکنت
شده و  يدر قاره اروپا صعود روسیبه و انیکه آمار مبتال یدر زمان 

 تیجمع نکهیمردم سوئد به واسطه ا شود یآغاز م وعیاز ش يگریموج د
 یآنت يدر موارد کمتر یحت ایو  CD8خاطره  يها تیاز لنفوس ياریبس
 رینسبت به سا باشند یکرونا را در خون خود دارا م هیعل یاختصاص يباد

 جهینت نگونهیا توان یو م دهیرا به ثبت رسان يکمتر ریها مرگ و م کشور
تر بوده  و کم تلفات تر میمال اریبس هیناح نیافراد در ا يگرفت که ابتال

 است.
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 يراهبردها نیموضوع غافل شد که انجام چن نیاز ا دینبا البته
که  باشد یم اریگسترده و امکانات بس يها رساختیبه ز ازین يا جسورانه

قابل توجه به بخش  يها سوئد و اختصاص بودجه یونیلیم 10 تیجمع
 يکشور، سوئد را به کشور نیکشور و مراکز متعدد و مجهز ا نیبهداشت ا

 ییکه در کشورها ست یهیبدل کرده است و بد نهیزم نیا درنسبتاً موفق 
انجام  باشد یاندازه نم نیآن به ا یپزشک يها رساختیکه امکانات و ز

 ممکن است اثر عکس بدهد. ییراهبردها نیچن
 نکهیاست ا تیمسئله حائز اهم نیدر ا اریهر جهت آنچه بس به
مقابله با  استیس نیتر نکردن از عمده تیدر قاره اروپا با تبع يکشور
کشورها کسب نمود  رینسبت به سا يشتریب تیموفق نهیقرنط یعنیکرونا 

 قیاز مصاد گرید یکی زیمورد ن نیکرده بودند و ا يرا اجبار نهیکه قرنط
سازمان بهداشت  ياعالم شده از سو يبودن راهکارها کننده راهو گم بیفر

 .باشد یم یجهان
و تبعات  يمانع رکود اقتصاد هیرو نیسوئد قصد داشت با ا حکومت

سوئد و  یناخالص مل دیبر کشور خود شود اما کاهش نرخ تول یمال
 يدچار مشکالت اقتصاد زیکشور را ن نیا وعیاز ش یناش یمال يها انیز

 گانیکمتر از همسا اریسوئد بس یمال يها انیفراوان نمود(هرچند ز
 انیجهان يرا برا ياقدام مسائل مهمتر نیسوئد با ا اماخود بود)  ییاروپا

 روشن کرده بود!
مشکوك سازمان  يها جسورانه بر دستورالعمل یخط بطالن سوئد

سازمان به  نیهرقدر از دستورات ا کند یو ثابت م دهیکش یبهداشت جهان
 يماریدر مبارزه با ب يشتریب تیطور تام اطاعت نشود آن کشور موفق

به  شیاز پ شیب وانیو تا تنامیکه در و يا هیکسب خواهد کرد! فرض
 شد. کینزد تیواقع
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 ام ساخته یروسیو”
ندارد که چرا هر کس از  یارتباط چکسیبه ه و

من  روسینکرد در مقابل و يرویمن پ يها دستورالعمل
را  يزیچ نیچن دیتر عمل کرده است... اصالً چرا با موفق

 بدانند!
 “قرن هستم... بیطراح فر من



 بینوزدهم فر ةپرد
 

 یبهداشت يها پروتکل تیو تجمعات بدون رعا اعتراضات

 عالمت یاز ناقل ب انتقال
وجود دارد:  دهیچیمبهم و پ اریبس یکرونا موضوع يماریب فیتعر در

بر خالف  یعنی! شود یمنتقل م زین عالمت یتوسط ناقل ب يماریب نیا
مشهود هستند که موجب  یعالئم يکه افراد مبتال دارا ها يماریب ریسا
 ستیبا یم يماریب نیمطلع شوند، در ا گریکدی يماریافراد از ب شود یم

 اتیدر حال گذران ح یعالئم چیکه بدون ه یسالم اریبس فرادبه ا یحت
 روسیو یو همه را به عنوان ناقل احتمال میمشکوك شو زیخود هستند ن

 .میریدر نظر بگ
 یسازمان بهداشت جهان يکه تصادفاً توسط سخنگو یموضوع

 !گردد یم بیتکذ زیاعالم شده و بالفاصله ن اعتبار یب
 زین ستندین ماریکه خود ب يممکن است افراد ایآ ست؟یچ قتیحق اما

را  نیناقل ستیبا یهنگام م نیشوند؟ در ا گرانیبه د روسیموجب انتقال و
 نمود: میبه دو دسته تقس

را  یعالئم چیافراد ه نیا: Asymptomaticیا مطلق  عالمت ی. ناقل ب1
و به  ماریاصالً ب جهینخواهند داشت، پس در نت زین ندهینداشته و در آ

 گرید يرا به فرد روسیاند تا بتوانند و نبوده روسیناقل و گریعبارت د
 يمسئله پافشار نیبر ا ینتقل کنند! هرچند سازمان بهداشت جهانم
را  روسیخود مبتال شوند و نکهیگروه ممکن است بدون ا نیکند که ا یم

 در جامعه نشر کنند!
 ایدار شود  عالمت يکه قرار است به زود یعالمت ی. ناقل ب2

Presymptomaticکه در آستانه بروز عالئم قرار دارد؛  يفرد یعن: ی
ابتال به  هیدر صورت ابتال در مراحل اول یحت زیفرد ن نیکه ا ست یهیبد

ها او شده و در  نتوانسته وارد سلول روسیاز آن و شیکه پ برد یسر م
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را به  روسیو یو سپس به واسطه قطرات تنفس دینما ریتکث ادیز ریمقاد
است. اما  تر نییپا يآنها قدر ینشر آلودگ بیانتقال دهد، لذا ضر گرانید

 نیریسا تواند یفرد م نیا فیخف زانیبروز عالئم ولو به م يدر همان ابتدا
 را آلوده کند.

سر و کار  يکه امروز با و يفرد میدان یعقل چون ما نم نیمواز بنابر
بنا را بر  ستیبا یم ریخ ایممکن است در روز بعد واجد عالئم بشود  میدار

Presymptomatic مییبودن نهاده و فاصله خود را با او حفظ نما. 
 زمان در دست وقوع است. نیدر ا يتر بیاتفاق عج اما
کرده و  نیمردم را خشمگ ياتفافات متعدد وعیبحبوحه دوره ش در

واداشته است. درست در  ها ابانیو ورود به خ نهیآنها را به ترك قرنط
 تیآن رعا يها رمجموعهیو ز یکه سازمان بهداشت جهان یزمان

صورت را تنها راه  لدیو استفاده از ماسک و ش يدو متر يگذار فاصله
و مردم را از صحبت  کنند یعنوان م ییکرونانجات از مرگ دردناك 
 یتنفس يها تا قطره دارند یزدن بر حذر م ادیکردن، آواز خواندن و فر

از مردم در سراسر جهان و  یمیعظ تینشر گردد، جمع طیدر مح يکمتر
موارد  تیآمده و بدون رعا ها ابانیدر قلب مناطق پرخطر و پر تلفات به خ

 .کنند یمذکور خشم و انزجار خود را به موضوع مربوطه اعالم م
 :دیاجتماعات توجه کن ریاز تصاو یبرخ به

 
 128تصویر 
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 نیتر نانهیکه در خوشب ایدر استرال یمعترض به نژادپرست تیجمع
از آنها  ياریاز آنها ماسک بر چهره دارند که البته به گفته بس یمیحالت ن

از آنها ممانعت از شکار  ياریدر بس زیاستفاده از ماسک ن لیدل
وجود و با علم  نیکرونا. با ا روسیبوده نه هراس از و یتیامن يها نیدورب
نتشار در ممانعت از ا یقدرت چندان يگذار ها بدون فاصله ماسک نکهیابه 

را به  یروسیو یدرصد از آلودگ 30نداشته و تنها قادرند حدود  روسیو
 جادیا ستیبا یم يسؤال در ذهن هر فرد کنجکاو نیخود جذب کنند ا

به  ندهیظرف چند روز آ ها ابانیحاضر در خ تیشود که به چه علت جمع
 نیمتعاقب ا يتلفات چند هزار نفر لیمنتقل نشدند و س ها مارستانیب

 د؟ینگرد جادیها ا تظاهرات

 
 129تصویر 
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 انیدر م یبنا بر قانون احتماالت حت میدان یکه م ست یدر حال نیا
 ،یقلب يا نهیزم يها يماریصدها انسان با ب ستیبا یمعترض م تیجمع

 روسیو یو... وجود داشته باشد و اگر مسئله قدرت انتشار و کشندگ يویر
ناقل  تیجمع میعظ لیخ نینفر از ا کیتنها  ست یکرونا صادق باشد کاف

آلوده شده و  يصورت افراد به صورت تصاعد نیباشد. در ا بوده روسیو
 يبه گورها لیتبد ستیبا یمحل اعتراض م يها ابانیخ یپس از مدت
و  انیاعتراضات آمار مبتال يبا وجود برگزار یگردد. اما حت یدسته جمع

بوده و  یماه پس از اعتراضات در قاره اروپا نزول کیشدگان تا حدود  کشته
 .رسد یخود م زانیم نیتر نییاز کشورها به پا یخدر بر یحت

نمود؟  هیرا توج میعظ تیجمع نیمبتال نشدن ا توان یم يا چه ادله با
اند: از جمله  آورده لیچند دل دهیپد نیدر پاسخ به ا نیاز متخصص ياریبس

و  یبهداشت راتیاز لحاظ تجه يشتریامکانات ب يمردم اروپا دارا نکهیا
در  یپزشک يتکنولوژ يبوده و سطح باال انیمبتال نهیو قرنط يغربالگر

 یونیلیگسترده و م يها تظاهرات نیا يقاره سبز موجب شده تا برگزار
را  یمانع فاجعه انسان گرینشود؛ به عبارت د یمنجر به بروز فاجعه انسان

داشتن دانش و  اریو در اخت یاصول بهداشت تیو رعا یرساختیامکانات ز
و  یصیاند. وجود مراکز تشخ ها برشمرده کشور نیدر ا یپزشک يتکنولوژ

 یمقتض يها وجود دارو و آموزش گان،یرا یمتعدد، خدمات پزشک یدرمان
 ياز افراد عامل عدم ابتال ياریاز نظر بس یصیتشخ يها تیو وفور ک

 بوده است. نیمعترض
به قاره سرخ  لیسبب شده قاره سبز تبد یعامل نیوجود اگر چن نیا با

 دینگردد پس با مارستانیب يها رهسپار تخت نیمعترض تینشده و جمع
امکانات  نیدرحال توسعه که ابدًا از چن يها در کشور میانتظار داشته باش

از جمله  یمسائل بهداشت نیتر ییدر ابتدا یبرخوردار نبوده و حت یو دانش
 يا هستند، با بروز واقعه یدچار مشکالت فراوان یدنیت آب آشامبهداش

. میباش نیمعترض یو مرگ دسته جمع یخیتار يا مشابه شاهد فاجعه
تلخ بر آن  یدر پاکستان خط بطالن سابقه یکه تظاهرات ب يا هیفرض
 .دیکش
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 130تصویر 

همان تعداد محدود  یکه در اجتماعات پاکستان حت ست یدر حال نیا
 ییاندك آشنا يو اگر فرد خورد یبه چشم نم زیاستفاده کننده از ماسک ن

 يها دستورالعمل تیرعا داند یداشته باشد م نیسرزم نیا نیبا ساکن
چندان  زین ندهیدست و... با الکل و شو ياز جمله شستشو یبهداشت

عدم  میریگ یم  جهیافراد نداشته. پس نت نیا انیم در یخاص گاهیجا
 زانیبا م یابداً ارتباط يو چند هزار نفر میافراد در تجمعات عظ يابتال

دردناك  یقتیحق يایگو دیو عوامل مشابه نداشته و شا یامکانات پزشک
 جهان پنهان شده است. نیقرن است که از ساکن بیدر خصوص فر

در چهلم شهادت امام سوم  انیعیش یخالص مراسم مذهب ریاما ت و
به منظور کاهش  ییکه دانشمندان اروپا یبود؛ درست در زمان انیعیش

سفارش به عدم استفاده  طیبه مح روسیو يحاو یتنفس يها پرتاب قطره
حروف منجر به  نیا ي(چون معتقدند ادا کنند یم» پ«و » ب«از حروف 

که سرود تولد را به  ییاز دهان شده تا جا يشتریب یخروج ذرات تنفس
) همانطور نامند یخطرناك م» پ«و » ب«حروف  ادیعلت داشتن تعداد ز

که از  يدر کشور تیاز جمع یمیعظ لیخ دیکن یمالحظه م ریکه در تصو
 سهیقابل مقا ییاروپا يابداً با کشورها ییو دارو یبهداشت زاتینظر تجه
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و اشعار بوده و  هیکه همراه با ذکر ادع یمذهب یآن هم در مراسم ست،ین
چند برابر  ینیاز دهان و ب یتنفس يها خروج قطرك بیخواه ناخواه ضر

چهار هفته  یمراسم شرکت نموده و ظرف سه ال نیاست در ا يحالت عاد
و  انیکه آمار مبتال دارند یکشور اعالم م نیا يبعد منابع خبر

 است. افتهی زیکاهش ن لکهنبوده ب يشدگان نه تنها صعود کشته

 
 131تصویر 

در  ينفر ونیلیچند م يحدود سه هفته پس از عزادار یبیبه طرز عج
فاجعه  کیچشم به راه  ایکه تمام دن ینجف و کربال، درست زمان يشهرها

 نیاز کرونا در ا یکشور هستند آمار کشته شدگان ناش نیدر ا یانسان
 .شود یاعالم م“ صفر”دولت و وزارت بهداشت عراق  يشهرها از سو

خواهند داشت؟  دهیپد نیا يبرا یحیچه توض نیو محقق دانشمندان
 نیا انیدر م عالمت یناقل ب کیمبتال و  کی یاگر حت نکهیمگر نه ا

شده و  تیموجب آلوده شدن کل جمع دیبوده باشد با میعظ تیجمع
 وجود دارد. یبه بار آورد؟ پس تنها چهار فرض منطق یخیتار يا فاجعه
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و افسانه  ستینو کشنده  يمسر شود یآنگونه که گفته م روسی. و1
 هاست. آن تنها محصول رسانه زیرعب انگ

اعالم  یکالن بهداشت يها که سازمان يریمس روسیانتقال و ری. مس2
 . ستین کنند، یم

نبوده و در  شود یآنگونه که ادعا م روسیو ییزا يماری. ساز و کار ب3
 يسهو تواند یاست که ابداً نم انیمبهم و معماگونه در م یکالم مسائل کی

 بوده باشد.
 ممکن صحت نداشته باشد. عالمت ی. مسئله انتقال از ناقل ب4
 ها، يعزادار نیا ریو تکرار نباشد که تصاو حیبه توض ازین دیشا و

ها  رسانه تیکشورها مورد عنا نیکرونا در ا انیقربان ینزول ریعتراضات و س
علت که موجب کاهش ترس و واهمه مردم از  نیقرار نگرفته احتماالً به ا

 قرن خواهد شد. بیو برمال شدن فر روسیو نیا
نو  یاست! ما قالب تیاهم يدارا اریجهت بس کیموضوع از  نیا ذکر

 یشناخت يبا استناد به آن بر خطاها میتوان یکه م م،یا افتهیپرسش  يبرا
 !میشو رهیچ يفکر يها و تله

که همه روزه مبتال شده  یمیعظ تیجمع نیاست: ا نیغلط ا پرسش
 کرده است؟ ماریب يزیرا چه چ دهند یو جان خود را از دست م

معترض و  ينفر ونیلیم تیاست: چرا در جمع نیا حیصح پرسش
 فتاد؟یخون راه ن باریجو کیعزادار 

 يها استیس نیو همچن یشناخت يخطاها يکه با ترفندها اکنون
 دیقادر باش دیقطعاً با د،یا آشنا شده يا رسانه يها يو آمارساز يمارسازیب

 !دیدو پرسش را درك کن نیتفاوت ا
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 کا،یو پس از انتخابات آمر وعیش یسالگ کیسرانجام در حول و حوش 
 دهد یکه نشان م رود یم یبه سمت جیبه تدر قاتیواکسن  تحق هیدییتأ

و  یجنگ روان کی شتریمانند سطوح ب زین عالمت یمسئلۀ انتقال از ناقل ب
 .باشد یگروه متصور نم نیاز ا یبوده است و خطر چندان یغاتیتبل بیفر

 ام ساخته یروسیو”
 !اموزندیرا ب دنیسؤال پرس دیبا مردم

 ای یعزاداران عراق یونیلیچهارده م تی: چرا جمعنپرسند
راست به  کی ییکایتظاهرکنندگان آمر یونیلیم تیجمع

 قبرستان نرفتند؟
 رند؟یم یمردم همه روزه م نهمهیبپرسند: پس چرا ا دیبا

 اند! نکرده يرویمن پ يها البد از دستورالعمل
 ...دیسؤال نخست را پرس یکمتر کس خوشبختانه

 “قرن هستم بیطراح فر من



 بیفر ستمیب ةپرد
 

کرونا  روسیو میدیرس جهینت نیشمارش وحشت: چگونه به ا واحد
 است. تیبشر يبرا يدیمرگبار و تهد یروسیو

هستند،  يا مؤلفه کیو  یجزئ کیشمارش گاه به صورت  يها واحد
. ریقالده واحد شمارش ش ایمانند؛ نفر به عنوان واحد شمارش شتر و 

دو مؤلفه هستند مانند سرعت که عبارت  يشمارش دارا يها واحد یگاه
در محاسبه واحد سرعت دو  یعنیبه نسبت زمان؛  ییجایجا زانیاست از م

 شود. يریگ اندازه ستیبا یجابجا شده م فتجزء زمان و مسا
 یکم يماریاز ب یناش يا وحشت رسانه یابیواحد شمارش و ارز اما

شده  تر دهیچیپ يشمارش قدر نیکرونا ا يماریمتفاوت است و در مورد ب
با چهار نوع  یبه طور کل يماریاز ب یناش يها است. در خصوص آمار

 :میشمارش سر و کار دار
در  یشگاهیکه به واسطه تست مثبت آزما یو کسان انی. آمار مبتال1

 اند. قرار گرفته انیگروه مبتال
 شده. يربست مارانی. آمار ب2
 اند. که جان خود را از دست داده یشدگان و کسان . آمار کشته3
را  روسیو یکشندگ زانیکه م انی. نسبت فوت شدگان به مبتال4

 توان یفوت شده م تیمبتال و جمع تیجمع سهی(و از مقا کند یم نییتع
 زد). نیرا تخم افتهیبهبود  تیجمع

بوده که  ریآمار خام و محتاج تفس یاول نوع هیمذکور در ال يآمارها
شده تا مشخص شود آنچه به مردم به عنوان  لیبه دقت تحل ستیبا یم

آمار  يولوژیدمیبنا بر اصول علم آمار و اپ گردد یارائه م یاخبار پاندم
 .ریخ ایاست  یحیصح

 یبه عبارت ای يمنابع خبر نیتر یاز رسم یکیعنوان مثال  به
 روسیاز و یشدگان ناش و کشته انیمرجع اعالم آمار، مبتال نیمعتبرتر

 :کند یاعالم م نگونهیرا ا يماریب نیکرونا آمار و اعداد ا
 
 



 / کرونا فریب قرن  470
 

 
و جهان. (آمار مربوط  رانیکرونا در ا انیو مبتال ها یآمار فوت -134 ریتصو

 است) 2021به قبل از 
شده و در ستون  ییستون تعداد افراد مبتال شناسا کی 134 ریدر تصو

 اند! که جان خود را از دست داده يتعداد افراد گرید
و  ماریافراد ب یینکته پرداخت که مالك شناسا نیبه ا ستیبا یم حال

افراد در  یو بر چه اساس باشد یم یشگاهیچه روش و چه تست آزما یفوت
 رند؟یگ یدو ستون قرار م نیا

کرونا چهار روش  يماریبه ب انیمبتال ییشناسا يبرا یطور کل به
 وجود دارد: یشگاهیو آزما ینیعمده بال

 يکه اساساً دارا ینیهمان تست حلق و ب ای یعفون کی. تست ژنت1
 دیگرد یدرصد خطا بوده و همانگونه که در فصل مربوطه بررس 40-50
 لیو بنا بر دال باشد یکاذب فراوان م یمثبت و منف يها جواب يدارا
فرد  يابتال یینها اریمع نکهیا تیصالح دیاصالً شا دیکه ذکر گرد یعلم
 مینکته تأمل کن نیبه ا ست یشمار برود را نداشته باشد. کاف هب يماریبه ب
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 يدارا یافراد به کرونا روش يروش احراز ابتال نیو آخر نیتر یکه قطع
 .باشد یخطا و نامناسب م

 نی): ازایضد کرونا (اال يها يباد یآنت ییو شناسا ي. تست سرولوژ2
بوده و  ادیز ینیفاقد ارزش بال شود یکه ذکر م یلیبنا بر دال زیتست ن

 کرونا محسوب گردد. روسیفرد به و ياز ابتال ياریمع تواند ینم
قادر به  زیروش ن نی.اسکن: که ای.تیهمان س ایو  يولوژی. تست راد3

 يها هیذات الر صیتشخ یمختلف از هم نبوده و حت يها هیافتراق ذات الر
محسوب  یچالش علم کیبا استناد به آن هنوز  یروسیو و ییایباکتر

بوده  يویر يریتنها نشان دهنده بروز التهاب و درگ کیتکن نیو ا شود یم
 گردد. جادیا يمتعدد یکروبیو م ییایمیتوسط عوامل ش تواند یکه م
 ناتیو معا CBC,CRP,ESR,LDH رینظ یشگاهیآزما يها تست ری. سا4

 يمتر یمانند؛ تب، فشار خون و اکس یعالئم یو بررس ینیبال
نبوده و هزاران  یاختصاص زیروش ن نیخون) که ا ژنیاکس يریگ (اندازه

مذکور  يها در شاخص رییموجب تغ تواند یم زین گریو اختالل د يماریب
 گردد.
روش  یعنیفرد روش اول  ياحراز ابتال یخاطر مالك قطع نیهم به

PCR اند  قرار گرفته يماریب نیکه در جدول آمار ا يو تمام افراد باشد یم
ستون  مییاند. پس بهتر است بگو قرار گرفته یروش مورد بررس نیبا ا

آنها مثبت شده  PCRکه تست  ست يبه کرونا متعلق به افراد انیمبتال
 نیا میدان یاند، چرا که م که به کرونا مبتال شده یکسان الزاماًاست نه 
با وجود انجام  یاست و حت یکاذب فراوان یموارد مثبت و منف ياروش دار

شده باشند  انیبه اشتباه وارد آمار مبتال يممکن است افراد زیتست ن نیا
 یقعتعداد وا میکه اعتقاد دار ست یدر حال نی. (استندیکه اصالً مبتال ن

 )باشد یمقدار م نیاز ا شتریب اریبس انیمبتال
 تیو اختصاص تیحساس يتست دارا نیا جینتا میاگر فرض کن حال

آن در  تیو حساس ستین میدان یبوده (که م يدرصد 100
انجام شده  حیصح يریگ که نمونه یهنگام یعنیحالت  نیتر نانهیخوشب

و استخراج ژنوم و انجام  يریگ نمونه يوارد فضا طیاز مح یباشد و آلودگ
 -بدون خطا آن را انجام دهد  صصمتخ يرویو ن ردیتست قرار نگ
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 يها دارا و تست شود یطور فراهم نم نیا شگاهیکه هرگز در آزما یطیشرا
چند  يها دارا درصد است)، باز هم آمار 60تا  50 نیب - باشد یخطا م

 است: ریکه به قرار ز باشد ینکته قابل توجه و بعضاً مشکوك م
 يکه بستر يراداف زانیکه نشان دهنده م يجدول آمار نی. در ا1

چرا  خورد، یاند به چشم نم مورد مداوا قرار گرفته یشده و در مراکز درمان
نداشته  يبه بستر يازیدرصد آن اصالً ن 90-95حدود  تیجمع نیکه از ا

 .شوند یبدون دارو مداوا م یو در منزل و حت
هستند که تنها تست  یافراد از جمله کسان نیاز ا يادیز اریبس درصد

PCR تجربه  زیمانند تب و سرفه را ن يا عالئم ساده یآنها مثبت شده و حت
که تست  ییها در کارکنان شرکت توان یگروه را م نیاند. نمونه ا نکرده

PCR یو حت ها ستیفوتبال رینظ یورزشکاران ایبوده و  يدر آنها اجبار 
هستند که بنا بر  يافراد در واقع افراد نی. اافتیبرجسته  استمدارانیس
 اند. شده ییمثبت کاذب تست شناسا جینتا

 یآنت کیافراد با استراحت در منزل و مصرف  نیاز ا ياریبس درصد
 کیمانند  ییبدون آن) دوره ابتال ی(حتنیسیترومایساده مانند آز کیوتیب

 اند. کرده هبرا تجر یساده فصل یسرماخوردگ
در  دتریعالئم شد یو کم تر ینطوال يافراد با دوره ابتال نیاز ا یگروه

ضد  يمتشکل از داروها ییشده و با برنامه دارو نهیمنزل قرنط
(مانند  یمنیا ستمیس ة) و مهارکنندنیکلروک یدروکسی!(مانند هیروسیو

 اند. ناپروکسن) درمان شده
 ایو  یتنفس دیعالئم شد يکه دارا یتنها گروه کوچک انیم نیا در

 ازمندین اتیادامه ح يکه برا ياند به طور بوده دیشد یضعف عموم
بوده  ونینتوباسیا لیاز قب ی) و امور پزشکالتوری(ونتیتنفس يها دستگاه

از گروه  یاند: الزم به ذکر است که حت شده يبستر یدر مراکز درمان
افراد جان خود را بر  نیدرصد از ا 2-1مداوا شده و تنها  اکثراً زیمذکور ن

 اند. از دست داده يماریاثر ب
آمار  CDC کایآمر يها مرکز کنترل عفونت یکه حت يطور به

که  دینما یشرح اعالم م نیبه ا یسن يها را در گروه يماریمداواشدگان ب
 :باشد یم ي ماریب نیا نییاز تلفات پا یحاک
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 درصد بهبودي گروه سنی
 درصد 99/99 سال 19 – 0

 درصد 99 سال 49 – 20
 درصد 99 – 98 سال 69 – 50
 درصد 94 سال و باالتر 70

 
 یعنینخست  یهمانگونه که از آمار مشخص است در سه گروه سن

 کی باًیتقر يماریاز ب یساله تا هفتاد ساله درصد تلفات ناش کیافراد 
درصد افراد  کیکرونا تنها در  يماریبدان معناست که ب نیدرصد است و ا

 یعنیگروه  کیساله تا هفتاد ساله منجر به فوت شده است. تنها در  کی
است و چنانچه  دهیدرصد رس 6سال به باال آمار تلفات به  تادافراد هف

درصد دچار  نیا میریبگ نیانگیاعداد م نیاز ا یبه طور کل میبخواه
به طور  مییبگو دیدرصد گروه آخر شده و با یاز اثر تجمع یناش شیافزا
 درصد) 3 کی(نزد !باشد یدرصد م 2از  شیآمار تلفات ب یکل

 یکشندگ توان یو ارائه آمار خام م يآمار بیترک نیتنها با هم یعنی
امر هر چند با  نیدو برابر جلوه داد که ا يرا در نظر افراد عاد روسیو

سازگار  یو پزشک کیولوژیمیدیاست اما با منطق اپ حیصح یاضیمنطق ر
همه  دیفهم توان یم یسن کیمانند تفک يا ساده کیبا تفک ینبوده و حت

تعمداً تالش  ییدرصد قرار نخواهند گرفت و گو نیشمول ا رهیدر دا دافرا
 جلب نظر کرده باشد. شتریب روسیو یشده کشندگ

در  CDC یبررس ياصالً چند درصد افراد در جامعه آمار دید دیبا حال
در جامعه  یگروه سن نیشتریو ب رندیگ یچهارگانه قرار م یسن يها گروه

 هستند؟ یچه گروه
 نیا 2018و در سال  36,8 کایمردم آمر یسن نیانگیم 2010سال  در

مردم  تیبدان معناست عمده جمع نیاست و ا دهیرس 38عدد به حدود 
در آنها  روسیو یکه درصد کشندگ رندیگ یقرار م ییها در گروه کایآمر

و گروه چهارم (افراد هفتاد ساله و باالتر) که نرخ  باشد یدرصد م 1حدود 
از افراد  یدرصد گزارش شده است درصد کم 6در آنها  روسیو یکشندگ

 اریبس نییپا ریو درصد آنها بنا بر تصو دهند یم لیرا تشک کایجامعه آمر
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در  يزیچ کایدر آمر 70 يباال یسن نیانگی. مجوع افراد با مباشد یاندك م
 یونیلیم 330حدوداً  تینفر است که با توجه به جمع نویلیم 30حدود 

 .دهد یم لیکشور را تشک نیا تیدرصد جمع 9 بایتقر کایآمر

 
 1 -و سن  تیمتحده از نظر جنس االتیا میمق تیجمع -135 ریتصو

 2019 يجوال
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و با  باشد یذهن انسان م بیاعداد و ارقام قادر به فر یسادگ نیبه هم
 تیبه کل جمع تیکم جمع یبلوك سن کیدر  یکشندگ زانیم میتعم

موجب چندبرابر شدن درصد  یکشندگ نیانگیآن بر م یاضیاثر ر
که بنا بر منطق  یدر حال گردد یدر اذهان عموم م روسیو یکشندگ

عمدتاً  نکهیبه واسطه ا یگروه سن نیا ونبوده  حیامر صح نیا یپزشک
تند بهتر است در هس يا نهیزم يها يماریو ب يا نهیزم طیشرا يدارا

دچار  یینها يها یابیشکل وارد نشده تا در ارز نیکالن به ا يها یبررس
از  شیکرونا را ب روسیو یکه کشندگ ییها یبررس قتی. در حقمیخطا نشو

از  یمیموج عظ نیاند و چن مانند آنفوالنزا دانسته گرید يها روسیو
از آمار خام و  یناش يادیز ياند تا حد وحشت و هراس به ارمغان آورده

 کیدر درجه اول از نظر سن تفک ستیبا یبوده که م یاضینشده ر کیتفک
بر  يا نهیزم يها يماریاز نظر ب يتر یتخصص یدوم بررس ۀشود و در درج

در دستور کار قرار  ستیبا یم اند دهکه جان خود را از دست دا يافراد يرو
 .ردیگ

محل  اریمهمتر بوده و بس یسن کیاز تفک یکه حت گرینکته د اما
افراد واقعاً به علت عفونت  نیاست که تا چه اندازه ا نیا باشد یتأمل م

 اند؟ کرونا جان خود را از دست داده روسیو
 اند؟ تمام فوت شدگان از کرونا فوت کرده ایآ
جان خود را از  گرید يها يماریکه در اثر ب يممکن است افراد ایآ

 شدگان کرونا قرار گرفته باشند؟ در شمار کشته زیاند ن دست داده
 روسیکه بر اثر و يدرصد از افراد 6تنها در CDCبر اعالم مرکز  بنا

کرونا بوده است و “ صرفاً”اند علت مرگ  کرونا جان خود را از دست داده
 نیاند. ا بوده گریو اختالل د يماریدو ب ایو  کی يدارا گریدرصد د 94

ها  تکان دهنده هر چند در بطن خود  سوء برداشتو  زیانگ رتیح یبررس
درصد  94از  نکهیبه همراه داشت از جمله ا زین یاشتباه ریتفاس و

که  رسد یگونه به نظر م نیگرفته شده و ا دهیبه کرونا ناد يابتال ماندهیباق
برداشت اشتباه  نینداشته است که ا یکرونا نقش يماریدر مرگ آنها ب

 .باشد یم
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 يشدگان دارا درصد از کشته 94بود که  نیا تیحائز اهم ۀنکت اما
قلب و عروق، اختالالت  يها يماریاز جمله سرطان، ب يگرید يها يماریب

آنها را  شود یموارد موجب نم نیاز ا کی چیاند که ه و... بوده یمنیخودا
 ریسابه اندازه  زین ها يماریب نیبه ا انیو مبتال میبدان اتیح تیفاقد صالح

که  ست ییدر جا یفن ۀهستند، اما مسئل اتیحق ح يها دارا انسان
از  کیدر کدام  يدرصد 94گروه بزرگ  نیا میکن یبررس ستیبا یم

 نینخست يها از آن مباحث بخش شی(پ رند؟یگ یقرار م ریز يها دسته
کرونا  رگروهیدر ز ییکرونا ریغ مارانیب يریغلط و قرارگ صیبر تشخ یمبن
 )دیذهن داشته باش در زیرا ن

اند، تست کرونا در آنها به  بوده يا نهیزم يماریب يکه دارا ی. گروه1
شده و  یافراد در اسناد فوت مبتال به تلق نیطور کاذب مثبت شده است. ا

 .رندیگ یقرار م روسیدر شمار تلفات منجر به فوت و
ونا کر يماریاند، به ب بوده يا نهیزم يها يماریب يکه دارا ی. گروه2

 یابتال سهم چندان نیمثبت شده اما ا زیمبتال شده و بالطبع تست آنها ن
در آنها  يا نهیزم يماریدر مرگ آنها نداشته است و علت منتج به فوت ب

 99آنها مانند  يکرونا يماریب نکهیشانس ا گریبه عبارت د ایبوده و 
علت  يا نهیزم يماریکند وجود داشته اما ب دایبهبود پ انیدرصد مبتال
در اسناد مربو ط  فوت علت مرگ کرونا ثبت شده است.  یمرگ بوده ول

 .دادند یجان خود را از دست م زیبا عدم ابتال به کرونا ن یکه حت یدر حال
اند و چنانچه به عفونت  بوده يا نهیزم يماریکه مبتال به ب ی. گروه3

به  يا نهیزم يماریقادر بودند با وجود همان ب شدند یمبتال نم یروسیو
 يا نهیزم يماریب دیبا تشد یروسیخود ادامه دهند و عفونت و اتیح

 يکه دارا یآنها را سخت نموده است. مانند کسان اتیح طیشرا
التهاب و  شیبه کرونا و افزا ياند و ابتال بوده یلبق يها يماریب

شده  یو عروق یقلب یینارسا دیمنجر به تشد یالتهاب يها نیتوکایسا
امر موجب مرگ آنها  نیشده است) و هم يا نهیزم يماریر بر ب(کرونا سوا

کرونا ممکن است با  روسیبا فرض عدم وجود و یگروه حت نیشده است: ا
مانند آنفوالنزا جان خود را از دست  یرسیو يها تعفون ریبه سا يابتال

 ریگروه از کرونا و سا نیا يریپذ بیشانس آس یبدهند و به عبارت
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 یروسیتفاوت که کرونا و نیاندازه است با ا کیبه  باًیتقر ها روسیو
خطر  یموضوع کم نیو فاقد دارو و واکسن موثر است (و هم تر يمسر
) و اکنون در دهد یم شیافزا یعوامل عفون ریاز کرونا را نسبت به سا یناش

 .میبر یآن به سر م يریگ دورة همه
 يماریبار ب نیاند که ا مبتال بوده يا نهیزم يها يماریکه به ب ي. افراد4

 مارانیکرده است، مانند ب لیتسه یروسیعفونت و يرا برا طیشرا يا نهیزم
در مقابل  زیگروه ن نیکه ا ابتید رینظ کیو اختالالت متابول یمنینقص ا

 ریپذ بیساندازه آ نیبه هم یروسیو يها عفونت ژهیها به و عفونت ریسا
 ریممکن است بنا بر سا زیکرونا ن روسیدر نبود و یهستند و حت

تفاوت که کرونا  نیجان خود را از دست دهد؛ با ا یکروبیم يها عفونت
 و فاقد دارو و واکسن مؤثر است. تر يمسر

اند اما بنا  جان خود را از دست داده يگرید لیکه بنا بر دال ی. گروه5
 مرگ ياقتصاد يها دغدغه ایبهداشت و  نیمسئول یشیبر مصلحت اند

بنا بر  ییاروپا ياست. مثالً در کشورها دهیاز کرونا به ثبت رس یآنها ناش
 يماریب کی وعیجان خود را بر اثر ش يحاکم بر آن چنانچه فرد نیقوان

مربوط به درمان و کفن و  يها نهیاز دست دهد تمام هز ریگ همه يمسر
علت  نیممکن است به ا يادیدفن بر عهده دولت خواهد بود و افراد ز

و  وعیش طیدر شرا ایگروه قرار دهند و  نیخود را در ا یباشند متوف لیما
مرکز  نیمسئول میو ترح عییمانند مراسم تش یتجمعات لیلزوم عدم تشک

 ریاز سا یناش انیمتوفا یو انسان رخواهانهیخ يها زهیبا انگ یندرما
منکر بروز  تواند ینم ی(که کس ندیبه نام کرونا ثبت نما زیرا ن ها يماریب
 اوامر شود). نیا

درصد  2-1که تنها  یطیکه در شرا نجاستیا یسؤال اساس حال
تا چه اندازه  دهند یکرونا جان خود را از دست م يماریبه ب انیمبتال

به اشتباه در محاسبات قرار گرفته و ممکن است  زین زیدرصد ناچ نیهم
ورود  روسیشدگان و فوت تیپنجگانه مذکور در جمع يها گروه ياعضا

 کرده باشند. دایپ
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مثالً اثر  تیبا اهم یقاتیتحق يها که در انجام طرح میدان یم امروزه
 ستیبا یمورد مطالعه م تیجمع يدارو بر رو کی ایواکسن و  کی

در شرکت  شود یتحقق موجب بروز خطا م تیکه در کل یطیشرا
دارو بر سالمت قلب و عروق  کی ریگردد. مثالً اگر تأئ یکنندگان بررس

 ،يویکل ،یسالمت قلب طیالزم است شرا شود یم یکنندگان بررس شرکت
شود تا اگر مثالً فرد  یکنندگان بررس و... در شرکت یپوست ،یعصب ،يکبد

هدف کنار گذاشته شود.  تیاز اختالالت فوق باشد از جمع یکیمبتال به 
 ای ياختالالت کبد يپژوهش در و یچون ممکن است مثالً در ط

در  میبدان شیمورد آزما يدارو وارضاز ع یرخ دهد که آن را ناش يصفراو
 .باشد یفرد م يا نهیزم يها يماریب دهیپد نیکه علت ا یحال

 زین روسیو نیا یکشندگ زانیم یدر بررس ایآ نجاستیسؤال ا حال
چون  ستیممکن ن یاقدام نیشده است؟ قطعاً چن یبررس طیشرا نیا

 یحیهستند که طبعاً سابقه صح یمارستانیبه مراکز ب نیمراجع انیمبتال
 نیاگر چن یو حت ستیآنها در دسترس ن يها نهیو زم ها يماریاز ب

 شتریب يا نهیزم يماریب نکهیا صیباز هم تشخ ددر دسترس باش يشواهد
دشوار است. به  يکرونا امر روسیو ایدر مرگ فرد سهم داشته است 

درصد کشته  94حذف نشده و  ياز جامعه آمار تیجمع نیخاطر ا نیهم
از  یحت ستین يدیکه ترد دهند یم لیرا تشک روسیاز و یشدگان ناش

 رندیگ یمذکور قرار م انهپنجگ يها در دسته یهم گروه تیجمع نیهم
حالت  نیتر نانهیکرونا گذاشت و در بدب روسیآنها را به حساب و دیکه نبا

 دیکرونا منجر به تشد يماریکه ب يچهارم (افرادفقط دسته سوم و 
قرار داد و  انیدر آنها شده و بالعکس) را در آمار متوف يا نهیزم يماریب
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کمتر از آمار اعالم شده  اریبس یشدگان واقع آمار کشته بیترت نیبد
 .باشد یم

کمتر از  اعداد  اریبس یاز نظر عمل روسیو یکشندگ نکهیا جهینت
به فوت صرف  یعلت منته زیاز فوت شدگان ن ياریبوده و در بس یاعالم

کرونا  روسیافراد صرفاً بنا بر و نیدرصد ا 6و تنها  ستیکرونا ن روسیو
مالحظه  کاهش  نیکه ا ستین يدیاند و ترد جان خود را از دست داده

 .شود یکشته شدگان م یآمار واقع
 

از سنخ علم  یمنطق يکردیابداً رو گردد یها نشر م آنچه در رسانه اما
بر آن حاکم است تا خبر  ییاحساسات و بزرگنما شترینداشته و ب یپزشک

که موارد ذکر  ست یهیبدهد. بد سابقه یفاجعه ب کیو  میعظ يبال کیاز 
 وعیو ش روسیو ۀنگرش مردم به مقول رییسبب که موجب تغ نیشده به ا

آن همه  يو به جا دگرد یارائه م یدر کمتر رسانه و مرجع علم گردد یم
اعالم  ریشدگان به صورت خام و بدون تفس و کشته انیروزه آمار مبتال

 .دینما یم زیشک برانگ یموضوع کم نیکه هم گردد یم
بر  یمبن یاسیس نیمسئول یبرخ لیفوق را اگر در کنار تما لیدال

 یاسیو س ياقتصاد يها ازیامت افتیاز کرونا و در یآمار تلفات ناش شیافزا
کشته شدگان بر  کیتفک یعالقگ یبر ب یلیدل میبتوان دیشا میقرار ده

و چنانچه متعاقب تلفات  میباش افتهی يا نهیزم يها يماریاساس سن و ب
 هیبالعوض از اتحاد التیتسه افتیهمچون در يکشور امور کی يباال

در  باشد، یجنگ م ریکه درگ يصلح و آتش بس کشور ياروپا، برقرار
شدن انتخابات  يو مجاز ابانیحاضر در خ نیخانه محبوس کردن معترض

 ست یهیباشد بد یاسیکه قصد تقلب دارد در انتظار رهبران س یحزب يبرا
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مصادره به مطلوب کرده باشند و آن را به  نگونهیوع را ایش عیافراد وقا نیا
 یآن کم یواقع تیهولناك بوده و از روا شتریدرآورده باشند که ب یتیبیه

 !ابدی انیپا ونیناسیقرار است با واکس شینما نیا تیمتفاوت است. در نها
قرن در اکثر مناطق جهان به جز  بیکه فر یلیاز دال یکی قتیحق در

مرگبار ظاهر شد و  يماریب کی بتیهمچون سوئد در ه یمعدود مناطق
بنا بر  کیاست که هر  نیا ختندیر زمیرهبران بر آتش آن ه

در هر  يبردار بهره نیکردند و ا يبردار روز خود از آن بهره يها يازمندین
 .شود یخود بحث م يبوده است که در جا فاوتمت یکشور به شکل

ها  به مردم عرضه شده و رسانه يا هیاز زاو وعیهر جهت واقعه ش به
وحشت و  ياند که موجب القا از آن را به خورد افکار عامه داده یتیروا

 بتیاز ه يکه ممکن است قدر يماریب نیاز ا يهراس شود و ابعاد
 نیاند. اما تمام ماجرا ا سانسور کرده یهولناك آن بکاهد را به طرز مشکوک

...ستین



 بیفر کمیو  ستمیب ةپرد
 

 وحشت دیو تول يآمارساز

 
 تیاز جمع يدرصد يریگ همه يرهایتعداد مرگ و م نیتخم -136 ریتصو

 جهان
 يها يمایاز ب یناش ریمرگ و م زانینشان دهنده م 136 ریتصو

 يالدیم 2020تا سال  يالدیم 165در سراسر جهان از سال  يمسر
 يماریاز ب یناش یاست که تلفات جان تیواقع نیا يایگو ری. تصوباشد یم

از  يادیتعداد ز میدان یها (که اکنون م صحت آمار رشیبا پذ یکرونا حت
کمتر از  اریاند) بس آنها در واقع به علت کرونا جان خود را از دست نداده
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جهان  تیدرصد از جمع 0,005بوده و تنها موجب مرگ  ها یپاندم ریسا
 شده است.

شده و  سهیمقا ییایاسپان يبا آنفوالنزا يماریب نیکه ا دیا دهیشن اریبس
قرار گرفته  ییایاسپان يآنفوالنزا فیدر رد يجوامع بشر يبرا دیاز نظر تهد

 ییایاسپان ياز آنفوالنزا یکه طبق آمار تلفات ناش ست یدر حال نیاست، ا
 يماریدو ب نیقرارگرفتن نام ا یکرونا بوده و حت روسیبرابر و 546حدوداً 

 .رود یمغرضانه به شمار م یاسیغلط و ق يدر کنار هم امر
ها  که رسانه ییکرونا روسیو انیوجود دارد م ياریواقع تفاوت بس در

در جهان موجود است.  قتاًیکه حق ییکرونا روسیاند و و به وجود آورده
ها استناد  طرفه تنها به اخبار و آمار رسانه کیچنانچه اگر به صورت 

 ریاز مرگ و م یمیموج عظ ریرا درگجهان  يکشورها ستیبا یم م،یکن
جهان  يکشورها ریپر مرگ و م يها از سال یکیرا  2020دانسته و سال 

جهان نسبت به  يدر اغلب کشورها ریآمار مرگ و م تی. اما در واقعمیبدان
که  يا هیفرض رسد ینداشته و به نظر م یمحسوس رییگذشته تغ يها سال

دور از  ياند امر تنها به اسم کرونا ثبت شده جیرا يها معتقد است مرگ
 .شدذهن نبا

 swiss policy( سیمستقل در سوئ یعلم قاتیمرکز تحق کی
research (بدون  یمستقل یعلم قاتیتحق 19-دیکوو روسیدر مورد و

 تیکه هر ماه اطالعاتش آپد دهد یانجام م یاسیتعصب و منافع س
آمده است:  ریدر ز 2020ماه سپتامبر  يخالصه اطالعات آن برا شود، یم

 :دیت مذکور مراجعه کنیها به سا مشاهده رفرنس يبرا
swprs.org/facts-about-covid-19 

-دیکوو یکل یشدت کشندگ ک،یمنولوژیمطالعات ا نی. طبق آخر1
درصد  0,5درصد و  0,1 نیدر اکثر کشورها ب یعموم تیدر جمع 19

 يها متوسط در سال يآنفلوانزا يها يریگ با همه سهیاست که قابل مقا
 است. 1968و  1957
 روسیبا و ادیکه مواجهه ز يافراد ایافراد در معرض خطر  ي. برا2

 ای)، درمان زودهنگام یبهداشت يها دارند (از جمله کارکنان مراقبت
 است. يضرور يماریب شرفتیاز پ يریجلوگ يبرا يریشگیپ
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ل) و سوئد (بدون قفل و مانند انگلستان (با قف یی. در کشورها3
 دیشد يسال در محدوده آنفلوانزا ياز ابتدا یکل ری)، مرگ و منهیقرنط
است (قابل  شتریب کایمتحده آمر االتیدر ا ریاست. مرگ و م یفصل
 سیمانند آلمان و سوئ یی)، اما در کشورها1957-1967با  سهیمقا

در  يباد یآنت زانیحال، م نیاست. با ا دیشد يفوالنزاها کمتر از آن مرگ
 است. نییاز اروپا که قبالً در آن قفل شده بود، هنوز پا يادیز يها بخش
سالم (مدرسه و سر کار)  تیجمع ي. در اکثر نقاط، خطر مرگ برا4

تا محل کار روزانه خود  يسوار يمانند احتمال خطر مرگ فرد با خودرو
از افراد  ياریبس رایزده شد، ز نیاز حد تخم شیخطر در ابتدا ب نیاست. ا

 بدون عالئم مورد توجه قرار نگرفتند. ای فیفقط با عالئم خف
 یعالئم ایدارند  فیدرصد از کل افراد فقط عالئم خف 80. حدود 5

درصد فقط عالئم  60ساله، حدود  79-70افراد  انیدر م یندارند. حت
دارند و  یدرصد از کل افراد حداکثر عالئم متوسط 95دارند. حدود  فیخف

 ندارند. مارستانیشدن در ب يبه بستر يازین
 يها روسیو یعنی( یقبل روسیکروناو يها روسیتماس با و لی. به دل6

درصد از کل افراد در حال حاضر پاسخ  60) ممکن است تا یسرماخوردگ
 ن،یکرونا داشته باشند. عالوه بر ا روسیدر برابر و یجزئ Tسلول  یمنیا

درصد بزرگساالن از قبل  60درصد کودکان و حدود  60ممکن است تا 
 واکنش متقابل باشند. يها يباد یآنت يدارا

 یغرب يکشورها شتریدر ب 19-دیکوو يرهایسن مرگ و م نیانگی. م7
و فقط حدود  -سال در سوئد  84به عنوان مثال  -سال است  80از  شیب

ندارند. بر عکس  يجد يا نهیشرط زم شیپ چیه انیدرصد از متوف 4
اساساً با مرگ و   دیآنفلوانزا، سن و مشخصات خطر مرگ کوو يریگ همه

 دارد. تمطابق یعیطب ریم
در  یاضاف يها از کشورها، تا دو سوم کل مرگ ياری. در بس8
 یعموم نهیافراد از قرنط نیسالمندان رخ داده است که در واقع ا يها خانه
 ایکه آ ستیاز موارد مشخص ن ياریدر بس ن،یبر ا . عالوهبرند ینم يا بهره

 .نزواو ا دیها استرس شد از هفته ایاند  مرده 19-دیافراد واقعاً از کوو نیا
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 19-دیممکن است توسط کوو یاضاف يها درصد از کل مرگ 30. تا 9
شده  جادیاثرات قفل، وحشت و ترس ا لیباشد، بلکه به دل فتادهیاتفاق ن

درصد کاهش  40تا  يو مغز یباشد. به عنوان مثال، درمان حمالت قلب
 را نداشتند. مارستانیجرأت رفتن به ب گرید مارانیاز ب ياریبس رایز افت،ی

در مورد مرگ افراد جوان و سالم  يا رسانه يها از گزارش ياری. بس10
 19-دیاز کوو ایجوانان  نیاز ا يارینادرست است: بس 19-دیاز کوو

 یشده بودند (به عنوان مثال از لوسم ماریب یآنها قبالً به سخت رند،یم ینم
 زیدر کودکان ن یکاوازاک يماریب يادعا شیداده نشده)، افزا صیتشخ

 بود. زیآم راقاغ
 دیبه علت آنفلوانزا شد تواند یم نیهمچن 19-دیعالئم کوو شتری. ب11

و  ییحس چشا یترومبوز و از دست دادن موقت ه،یالر (از جمله ذات
 اریعالئم در واقع بس نیا دیشد 19-دیشود، اما با کوو جادی) اییایبو
 تر هستند. و برجسته تر عیشا

به مرتبه حاد  19-دیدار کوو درصد از افراد عالمت 10. حدود 12
 نیچند يکه برا کنند یرا گزارش م یو عالئم شوند ی) مبتال می(طوالن
ممکن است افراد جوان و قبالً  نیمسئله همچن نیماه ادامه دارد. ا ایهفته 

 ریکرونا هستند، تحت تأث روسیبه و يقو یمنیپاسخ ا يسالم را که دارا
 دهد. ارقر

که اغلب نشان داده “ موارد مثبت” يو آمار یینما يها ی. منحن13
 يه طور تصاعدب زین شاتیتعداد آزما رایگمراه کننده هستند، ز شوند، یم

 شاتیمثبت به آزما شاتی. در اکثر کشورها ، نسبت آزماابدی یم شیافزا
مانده است.  یدرصد باق 20 ریز شهیمثبت بودن) هم زانیم یعنی( یکل

قفل و  يقبل از شروع اجرا روسیاز کشورها، گسترش و ياریدر بس
 بود. دهیبه اوج رس نه،یقرنط

 ورك،یوین ياز جمله شهرها، 19-دینقاط آلوده کوو شتری. در ب14
 روسیو هیدرصد افراد عل 20 نکهیلندن، استکهلم و برگامو، به محض ا

. افتیعفونت کاهش  زانیکردند، م جادیا يباد یآنت دیجد روسیکروناو
درصد  80تا  60بود که گفته بود  هیکمتر از برآورد اول اریمقدار بس نیا

 کنند. دیتول يباد یآنت تالزم اس
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نداشتند، مانند؛ ژاپن، بالروس و  نهیکه قفل و قرنط یی. کشورها15
 یاند. سوئد حت از کشورها تجربه نکرده ياریاز بس  يبدتر تیسوئد، وضع

 سهیباالتر در مقا یمنیقرار گرفت و اکنون از ا شیمورد ستا WHOتوسط 
در مراکز  يدرصد از مرگ سوئد 75مند است.  قفل شده بهره يبا کشورها

 یسالمندان) اتفاق افتاده است که به اندازه کاف يها (مثالً خانه يتارپرس
 محافظت نشده است. عیسر

نداشت. به گفته متخصصان  یهیتوج التوری. ترس از کمبود ونت16
از ترس  ي، که تا حد19-دیکوو مارانی) بي(لوله گذار یتهاجم هیتهو ه،یر

 ها هیداشته و به ر در واقع غالباً اثر عکس شود، یانجام م روسیانتشار و
 .رساند یم بیآس

 يا صورت پارچه يها ماسک یدر مورد اثربخش ی. هنوز شواهد علم17
 یوجود ندارد و معرف یمدرک چیه ایوجود ندارد و  یعموم تیدر جمع
کند،  ایرا در اکثر کشورها مهار  يریگ همه تواند ینم ياجبار يها ماسک

صورت ممکن  يها که ماسک دهند یاز کارشناسان هشدار م یکند. برخ
کنند و در صورت استفاده مکرر  جادیاختالل ا یعیطباست در تنفس 

 شوند. “کروبیناقل م”ممکن است 
قفل  نیمتحده در ح االتیدر اروپا و ا ها کینیاز کل ياری. بس18

موارد مجبور  یمورد استفاده قرار نگرفتند و در برخ يادیکردن تا حد ز
و درمان  یعمل جراح ها ونیلیبه خانه بفرستند. مبودند کارکنان خود را 

 اعضا. وندیسرطان و پ شاتیاز آزما ياریلغو شد، از جمله بس
را  ها مارستانیتالش نمودند اوضاع در ب يادیز يها . رسانه19
 يدستکار يها لمیو ف ریاوقات با تصاو یگاه ینشان دهند، حت کیدرامات

ها ترس و وحشت  از رسانه ياریبس يا رحرفهیگزارش غ ،یشده. به طور کل
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 يها یطبق نظرسنج جه،یرا در جامعه به حداکثر رسانده است. در نت
را  19-دیکوو ریمرگ و م يریمردم به طرز چشمگ شتریب ،یالملل نیب
 .دانند یاز حد م شیب

مورد استفاده  یالملل نیکه در سطح ب روسیو شیآزما يها تی. ک20
 یمثبت و کاذب منف جیموارد نتا یممکن است در بعض رند،یگ یقرار م

 یاز عفونت قبل یناش یرعفونیغ روسیکنند، به قطعات و جادیکاذب ا
 یژن یمشترك با توال روسیکروناو يها روسیبه و ایواکنش نشان دهند 

 نشان دهند. اکنشمشابه و يتا حد



 
 بیو دوم فر ستیب ةپرد

 

 ناخواسته) ایکرد؟ (خواسته  یآمار را مهندس توان یم چگونه
کرونا  يماریو تلفات ب انیجدول مبتال یبه روز رسان نیبه آخر اگر

و تعداد تلفات  انیمطلب) تعداد مبتال نی(در لحظه نگارش ا میرجوع کن
 خواهد بود: ریبه شکل ز

 
 19-دیکوو يریگ آمار همه نیآخر - 137 ریتصو
مبتال شده و  يماریب نینفر به ا ونیلیم 42لحظه  نیمعنا که تا ا نیبد

اند.  جان خود را از دست داده يماریب نینفر در اثر ا ونیلیم کیاز  شیب
ساده است. وزارت بهداشت هر  اریبس تیدر کل زیآمار ن نینحوة محاسبه ا

به  اشدگان خود ر و کشته انیکشور به صورت مستمر آمار و ارقام مبتال
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سازمان با لحاظ نمودن آمار  نیارائه داده و ا یسازمان بهداشت جهان
 خواهد کرد. یمرجع را به روزرسان نیاطالعات ا دیجد

 روسیو ینرخ کشندگ انینسبت از تلفات به کل مبتال نیاحتساب ا با
 روسیارفاق و یبا کم یعنیدرصد خواهد بود،  2,69در حدود  يزیچ

 ست یدر حال نیرا به کام مرگ کشانده است. ا انیدرصد از مبتال 3 باًیتقر
 یکه نرخ کشندگ میموضوع پرداخت نیکه در فصول گذشته مفصالً بد

درصد بوده و تنها در  1سال حدوداً  69 ریز یسن يها هدر گرو روسیو
 يا نهیزم يماریچند ب ای کی يسال که اکثر آنها دارا 70 يباال یگروه سن

 تیاز جمع یگروه درصد کم نیدرصد است که ا 6 کیاند نزد بوده
 ياثر عدد یو به نوع دهند یمطالعه شده را تشکبل م يکشورها
از  شیب روسیو ینرخ کشندگ نیانگیمموجب شده تا  یاضیر يها فرمول

 آنچه هست به نظر برسد.
حاکم  یمنطق نیچن زین یآمار و ارقام اعالم شده از سازمان جهان در

را به  يدرصد 3حدوداً  يعدد ونیلیم 42به  ونیلیم 1,14است و نسبت 
به ذهن آورده و در معرض توجه قرار  روسیو یعنوان نرخ کشندگ

 .دهد یم
نقاط مبهم و  يدارا زیمبحث ن نیو ا ستیتمام ماجرا ن نیا اما

 .باشد یم يشمار یب يخاکستر
در حدود  يزیچ یعنی یدو برابر آمار فعل انیآمار مبتال دی. تصور کن1

 نینفر؛ در ا ونیلیم 1,14شدگان همان  نفر باشد و آمار کشته ونیلیم 80
 انی. به بدیخواهد رس 1,35به عدد حدوداً  روسیو یصورت نرخ کشندگ

 تیجمع نیاز تعداد اعالم شده باشد ا شیب انیساده اگر تعداد مبتال
خواهد  يدر مرحله محاسبات عدد روسیو یکاهش نرخ کشندگ بموج
 شد:

به مراکز  PCR يها ها مجوز انجام تست از کشور ياری. در بسالف
که هر شهر دستکم  يدر سطح گسترده اعطا شده است، به طور یخصوص

مثبت  يها مراکز آمار تست نیداشته که ا  یمولکول صیمرکز تشخ 5-10
. شود یثبت نم ییآمار در جا نیاعالم نکرده و ا یخود را به مراجع دولت

 یدولت يها مارستانیدر هر استان که عمدتاً ب یدولت اکزبلکه تنها مر
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ها را در تعداد محدود  تست نیهستند، ا یمتعلق به دانشگاه علوم پزشک
در سامانه دانشگاه و مرکز آمار وزارتخانه  ماًیآن مستق جیاانجام داده و نت

 .شود یثبت م
ها هر  ها دولت تست نیا يباال نهیو هز یمال يها تی. بنا بر محدودب

 دهند، یها را در سطح کشور انجام م تست نیاز ا يروزه تعداد محدود
هزار تست به صورت روزانه  10تعداد  01/08/1399در مورخ  رانیمثالً ا

 322هر استان  م،یاستان کن 31بر  میتعداد را تقس نیانجام داده که اگر ا
 تیحائز اهم زینکته ن نیتعداد ا تیتست خواهد بود. که عالوه بر محدود

 مارانیاز ب یهمه مقدور نبوده و تنها گروه يتست برا نیاست که انجام ا
به  ایهستند و  يا نهیزم يماریالمند و مبتال به بکه عمدتاً افراد س يبستر
 شوند یم نتخابانجام تست ا ياند برا در گروه پرخطر قرار گرفته یلیهر دل

 .روند یها ارجح به شمار م گروه ریتست بر سا يبرا یگروه یو به طور کل
انجام داده باشند  PCRاصالً تست  نکهیاز افراد مبتال بدون ا ياری. بسج

 ایمبتال شده و  يماریبه ب فیثبت شود به صورت خف ییو آمار آنها در جا
 يهستند برا لیو کمتر ما شوند یدارو در منزل درمان م زیبا تجو

تست در  نیا نکهیا ژهیشوند، به و یخصوص يها شگاهیآزما یراه صیتشخ
آن را به  ستیبا یم ماریخارج بوده و ب مهیها از پوشش ب از کشور یخبر

تست خود موجب  نینسبتاً گران ا نهیو هز دیپرداخت نما یصورت شخص
نباشند  لیبه انجام آن ما نییاقشار متوسط و اقشار متوسط به پا شود یم

 .ندیو بدون احراز ابتال به واسطه تست درمان را آغاز نما
 اصالً در انیکه گروه اعظم مبتال دیآ یبر م نی. از مطالب فوق چند

 نیو هم شوند یثبت نم انیو در آمار مبتال امدهیدر ن انیقالب آمار مبتال
که وزارات بهداشت کشورها همه روزه  یانیتعداد مبتال شود یامر موجب م

 تالمب يماریباشد که واقعاً به ب یکمتر از کسان اریبس کنند یاعالم م
 اند. شده
ساده بوده و نسبت  يامر یاضی. محاسبه نسبت و تناسب در رو
خط، صورت کسر، مثالً  يکه در باال ست يخط کسر کیشده از  لیتشک
 قرار دارد. Bکسر، مخرجِ کسر، مثالً عدد  نییو در پا Aعدد 
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 میساده تصور کن يرا اگر کسر انینسبت کشته شدگان به مبتال حال
 :ریبه صورت ز یعنی

𝑎𝑎  تلفات
 𝒃𝒃مبتالیان
 کشندگی    =  

 
کاهش  یدرصد کشندگ bعدد  یعنیبزرگ شدن مخرج کسر  با

باشد و صورت کسر  یو در مقابل اگر مخرج کسر عدد ثابت افتیخواهد 
 عدد بازهم بزرگتر خواهد شد. نیبزرگ شود ا

در  روسیبه و یواقع انیتعداد مبتال نکهیممکن است عالوه بر ا ایآ اما
 انیمبتال یعدد واقعکوچکتر از  اریعدد بس نیها ثبت نشده و ا آمار

 یعنیباشد؟  افتهیبه همان نسبت کاهش  زیتلفات ن یعنی aعدد  باشد، یم
 ها مارکرونا جان خود را از دست داده باشند اما در آ يماریبر اثر ب يافراد

 ثبت نشده باشند؟
تعداد تلفات رخ نداده  ياتفاق نه تنها برا نیا یجالب اریطرز بس به

و به تبع آن  یسازمان بهداشت جهان يها است، بلکه بنا بر دستورالعمل
که بر اثر  يافراد یحت وعیجهان در دورة ش يوزارات بهداشت کشورها

و  PCRاند، بدون انجام تست  فوت شده زین ییرکرونایغ یتنفس يها يماریب
 يماریب نیدر شمار کشته شدگان ا ستیبا یم ماریب نیاستناد به بال فصر

 .رندیقرار گ
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 کنند نیرا به اسم کرونا تدف ها یکه همه فوت يا بخشنامه -138 ریتصو

جان  شود یکه گمان م يافراد انیدر م یمارستانیدر مراکز ب یعنی
وجود دارند که  زین ياند، افراد کرونا از دست داده يماریخود را بر اثر ب

 نی.اسکن و بالی.تیس جیاند و صرف استناد به نتا مبتال به کرونا نبوده
 ت) و بدون انجام تسدینفس و تب شد یمانند سرفه و تنگ ینی(عالئم بال
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PCR قرار  ها یمبتال به کرونا شناخته شده و در زمره آمار فوت
 لیدور از منطق نبوده اول به دل یفرض نی). چن138 ریاند(تصو گرفته

 یدر حال شود یانجام نم ها مارستانیاز ب ياریدر بس PCRاصالً تست  نکهیا
 و گردد یهمه روزه ثبت م يماریب نیاز کرونا از ا یناش يها یکه آمار فوت

 ياریبس اریدر اخت PCR يها تیک وعینخست ش يها اصالً در ماه نکهیدوم ا
با  یقرار نگرفته و اغلب طبق پروتکل ابالغ ها مارستانیها و ب از کشور

 اند. از کرونا دانسته یاز افراد را ناش ياریمرگ بس نیاستناد به بال
کوچکتر از  اریبس یبدان معناست که نه تنها مخرج کسر کشندگ نیا

بزرگتر از مقدار  اریبس زیخود بوده است، بلکه صورت کسر ن یمقدار واقع
که با توجه  یدو عامل موجب شده نرخ کشندگ نیو ا باشد یخود م یواقع

نبوده و اگر در  یواقع شود یاعالم م یسازمان بهداشت جهان يبه آمارها
موجب هراس و  دیو شا دیخود ظاهر شود آنگونه که با یاندازه واقع وحد 

درصد هم باشد  1 یحت یچرا که اگر نرخ کشندگ شود، یوحشت نم
هراس  اند افتهیآن بهبود  انیدرصد مبتال 99که  یروسیاز و یجامعه جهان

 به خود راه نخواهند داد. یچندان
از  ياریاست که بس لیتمث نینظر برخواسته از ا نیا قتیحق در
همچون  یلیها ظاهر نشده و به دال ممکن است در آمار یواقع انیمبتال

از ثبت  یناش يها تیبودن تست، محدود متیگران ق ،یصیضعف تشخ
از  فیخف يدرمان و ابتال طیاز مراجعه به مح ینگران ،يت فردمشخصا

عنوان مانند گروه  چیها و افراد فوت شده به ه نظرها پنهان شوند اما تابوت
ثبت نشود!  ییکه در جا ستین یمرگ چینبوده و ه یقبل قابل چشم پوش

جان خود را از دست  مارستانیکه در ب يافراد يبرا نکهیا ژهیبه و
 يبرا ياریبس لیتما نیموجود بوده و همچن یصیتشخ يها تیک دهند یم

و نشان امروزه  نام یب انیدارد! برخالف مبتال ودثبت آنها به نام کرونا وج
و نشان در کار نخواهد بود و بدون ثبت مرگ  نام یمرگ ب يکشور چیدر ه

 ستیبا یفوت که در آن علت فوت م یگواه ۀدر مراکز ثبت احوال و ارائ
از  يجسد چیبه خاك سپرده نخواهد شد و ه يجسد چیشد، همشخص با

 ها ونیلیکه م یدر حال زدیبگر تواند ینم ها هکمند آمار و ارقام وزارتخان
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نداده  یشیمبتال ممکن است اصالً به پزشک مراجعه نکرده و اصالً آزما
 نگذاشته باشند. انیدر م یخود را با کس يماریباشند و اصالً ب

 يها از مرگ ياریکه بس دیعامل تجسم کن نیرا در کنار ا دهیپد نیا
به نام  ریاز جهان ممکن است بنا بر عوامل ز يدر مراکز زین ییکرونا ریغ

 کرونا ثبت گردد:
 درمان و کفن و دفن يها نهیبودن هز گانی. را1
 به منظور کاهش تجمعات نیمراسم تدف ي. اجتناب از برگزار2
و  یمانند؛ خودکش ست،ین ندیکه چندان خوشا ی. ثبت علل مرگ3

 به عنوان کرونا یقصور پزشک
 PCR يها تیمثبت کاذب ک جی. نتا4

ثبت شده  ها یهستند که به اشتباه در آمار فوت ییها و همه مرگ همه
 .باشد یمطرح نم انیدر خصوص مبتال یاحتمال نیچن ست یهیو بد

که با نگاه به  ستین يزیچ یوجود نرخ کشندگ نیبا ا قتیدر حق پس
 یلیخصوص چه دل نیدر ا يساز و عدم شفاف رسد یآمار به نظر م

 داشته باشد؟ تواند یم
 نیا یواقع انیگفت که آمار مبتال نگونهیا توان یم جهیعنوان نت به

 نیهستند، چرا که ا یکه آمارها مدع ست يزیاز چ شتریب اریبس يماریب
 یباالست و ط قتاًیآن حق تیبوده و قدرت سرا يبه شدت مسر روسیو

 یاست! ول افتهی شیآن افزا تیقدرت اتصال و سرا يمتعدد يها جهش
کم و احتماالً کمتر از آمار و  اریبس روسیو نیاز ا یناش يها یآمار فوت

از آمار  يریکث ةموضوع سبب شده تا عد نیو ا باشد یارقام اعالم شده م
مبتال  فیبه صورت خف انیدرصد مبتال 90ثبت نشوند (چون  انیمبتال

و  یمولکول صیبدون مراجعه به مراکز تشخ یآنها حت شتریشده و ب
موضوع  نیکه هم شوند یساده درمان م يدارو چند زیبا تجو مارستانیب

) و در مقابل باشد یم روسیو نیا یبودن قدرت کشندگ نییبر پا یلیدل
مسئله  نیبه اشتباه در آمار کشته شدگان ثبت شوند که هم ياریعده بس

 یموجب شده صورت کسر بزرگتر و مخرج کسر کوچکتر از مقدار واقع
 شیبه صورت کاذب افزا یکشندگ خنر یعنیدو  نیا يشده و نسبت عدد

 سوز درآورد. خانمان ییبالفطره و بال یقاتل بتیرا در ه يماریب نیو ا افتهی
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وجود دارد  یو وحشت جامعه جهان وعیدر ش ياریآنجا که منافع بس از
 نیا يعدد يها داده لیو تحل يساز به شفاف لیما یکمتر کس ست یهیبد
که مورد وثوق  یها و صاحب نظران تالش رسانه ةباشد و عمد وعیش

 وحشت بوده است. دیو تول یهراس يماریب يها هستند در راستا رسانه
 
 



 
 بیو سوم فر ستیب ةپرد

 
چنان  دیبا ند،یبه بار آ ریجوانان ما دل میخواه یم چون”

که آنها را تا حد امکان از ترس در  مییبه آنها بگو ییها داستان
 يمرگ در درونش جا میکه ب یمقابل مرگ آزاد کند. کس

 "شجاع باشد! تواند یدارد نم
 افالطون، کتاب سومجمهور 

 يرهبر
 کند یم يبر سربازان رهبر ینظام فرمانده

 کند یم يرهبر نیسرزم کیبر مردمان  حاکم
 کند یم يرهبر انیحیبر مس پاپ

 کند یم يرهبر نیبر گروه معتضر نیمعترض رهبر
 کند یم يارکستر بر نوازندگان رهبر رهبر
شوندگان  يآورده و از رهبر دیپد “سیرئ” کیاز رهبر  یعامل چه

 ؟“مرئوس”
 “اشتراك!: ”پاسخ

اشتراك و شباهت دارند و آن  گریکدیمورد با  کیدر  یجملگ سربازان
 خدمت است. ضهیبه تن داشتن لباس خدمت و فر

با  نیآن سرزم يدر سکونت در چارچوب مرزها نیسرزم کی مردم
 اشتراك دارند. گریکدی

 سایو مقدس شمردن کل حیدر پرستش مس انیحیمس
 یتیدر خشم و نارضا نیمعترض

 در نواختن ساز نوازندگان
در نژاد، زبان،  يمتعدد يها شونده ممکن است تفاوت يرهبر تیجمع

 کیداشته باشند. مثالً مردم  یاعتقادات شخص یو حت يرفتار يها یژگیو
 ای یحیپوست باشند، مس دیپوست و سف نیرنگ توانند یم نیسرزم
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هوادار اسب  یهوادار فوتبال و گروه یباشند، گروه یمیکل ایمسلمان 
در  یکه همگ یباشند، اما زمان یغن یو گروه ریفق یوهباشند، گر یدوان

اشتراك داشته  -کشور  کی يسکونت در چارچوب مرزها یعنیمورد؛  کی
واحد  تیحاکم کیقانون واحد بوده و تحت  کیمشمول  یباشند، همگ

که  شود یاشتراك موجب م کی نیکالم هم گریقرار خواهند گرفت و به د
گروه ارکستر ممکن  کینوازندگان  نیچنکرد. هم يبتوان بر آنها رهبر
و  یجنس ،یمذهب يها شیباشند و گرا یمتنوع يها رهیاست از نژادها و ت

مورد اشتراك  کیدر  یکه همگ نیداشته باشند، اما هم یمتفاوت یاسیس
بر آن تحت  هیتک با شود یاشتراك موجب م نیدارند (نواختن ساز) هم

 .رندیرهبر ارکستر قرار گ يرهبر
مختلف است و  يها بر گروه الیو است ياشتراك الزمه رهبر جهینت در
بر آنها  يآورد رهبر دیمردم پد انیدر م یکه بتوان عامل مشترک یمادام

 حیقاره معتقد به مس کی. مثالً اگر اکثر مردم گردد یسهل و آسان م
اشتراك  نیآنها، تنها با هم يها تیو مل یصرفنظر از قوم توان یباشند، م

 يها خود مسلح نموده و به جنگ یرا بر اساس اعتقادات مذهب نهاآ
 یطلب آغاز جنگ ممکن است هر گونه جاه زهیاعزام نمود. حال انگ یبیصل

 يرهبر تیباشد، اما جمع يو اقتصاد یاسیهدف س کی ایرهبرانه و 
جنگ  نیخود در ا یمذهب يپنهان صرف باورها زهیانگ نیشونده غافل از ا
 خواهند کرد. يجانبازشرکت کرده و 

 يها از ابزار یکیچند عامل خود  ای کیاشتراك مردم در  نکهیا مقصود
 کیکه اگر بتوان تمام مردم جهان را در  ییتا جا باشد یبر آنها م يرهبر

 توان یم یهم کرد، به راحت هیعنصر واحد شب کیو  شیگرا کیعامل و 
 يطلب و ماجراجو خاطر پادشاهان جاه نیبر آنها حکومت نمود؛ به هم

حکومت بر تمام جهان را در سر داشتند، تالش  يخ که سودایتار
مردم جهان را در چند مورد به  ییو کشورگشا یبا اقدام نظام کردند یم

شرق  يها نینقطه اشتراك برسانند. مثالً اسکندر قصد داشت تمام سرزم
خود قرار دهد  يامپراطور يدر چارچوب مرزها ییرا به واسطه کشورگشا

 دهیمناطق در چند عامل به نقطه اشتراك رس نیا نیکنوصف سا نیو با ا
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 ینخست سکونت در حوزه قلمرو خاک گرفتند؛ یقرار م يو تحت سلطه و
 قلمرو. نیشناختن اسکندر به عنوان پادشاه ا تیاسکندر و سپس به رسم

و  کردیچند عامل رو ای کیکه اگر مردم جهان در  ست یهیبد پس
بر همان  هیو سلطه بر آنها با تک يداشته باشند رهبر یمشترک شیگرا

روستا  کیشما در  دیراحت خواهد بود. فرض کن ارینقطه اشتراك بس
شما قرار  يکشاورز نیو تنها چشمه آب روستا در زم دیکن یم یزندگ

 يازمندیوصف اشتراك دارند و آن ن کیدارد، حال تمام مردم روستا در 
شما قرار دارد. اکنون شما قادر  نیواقع در زم ۀکه در چشم ست یبه آب
. مثالً دیبر آنها قانون وضع کن دیباش لیبود هر گونه که ما دیخواه

 دیکن يمردم را گروه بند ایموکول کرده  یبرداشت آب را به ساعت خاص
 ي...! در معنادیطلب کن وهیم يهر کدام سبد زبرداشتن آب ا يبرا ایو 

بر مردم  دیباش لیاشتراك هرگونه که ما نیبا ا دیتوان یکلمه شما م یواقع
 . دیکن يدهکده رهبر

 نیموجب شده مردم جهان مانند ساکن یروسیو يریگ بروز همه حال
اشتراك داشته باشند و  گریکدی ایمختلف  نهیروستا در چند زم نیهم

 :دیآ دیدر آنها پد یاوصاف مشابه
 يماری. ترس از ب1
 نشدن ماریبه بقاء و ب لی. م2
 تیآنها شود اعم از رعا يبقا نیمضکه موجب ت يبه هر امر نی. تمک3

 بهداشت و استفاده از ماسک و...
همه مردم  يازمندین وعیش هیکه در سا یعامل نه؛یگز نی. مهمتر4

 جهان است: واکسن!
 يازمندین کیمردم را در  تواند یو حساب شده م قیبحران دق کی

 واحد مشترك سازد.
به  یجامعه جهان لیبر کاهش تما یلیاول و دوم خود دل نهیگز تنها

هاست! در  و شورش یابانیخ يها یدادخواه ،یو سرکش انیهرگونه طغ
به  لیم شیاز پ شیافکنده است افراد ب هیکه وحشت مرگ سا يا جامعه

در ساختار  یاساس ریی! الزمه هر تغشوند یم یو دل بسته زندگ افتهیبقاء 
ممکن است جان خود  نکهیا رشیبا پذ يا است که عده نیا یاسیقدرت س
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 گریراه از دست بدهند باز هم پا به عرصه مجاهدت بگذارند. به د نیرا در ا
 نهیداوطلبانه س يا است که عده نیمستلزم ا یانیکالم هر انقالب و هر طغ

دهند. اما  حیترج یو مرگ را بر زندگ ندیبگشا غیگلوله و ت يخود را برا
 يبرا زیافراد ن نیتر یانقالب یحت شود یسبب م يماریاز ب یناش شتوح

بدهد. اگر امروز چگوارا و  یمنیا يها حفظ جان خود تن به دستورالعمل
اصول  تیبه رعا دیترد یدر جامعه حضور داشتند ب زیکاسترو ن دلیف

به وحشت  ینامرئ يکه از موجود یکس ایو حال آ پرداختند یم یبهداشت
که  یسپر کند؟ کسان نهیضد شورش س سیتواند در مقابل پل یافتاده م

آلوده   ایآ ندیشو یمرتبه دستان خود را م 40زنده ماندن روزانه  يبرا
 آورند؟ یشدن دست و صورت خود به خون هم رزمان خود را تاب م

 دیجان دوست پد یاز هر زمان از مردم جهان موجودات شیب وعیش
 خواهند داد. یزنده ماندن تن به هر دستورالعمل يآورده که برا

 يها و بحران انیدرك کرد که چرا اوج قربان یبتوان اندک دیشا حال
اند، وحشت  داشته ابانیدر خ ینیبوده که معترض ییدر کشورها وعیش

و از  يبه بقاء موجب فروکش کردن حس دالور لیمرگ و م
اکنون به مراقبت از جان خود در مقابل  ونیشده و انقالب یخودگذشتگ

و لبنان از  ایو کاتالون سیپار يها ابانیمشغولند و خ ینامرئ یعامل
سنگ و  يبه جا نیگشته است و معترض یجان بر کف ته نیمعترض
 شعار الکل و دستکش به دست دارند. يمقواها

در حسرت آن  انیو جهانگشا خیکه فاتحان تار زیتمام آن چ اکنون
آمده و مردم  دیمردم جهان پد کیکایدر  يزیاند بدون جنگ و خونر بوده

و حال  اند دهیبه اشتراك و شباهت رس زیسراسر جهان در چند چ
 مشترك ظاهر شود. ازین نیا نیام تضمخاص در مق یگروه ست یکاف

 یاسیس ها تیمافوق حاکم یتیبه حاکم تواند یم یگروه به راحت نیا
 نی. در اردیبگ اریدر اخت يابر رهبر کیجهان را در  یو به نوع دهیرس

مرجع معتبر در خصوص نشر  گانهیشود  یمدع یزمان اگر سازمان
 یبهداشت يها دارو، ارائه دستورالعمل یمعرف ،يماریاطالعات در خصوص ب

 يا سازمان به گونه نیا باشد یم يماریو خالصه امور مربوط به ب
تفاوت که  نیاست. با ا افتهیو نامحسوس بر تمام جهان سلطه  یرپوستیز
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خود  تیمشروع ستیبا یم تیحاکم کیکالس يها يها و رهبر در حکومت
 تیاز انحا مردم در انتخاب و به رسم يبه دست آورد و به نحو یرا از محل

 يسوم به رهبر شیباشند. مثالً اگر حکومت را هداشت یشناختن آن نقش
 يبدان معناست که دارا نیا شود یاز اروپا حاکم م یمیبر ن تلریه

موضوع  نیاز اروپا بوده و هم یمیفتح ن يبرا یانسان يروین يها تیظرف
 تلریه يپرچم آلمان برا ریز که يادیز اریبدان معناست که افراد بس

دارند و رهبران  مانیرهبر اعتماد و ا نیا هحکومت و ب نیبه ا اند دهیجنگ
. اما در ابر اند کرده یدست بلند م يبه رو يروز دیآن را با عشق و ام

ابر  تیمشروع يا و جنگ رسانه يماریب کیشده به واسطه  جادیا يرهبر
که  یاسیس يها بوده و حکومت يا رسانه يها و حقه غاتیتبل دةییرهبر زا

که  ریو تدب تیاند نه با درا قرار گرفته ياکنون در حلقۀ دوم رهبر
ها به واسطه هراس از دست دادن  کشور ریاز سا دیکورکورانه و صرف تقل

اوضاع کشور خود به اطاعت ابر رهبر  یدگیزمام حکومت خود و از هم پاش
اند.  مدرن نداشته ين دادن به سلطه رهبرجز ت يا چاره یعنیاند،  در آمده

 پوزه بند! يد است! کودتایسف يهمان کودتا نیو ا
وصف کرده و  يماریاز ب يدیجد تیهر روز روا تواند یکه م يابررهبر
را به  يهر کشور ایکند و  يوضع کند. مثالً ماسک را اجبار دیقانون جد

 کی. دینما یلیخود وادار به تعط يها با اهرم يماریب طیشرا دیسبب تشد
 الاعالم کند انتق يگریروز مسئله انتقال از سطوح را عنوان کرده و روز د

 نییرا تع يواکسن موعد عیتوز يروز برا کی. دهیاز سطوح به اثبات نرس
مورد  يموکول کند. کشورها یآت يها آن را به سال عیتوز گریکند و روز د

خود  نیواکسن و دارو قرار دهد و مغضوب عیعالقه خود را در صف اول توز
 دییتأ ییو اکتشافات دارو تیریمد ستمیدر س ییبا وجود کارا یرا حت
غذا سهام آن شرکت را رونق ببخشد  کی یروز با اعالم اثربخش کینکند. 

 کیرا به مذلت بکشاند.  یسرطانزا بودن، آن کمپان يبا ادعا گریو روز د
با  گرید يکند و روز يواکسن غرق شاد تیروز مردم جهان را از موفق

 معجون وحشت طبخ کند! افتهیجهش  یروسیاعالم ظهور و
العاده انتخابات را به صورت  فوق تیرهبر قادر است با اعالم وضع ابر
 دایکاند کی یاسیتقلب و حذف س طیبرگزار کند تا شرا یو پست يمجاز
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وجود  یمدن یهر جا که احتمال بروز اعتراض و نافرمان ایگردد، و  ایمه
ها  را درخانه نیمعترض نهیقرمز و فرمان قرنط تیدارد با اعالم وضع

دارو  کی یاز اثر بخش يا هیبا نشر اعالم تواند یکند. ابر رهبر م سمحبو
شاخص بورس آن شرکت را تا ستارگان آسمان باال ببرد و با اعالم اثرات 

 یو ورشکستگ انیرا به ز يمتعدد يها ها و دولت و شرکتدار کی یجانب
 سوق دهد.

مراجع  نیسازمان و ا نیا ماتیبه واسطه تصم دیاز خود پرس دیبا حال
آنها  استیو به تبع آن اقتصاد و س گرید يسرنوشت کشورها زانیبه چه م

تا  شود یکه از آن منتشر م يهر اقدام سازمان و هر خبر کند؟ یم رییتغ
 هسازمان تا به چ نیگذار است؟ ا ریکشور تأث کیبه چه اندازه بر اقتصاد 

 يها ینیو مهره چ یاسیس يها بر سرنوشت انتخابات تواند یاندازه م
کشور  کیدر  یاز اوضاع پاندم یینما اهیشطرنج قدرت اثر گذاشته و با س

دار کرده و در مقابل با  رهبر را خدشه کی يها تیو صالح تیریمد
و  التیا کیدر  يماریجناح در کنترل موفق ب کیحزب و  کی شیستا

 آورد. دیپد يرأ يها صندوق يبرا یقهرمان آنکشور از  کی
 يها ینیمهره چ رندهیگ میتصم وعیش طیابر رهبر در شرا قتیحق در
را وادار به  يکشور تواند یم يا جهان بوده و با اشاره  یاسیو س ياقتصاد

 شیو گشا یلیمثالً ضمن تعط  ایخود نموده  يها اطاعت از پروتکل
صنوف و صنعت آن کشور بازار سهام و بورس آن منطقه را تحت الشعاع 

خود قرار دهد. پس در  مانانیهم پ اریان را در اخت یقرار داده و به راحت
است  یتیعجهان در دست سازمان و جم يرهبر وعیدوره ش”در  قتیحق
 گرید يها و رهبران کشور “رود یمرجع معتبر و صالح به شمار م گانهیکه 
 ي. مثالً کشورریخ ای رندیابر رهبر قرار بگ نیا يهستند تحت رهبر ریمخ

و  نهیقرنط يها ها و دستورالعمل به غالب پروتکل باًیتقر وئدمانند س
که البته نخست با  زند یتن نداده و از اطاعت ابر رهبر سر باز م یلیتعط

 یو مجرم ریتدب یب یتیابر رهبر به عنوان حاکم يمهر یو ب يا فشار رسانه
 یبالفطره که جان مردم خود و مردم جهان را به مخاطره انداخته معرف

 يتر کارنامه موفق گرید ياز کشورها اریشود، اما در عمل نسبت به بس یم
 ).شود یم نی(وسپس تحس دینما یکسب م
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شدن  ياقدام به اجبار سه،یدس يبه تئور نیز معتقدا ياریبس
از  یو سمبل نینو يها از اراده ابر رهبر یقدرت شیماسک را نما دنیپوش
در گذشته  نکهیا انیدانسته و با ب ياز رهبر يدیآنها در نسل جد تیموفق

 اریبس یبردگان ملزم به پوشاندن دهان خود با پوشش زیو جهان باستان ن
از طبقه اشراف و نجبا  ستیبا یبوده و م يامروز يها ماسک بامشابه 

گروه در  نیا يبر رهبر یلیامر را دل نیا زیامروزه ن شدند، یم زیمتما
تمام جهان به فتح گروه  نکهیا هیشب يزیاند چ جهان دانسته یاسیمق

نشان دادن غلبه خود مردم  يدرآمده باشد و گروه غالب برا يواحد
 ينماد ایخاص بر تن کرده و  یمغلوب را وادار کنند، مثالً لباس نیسرزم

 خود بدوزند. يها لباس يواحد را بر رو
اشتراك  نکهیآنچه مسلم است ا اتیفرض نیاز صحت و سقم ا صرفنظر

بر آنها را  يالیو است يرهبر نهیواحد خود زم کردیرو کیمردم جهان در 
هراس از  یعنیس واحد احسا کیفراهم کرده و اکنون که جهان در 

بر ذهن و جسم  توان یم یاست به راحت دهیبه نقطه اشتراك رس يماریب
 کرد. دیرا تمد يرهبر نیا طیشرا نیو با تداوم ا هآنها حکومت کرد

با هر خبر  توان یبر جهان حاکم است و م طیشرا نیکه ا یمادام
از  يدیاکتشاف دارو و واکسن، اعالم موج جد دینو قات،یتحق ،یعلم

آورد، مثالً آنها را وادار  دیپد يرییمردم جهان تغ یدر روند زندگ يماریب
 ای ییمحصول دارو کی دیبه سمت خر ایکرده  ینینش و خانه یلیبه تعط
ابر  قتینمود، در حق یادوات خاص دیداد و وادار به خر سوق یبهداشت

و اندوه مردم در دست ابر  يامروزه شاد ست؛ ییبه قوت خود باق يرهبر
ها و  جنگ یدر گرو اخبار ابر رهبر است و حت أسیو  دیرهبر است. ام

متوقف گردد! (با  تواند یاز ابر رهبر م يبه خبر زین یدانیم يها يریدرگ
خود را  يها اتیعمل یلیداعش رسماً تعط یستیگروهک ترور یماعالم پاند
 ).کند یاعالم م يماریب وعیبه علت ش

 در حال حکومت بر جهان است؟ یامروزه چه کس پس
 یمال یبا چند حام یابر رهبر به نام سازمان بهداشت جهان کی

 پشت پرده)! نی(صاحب



 / کرونا فریب قرن  502
 

و رسانه خود مردم را وادار به  غاتیبا تبل تواند یکه م يابر رهبر همان
و فروش آن را  دیتول ازیکند و امت ییو دارو یمحصول بهداشت کی دیخر

 .ردیگ اریخود در اخت يادیخود و ا
 کی يناکارآمد یاسیجناح س کی بیتخر يبرا تواند یکه م يرهبر ابر

 ها کند. اول رسانه تریبه ت لیتبد وعیش تیریحزب را در مد
منحصر به فرد  يهر نقطه از جهان را با فشارها تواند یکه م يرهبر ابر

 و سقوط ارزش سهام کردند. یلیوادار به تعط
کننده  دیتول کیو  یکمپان کی دییبا تأ تواند یکه م يرهبر ابر

 کند. ریسراز ياز ثروت را به سمت و یانوسیاق
 لیس ایجغراف کیقرمز در  تیبا اعالم وضع تواند یکه م يرهبر ابر
 يرویکرده و به مثابه ن تیها هدا به خانه ابانیرا از خ نیمعترض تیجمع

 مقتدر عمل کند. یضد شورش
رسانه مردم جهان را  یترس و مهندس يبا القا تواند یکه م يرهبر ابر

اند و در  که آنها انتخاب کرده شدیندیب يزیوادار کند به همان چ
 نکنند. يکنجکاو ستیآنها ن دیکه خوشان یموضوعات

و  حد یب یکه وفاداران به خود و سربازان نمونه خود را ثروت يرهبر ابر
خود را  نیو منتقد نیبزوس) و مخالف تس،ی(زاکربرگ، گ دهیحصر بخش

را از  یاجازه حضور در جلسات کارشناس یو حت دینما یو مطرود م يمنزو
 ).وانی(تا کند یآنها سلب م
ابر رهبران قرار  اریدر اخت ریتکرارناپذ یفرصت يابر رهبر نیکه ا اکنون

 دیجد هیو هر روز ال دهیبه درازا کش وعیکه دوره ش ست یهیداده است بد
ابر  نکهیکشف شود و جهان به روال سابق بازنگردد. مضاف بر ا يماریاز ب

کسب کرده و در امر  زین يشتریتجربه و دانش ب بیطرح فر نیرهبر در ا
از داروها و  یانبوه يشده است. و “دهیباران د یگرگ”اکنون  يرهبر

کرده و به لطف  شینفر آزما ها ونیلیم يرا بر رو یدرمان يها پروتکل
 PCR يها يریمردم جهان را در نمونه گ یکیاز دانش ژنت يا نهیگنج وعیش

 هب يدیجد یمرگ و زندگ دیابر رهبر کل تینموده است. در نها يآور جمع
به  يالیدر است یتکرار نشدن یدارد که خود اهرم ارینام واکسن را در اخت

 خلق و حکام جهان است.
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باشد  شتریب هیناح کیها در مردم  اشتراکات و شباهت زانیقدر م هر
 يها خاطر است حکومت نیتر خواهد بود به هم بر آنها سهل يرهبر
 کپارچهیاند مردم جوامع خود را به صورت  همواره تالش کرده ستیکمون

به شکل  یاشتراک يها تیو متحد الشکل درآورده و آنها را در مالک
در آورند،  ستیشهروند کمون کی ياز الگو یکسانی شیکم و ب يها یکپ

کرده و  يبر آنها حکومت و رهبر توان یم یصورت به راحت نیچرا که در ا
 تمام امور آنها را کنترل نمود.

را نشانه گرفته است و مردم جهان  يتر عیمحدوده وس وعیش حال
 در چند مورد اشتراك دارند: یجملگ
 یکیآن را  یکه سازمان بهداشت جهان يماریو ب روسی. هراس از و1

 .خواند یم خیتار يایبال نیبزرگتراز 
که  یبهداشت يها . استفاده از ماسک و اطاعت از دستورالعمل2

 اعالم کرده است. یسازمان بهداشت جهان
 دییمورد تأ یکه توسط سازمان بهداشت جهان یی. مصرف داروها3
 به واکسن. ازیو ن رندیگ یقرار م
 آن يادیو ا ی. اعتماد به منابع و مراجع سازمان بهداشت جهان4
خود بر طبق دستور سازمان بهداشت  یزندگ يالگوها می. تنظ5
 هبکه تجر يحضور ریوقت، غ مهین نه،یقرنط  ،یلیبر تعط یمبن یجهان

را  گریخاص گروه د یبر گروه یمال يها انیز جادینشان داده با وجود ا
خود از  اند دهیکه به ثروت رس یگروه اناًیثروتمند کرده و اح اریبس

 هستند. یبهداشت جهان زمانسا یمال انیحام
 يو رهبر ریکه جهان به تسخ دیشینکته اند نیاکنون به ا توان یم ایآ

مختلف را  يکشورها يماریدرآمده که هراس از ب یسازمان فرامل کی
 دیسف يکودتا ایکرده است؟ آ ریآنها اج يبرا عیمط یمانند سربازان

 بند انجام شده است؟ پوزه
 !دیسؤال کن ها ابانیخ از
 
 ام ساخته یروسیو”



 / کرونا فریب قرن  504
 

 ام، را غرق وحشت کرده یجهان
پاك  نیرا از وجود معترض ها ابانیمرگ خ وحشت

 کند، یم
ترس از مرگ داس دروگر  ،یبه بقاء و جان دوست لیم

 است! انگریانقالبگران و آشوبگران طغ
 !هاست يدالور انیمرگ نقطه پا میب
! چه يماریکه از مرگ بترسند، چه مرگ با ب رندیگ یم ادی

 مرگ با گلوله!
شسته شود  يماریچهل مرتبه از ترس ب يکه روز یدست

 ندارد! ابانیشدن در خ نیتاب خون
وحشت هر کس به دنبال راه نجات خود به هر  هیسا در

 زند یچنگ م يدیام سمانیر
 يسو کیباشد که  يواریبر د دیبهتر که روزنه ام چه

 ام... من نشسته وارید يسو کیو  ستادهیهان اج وارید
که وحشت مرگ حکمفرماست من حاکم  یمادام

 بالمنازع جهان خواهم بود
 رینجات را از ز يها پر از پرنده يها شهیکه ش يروز تا

 خارج کنم... راهنمیپ
 “قرن هستم بیطراح فر من



 بیو چهارم فر ستیب ةپرد
 

 مجدد يابتال ۀو افسان صیتشخ ییرسوا
 
بود و کاله خود را تکان  ستادهیشهر ا دانیدر م يمرد”

 .داد یم
دارم  یشدند گفت: سع ایکار را جو نیاز او علت ا یوقت

 ها به شهر شوم! شدن گله کرگدن کیمانع نزد
 !شود ینم دهید یکه کرگدن نجایاو گفتند: اما ا به

 “ام مقدس خودم موفق بوده فۀیداد: پس در انجام وظ پاسخ
 

 سانسور  ها تیها نقل محافل شد و واقع که افسانه آنجا
 ست يو شاد دیسرشار از ام يافراد عاد يهر قدر برا تیمصون مسئلۀ

 کابوس است. چرا؟ کی یاسیتاجران دارو  رهبران س يبرا
در  يماریبه ب ياگر مردم بدانند که ممکن است ضمن ابتال چون

 نیهراس و وحشت ا ویبدان مبتال نشوند د گریمقابل آن مصون شوند و د
 يعاد یبه زندگ محابا یب تیشکسته شده و افراد با علم به مصون يماریب

و از کمند مبتال شده  يماریبار به ب کیکه  يخود باز خواهند گشت. فرد
از  ایمجدداً بدان مبتال شود آ ستیکه قرار ن داند یآن رسته است و م

 ایآ کند؟ یم لیکسب و کار خود را تعط ایآ ماند؟ یوحشت ابتال در خانه م
چشم به راه کشف دارو و  دیاخبار و جرا يو مضطرب در پا دیخسته و نوم

و از  کند؟ یمشکوك را اطاعت م يها دستورالعمل ایآ ند؟ینش یواکسن م
 واکسن خواهد زد؟ ایآ همتر،همه م
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هراس و  انیپا يبه معنا تیاست. مصون یتمام سواالت منف جواب
. پس دهیکه جهان بر سر آن به توافق رس يزیوحشت است، همان چ

بار مبتال  کیهم که  يافراد يبرا یرفتار کرد که حت يا به گونه ستیبا یم
 زیگروه ن نینماند. ا یباق دیاز وحشت و سلطۀ سف يزیاند راه گر شده

اند غرق در وحشت و اضطراب  که مبتال نشده يافراد دمانن ستیبا یم
 .شوند یباشند و گمان کنند که مجدداً مبتال م

افراد نه تنها پس از ابتال مجدداً  نیکه ا ست یدر حال نیا
است، سال برقرار  يها آنها تا سال تیو مصون شوند یمبتال نم
قبل  يها اند و در سال هم که مبتال نشده یگروه یبلکه حت

به  روسیخانواده کروناو ياز اعضا یکیتوسط 
 در يشتریمقاومت ب زیاند ن مبتال شده یفصل يها یسرماخوردگ

 خواهند داشت. روسیمقابل و
خانواده  ياعضا ریکه در سنوات قبل در معرض سا يافراد

 يکرونا روسیو انیم یاند، بنا بر شباهت ساختمان قرار گرفته روسیکروناو
به  يمنولوژیقبل (که در دانش ا يها سال يکرونا روسیو و 2019سال 

که  مییگو یم منوژنیا يها توپ یو شباهت در اپ یژن یآن قرابت آنت
در مقابل  يادیمقاومت ز توانند ی) مگردد یم اطعمنجر به واکنش متق

بر  یمنیا ستمیاز خود نشان دهند. چرا که س 2019سال  يکرونا روسیو
 2019سال  هیسال قبل و سو يها هیسو انیمشترك م يساختارها هیعل

به نام  دیسف يها از گلبول يادیز اریبس تیفعال شده و جمع
 دیجد روسیاکنون قادراند به مبارزه با و یاختصاص يها تیلنفوس

توسط  زیقبل ن يها بدان معناست که اگر فرد در سال نیبپردازند. ا
-HCOV-229E,HCOV-HKU1,HCOV رینظ روسیاز کروناو ییها گونه

NL66,HCOV-OK43 مبتال شده باشد،  جیرا يها یبه سرماخوردگ
شده است قادر  لیتشک يابتال در بدن و نیا یخاطره که ط يها تیلنفوس

 ایمقاومت کرده و  زین SARS-COV-2الظهور  دیجد روسیدر مقابل و تاس
و  فیخف اریبس يو ياگر مبتال شود ابتال نکهیا ایفرد اصالً مبتال نشود و 

 گذرا باشد.
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بار بدان مبتال  کیکه  یروسیافراد نه تنها در مقابل و جهینت در
خواهند داشت،  تیمصون يمتماد يها و سال دیمد يها اند تا مدت شده

قبل  يها اگر بدان مبتال هم نشده باشند و سال یبلکه حت
 روسیگونه کروناو ياعضا ریساده را به موجب سا يها یسرماخوردگ

 مقاوم خواهند بود! روسیمقابل و رتجربه کرده باشند باز هم د
راه خود را  جیبه تدر وعیسال پس از ش کیبه  بیکه قر يا مسئله

اعالم  Scinceژورنال  2020. در اکتبر سال دیگشا یم یعلم يها ژورنال
 دیجد هیمشابه به سو یمقاومت يدرصد افراد دارا 50تا  20که  کند یم
باشد که چرا همه افراد  نیبر ا یلیدل دیامر شا نیکرونا هستند و ا روسیو

 يابتال کیشاهد  یاز دوره ابتال نخواهند داشت، برخ یکسانی بهتجر
 خواهند بود. فیخف يابتال کیشاهد  یو برخ دیشد

(Selective an cross reactive SARS-COV-2 T cell epitopes in 
unexposed humans, Scince) 

بار  کیموضوع واقف گردند که ممکن است بنابر  نیاگر مردم بد ایآ
قبل ممکن است  يها در سال روسیو يها گونه ریابتال به سا کباری ایابتال 
نداشته باشند  متیگران ق يداروها هیته ایو  ونیناسیبه واکس يازیاصالً ن

وجود  یو بهداشت افراط نهیسخت قرنط نیقوان تیبه رعا يازین ایو 
 دینما یم یعیشکل خواهد گرفت؟ پس طب میعظ بیفر نیباشد، ا نداشته

و بالعکس هر روز بر طبل  ردیها قرار نگ مسائل مورد اقبال رسانه نیکه ا
 يماریکه به ب يماریشود. چرا که ارزشمندتر از ب دهیمجدد کوب يابتال

 یشگاهیآزما يبه موجود لیتبد مارستانیتخت ب يمبتال شده و بر رو
دچار هراس  يماریهستند که از ب يشده، افراد ییدارو يها یکمپان يبرا

 يها استیارزشمند در س يا و وحشت شده و خود اکنون مهره
در  عیسرباز مط کیو  یبهداشت و ندهیمواد شو هیته يبرا ییگرا مصرف

 تینو يتجار اتیدر ادب قتی. در حقروند یبه شمار م نینو دیسف يرهبر
. چرا که گردد یمحسوب م مارینسبت به ب يندتروحشت واحد پول ارزشم
بالقوه باشد و تا هر زمان به  ماریب کی تواند یفرد وحشت زده خود م

پروتکل  کی تیمحصول خاص و رعا کی غیباشد با تبل بیصالح طراح فر
 سازد. تر کینزد مارستانیکرده و به تخت ب مارتریخاص خود را ب
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که  ست يا به گونه یعامل عفون کیدر مقابل  یمنیا ستمیس عملکرد
گردد و هم پاسخ  جادیمهاجم ا کروبیم هیعل ییاجرا یمنیا يها هم پاسخ

وارد بدن شود  روسیو کیشکل که مثالً اگر  نیخاطره. به ا یمنیا
کرده و  ییمهاجم شناسا کینه تنها آن را به عنوان  یمنیا ستمیس

آن  يبلکه اطالعات ساختار کنند، یرا نابود م آنها دیسف يها گلبول
که اگر مجدداً  شود یثبت م یمنیا ستمیدر حافظه س يا به گونه روسیو
شده و  ییوارد بدن شود بالفاصله به عنوان مهاجم شناسا روسیو نیا

خاطر است که انسان  نیآن فراهم نشود؛ به هم يبرا ییزا يماریفرصت ب
به آن  گرید ونیاور ایمثًال آبله مرغان و  يماریب کیبار ابتال به  کیبا 

 دیاساس است و با تقل نیبر هم زیها ن . ساز و کار واکسنشود یمبتال نم
خاطره تا  يها تیلنفوس شود یموجب م فیخف اریبس يابتال يابتال و القا

مجدد به آن  يدر بدن فرد به وجود آمده و مانع ابتال یطوالن يها مدت
 بشوند. يماریب

از  یو گروه ستیصادق ن ها کروبیاصل در مورد همه م نیا اما
 یمنیا ستمیاز کمند س توانند یخود م یساختمان راتییبا تغ ها کروبیم

خود را  یساختمان ياجزا یکیژنت يها به واسطه جهش یعنی. زندیبگر
ابتال اگر مجدداً وارد بدن  کباری) و پس از یژن یآنت راتییدهند(تغ رییتغ

 ییظاهر نتواند آنها را شناسا رییتغ نیبه واسطه هم یمنیا ستمیشوند س
آنفوالنزا و  يها روسیشود. و ییزا يماریقادر به ب کروبیم جهیکند و در نت

خاطر است ما  نیگروه قرار دارند و به هم نیدر هم زیکرونا ن
را ممکن است همه ساله تجربه  روسیو نیاز ا یناش يها یسرماخوردگ

. میمجدد مصون نشو ينسبت به ابتال کبارهی یخوردگو با سرما میکن
 يها نیپروتئ یکیژنت يها به واسطه جهش روسیچون هر بار و هر فصل و

خاطره ما  یمنیا ستمیس يکه برا دهد یم رییخود را تغ يساختار
محسوب  یمنیا ستمیس يبرا يدیجد روسیو یناشناخته بوده و به نوع

 .شوند یم
اثرات خود را از دست  زیها ن واکسن روسیو یژن یآنت راتییبا تغ پس

 یآنفوالنزا به صورت فصل يها خاطر است که واکسن نیو به هم دهند یم
هر فصل مربوط به شود چرا که واکسن هر سال و  قیتزر ستیبا یم
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فرد در مقابل  تیموجب مصون نکهیهمان فصل و سال بوده و با ا روسیو
 يها هیسو شیدایو پ یژن یآنت راتییبا بروز تغ شود، یم Aمثالً  هیسو
 ستیبا ینخواهد بود و م زا تیمصون (Bهی(مثالً سو روسیاز همان و دیجد

 شود. دیو تول یطراح هیسو نیا هیعل يدیواکسن جد
به موجب  یروسیخانواده و کیاز  دیجد هیکه سو یمادام پس

 هیابتال در مقابل آن سو کباریاست، فرد با  امدهین دیپد یژن یآنت راتییتغ
 :ییمصون خواهد بود مگر چند حالت استثنا

 روسیو هیعل یاکتساب یمنیباشد که پاسخ ا يا به گونه يو ي. ابتال1
نگردد،  جادیا روسیو هیعل یاختصاص T&B يها تیشکل نگرفته و لنفوس

 اندك است. اریبس یحالت نیکه احتمال بروز چن
به  يو کیباشد و اساساً ژنت یمنینقص ا يها يماری. فرد مبتال به ب2
کند  جادیا روسیو هیخاطره عل یمنیباشد که بدن او نتواند پاسخ ا يا گونه

 .باشد یاندك م اریبس زیحالت ن نیکه احتمال بروز ا
و مفهوم  یروسیو يباال ينادرتر برخورد فرد با دزها اری. حالت بس3

بار ابتال اگر  کیشکل که فرد ضمن  نی: به اباشد یم یروسیو 1ناکلومیا
 ستمیممکن است س ردیقرار بگ یروسیو يباال يمجدداً در معرض دزها

از خود نشان دهد و فرد مجدداً دچار  یمتناسب یمنینتواند پاسخ ا یمنیا
 یمختص کارکنان کادر درمان شترینادر و ب اریحالت بس نیشود. ا يماریب
 .دهد یبه ندرت رخ م يکه در افراد عاد ست یهیو بد باشد یم

کرونا مجدداً  يماریبه ب يبار ابتال کیما با  ایآ نجاست؛یسؤال ا حال
 شد؟ میبه آن مبتال خواه

ابتال دو . چون ضمن ریخ دی: اگر شما جزو سه دسته فوق نباشپاسخ
خاطره پنهان که توسط  یمنیا یکیآمده  دیخاطره درشما پد یمنینوع ا
پنهان که به  ریخاطره غ یمنیا يگریو د شود یم جادیا Tيها تیلنفوس

 .2دیآ یبه وجود م روسیو هیعل یاختصاص يها يباد یشدن آنت دیواسطه تول

                                                           
1 Inoculum 
 است. دهیسوئد ذکر گرد یو فصل بررس بیمنبع در پردة هفدهم فر 2
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نظر است که در  نیهم دیمو زیدر دانشگاه منچستر ن ریاخ قاتیتحق
 يباد یاگر آنت یاند حت کرونا مبتال شده يماریبار به ب کیکه  يافراد

 شود یم جادیخاطره ا يها تیلنفوس تیساخته نشود جمع زین یاختصاص
را فراهم خواهد کرد و از  یتیفرد مصون يمجدد برا يکه در مقابل ابتال

گزارش  یت قطعنفر به صور 6مجدد  ينفر مبتال تاکنون ابتال ونیلیم 42
اند مجدداً به  شده یکه مدع يافراد يبر رو ریاخ يها . پژوهش1شده است

از قاعده فوق  روسیو نیاند نشان داده که ا کرونا مبتال شده روسیو
که مجدداً مبتال شده بوده است  یکنگ کرده و مثالً در فرد هنگ يرویپ
اول تفاوت  يکرونا روسیبا و دینوکلئوت 24دوم حدود  روناک روسیو

 یراتییکرونا دچار تغ روسیبدان معناست که در واقع و نیداشته است و ا
 .2فرد را مجدداً مبتال نموده است یکیاز نظر ژنت يدترینسبتاً جد هیشده و سو

 دو نکته مهم است: رندهیامر دربرگ نیا
مجدد وجود ندارد مگر در موارد  يابتال یبه طور کل نکه؛یا نخست

 !ییاستثنا اریبس اریبس
متفاوت خبر از  کیبا ژنت یروسیافراد به کروناو يابتال نکهیا دوم؛

 یعالئم يدارا هیسو نیخواهد داد که ا روسیاز و يدیجد هیظهور سو
و  یکشندگ زانیبه جرأت گفت م توان یبوده و م نیشیپ هیاز سو تر فیخف

از  دیجد يها هیهمه ساله سو میدان یمخاطرات سابق را ندارد، چرا که م
به وجود  یژن یآنت راتییبر اثر تغ روسیو آنفوالنزا و روسیکروناو دهخانوا

به  2021سال  هینداده است که سو يتعهد چیه روسیخواهد آمد و و
 روسیباشد (البته اگر و يپر دردسر هیسو 2020-2019سال  هیاندازه سو

 ).یانسان يباشد نه البراتورها عتیساخت طب
 19-دیکوو هیبار ابتال در مقابل سو کیوجود افراد با  نیبا ا پس

 ينادر و امر اریمجدد به آن بس يبه دست خواهند آورد و ابتال یتیمصون
مجدد وجود داشته باشد  يوجود اگر ابتال نیخواهد بود. با ا رمعمولیغ

                                                           
1 Coronavirus Reinfection Cases:What we know so far and vital 

missing clues ,Sheena cruickshank,oct,16,2020 
2 first Case of covid-19reinfection reported by researchers inHong 

kong-UK news.original paper 
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باشد، چرا که  دهیفا یعبث و ب يامر زیواکسن ن قاتیتحق باست یم عتاًیطب
مجدداً به  هیاز عفونت اول يدیبه عنوان تقل زیواکسن ن قیاز تزر پس

از عفونت  تواند یواکسن م میشو یعفونت مبتال شود. (مگر آن که مدع
 خواند) میخواه ییهم بهتر عمل کند که در بخش انتها یروسیو

 شوند یم یاز افراد مدع يادیعده ز نکهیعلت ا نجاست،یسؤال ا حال
 ست؟یچ شوند یمبتال م روسیو نیچند باره به ا

جستجو کرد!  يماریب بیفر يها در پرده ستیبا یسؤال را م نیا پاسخ
 يماریو وحشت رسانه موجب شده بود هر ب یکه جنگ روان یهمان زمان

 يماریرا با برچسب ب رالیو وا الیباکتر يها یبا عالئم مشابه اعم از پنومون
 صالًاز آنها ا ياریکه بس یدر حال م،یدرآور انیکرونا در شمار آمار مبتال

اند. حال  با عالئم مشابه بوده ییها يماریمبتال به کرونا نبوده و مبتال به ب
نشده و به اشتباه در گروه  يماریکرونا در آنها موج ب روسیچون و

و  یاعم از سلول يا خاطره یمنیا چیه عتاًیاند طب قرار گرفته انیمبتال
 شود یگمان م هک ییاست و عفونت کرونا امدهیهومورال در آنها به وجود ن

 .باشد یم هیعفونت مجدد است در واقع عفونت اول
نه چندان هوشمندانه بر  یمجدد سرپوش يکالم افسانه ابتال گرید به

ها و  بوده که سازمان يا در دوره يمارسازیب يها استیو س صیضعف تشخ
 يها از افسانه ياریبس لیاند و دل بوده شتریها تشنه اعداد و آمار ب دولت
 ریکردن سا يبند و طبقه صیضعف تشخ استیس نیمجدد هم يابتال

 زهیبا انگ يعمد ایو  يکرونا به صورت سهو مارانیگروه ب در مارانیب
. حال که فرد باشد یم یپاندم غاتیور ساختن آتش تبل و شعله يمارسازیب
مجدد نادر  يکه هم ابتال دهیمبتال به کرونا شده و مشخص گرد“ واقعاً”

غلط  يها به استدالل ستیبا یسابق کرونا نبوده است م يماریاست و هم ب
کاله به دست  يمجدد متوسل شد. پس بهتر است مانند مرد يبتالا رینظ

که اگر هم  میکن ییسرا مجدد افسانه يشهر از امکان ابتال دانیدر م
و  تیریخود در مد يها تیرخ نداد آن را به حساب صالح يزیچ نیچن
 .میامور بدان ریتدب

و  یاختصاص يها يباد یآنت یحت میدان یکه امروزه م ست یدر حال نیا
اند (به  که به کرونا مبتال نشده يدر خون افراد یاختصاص يها تیلنفوس



 / کرونا فریب قرن  512
 

وجود  زیاند) ن مبتال شده عالمت یب ایو  فیبه صورت خف یطور اختصاص
مقاوم نموده است  يتا حدود يماریب نیو آنها را نسبت به ا 1دارد

وحشت در  يبه القا لیجز تما يگرید هیمجدد توج يبر ابتال يپافشار
مبتال  گریاند د بار مبتال شده کیاند چون  که گمان کرده یگروه

ها را  ممکن است پروتکل یبه واکسن ندارند حت يازیلذا ن شوند، ینم
نادرست  يها يو آمارساز يمارسازیسو و سرپوش بر ب کینکنند از  تیرعا
 نخواهد داشت.“ مشابه يماریهر ب دنکر یکرونا تلق”و 

 يابتال یوجود دارند که به اشتباه مدع زین یگروه انیم نیدر ا اما
 يماریدر آنها عود کرده و طول دورة ب يماریکه ب ی. گروهشوند یمجدد م

 اند، افتهیو ممکن است به اشتباه گمان کنند که بهبود  شود یم یطوالن
 يها مانند پاسخ یلیبه هر دل روسیو ییزا يماریچرا که ممکن است ب

بنا  یدچار سرکوب موقت شود. پس از مدت يماریو ب افتهیکاهش  یمنیا
عوامل  جهیدر نت روسیو تیجمع شیافزا ایو  یمنیا ستمیبر افت توان س

 داریاوج گرفته. عالئم در فرد پد يماری) بهی(استرس و تغذ یطیمح
 ینخست شیدایماه از پ 2-1 یممکن است حت نکهیو با توجه به ا گردد یم

مجدداً مبتال شده است در  کند یشده باشد فرد گمان م يعالئم سپر
 بوده است. هیاول يماریابتال در واقع ادامه ب نیکه ا یحال

 ام ساخته یروسیو”
به آن از وحشت  کبارهی يحق ندارد صرف ابتال یکس

 معاف شود
 “قرن هستم بی... من طراح فرزدیبگر ونیناسیاز واکس ای و

                                                           
1 Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in 

humans,Kevin W.Ng 



 بیو پنجم فر ستیب ةپرد
 

 و واکسن روسیتوسط و يبارور کاهش
 
 يریتنها راه جلوگ يکه کنترل باردار کنم یوانمود نم من”

رابطه  نیاست. جنگ تاکنون در ا تیجمع شیاز افزا
مؤثرتر  یکروبیجنگ م دیظاهر شده است، اما شا دکنندهیناام

 باشد... 
 )در جامعه نسیسا ری(برتراند راسل، کتاب تأث

است،  يداروساز عیستون فقرات صنا واکسن” 
 کیبه  لیشده به صورت مادام العمر تبد نهیکودك واکس

 .شود یم يمشتر
 )Saying No to vaccines در کتاب یتنپن ي(دکتر شر

 
کرونا  روسیو ندیو نه چندان خوشا زیانگ شگفت يها از جنبه یکی

که  ACE2 يها رندهیمثل در انسان است. گ دیتول ییو توانا يکاهش بارور
و  یتنفس يها نه تنها در سطح سلول باشد یم روسیو رندهیگ نیتر یاصل

به مقدار  زیانسان ن ضهیب يانسان و بر رو یتناسل ستمیپوست، که در س
 .1وجود دارد یوجهقابل ت
به  روسیو ورود و روسیو نیبدان معناست که در صورت ابتال به ا نیا

 ستمیموجود در س يها رندهیقادر است به گ روسیو نیگردش خون، ا
 یکه هنوز به درست یسمیمتصل شده و به دنبال آن با مکان زین یتناسل

                                                           
1 Bioinformatic analysis reveals that the reproductive system is 

potentially at risk from 2019-nCoV DOI:10.31219/osf.io/j2uyw 
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 يها در افراد گردد.پژوهش ينشده است موجب کاهش بارور ییشناسا
به  انیدانشگاه مختلف نشان داده که در مبتال نددر چ زیمحققان ن

 يادیز زانیآنها به م تیکم نیها و همچن اسپرم تیفیکرونا ک يماریب
 .1است افتهیکاهش 

 يماریب نینشان داده که در افراد مبتال به ا زین يمتعدد يها یبررس
رو به  زیها ن در خانواده ییو اختالفات زناشو یجنس يها یتینارضا زانیم

 ییو کاهش توانا يکاهش بارور توان یم جهیرفته و به عنوان نت شیافزا
 .2در نظر گرفت يماریب نیرا از عوارض ا یجنس

 یمنیا يها پاسخ يریگ به واسطه شکل یعفون يها يماریدر ب معموالً
افراد دچار  یجنس ياز قوا يمقدار یالتهاب يها نیتوکایسا شیو افزا

از آن است  یکرونا حاک يماریدر ب یعلم يها افتهیاما  گردد، یاخالل م
ها به  عفونت رینسبت به سا يادتریز اریبه مقدار بس يماریب نیکه ا

 يها رندهیگ نکهیزده و با توجه به ا بیآس یو تناسل يبارور ستمیس
 روسیوجود دارد، و انیدر آقا ژهیافراد، به و یجنس يها در سلول یروسیو

ها را تحت الشعاع قرار داده و موجب  سلول نیا تواند یم میبه طور مستق
 گردد. انیدر مبتال يبروز اختالل بارور

 ابد؟ی یم تیموضوع از چه بابت اهم نیا حال
و سوء استفاده از  ینیبال يها ییواکسن و کارآزما ی: در طراحپاسخ

 مردم ینروا یخستگ
بوده  یروسیکننده عفونت و دیتقل یها به نوع واکسن نکهیتوجه به ا با

 گانهیعامل ب کیبه عنوان  یمنیا ستمیس يها رندهیتوسط گ ستیبا یو م
در  زیمثل ن دیتول ییو کاهش توانا يکاهش بارور دیشود، با ییشناسا

اگر . چرا که ردیقرار گ یواکسن مورد بررس ییو کارآزما یمراحل طراح
بوده، توانسته است تا به  رندهیگ يدارا یتناسل يها سلول يبر رو روسیو
افراد گردد،  یجنس يو لطمه به قوا ياندازه موجب کاهش بارور نیا

                                                           
1 Coronavirus may be sexually transmitted and cause male infertility, 

Coronavirus: A possible cause of reduced male fertility ,Chuan 
Huang ,Xiren Ji . https://doi.org/10.1111/andr.12907 

 بلومبرگ 2
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 یبه طور کامل مورد بررس ثیح نیاز ا ستیبا یم زین روسیو نیواکسن ا
 .ردیقرار گ

 ونیرا مد ها کروبیاز سالمت خود در مقابل م یبخش مهم جهان
که فلسفه  مینخست اشاره کرد يها هاست (هر چند در بخش واکسن

و...  یدهنده اختالالت عصب شیممکن است از عوامل افزا ونیناسیواکس
 ياریانسان را مستعد بس کروبیدر مقابل چند م تیمصون متیبوده و به ق

کرده باشد) و  يو سرطان و آلرژ سمیاوت فیط ختالالتا رینظ ها يماریاز ب
 اهیآبله، س لیاز قب ییها يماریاند ب تا به امروز توانسته یموفق يها نواکس

 یکس باًیخود برسانند. تقر زانیم نیتر نییسرفه و فلج اطفال را به پا
را  یمهلک عفون يها يماریها دستکم ب شود که واکسن نیمنکر ا تواند ینم

کن شدن  شهیبه مرز ر زیرا ن یکاهش داده و برخ يبشر تیدر جمع
 کشانده است.

 :باشد یم یقاعده مستث نیاز ا يکرونا قدر روسیواکسن و اما
 يتکنولوژ يکه بر مبنا ست يا یواکسن همگان نیواکسن نخست نی. ا1

وارد بدن افراد  یکیکد ژنت کیساخته شده و قرار است  mRNA دیجد
و مشاهده  ییها کار آزما پر از سال ونیناسیواکس يها روش ریسازد. (سا
مثالً مدت زمان  اند، افتهی رییتغ ایحذف شده و  ایخطرناك  یاثرات جانب

(آلوم)  ومیادجوانت آلومن يحاو يها پس از استفاده از واکسن ياریبس
. دندیها منسوخ گرد نوع ادجوانت نیو ا دهیبودن آن به اثبات رس زا يماریب

به مدت زمان  يساز روش واکسن کیاحراز سالمت  يبرا عتاًیطب
 است). ازین يتر یطوالن
به  قیچند ماه تحق یاست که ط یواکسن نیواکسن نخست نی. ا2
سال مورد  8-7 ستیبا یها م واکسن ی(تمام است! دهیرس يبردار بهره
 ياثرات آن بر رو یتا اثرات بلند مدت آن، حت رندیقرار گ یبررس
در  ییها سهیمقا نیمشخص گردد، چرا که به لطف چن یآت يها نسل

 شیممکن است موجب افزا ونیناسیانجام واکس میبخش سوم دانست
 افتیکه واکسن در یاز اختالالت نسبت به کسان یابتال به برخ زانیم

 اند شده باشد). نکرده
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 یروسیاز و يریجلوگ ياست که برا یواکسن نیواکسن نخست نی. ا3
 یخوردگسرما کی جادیا انیدرصد مبتال 95که در  شود یم قیتزر

اند و از  داشته يبه بستر ازیآن ن انیدرصد مبتال 5متوسط نموده است و 
اند که  درصد جان خود را از دست داده 1-2تنها حدود  زین تیجمع نیا

 يجد يا نهیزم يها يماریب يدرصد دارا 94حدود  زیدرصد ن نیاز هم
 يها کروبیم هیبر عل میا کرده قیکه تاکنون تزر ییها واکسن ریاند!(سا بوده

زخم، فلج اطفال، آبله و...  اهیوبا، طاعون، س رینظ يمهلک و مرگبار
بار پس از واکسن  نیدوم دیبار و شا نینخست ياند و برا ساخته شده

است که به  يماریب کی يواکسن برا یبه کار طراح تآنفوالنزا بشر دس
اکنون پس از  نکهیا ژهیمهلک و مرگبار نبوده، به و گرید يها يماریاندازه ب

ساخته و  يماریب نیاز ا يا بخش عمده میدان یمطالعه فصول قبل م
 بوده است). یافراط يها و محصول راهکارها پرداخته رسانه

و  دیواکسن مورد ترد کی نکهیا يبرا لیدال نیهم ینگاه کل در
آن صورت  قیقبل از تزر قیگسترده و دق يها یواقع شده و بررس کیتشک

گرفتن  دهیمنجر به ناد تواند یعامل م کیاما  رسد، یبه نظر م یکاف ردیبگ
 طیشرا یعنی. یاورژانس طیو شرا يریگ همه ؛یموارد فوق گردد..! پاندم

 !ستین ونیناسیجز واکس يا است که چاره وحشتناكآنقدر 
واکسن و هم  ینیبال يها ییمجوز کارآزما توان یم یطیشرا نیچن در
آن بدون درنظر گرفتن عوارض بلند مدت آن را اخذ  قیتزر يبرا يمجوز

گسترده و اصرار بر  غاتیحجم از تبل نیا لیدل يقدر دینمود. اکنون شا
 کیچرا که اگر جهان غرق در  م،یرا درك کن يماریب نیهولناك بودن ا

سال  نیهرگز بدون گذشت چند یواکسن نینباشد، چن یخیربحران تا
 یدمیاپ کی جادینخواهد شد. اما ا قیزربه مردم جهان ت ییآزما یراست

گرفتن  اریمتقلبانه، در اخت يها تیبه واسطه ک يآمار ساز ،یمصنوع
از  نیدروغ يدئوهاینشر و ،یکروبیبحران م کی يالقا يبرا يها رسانه

 ییدئوهایووهان، نشر و يها ابانیدر خ ممرد یشدن ناگهان هوشیب
در گروه  مارانیب ریقرار دادن اجساد سا ،یدسته جمع ياز گورها نیدروغ

 شیافزا يبرا یافراط يها نهیاسترس و قرنط جادیشدگان کرونا، ا کشته
در کنار نشر  يماریکننده ب دیتول يمشابه، ارائه راهکارها يها يماریب
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فرو  یسردرگم کیچاه تار کیدر  راهمه و همه جهان  روسیو يعمد
کابوس را در واکسن خالصه  نیا انیراه نجات خود و پا گانهیکه  برد یم
 .سازد یم

خود  زانیعز دنیاز اجتماعات و د يریگ سال همه کی یکه ط یمردم
و  حاتیتفر کشند، یخود را م زانیاند، حسرت آغوش عز محروم شده

شده است، شغل و تجارت خود را از دست  لیآنها تعط يها یسرگرم
اند، پول خود را صرف  رفت و آمد مواجه شده يها تیاند، با محدود داده
 گرانیاند، در همه جا سخن از مرگ و رنج د کرده ندهیماسک و شو دیخر
 نیا انیراه پا گانهی شود یکه ادعا م یدر برخورد با واکسن اند، دهیشن

 نشان خواهند داد؟ یکابوس است چه عکس العمل
 یمبان آنها از یمردم، ناآگاه یروان یکه خستگ ست یهیبد
ها  خوش رنگ و لعاب رسانه غاتیآن و تبل یو عوارض جانب ونیناسیواکس

نه تنها با جان و  شود یواکسن، سبب م يها از فرشته نجاتشان در سرنگ
و  یمطالبه انسان کیها بروند، بلکه آن را به عنوان  دل به استقبال واکسن

متقاعد کردم مردم  يبه جا بیترت نیقلمداد کنند. بد یموهبت اله کی
که  میا کرده یگران واکسن به مطالبه لیواکسن، آنها را تبد کی قیبه تزر

ها  واکسن تر فیو ظر یبه نکات فن یغاتیتبل دیشد يها همدر هج دیشا
 غفلت ورزند.

حق را به مردم داد چرا که اگر انسان  ستیبا یمورد م نیدر ا و
که  ی(چاه ابدیدر کید و تارچاه سر کیها خود را گرسنه و تنها در  مدت
که احتمال  یآوردند) به هر طناب دیمردم پد يها و رهبران جهان برا رسانه
 نکهیخالص خواهد کرد چنگ خواهد زد! ولو ا بتیمص نیرا از ا يدهد و

راه پاره شود  انهیدر م یحت نکهیا ایکند  یرا زخم يطناب دستان و نیا
 !زدیرا به دار آو يطناب و نیبدتر از آن، پس از خروج از چاه هم ایو 

، 1اند ساخته شده mRNA هیکرونا اغلب بر پا روسیو یفعل يها واکسن
شده وارد بدن  فیضع ایکشته شده و  روسیو کی نکهیا يبه جا یعنی

                                                           
اند. اما دو غول  کردهاستفاده  زیشده ن رفعالیغ روسیاز سازندگان واکسن از روش و یبرخ 1

 اند. واکسن استفاده کرده یطراح يروش برا نیو مدرنا از ا زریفا یعنیجهان  ییدارو
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موجب  تواند یکه م شود یم قیبه فرد تزر یکیکد ژنت کیفرد گردد 
که  یگردد (همان قسمت یروسیو Spike يها نیساخته شدن پروتئ

 نکهی) و بدون اشود یخود متصل م يها رندهیگآن به  لهیبه وس روسیو
موجب ساخته  یکیکد ژنت نیا افتیبدن آلوده شده باشند با در يها سلول

 یتوال کی یروسیو نیپروتئ نیکه ا ییشده و از آنجا ها نیپروتئ نیشدن ا
ساخته و  يباد یآن آنت هیبر عل یمنیا ستمیس باشد، یبدن م يبرا گانهیب
 یاتصال يها نیکه تنها پروتئ ست یدر حال نیکند. ا تیمصون جادیا
 ریو سا شود یساخته م یانسان يها در بدن انسان و توسط سلول روسیو

ها را   نسل از واکسن نیامر ا نیدر کار نخواهد بود و هم یروسیو ياجزا
 ها بدل ساخته است. واکسن نیتر و امن نیتر از سالم یکیبه “ ظاهراً”

 

 
هستند که باعث  یکیکد ژنت ینوع يحاو جیرا يها واکسن -139 ریتصو

بدن شده و به  يخود يها بر سطح سلول یروسیو يها نیساخته شدن پروتئ
و فعال کردن  يباد یرا وادار به ساختن آنت یمنیا ستمیس قیطر نیا

 روسیعوامل و نیا ردیقرار بگ روسیتا اگر فرد در معرض و دینما یم ها تیلنفوس
 گردد. منیا روسینسبت به و يرا نابود کرده و و

 یعمل واکسن خطرات چندان سمیبا توجه به مکان يظاهراً از نظر تئور
 روسیاز و يچرا که عار باشد، یها متصور نم نوع از واکسن نیاز جانب ا

 ستمیکه قرار است س کند یرا در خود حمل م یکیکد ژنت کیبوده و تنها 
 يها نیداده و آن را وادار به ساختن پروتئ بیفر یما را به نوع یمنیا

هم  روسیتا اگر خود و دیبنما روسیو یسطح يها نیپروتئ هیعل یدفاع
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 لهیکه به وس یمنیا ستمیس ياجزا ریو سا ها يباد یوارد بدن فرد شد آنت
اند به خود  مقابله با آن را کسب کرده یآمادگ یروسیو نیپروتئ نیا
 حمله کنند. روسیو

 يخود يها ها قرار است سلول گروه از واکسن نیساده در ا انیب به
 شود! روسیو هیشب یانسان از جهات

به داخل بدن انسان به  mRNAاز جنس  یکیکد زنت کیورود  ایآ اما
 نیدر ا روسینبود و ایاست؟  یاز مخاطرات و اثرات جانب يطور مطلق عار

 است؟ غاتیتبل یها صرفاً نوع واکسن
 يبه صورت بالقوه دارا تواند یها هم م واکسن نی! اری: خپاسخ

 )يمخاطرات باشند! (از نظر تئور
 يبر رو mRNA يها بودن واکسن اثر یبر ب” ی. بر خالف آنچه مبن1

 کیلوژویب يها تیدر صورت وجود سوء ن شود، یاعالم م  “یانسان يها ژن
اگر بتواند به  ژهیرا دارد به و یانسان يها بر ژن ریتأث تیکدها قابل نیا

به داخل  یکیبونوکلئیر یتوال کیها عمل کند. ورود MicroRNAعنوان 
 یشدن برخ رفعالیمنجر به خاموش شدن و غ تواند یم یانسان يها لسلو

 یفعال شدن گروه ایمنجر به روشن شدن  تواند یها و بالعکس م از ژن
 یو مولکول یدر علوم سلول کیتکن نیها شود! امروزه به ا از ژن گرید

کوتاه از  یتوال کیشکل که  نی. به اندیگو یم shRNAو  siRNA کیتکن
مکمل  mRNAشده و به رشته  یها انسان تواند وارد سلول یم RNAجنس 

سازد. الزم به ذکر  رفعالیژن را غ کی بیترت نیخود متصل شده و بد
حاصله پس از چند دور  پیبوده و فنوتا یموقت siRNA نیاست که اثر ا

 .رود یم نیاز ب میتقس
دارند و با  زین یو داخل سلول یها منشأ درون siRNA یعیطور طب به

ها از  ترانسپوزون یو حت ها روسیمهاجم از جانب و يها mRNAاتصال به 
به عنوان  تواند یم یبا منشأ خارج ایو  کنند یدفاع م يخود يها سلول

هدف مورد استفاده قرار  يها ژن يسر کیخاموش کردن  يبرا يابزار
به صورت دو رشته بوده و پس از ورود به سلول تحت  ین توالی. اردیگ

 شود، یم يا قرار گرفته و تک رشته RNA-Helicaseبه نام  یمیآنز ریتأث
 نی. اکنون اردیگ یقرار م Riscبه نام  ینیسپس در ساختمان پروتئ
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هستند  mRNAرا که به صورت  زبانیم يها محصول ژن تواند یمجموعه م
 یدر صورت انطباق نسب ایکامل نابود کرده  بودنرا در صورت مکمل 

و به اصطالحاً  اثر یبه طور کامل ب زبانیژن م کی جهیسازد! در نت رفعالیغ
 کیدر  تواند یباشد م یتیسوء ن يخاموش شود. اگر طراح واکسن دارا

کد  کیدر آن وجود ندارد با قرار دادن  یروسیو چیواکسن که ه الیو
 کی ایو خاموش کرده و  رفعالیرا غ هدف يها ژن يسر کی یکیژنت
 هیدییواکسن با تأ نیکه ا یزمان عتاًیها را فعال سازد. و طب ژن يسر

 يکشورها ژهیبه و گرید يکشورها اریدر اخت یسازمان بهداشت جهان
موضوع با توجه به مشخص  نیا یامکان بررس رد،یگ یجهان سوم قرار م

واکسن) و مشخص نبودن  انههدف (به عنوان فرمول محرم ینبودن توال
به جز اعتماد بر  يگرید نهیگز چینبوده و ه سریآن م یاثرات مولکول

 کیدست  ریز هوشیب نکهیا هیشب يزی! چماند ینم یسازنده باق یکمپان
باور  نیبه ا یعنی. میجز اعتماد بر جراح نداشته باش يا و چاره میجراح باش

ما دست به درمان ما  یهوشیجراح در هنگام ب نیکه ا میباش دهیرس
در ساختار  رییبه ما. تغ بیبدن و آس يخواهد زد نه مثالً سرقت اعضا

هولناك  یعیمنجر به فجا تواند یم سمیوتروریانسان در مبحث ب یکیژنت
و عوامل  ونیناسیواکس یشناخت کمپان نهیخاطر گز نیشود و به هم

ساده اگر  انیب بهمسئله باشد.  نیما در ا يراهگشا تواند یپشت پرده آن م
 نیبه ا يقدر توان یخادم و دلسوز باشند م يافراد ونیناسیواکس یمتول

و بد نام باشند،  ریشر يامر افراد نیا انیموضوع اعتماد کرد و اگر متول
نظر کرد و دستکم  ونیناسیبه مقوله واکس تر رانهیسختگ ستیبا یم عتاًیطب

 قرار داد. شتریب يا یآن را مورد بررس
سوال در  نیهستند؟ به ا یچه کسان ونیناسیواکس نیا انیمتول حال

 داد. میفصل پاسخ خواه يانتها
قرار  يخود يها به داخل سلول یکیبونوکلئیر یکیکد ژنت کی. ورود 2

 يخود يها سلول يبر رو گانهیب نیپروتئ کیاست منجر به ساخته شدن 
 یروسیو کرهیبه پ هیرا شب يخود يها از سلول یبخش ی. به نوعشود یم

ممکن است در بلند مدت منجر  يموضع از نظر تئور نیخواهد ساخت. ا
خود بدن  هیعل یمنیا يها پاسخ يو القا یمنیخودا يها نشواک جادیبه ا
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 يخود يها سلول يبر رو گانهیب نیپروتئ کی يریفرد شود، چرا که قرارگ
شود  يدیجد يها توپ یاپ جادیممکن است منجر به ا کیمنولوژیاز نظر ا

 روسیو ابیدر غ ها يباد یآنت نیساخته شود و ا يباد یآن آنت هیکه عل
 جادیا منیخود ا يها يماریانسان متصل شده و ب يودخ يها به سلول
 يبرا کینامطلوب آلرژ يها واکنش جادیواکسن به علت ا نیگردد (ا

 نیمسئله ا نیدر مرحله اول منع شده است و هم يبه آلرژ انیمبتال
مسئله را  نیهر چند سازندگان واکسن ا سازد یم تر يجد یفرض را کم

در ساختار واکسن بدانند...) با توجه به  ودآلرژن موج يها نیاز پروتئ یناش
مثل  دیو تول يدر بارور یکرونا موجب بروز اختالالت روسیخود و نکهیا

 روسیآن چه با و ونیناسیاز عوارض بلند مدت واکس یناش یاست، نگران
و  یمنطق ینگران کی mRNA يها با واکسن یشده و چه حت رفعالیغ

با  یاحساسات عموم ختنیانگو بر يا رسانه يکه فشارها ست یعلم
موجب  1و واکسن آبله ریرکبیداستان ام رینظ یاحساس يها مغالطه

 .ردیمسئله مهم را در نظر بگ نیا یکمتر کس شود یم
 قیهستند که با تحق یراداتیاز جمله ا یهمگ یموارد احتمال نیا

 نجاستیبلند مدت مرتفع خواهند شد، اما مسئله ا يها یو بررس شتریب
 یمدت زمان یعنی ،ییو کارآزما دیواکسن تنها چند ماه پس از تول نیکه ا

 یعموم قیوجود ندارد قرار است تزر يموارد نیچن یکه امکان بررس
 شود!

                                                           
اند  آبله بوده ونیناسیتندرو که مخالفت واکس ونیمذهب ریرکبیگفته شده در دوران صدارت ام 1

بر حذر  ونیناسیمردم را از واکس شود یواکسن منجر به ورود اجنه به بدن م قیتزر نکهیا انیبا ب
 ونیناسیواکس يو چرا چون یافتاده است... هواداران ب هیبابت به گر نیاز ا ریرکبیو ام داشتند یم

ها هستند را همسنگ  واکسن شتریب یکه خواهان بررس یکسان یخیداستان تار نیبا تمسک به ا
نسبت به  یتخصص يها یو بررس اطیکه احت ی. در حالدانند یزمان قاجار م یافراط ونیمذهب
است نه  ونیناسیواکس اتیاست نه مخالفت با کل يزیآن چه چ اتیمحتو میدان یکه نم یواکسن

 نیو همچن يداروساز يها یکمپان یساختار فاسد برخ یبلکه با شناخت ،یتخرافه پرس
موضوع شرط  نیا رامونیپ تیحساس م،یا به دست آورده یبهداشت جهان بندهیفر يها برنامه

 عقل است.
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شده  رفعالیشده و غ فیضع روسیو کیها  از واکسن يگرید گروه
 .دینما یم يساز هیخاطره را شب یمنیعفونت و ا ندیباشد که فرا

  ونیناسیو واکس روسیو یاصل مسئله
 یو تناسل یجنس يقادر بوده به قوا روسیخود و میدان یکه م اکنون

که  يمثل افراد دیتول يها ییتوانا ستیبا یبرساند منطقاً م بیآس
در بلند مدت  زیشده است ن قیواکسن به آنها تزر ینیبال ییکارآزما

! باشند یم روسیها فاقد و واکسن نیفرض که ا نیبا ا یگردد حت یبررس
 مهیها ن موجود در واکسن یکیژنت يکدها میدان یکه م فرض نیبا ا ی(حت

داشته باشند). چرا که  دیکمتر از چند  ساعت شا یحت یعمر کوتاه
و ساخته شدن  یروسیو Spike یروسیو يها نیپروتئ انیب ایآ میدان ینم
بر  یاثر نامطلوب تواند یم يخود يها توسط سلول یروسیو يها رندهیگ
 یتوال کیورود  ر،یخ ایداشته باشد  یستم عصبیمثل و س دیتول ستمیس
 يدر بارور لیدخ يها ژن انیب يبر الگو یقیبه طر تواند یم یکیبونوکلئیر

 ستمیس يکه اجزا یمثل  اثر نامطلوب داشته باشد؟ در صورت دیو تول
 يها نیبه پروتئ تواند یهستند که م ACE2 يها رندهیمملو از گ یتناسل

توسط  ياختالالت بارور جادیلذا عقبه ا د،متصل شون یروسیو رندهیگ
ساخت واکسن به  انیدست اندرکاران و متول لیسو، و تما کیاز  روسیو

 يعامل را ضرور نیا یلزوم بررس گرید ییاز سو نیزم تیکاهش جمع
انسان قرار است همان  يخود يها . در واقع قرار است سلولدینما یم

 يها رندهیاتصال به گ ییتوانا روسیرا بسازند که به و یروسیو ینیپروتئ
ACE2 مثل انسان  دیتول ستمیدر س ها رندهیگ نیاز ا يادیرا داده و بخش ز

 ستین دیها شود که بع وارد سلول یکیکد ژنت کی نیوجود دارند و همچن
فعال سازد. هر قدر هم از نظر  ای یرفعالیانسان را غ يها از ژن یبرخ
 يا منجر به واکنش ناخواستهن امر یباشد که ا فیاحتمال ضع نیا يتئور

 ونیناسیواکس یجهان عیوس اسیآن و مق تیگردد، باز هم بنابر اهم
مبرم  ازیبا توجه به بحران و ن ایگردد. اما آ یمسئله بررس نیا ستیبا یم

 کیقرار گرفتن  یممکن است؟ در نگاه کل يزیچ نیجهان به واکسن چن
انسان  يخود يها بر سطح سلول روسیمتعلق به و يا نهیآم دیاس یتوال
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. شود یبر سالمت انسان محسوب نم يدیتهد MHC1 يها در قالب مولکول
بر  یمبن یلیو مشاهده دال ونیناسیواکس يها برنامه ریاما بر خالف سا

مقوله  نیالزم است به ا یمراجه کالن بهداشت يهولناك از سو يها زهیانگ
 کروسکوپیرا به م تاالنظر کرد و تمام احتم تر رانهیسختگ يقدر
مسئله  رسد یبلند مدت واگذار کرد. به نظر م يها و پژوهش شگاهیآزما
 ونیناسیدر موضوع واکس يگریاز هر عامل د شیمثل ب دیو تول يبارور
بارها از  نیزم تیکاهش جمع زهیاست. چرا که اوالً انگ تیمحور يدارا
 یمال یحام دامروزه خو ادیبن نیا اًیمطرح شده، ثان تسیگ ادیبن يسو

 نکهیواکسن است و ثالثاً ا دیتول انیو از متول یکالن بهداشت يها سازمان
 داشته است. يبارور ستمیبر س یکرونا اثرات نامطلوب روسیخود و

وجود  يها و نابارور در خصوص واکسن يگرینگران کننده د نکته
 دارد؛
“It is unknown whether COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 has 

an impact on fertility” 
 يواکسن بر رو ریها در خصوص تأث واکسن یشناسنامه رسم در”
 يواکسن بر رو نیا میدان یکه ما نم میشو یجمله مواجه م نیبا ا يبارور
 “2خواهد داشت يمثل چه اثر دیو تول يبارور

از خود  یجمله شوکه کننده به نوع نیسازنده با درج ا يها یکمپان
 اند! نموده تیسلب مسئول

مورد توجه قرار  ینیبال يها ییدر کارآزما یعامل نیسنجش چن ایآ
 رد؟یگ یم

                                                           
آن خبر از  يبر رو گانهیب يها نیکه قرار گرفتن پروتئ یانسان يها بر سطح سلول يساختار 1

 ستمیشناسنامه سالمت سلول و نظارت س یشدن سلول داده و به نوع یسرطان ایشدن  یعفون
و قرار دادن  روسیو هیساختار با تجز نیاز ا گرید یگروه). MHC1(رود یبه شمار م یمنیا

ساختن  يرا برا یمنیا ستمیس يها تیخود بر سطح سلول، لنفوس يبر رو روسیو يها نیپروتئ
 .کند یفعال م روسیو مبارزه با و يباد یآنت

2 Regulatory Approval of Pfizer /BioNTech Vaccine for COVID-19. 
www.gov.uk 



 / کرونا فریب قرن  524
 

مثل در افراد  دیتول تیفیفرصت وجود دارد که ک نیا یاز نظر زمان ایآ
 رد؟یقرار گ یبه طور کامل مورد بررس زیداوطلب ن

که  یداوطلب انسان تیکه جمع میصبر کن میتوان یاصوالً ما م ایآ
شده است صاحب فرزند  قیآنها تزر يبر رو یشیواکسن به صورت آزما

 ایآ م؟یمقوله مورد سنجش قرار ده نیا يواکسن را بر رو ریشده و تأث
قبل و پس از  سمیاوت فیبه اختالالت ط يابتال زانیالزم است م

فشار و  يا اصالً جنگ رسانه ایآ م؟یکن سهیمقا راکرونا  ونیناسیواکس
جهان  دهد؟ یبه ما م يکار نیها بر اذهان عموم اجازه چن رسانه وقفه یب

 ونیناسیراه نجات را واکس گانهیکه  افتهی قیو عم رهیچاه ت کیخود را در 
 !داند؟ یم

مخاطرات  یاست که تمام ياندازه جد نیبحران کرونا تا به ا ایآ
که اثرات بلندمدت آن  یو واکسن میواکسن را به جان بخر یاحتمال

 م؟یکن قینامشخص است به خود تزر
 انیدرصد از مبتال 2که تنها حدود  ییکرونا یروسیو ياگر به جا دیشا

 روسیبرده است و نی) را از بيا نهیزم يها يماریخود (آن هم با وجود ب
شده بود  عیطاعون، وبا و ابوال شا رینظ يشتریب یبا نرخ کشندگ يگرید
مبهم  ونیناسیواکس کیاما  رفت، یتر به شمار م معقول يامر قدر نیا

آن اصالً متوجه  انیدرصد از مبتال 40-30 دیکه شا یروسیو يبرا يباراج
 کیدار آن تجربه  عالمت انیدرصد مبتال 90خود نشده باشند، يابتال

متقلبانه و صحنه  يها تیبا ک یاند و حت متوسط داشته یسرماخوردگ
از  ياریبس ریبر نمودار مرگ و م يزا نتوانسته اثر وحشت يها ییآرا

 معقول است؟ يبگذارد امر انجه يکشورها
 مییچاه به انتظار کمک است بگو يکه در انتها یبه کس توان یم ایآ
 ست یهی! بدم؟یینما یرا بررس يصبر کند تا صحت طناب نجات و يقدر

اند  از دست داده وعیکه مشاغل خود را ضمن ش دیمردم وحشت زده و نوم
 يبرا یسمانیآنها سلب شده است به هر ر يو روابط عاد حاتیتفر ایو 

) چنگ خواهند زد و يا و رسانه یبحران (عمدتاً جنگ روان زنجات خود ا
هفته به هفته بعد را بر  نیواکسن از ا قیتزر قیتعو یکه حت یمردم
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) يدر حد احتمال تئور یخطر بالقوه (حت نیچگونه نسبت به ا تابند یم
 آگاه خواهند شد؟

انسان وجود ندارد که صحت  يامکان برا نیا شهیهم تیعالم واقع در
الزم  یبسنجد، گاه“ موضوع”آن  ییآزما یادعا و موضوع  را با راست کی

 م،یتوجه کن زیآن ن “انیمدع”ادعا به  کیقضاوت در خصوص  ياست برا
آن  یما در دسترس نباشد و امکان بررس ياگر خود آن موضوع برا ژهیبه و

بر ما خواهد  يچه اثر میدان یکه هنوز نم یواکسن ری(نظ نباشدفراهم 
و اگر به  دیا و علف گم شده آب یب ابانیب کیدر  دیداشت)! تصور کن

 نیداد. در ا دیجان خود را از دست خواه دینرس یچاه آب ایو  يآباد
است که  يریو چاه آب در مس يکه آباد شوند یم یمدع يهنگام افراد
در عقبه خود سابقه سرقت، سوء  یاگر فرد مدع ای. آکنند یآنها ادعا م

رفت؟ دستکم اگر  میخواه يقصد و... داشته باشد، باز هم به دنبال و
با  ریطول مس ایبرد! و  میبه همراه خواه زیاسلحه خود را ن میکن نیچن
 نیبود، چون ا میخواه يو یمراقب اقدامات احتمال تیو درا ياریهش

در  ایمسموم شده باشد و  يآب چاه توسط و یتامکان وجود دارد که ح
هوش و  یبه انتظار قافله نشسته باشند تمام يراه هم دستان و انهیم

. حال ممکن است بعدها ثابت شود که میریگ یحواس خود را به کار م
ه از اوهام بوده سوءظن برخاست کیصرفاً  ها ینگران نیبوده و ا يحق با و

 است.
به طور  توان یمشابه قرار گرفته است که نه م یتیبشر در وضع اکنون
 نهیبه آنها اعتماد کرد. تنها گز توان یرا مردود دانست و نه م انیقطع مدع

به دست  یفرصت نیها چن رسانه ایاست! اما آ قیو تحق یمعقول بررس
 نیدر ا لیبر اعتبار و شهرت افراد دخ هیتنها با تک میاگر بخواه دهند؟ یم

 م؟یا اعتماد کرده یبه چه کسان میبده ونیناسیپروژه تن به واکس
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 بدون شرح! -140 ریتصو
و  یمنطق ونیناسیدر حوزه واکس يریسختگ يما برا لیدال ایاما آ

 معقول است؟
است و  شیدر حال افزا نیزم تی. همانطور که گفته شد که جمع1

 تسیخانواده گ ریامر نظ انیمتول يبارها از سو زین تیمسئله کاهش جمع
 نیهم گریاست و از طرف د دهیمطرح گرد یو سازمان بهداشت جهان

. (در بخش باشند یو واکسن م ییدارو عیگروه دست اندر کار صنا
 خواند). میکوواکس خواه

خود در  تیکه موفق ییدارو یکمپان نینخست ی. به طور تصادف2
 یکیدر ساخت  یکمپان نیتر )، موفقزری(فا کند یساخت واکسن را اعالم م

 دیکه شا باشد یم زی) نتوتکی(سا نیسقط جن يداروها نیتر جیاز را
در پرداخت  یکمپان نیا ینباشد، اما رکوردشکن یمسئله جالب توجه

اند  استفاده کرده یکمپان نیا يکه از داروها یمارانیب اتیخسارت و شکا
 محل تأمل است. اریخود بس
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ها با توجه به اظهارات  نگاه مشکوکانه به واکسن گرید ي. از سو3
ها به  که معتقد است واکسن تسیکوویم يمانند دکتر جود یمحققان

به  ها روسیبه نام رتروو يها روسیاز و یمنجر به ورود نوع يصورت عمد
از  1شده است یرطان و اختالالت عصببه س يابتال شیو افزا کایمردم آمر

مقارن با  سمیاوت فیبه اختالالت ط يابتال شیافزا نیهمچنسو، و  کی
ها آن قدرها  به واکسن نانهینگاه بدب شود یموجب م یجهان ونیناسیواکس

 .گرید يتوطئه نباشد از سو يبه تئور کیهم نزد
اثبات شده است که واکسن آنفوالنزا  2018در سال  نکهیا ژهی. به و4

کرونا  رینظ یتنفس يها به عفونت يدر ابتال يدرصد 36 شیموجب افزا
 ستیبا یخصوص م نی، حال در ا2مورد مطالعه شده است تیدر جمع

 يدانست و برا یتوطئه را منطق يبه تئور نیمعتقد يها ینگران يقدر
 تیجمع یو سالمت جنس يبارور زانیم سئلهم نیا يساز شفاف
 عی. چرا که در صورت توزردیقرار گ یبه طور کامل مورد بررس نیداوطلب

اثر  روسیمانند خود و زیاگر واکسن ن یجهان اسیانبوه واکسن در مق
و  انتیخ کیمسئله منجر به  نیافراد بگذارد هم يبر بارور ینامطلوب

ممکن است نوعاً  وعیش یناش سو هرا یمگیشود. سراس یفاجعه انسان
جوانب  يریموضوع غافل شده و بدون در نظرگ نیموجب شود افراد از ا

دهند و  تیواکسن رضا قیبه تزر یو جنگ روان يا رسانه رفشاریز يضرور
خود شوند.  يبر رو ونیناسیبدتر از آن خود خواستار انجام واکس یحت ای

از  ياریط بستوس زیآن ن ییواکسن و اصل کارا قیکه لزوم تزر یدر حال
پس از انتخابات  یطی. امروز در شراباشد یاز ابهام م يا در هاله نیمحقق

آن سخن  يدرصد 90تیاز موفق يساز واکسن يها شرکت کایآمر
درصد  60-50تا  یواکسن آنفوالنزا حت ییزا یمنیو ا ییکه کارا ندیگو یم

-50 ییزا یمنیا نتظاراند که ا اذعان کرده زیبوده است! سازندگان واکسن ن

                                                           
1 Criminalization of scince whistleblowers: A mind blowing interview 

with Judy Mikovits, Naturalnews 
2 influenza vaccine:military study shows 36% Higher Odds of 

Coronavirus,2017-2018 
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 95-90 یاند اما با مشاهده اثربخش از واکسن کرونا داشته يدرصد 60
 اند...! زده شده آن شگفت يدرصد
 ینوع وعیاز بحران ش یمیبخش عظ میدان یاکنون که م نکهیا ای. و 5

 روسیو نیبوده و ا ییبه منظور بزرگنما بکارانهیفر ییآرا و صحنه بیفر
دستکم اگر اصرار بر  ایافراد نشده است و  ریآنقدرها هم موجب مرگ و م

 نیها نباشد ا و رسانه یبهداشت يها سازمان يکردن مردم از سو ماریب
 شود، یشود که ادعا م يا مسبب فاجعه تواند ینم ییروس خود به تنهایو
 انیدرصد مبتال 95که  یروسیو نیچن يبرا ونیناسیاصالً انجام واکس ایآ

 ست؟ ياند ضرور متوسط داشته یه سرماخوردگدر حد و انداز ییآن ابتال
هزار  700آنفوالنزا که ساالنه حدود  رینظ گرید يها روسیکه و یچرا زمان

 قاتیتحق يبزرگ برا يها یاندازه هدف کمپان نیتا ا برد یم نینفر را از ب
مسافرت و  يبرا شود، ینم يآن اجبار ونیناسیواکسن قرار نگرفته، واکس

عدم  یگواه ایآن و  ونیناسیکارت واکس مایسوار شدن بر قطار و هواپ
 نیچن ازمندیبه نام کرونا ن یروسیاما و شود، یبه آن خواسته نم يابتال
 ییواکسن زدگان آن کارت شناسا يکه برا ییتا جا گردد؟ یم یداتیتمه

کرد؟ چرا در  ییها را شناسا تا در سراسر جهان بتوان آن گردد یصادر م
 شود؟ یانجام نم يا رانهیاقدامات سختگ نیها چن پاتوژن ریخصوص سا

مقوله  نیدر ا ياز کنترل و رهبر ییرد پا زیدر حد ظن و احتمال ن یحت
و  بیفر يردپا وعیش نیا يها بخش ریمحسوس است، چرا که در سا

آن  ونیناسیوجود ندارد مسئله واکس ینیمشهود است و تضم اریدروغ بس
 يداروها ایاند،  که با نوشابه کوکاکوال مثبت شده ییها تیمانند ک زین

که  ییها پروتکل ایاند و  کمتر از آب خالص داشته يکه اثر یمتیگران ق
 نباشد. النهیرذ يها زهیاز انگ ياند عار بوده ساز يماریب

پزشکان و محققان  نیدر ب زین ياریبس نی. واکسن کرونا مخالف6
 یکه مدع 2یتنپن يو دکتر شر 1مادج يداشته است. از جمله دکتر کر

                                                           
1 Carrie Madej 
2 Sherri Tenpenny 
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خاطر  نیهستند و به هم یانسان DNAدهنده  رییواکسن تغ نیاند ا شده
 اند...! خارج شده یاعتبار علم رهیو دا یافراد از جوامع علم نیا

دست به  یخوب زیچ چیه يو برا ستین ياجبار یخوب زیچ چی. ه7
 !شوند یو تقلب نم بیدامن فر

 قیتزر رینظ ییرو به افراط رفته و با ادعاها یها گاه از واکسن انتقادات
همراه  یرصد و کنترل افراد توسط هوش مصنوع ییها پیکروچیم
 قیبر افراد از طر يمسئله کنترل و رهبر میدان یکه م یدر حال گردد، یم

اگر در  یندارد بلکه حت یو موارد مشابه پیکروچیبه م ازین ونیناسیواکس
 يماریشود و مردم از هراس ب هیتعب زیواکسن آب خالص ن يها الیو

از  دینسل سف کی شیدایامر موجب پ نیآن باشند هم قیخواهان تزر
 يها قصد انجام پروژه تیخواهد شد و اگر طراح واکسن با سوء ن يرهبر

 یکیمردم جهان باشد با در دست داشتن اطالعات ژنت يبر رو کیولوژیب
حلق به دست آمده)  يها .آر و سوابی.سیپ يها تست قیآنها (که از طر

ها را به نام واکسن وارد بدن افراد کند  miRNAاز  یقطعات کوچک تواند یم
به صورت موقت منجر به بروز  یفرد حت يها ژن انیب يکه با اثر بر الگو

 سابقه یب یپروژه جهان کیاما آنچه مسلم است انجام  مطلوب خود شود.
ساخته دست  میکه اعتقاد دار یروسیو کیاز ظهور  سپ ون،یناسیواکس

آن،  ییمتقلبانه در بزرگنما يها ییآرا و صحنه بیبشر است، پس از فر
پس از  ،یراخالقیغ قاتیو تحق ییدارو اتیاز جنا نانیپس از حصول اطم

رسانه و  انیمتول هیو جهش سرما ییدارو يها کالن شرکت يها تجارت
باشد.  یجانب يها زهیاز انگ یتواند خال ینم ،یرمنطقیوحشت غ دیتول

 يا اندازه جهان را غرق وحشت رسانه نیدارد که تا به ا یوگرنه چه لزوم
 میدر مقابل واکسن تسل صالیو است یروان ینمود تا مردم پس از خستگ

اقدام  کی تواند یم یاقدام نیچن ایقبال آن بروند؟ آبه است ایشده و 
 میدان یکه م یسالمت مردم جهان باشد؟ آن هم زمان يبرا رخواهانهیخ

از دست دادن  يبه معنا یبهداشت يها سازمان يانسان برا کیسالمت 
و  ها یکمپان ایاست؟ آ یدارو و خدمات پزشک داریخر کیو  يمشتر کی

خود  انیخدا در حال حذف مشتر يرضا يبرا یکالن بهداشت يها سازمان
آنها  يبرا شتریب ماریکه ب یخود هستند؟ در حال يو کساد کردن بازارها
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است؟ بهداشت و سالمت بشر و  شتریب يو رهبر شتریثروت ب يبه معنا
 يها یکمپان یحکمران انیبه مثابه پا ها يماریو ب ها روسیبشر از و ییرها
 ها یکمپان نیا ای! آست یجهان يها بورس و بانک يتابلوها يبر رو ییدارو
 زد؟ واهندخود خ شهینهادها خود تبر به ر نیو ا

کاهش مقاومت در  يبرا یدوم و سوم؛ طرح يها موج

 ونیناسیمقابل واکس
 زانیها دوم و سوم کرونا و م موج نیب یبیارتباط عج یطرز جالب به

 واکسن وجود دارد. قیبه تزر تیرضا
ماه سال  وریانجام شده در شهر يها یاعالم نظر سنج : طبقتابستان

 کا،یدر آمر Wellcom Trustموسسه  ریفارار مد یتوسط سر جرم 1399
نداشته و حاضر به  يبه واکسن کرونا اعتماد کایدرصد مردم آمر 79 باًیتقر
 !1ستندیواکسن ن قیتزر

در  کیوزوین تیانجام شده گالوپ و روا يها ی: طبق نظرسنجزییپا
به واکسن کرونا اعتماد  کایدرصد مردم آمر 42در  کایمتحده آمر االتیا

 دیرس یم گریبه چهار و پنج موج د یپاندم يها ندارند. و مشخصاً اگر موج
آن  يبلکه تقاضا کرد، ینم يدیها ترد نسبت به واکسن ینه تنها کس

اگر  دیو در مقابل شا شد یمردم م یخیاز مطالبات تار یکی به لیتبد
 تیمصون روسیو نیبار ابتال نسبت به ا کینه تنها با  دانستند یمردم م

بدو ن بروز  روسیبدون ابتال و صرف برخورد با و یبلکه حت افت،یخواهند 
 يها سال يها یسرماخوردگ نکهیا یحت ای شوند، یبه آن مقاوم م زیعالئم ن

خواهد  روسیموجب مقاومت در مقابل و زین ها روسیبر اثر کرونا و لقب
درصد  95تا  روسیو نیبه ا يدر صورت ابتال یحت نکهیاصالً ا ایشد و 

باز هم به  ایآ افت،یخواهند  يمتوسط بهبود يها یمانند سرماخوردگ
ها در سانسور کردن  شاهکار رسانه نیا دادند؟ یم تیواکسن رضا قیتزر

                                                           
1 Irna, 7 Dec 2020 
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موارد کماکان مردم  نیا رغمیو وحشت است که عل بیفر نشرو  قیحقا
 اند! به انتظار واکسن نشسته يدیاز وحشت و نوم ییایجهان با در

مقاومت مردم  يماریاز ب يدیموج جد جادیبا هر بار ا رسد ینظر م به
وحشت  دیو تول يا و فشار رسانه افتهیواکسن کاهش  قیدر مقابل تزر

 میتسل ونیناسیافراد خواه ناخواه در مقابل واکس نیا شود یموجب م
در انگلستان و با لزوم ارائه  ونیناسیشوند. سرانجام پس از آغاز واکس

و... به نظر  يمسافرت، اخذ خدمات شهر يبرا ونیناسیکسکارت وا
 قیشده و عدم تزر ياجبار یحیو تلو یواکسن به طور ضمن نیا رسد یم

! گردد یخود م ياز حقوق شهروند یآن موجب محروم شدن افراد از بخش
کشانده و  نیلندن و برل يها ابانیرا به خ يادیز تیموضوع جمع نیهم

مذکور  نیتوسط محقق ونیناسیمسئله واکس شتریب کیموجب تشک
 .شود یم

تا بتوان به  باشد ینمونه واکسن در دسترس نم چیحال حاضر ه در
صرفنظر از  ینمود اما حت یساختار آن و عملکرد ان را بررس قیطور دق

اصل  دهد یکه نشان م يخود واکسن و تنها با کنار هم قرار دادن شواهد
 دیبا ایبوده است، آ تیو جنا ییآرا عمد، تقلب، صحنه ب،یفر ینوع يماریب

 بیکه طراحان فر میتن ده يبه همان راهکار بیفر نیاز هم ییرها يبرا
بزرگ  بیفر کی يماریب نیا میدان یکه م یاند؟ زمان کرده نییما تع يبرا

است؟ آن  خطر یرخداد نافع و ب کی يماریب نیواکسن ا ایآ ست یجهان
از  یحت ونیناسیواکس نیقرار است ا ها یزن که طبق گمانه یهم زمان

اند با  نکرده قیکه آن را تزر ياجبار فراتر رفته و افراد يها چارچوب
(ورود به ادارات، ثبت نام  يعاد یدر زندگ ییها تیو محدود ها تیممنوع

و...) مواجه  یو امور استخدام يتجار يها تیمدارس و دانشگاه، فعال
 ونیناسیواکس يبرا یو قانون یاسیس ،يا حجم از فشار رسانه نیشوند؟ ا

 ؟يکنترل و رهبر يبرا يا حربه ایبهداشت محور است؟  یموضوعتنها  ایآ
 !یکیپرونده ژنت کی) و شناسنامه بهداشت(سالمت کیبار در قالب  نیا

 يامر نیمحقق نیاظهارات ا ینادرست ایو  یدر مورد درست قضاوت
خاطر در  نینمود به هم دییتأ ایآن را قاطعاً رد  توان یدشوار است و نم
 “مشکوك”بسنده کرد:  ستیبا یکلمه م کیها تنها به  خصوص واکسن
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اجتناب از ! شتریو ب شتریب قاتیتنها راهکار برخورد با آن: تحق و
 .يا جنگ رسانه ریو اقدام تحت تأث یشتابزدگ
از نظر تکامل و  ونیناسیگفته شد واکس نیچه در فصول نخست اگر

) اما هیباشد(در حد فرض یگونه انسان انیممکن است به ز یعیانتخاب طب
ها شد و همانطور که گفته  از واکسن ياریمنکر کارکرد مثبت بس توان ینم

 یبه نفع روند باستان ها ونیناسیحذف واکس رینظ یمیاتخاذ تصم يشد برا
واکسن کرونا را با  دینبا نکهیزود است، اما نکته قابل توجه ا يقدر لتکام

نمود،  سهیسرفه مقا اهیهمچون واکسن آبله، فلج اطفال و س ییها واکسن
که  میسر و کار دار یروسیبار ما با و نیا ها کروبیم نیچرا که بر خالف ا

خاطر  نیبودن آن است (بخش چهار) و به هم یساختگ يایشواهد گو
چرا که  ست،یبدان نگر یعیطب يها کروبیبا منطق حاکم بر م دیانب
 يبرا روسیسازنده است و قطعاً سازنده و کی يدارا یساختگ روسیو

است! مضاف بر  دهیشیاز قبل اند يریتداب زین روسیو يواکسن و دارو
متقلبانه  يآن فشارها جهیو در نت يا رسانه يها و هجمه یجنگ روان نکهیا

موضوع را  نیا يقدر زین ونیناسیمردم در مقابل واکس میسلو اصرار بر ت
 قیبه تزر يازین قتیدر حق دیشا می! مخصوصاً اگر بدانسازد یتر م مشکوك

را با  ونیناسیهر چه نباشد ما مقوله واکس م،ینداشته باش زیواکسن ن نیا
زخم، کزاز و فلج  اهیآبله، طاعون، وبا، س رینظ يا کشنده يها کروبیم

را به ارمغان  يمرگبار جیواکسن نتا قیکه عدم تزر میا شناختهاطفال 
قرار است در مقابل  یبزرگ جهان بیفر کی جهیاما اکنون در نت آورد، یم
موجب  ی(و در عده اندک دینما یم یسرماخوردگ جادیا شتریکه ب یروسیو

 نینخست نی...! امیریقرار گ ونیناسیهمه افراد تحت واکس )شود یمرگ م
 95 یکه حت یمتوسط یسرماخوردگ ياست که انسان برا خیتاربار در 

 ونیناسیدست به واکس شوند یآن در منزل مداوا م انیدرصد مبتال
ما را متقاعد کرده  ها يها و آمارساز رسانه م؛ییبهتر بگو ای. میزن یم ياجبار

برخورد با  یبار ابتال، حت کیکه صرف  ی! آن هم زمانمیکن نیاست چن
در مقابل آن  ییکرونا گرید يها یبه سرماخوردگ يابتال یو حت روسیو

 همه اصرار و اجبار از چه بابت است؟ نیا ی... به راستمیشو یتر م مقاوم
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 يها یو مجذوبان کمپان یتکنوکراس يها مراقب مغالطه دیبا پس
واکسن خاص به مثابه مخالفت با  نیبر ا تیبود تا حساس ییدارو

و آن را با مخالفت مردم با  ردیمورد حمله و انتقاد قرار نگ ونیناسیواکس
به بهانه ورود اجنه به بدن  ریرکبیآبله در دوران صدارت ام ونیناسیواکس

بلکه موضوع  ستندیها ن بار موضوع واکسن نی. چرا که امیکنن سهیمقا
صد سال به انتظار آن  دیشا سمیکه گلوبال یقرن است...!!فرصت بیفر

 نشسته است.
افراد موضوع چندان  یجنس يو اخالل در قوا يکاهش بارور دیشا

 نیهمچون مرگ، ا یبا خطرات سهیبه نظر نرسد و در مقا يا کننده دیتهد
 نیخاطر ممکن است ا نیجلوه کند. به هم تر تیکم اهم يمسئله قدر

و  یاندازه در خصوص مسئله جنس نیکه چرا تا به ا دیآ شیپرسش پ
 به خرج داد؟ تیسحسا ستیبا یم يبارور

 دیتول يو قوا یجنس زهیانسان صرفاً غر يو مسئله بارور یجنس زهیغر
انسان،  تیشخص يریگ شکل یرکن اصل کیبلکه  ست،یمثل انسان ن

و  یزندگ تیفیکننده ک نییو تع يو یعصب يکننده سازوکارها میتنظ
کشور و  کی یاجتماع هیو در نگاه کالن مسئلۀ سرما باشد یسرنوشت او م

 ،یجاه طلب ،يریاطاعت پذ ریانسان نظ ياز رفتارها ياریست! بس جامعه
 یجنس زهیغر ریتحت تأث ییشجاعت، خطر کردن، ماجراجو ،يبلند پرواز

افراد را تحت  یجنس زهیعامل مشخص غر کیبوده و چنانچه بتوان با 
و رام،  عیمط يموجود ياز و يادیتا حد ز توان یالشعاع قرار داد م

 دیهم شا ی! در چارچوب طنز و شوخوردآ دیو کنترل شونده پد خطر یب
 کرده یاز سرداران و سربازان را اخته م ياریدر گذشته بس لیدل نیبه هم

 یجنس لیها مواد کاهنده م سربازخانه يدر غذا شیپ يچند نیتا هم ایو 
 نیب یمیارتباط مستق دیاست! شا رفته یمانند کافور به کار م

از  توان ی. پس نه تنها مدوجود دار یجنس لیو کاهش م يریپذ اطاعت
به  توان یکرد، بلکه م يبردار بهره تیکنترل جمع يبرا یعامل احتمال نیا

 نیکالم ا کینمود. در  لیکم خطرتر تبد یآن افراد را موجودات لهیوس
از  يا دوره يها ونیناسیبه واسطه واکسوجود دارد که  یامکان از نظر علم

 متفاوت باشد. میا شناخته یکه م یسانآورد که با ان دیرا پد يانسان موجود
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 ،یمنیا ستمیس نیب یقیعم یستیو ارتباط ز یوستگیآنجا که پ از
 يوجود دارد تنها با اثر گذاشتن بر رو یجنس ستمیو س یعصب ستمیس
که ممکن  یمولکول ياستفاده از ابزارها) با یمنیا ستمیاز آنها (س یکی

 ستمیس توان یها وجود داشته باشد، ولو به طور موقت م است در واکسن
جامه عمل  یتیقرار داد و به هر سوء ن ریتحت تأث زین راافراد  یعصب

ها،  نسبت به واکسن ستیبا یم میخاطر است که معتقد نیپوشاند، به هم
 دت پرداخت!بلند م يها و با پژوهش رانهیسختگ

هم  يبه رو نیاز ا شیها که پ از حکومت یبرخ نکهیتر ا جالب رخداد
 يامروزه برا ختند،یر یهم م يو بمب و موشک بر رو دهیاسلحه کش

 !کنند یم يداریواکسن خر گریکدی
اقدام به  یبا معاونت امارات متحده عرب یستیونیصه میرژ حکومت”

 وعیش ای“ نموده است! نیمردم فلسط يدز واکسن برا ونیلیم 1,5 دیخر
 ها محل ابهام هستند... واکسن ایتر کرده و  مردم را مهربان

 تسیگ يها و واکسن) COVAX(کواکس سازوکار
تدروس آدهانوم  یزبانیبه م یجهان يدادیرو 2020 لیاواخر آور در

جمهور  سیبهداشت)، امانوئل ماکرون(رئ یکل سازمان جهان ری(مد
با  تسیگ لیاروپا) و ب ونیسیکم سی(رئنیفرانسه)، اورسال فون در ال

به  یدر توسعه و دسترس عیتسر يبرا شگامانهیپ یجهان يعنوان همکار
برگزار شد. هدف از  19-دیکوو يها و واکسن ها و درمان شاتیآزما

 ها، دانشمندان، آن بتوانند دولت يبود که اعضا نیا داد،یرو نیا يبرگزار
 تس،یگ ادیدر سطح جهان(بن یکالن بهداشت يها و سازمان نیریخ

FIND،CEPI مؤسسه ،GAVIپول، ی، صندوق جهانUnitaid ،Wellcon  و بانک
واکسن  عیو توز دیتول يراهکار عادالنه برا هب دنی) را در جهت رس یجهان

 گرد هم جمع کند.
مجمع  نیکرونا در ا روسیواکسن و عیو توز دیمربوط به تول حوزة

 کوواکس عبارتند از: رانیکوواکس نام دارد. رهبران و مد
نظر  ریکه ز GAVIموسوم به  يساز منیواکسن و ا ی. اتحاد جهان1

 .شود یاداره م تسیگ ادیبن
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 )تسیگ لیب یمال یحام نیبهداشت (اول ی. سازمان جهان2
 )تسیگ لیب یمال یحام نیول(ا CEPI ای يریگ همه يها ي. ائتالف نوآور3
که خود فاقد هرگونه  تسیگ لیب: GAVIد ایو بن تسیگ لیاما سابقه ب و
راکفلر اقدام  ادیو بهداشت و سالمت است با معاونت بن یپزشک التیتحص

 تینمود و سپس با استفاده از ظرف تسیگ ندایو مل لیب ادیبن سیبه تأس
 یاتحاد جهان یو به منظور کسب وجهه پزشک راپزشکانیپزشکان و پ

از  یبیعج ی. سخنرانآورد یم دیرا پد GAVIموسوم به  ییزا یمنیواکسن و ا
: شود یم دیجد ینگران کیموجب بروز  TED شیدر هما تسیگ لیجانب ب

نفر است،  اردیلیم 10به مرز  دنیو رس شیجهان در حال افزا تیجمع”
به  رود، یم يبه سمت نابود نیو کرة زم افتهی شیکربن افزا دیاکس يد

 .“1دجهان را کاهش دا تیدرصد جمع 15-10 توان یمواکسن  لهیوس
با شعار عدالت با  تسیگ لیکرونا ب روسیو يریگ و پس از همه اکنون

که  کند یمردم فرودست مفتخرانه اعالم م يبرا يتوأم با دلسوز یلحن
و نه پولدار قرار داده شود تا  ریمردم فق اریدر اخت ستیبا یواکسن کرونا م

 عدالت اجرا شود!
 شده است؟ جادیا GAVIعدالت تاکنون چگونه توسط  نیا اما
 تی(فلج اطفال) جمع ونیناسیدالر صرف واکس اردیلیم 1,2 تسیگ لی. ب1
از آن فلج  شیکه پ ینموده است و در حال يکودکان هند يهزار نفر 496

هزار کودك به فلج اطفال  370کن شده بود، حدود  شهیدر هند ر باًیاطفال تقر
 اند! مبتال شده

دچار  يدختر به نابارور 1200 تسیگ لیب ونیناسی. در طرح واکس2
 اند. شده

بر  2010در سال  قایدر آفر تسینمونه واکسن خانواده گ شی. آزما3
نفر به تشنج و  1048 ينفر و ابتال 151نفر منجر به مرگ  5049 يرو
 سخت شده است. يها يماریب

                                                           
 دارند یاعالم م يو رکنندگانیاز تطه ياریبس تسیگ بیاظهارات عج نیبعدها و در دفاع از ا 1

است. چرا که  حیصح ونیناسیواکس لهیبه وس تیکاهش جمع یسخنران نیاز ا تسیکه مقصود گ
 شتریفرزندان ب دیتول يبرا يشتریتالش ب نیو سالم ماندن نوزادان والد حیصح ونیناسیبا واکس

 ...!افتیدرصد کاهش خواهد  15تا  تیجمع بیترت نینخواهند کرد و به هم
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 سی(رئ يبازماندگان خانواده کند نیاز آخر وریجون يکند رابرت
به راه انداخته و  تسیگ هیریخ ادیبن هیرا عل ینی) کمپکایجمهور اسبق آمر

و  ادیبن نیتوسط ا يهزار کودك هند 350بر فلج کردن  یمبن ياسناد
 را نشر نموده است! قایدر آفر ادیبن نیا اتیجنا نیهمچن
 دیاز کشورها با افتخار در حال خر ياریکه امروزه بس ست یدر حال نیا

 ساز و کار کوواکس هستند. قیواکسن از طر
بار در حال  نیکه نخست یواکسن دیخر يدر حال آماده شدن برا یعنی

 داند ینم یکس داند، ینم یاثرات بلند مدت آن را کس ست، يبهره بردار
بحران در حال  انیپا دیس و به امصرفاً به علت تر ست،یآن چ اتیمحتو

 اند. ها اعتماد کرده سازندگان واکسن و رسانه يآن هستند و به ادعاها قیتزر
واکسن است.  نیکننده ا دییبه سازنده و تأ نانیما اطم نۀیتنها گز و

اسم  کیبه  يا هیکه در پس هر سازمان و نهاد و اتحاد ياقمار يا مجموعه
که متهم به انجام  ي! همان فردتسیگ لی: بدیرس میمشترك خواه

! باشد یم قایمردم هند و آفر يبر رو ونیناسیواکس قیفراوان از طر اتیجنا
 ای...!! آداند یجهان م یبنگاه مال نیتر که بهداشت را موفق يگذار هیاسرم

 مار؟یب یمردم ایسالم دارد  یبه مردم ازین شتریب یسود ده يبنگاه برا نیا

 
 هیمؤسس اتحاد ون،یناسیواکس يها پروژه یشخص اول حام -141 ریتصو

و مرکز کنترل ی سازمان بهداشت جهان یمال یحام ،ییزا یمنیواکسن و ا یجهان
 يها یبه کمپان یاهداء کننده مبالغ هنگفت مال کا،یآمر يها عفونت
 !یپزشک التیبدون تحص گذار هیتاجر سرما کی ،يساز واکسن
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 يو نابارور ونیناسیمسئله واکس يبر رو تیحساس تیاهم
وجود دارند که مسئله  زین يگرید یمذکور علل لیعالوه بر دال ایآ

 دیترد کیو  ينظر ینگران کی بتیرا از ه ونیناسیو واکس ينابارور
 بدان معنا ببخشد؟ یخارج کرده و در عوالم پزشک ياقتصاد ای یاسیس

 
 منیخودا يها يمفهوم نابارور نییمسئله نخست به تب نیدرك ا يبرا

 پرداخت: دیبا
بدن انسان  ياجزا يریگ عبارت است از هدف یمنیخودا یطور کل به

 يماری. مثالً در بيخود يها سلول بیو تخر یمنیا ستمیتوسط س
بدن به اشتباه به  یمنیا ستمیبه اختصار ام.اس س ای سیاسکلروز پلیمالت

 یعصب يجد يها بیحمله کرده و منجر به بروز آس یعصب يها سلول
هستند.  یعوامل عفون یمنیخودا يها يماریاز ب ياریبس شهی. اما رشود یم

 هیوارد بدن انسان شده و بر عل تواند یم کروبیم کیشکل که  نیبه ا
ساخته شود که در  کروبیضد م یاختصاص يها يباد یآن آنت کرهیپ

 نیمواقع ا یمهاجم گردد. اما در برخ کروبیم يمنجر به نابود تینها
به اشتباه به  تواند یم ها کروبیم هیلشده بر ع لیتشک يها يباد یآنت

 يها يماریحمله کرده و منجر به بروز ب زیانسان ن يخود يها سلول
است  یقلب سمیرمات يماریب نهیزم نیدر ا جیمثال را کیگردد.  منیخودا

 گردد، یم جادیاسترپتوکوك ا ياز باکتر یناش یکروبیکه متعاقب عفونت م
 دیتول يباکتر نیا هیکه عل یتصاصاخ يها يباد یصورت که آنت نیبه ا

ساختمان  انیم يساختار يها نیپروتئ یشده به علت شباهت برخ
انسان  یقلب يها قلب به اشتباه به سلول يها چهیو ساختمان در يباکتر
 .شود یم یمنیخود ا يماریور شده و منجر به بروز ب حمله

ما  يکه هنوز برا یسمیکرونا با مکان روسیکه و میدان یم امروزه
 انیمثل در مبتال دیتول ییو توانا ينامشخص است منجر به کاهش بارور

قرار  یمورد بررس یمسئله به درست نیکه هنوز ا ییشده است و از آنجا
را در نظر  ينابارور جادیا یاحتمال يسازوکارها ستیبا ینگرفته است م

 :میآور



 / کرونا فریب قرن  538
 

و  روسیرا هم در و يکه خطر کاهش بارور یاحتمال لیاز دال یکی. 1
ساختمان  انیشباهت م سازد، یبه ذهن متبادر م روسیهم در واکسن و

در  لیدخ ییها نیو پروتئ) Spike protein( یروسیو يها نیپروتئ
که در . همانطور باشد یم Synsytin1مثل مانند؛  دیتول ستمیس يریگ شکل

داشته و  یروسیو شهیر تاًیماه نیپروتئ نیا دیذکر گرد بیپرده سوم فر
 لیدل دیسال قبل وارد ژنوم انسان شده و شا ونیلیم 25تکامل در  یط
 يریگ مهم شکل ياز اجزا یکی(که اکنون  نیپروتئ نیا انیشباهت م نیا

 روسیکروناو روسِیو یساختمان يها نی) و پروتئباشد یجفت و بندناف م
 نیمسئله توسط محقق نیباشد، ا نیپروتئ نیا یروسیو تیماه نیهم زین

 دهیاروپا رس یبه اطالع آژانس پزشک 1مانند وولفگانگ وودارگ يمتعد
اند که شباهت  پاسخ داده نگونهیادعا ا نیدر پاسخ به ا نیاست، اما محقق

 اریکرونا بس روسیو یساختمان يها نیو پروتئ Syncytin1 نیپروتئ انیم
شده توسط واکسن  جادیا يها يباد یآنت رسد یمکم بوده و به نظر ن
متصل شده و منجر به  یانسان يها نیبه پروتئ منیبتواند به صورت خودا

 .2شود ينابارور
متعاقب  یمنیخودا يها پاسخ جادیبه ذکر است که مسئله ا الزم
کم  يها کروبیبا مسئله لزوم مداوم برخورد با م یکروبیم يها عفونت

بلکه در  ست،یدر منافات ن یمنیقدرت ا شیبه منظور افزا خطر یخطر و ب
هستند که برخورد  يو پرخطر زا يماریب يها بوکریمسئله مقصود م نیا

هومورال و سلوالر با آنها  یمنیا يها پاسخ رینظ ییجراا یمنیا ستمیس
 زین زا يماریعوامل ب نیگردد و هم یمنیممکن است منجر به بروز خودا

(رجوع شود  شوند یمحدود و بعضاً نابود م ستیهمز يها کروبیتوسط م
 ).وتایکروبیبه بخش م

ناخواسته  يها و واکنش یمنیمسئله خودا تیبر حساس گرید لی. دل2
واکسن و  يداریها هستند که به منظور پا واکسن گرید ياجزا یمنیا

                                                           
 خواهد شد. ينابارور جادیکرونا منجر به ا يها که معتقد است واکسن یپزشک آلمان 1
2 Petition/Motion for administrative/Regulatory action regarding 

confirmation of efficiency end point and use of data in connection 
with following clinical trials, 2020-002641-42,Wolfgang Wodarg 
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در  یانسان يها موجود در واکسن  به سلول یکروبیمحموله م لیتحو
 شود یکه گفته م ي... موارد متعددشوند یم هیها تعب ساختمان واکسن

باشد که پس  یدر همان کسان کیآلرژ يها واکنش وزبر لیممکن است دل
 اند؛ شده ها تیواکسن دچار عوارض از نوع  حساس قیاز تزر

اجزا  نیاز ا یکی PEGبه اختصار:  ای کولیگال لنیات یپل نانوذرات
که تاکنون با  يافراد یحت ،یانسان تیدر جمع یکه به طرز جالب باشد یم
 یهمان آنت ایهمورال  یمنیا يها اند پاسخ ماده برخورد نداشته نیا

 کی. در باشند یآن در را در خون خود دارا م هیبر عل یاختصاص يها يباد
مشاهده کردند که در خون  نیمحقق 2016در سال  زیانگ رتیح یرسبر

 یآنت زیاند ن نکرده افتیرا در PEG يحاو يتاکنون داروها یتکه ح يافراد
شده  افتیافراد مورد مطالعه  تیدرصد جمع 70در  igGو  igM يها يباد

 igGو هم  igM يافراد به صورت توأمان هم دارا نیدرصد ا 30است و 
در خون  ها يباد یآنت نیکه اگر ا ست یهیهستند. بد PEG هیعل یاختصاص

به آنها  یافزودن نیا يحاو يداروها ایها  فرد وجود داشته باشد و واکسن
در فرد رخ خواهد داد. هنوز  يها ناخواسته متعدد گردد واکنش قیتزر

به وجود آمده  ها يباد یآنت نیافراد ا نیبه چه علت در ا ستیمشخص ن
 .1است

و مدرنا به طور  زریفا يها یشده توسط کمپان دیتول يها واکسن
اند که بنا بر  خود استفاده کرده يها نانوذره در واکسن نیگسترده از ا

ماده استفاده نکرده  نیاز ا یواکسن چیتاکنون ه نسیسا هیگفته نشر
 .2از داروها به کار رفته است ینانوذره در ساختمان برخ نیاست، بلکه ا

 نیبا وجود ا یکمپان نیپرسش مطرح شود که ا نیاکنون ا دیشا
 خود شده است؟ يها واکسن ياحتماالت چگونه موفق به اخذ مجوز برا

 ونریسیناراحت کننده است: به گفته استفان هان (کم يقدر پاسخ
مارك  ژهیبه و دیکاخ سف نی) مسئولکایآمر يسازمان غذا و دارو

                                                           
1 analysis of Pre-existing igG and igM Antibodies against polyethylene 

Glycol(PEG) in the General Population, Qi Yang et al.2016 
2 Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s COVID-19 vaccine 

trigger rare allergic reactions By Jop de VriezeDec. 21, 2020 
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 دیسازمان را تهد نی) مقامات ادیستاد کارکنان کاخ سف سی(رئذوزیم
 عاًیمذکور سر يها که در صورت عدم صدور مجوز واکسن اند کرده

 .1کنند میتقد ستیبا یخود را م ياستعفا
 
 ام ساخته یروسیو”

ها را  ها و سالمت انسان قرار است جان روسیآن و وحشت
قرار دهد که من  ییها سرنگ اریدر اخت کباریهر چند ماه 

 ام... مردم جهان آماده کرده يبرا
 خواهم ساخت! دیجد يا مردم جهان شناسنامه يبرا
 ییکارت شناسا ابانیتردد مردم در خ يبرا یکس روزید تا

 !کرد یطلب نم
 ستیبا یم زیاز فروشگاه ن دیتردد و خر يبرا یحاال حت از

 را ارائه دهند! دیجد ییکارت شناسا
 .آر !ی.سی... شناسنامه واکسن و تست پدیجد تیهو
در  يزیکه چه چ داند یقرن هم نم بیفر پرداز هینظر یحت

 “قرن هستم بیانتظار جهان است... من طراح فر
 
 

                                                           
 به نقل از گاردین 1



 بیو ششم فر ستیب ةپرد
 

 عشق! هورمون

  یجنس رابطه
و هم درمان  يریشگیکه آثار مثبت آن هم در پ ياز موارد یکی

 یاست، هورمون اکس دهیبه اثبات رس يمتعدد قاتیکرونا در تحق يماریب
 رندهیمسئله در برگ نی، که هم1باشد یهمان هورمون عشق م ای نیتوس

از ساختار  يتر و شناخت گسترده يماریدر خصوص ب یاطالعات مهم
 .ادبه دست خواهد د بیفر

 نهیساده و کم هز اریکه ترشح آن در بدن بس نیتوس یاکس هورمون
 دنیمحبت، در آغوش کش افتیابراز و در ،یدر هنگام رابطه جنس باشد یم

و ترشح آن موجب آغاز فعل و  دهیمشابه به اوج ترشح خود رس يو امور
 :شود یفرد م کیولوژیزیف ستمیو س یمنیا ستمیدر س يانفعاالت متعدد

هستند و رابطه عکس  يو تستوسترون دارا نیتوس ی. هورمون اکس1
موجب  نیتوس یاکس زانیم شیافزا کنند؛ یم یرا خنث گریکدیاثرات 

 نیکه ا شود یم TH1 تیبه نام لنفوس يدیسف يها گلبول تیجمع شیافزا
 نیو همچن ها روسیدر مقابل و يقدرتمند ياجرا يبازو  ها تیلنفوس
 .تندهس یسرطان يها سلول
 نیتوأم بوده و اندورف نیمعموالً با ترشح اندورف نیتوس ی. ترشح اکس2

 نیاندورف د؛ینما یم تیحس نشاط و رضا جادیکه در انسان ا ست یهورمون
 NKي ها به نام سلول يدیسف يها گلبول تیجمع شیموجب افزا

در  یها عملکرد مهم سلول نیکه ا گردد ی) میعیکشنده طب يها سلول(
آنها داشته و در دفاع ضد  يو نابود روسیآلوده به و ياه سلول ییشناسا

                                                           
انجام و به  کایآمر يدویدر دانشگاه تول یامام یبه نام عل یرانیتوسط دانشمند ا قاتیتحق نیا 1

 است. دهیثبت رس
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موجب کاهش فشار خون و  نی. اندورفرود یبه شمار م یرکن مهم روسیو
از  یکیفشار خون شده که باال بودن فشار خون خود  شیاز افزا يریجلوگ

 .باشد یکرونا م يماریبه ب يخطرساز در خصوص ابتال يها فاکتور
 زولیبا کاهش مقدار کورت نیو اندورف نیتوس یاکس شی. افزا3

 ستمیس فیهورمون موجب تضع نی(هورمون استرس) همراه است که ا
باال  نکهی. به عالوه اشود یم روسیضد و یو لطمه به خطوط دفاع یمنیا

 يها رندهیخطا توسط گ يها گنالیس يموجب القا زولیبودن مقدار کورت
ناخواسته و نادرست  يها و مقدار پاسخ 1شود یم زین یمنیا ستمیس
خاطر بروز  نیبه هم دهد؛ یم شیرا افزا يها خود به سلول یمنیا ستمیس

 ستمیس شتریب بیمبتال به کرونا موج آس مارانیترس و استرس در ب
 .شود یم شتریافراد التهاب ب نیا هیبه ر یمنیا

و رابطه  يفرد نیب يها محبت ،یانسان مانهیروابط صم نکهیا جهینت
کرونا  روسیو هیعل یمنیا ستمیس يها تیتقو نیتر ياز قو یکی یجنس

از  يریشگیهم موجب پ تواند یافراد م نیدر ا نیتوس یاکس شیبوده و افزا
 .شود یعفونت و هم موجب درمان بهتر عفونت م

 میبنگر وعیدورة ش یو اوضاع اجتماع یچنانچه به اوضاع روان اما
نگاه  گریکدیها به  شد. نگاه انسان میها خواه انسان ینگرش راتییمتوجه تغ

و  روسیانسان به همنوع خود نبوده و بدل به نگاه انسان به ناقل و
ها و  فشار رسانه جهیها در نت مرگ شده است. انسان یپستچ

همچون امکان انتقال از ناقل  یو مسائل یمراجع بهداشت يها يغوغاساالر
از  کیزده هر  تو وحش نانهیبدب روسیو یو دوره نهفتگ عالمت یب

نگاه پر مهر سابق به آنها را  عتاًیدانسته و طب روسیخود را ناقل و انیاطراف
 يمحبت ورز ،یو نوع دوست يمهرورز یطیشرا نینخواهند داشت. در چن

 یو ترشح اکس دیتول شیمتضمن افزا یکه همگ یجمع مانهیو روابط صم
منع تجمع جهان را  نیو قوان نهیقرنط طیاست، معنا نداشته و شرا نیتوس

 کرده است. لیمتحرك تبد يانفراد يها به سلول

                                                           
1 Approaches Mediating Oxytocin Regulation of the Immune 

System,PMC:5223438 
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 نیزوج یبوده که حت ییها تا جا انسان يو ناقل پندار ینیبدب نیا
 نیاز مراجع یمیعظ تیمحروم ساخته و جمع یرا از رابطه جنس گریکدی

 زیرا ن ییرابطه زناشو یتا به امروز حت وعیدوره ش ياند از ابتدا اعالم داشته
 ن،یتوس ینه تنها مقدار اکس یطیشرا نیاند. در چن از خود سلب نموده

در  نی. ابابد یکاهش م زین زولیمقدار کورت افتهیکاهش  نیاندورف
 وعیدوره ش یها و اوضاع اجتماع که استرس و وحشت رسانه ست یحال

به  یحذف رابطه جنس عتاًیشده و طب زولیکورت شیخود موجب افزا
 .باشد یم روسیبه نفع و اریبس زولیکورت يها ندهاز کاه یکیعنوان 
 دهیبه چاپ رس زین Scincetimes گاهیکه در پا یجالب اریبس قیتحق
کرونا  يماریکه جان خود را بر اثر ب یبوده که اکثر مردان نیا انگریاست ب

مقدار  ياند دارا که زنده مانده یبا گروه سهیاند در مقا از دست داده
 يها هورومون يها واسطه نیو همچن یجنس يها از هورمون يکمتر
 نییمعناست که پا نیبد نیاند. ا بوده ها نیبه گنادوتروپ وسومم یجنس

 ییکرونا مارانیدر ب ریمرگ و م شیبا افزا یجنس يها بودن هورمون
 نیمطالعه ثابت کرده هر قدر ا نیاست و ا میارتباط مستق يدارا

. 1است شتریب زیدر آنها ن يباشند شانس بهبود شتریها در افراد ب هورمون
خصوص  نیدر ا یسازمان بهداشت جهان يها و دستورالعمل اه اما پروتکل

 یکیزیبر اجتناب از تماس ف دیبا تأک حاًینه تنها سکوت کرده، بلکه تلو
از هراس  زین یجنس يشرکا یکه حت دهد یسوق م یمردم را به سمت

 نیکه در چن ستین دهیپوش یو بر کس رندیفاصله بگ گریکدیابتال از 
ها به همنوع خود نگاه انسان به ناقل  انسان گاهکه ن يزیانگ رعب طیشرا

و  گردد یکاسته م یروابط جنس زانیتا به چه اندازه از م باشد یم روسیو
 یهورمون ستمیتعادل س یو سالمت جنس یجنس تیبه دنبال کاهش فعال

 ییها در قالب کاهش همان هورمون تواند یآن م جهیو نت ختهیبهم ر زین
. کند یم رتریپذ بیآس روسیرا در مقابل و فردظاهر شود که کاهش آنها 

 انیم یجنس تیو رضا ییکه بر کاهش روابط موفق زناشو يگریگواه د

                                                           
1 Scincetimes, men hypogonadism leading low testosterone levels 

more die coronaviruse 
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و  وعینرخ طالق پس از دوره ش شیوجود دارد افزا یجنس يشرکا
گزارش شده  کایوپا و آمردر ار يمتعدد يکه در کشورها باشد یم نهیقرنط

درصد  34نرخ طالق  کایآمر همتحد االتیکه تنها در ا ياست  به طور
از  نیزوج یتیمسئله که طالق و نارضا نیا حیاست و توض افتهی شیافزا

را به  ردیگ ینشأت م ییوو زناش یتا به چه اندازه از روابط جنس گریکدی
و  انتیخ ،یجنس یتی. نارضا1میکن یواگذار م یشناس روان نیمتخصص

 ستیهمواره در ل رنددا ییدر مسائل زناشو شهیمشابه که ر یلیدال
 .2قرار دارند نیوجز ییجدا لیدال نیتر عمده
در  شتریب وعیدوره ش يها بدان معناست که دستورالعمل نیا
در خطر  شتریشده و افراد ب فیافراد تضع یمنیا ستمیکه س ست یجهت

داشته باشند  يکمتر يو در صورت ابتال شانس بهبود رندیقرار گ يماریب
نه تنها  نهیسخت قرنط نیشود. قوان يماریموجب منع گسترش ب نکهیتا ا

 طیشرا دیموجب تشد شتریب يمارسازیو ب وتایکروبیکاهش م قیاز طر
از  یجنس يشرکا ژهیها به و بلکه جداساختن انسان شود، یم وعیش
به نوبه  ها نیو گنادوتروپ نیو اندورف نیتوس یبا کاهش اکس زین گریکدی

 يها پرده ریو همانند سا شود یم یمنیا ستمیخود موجب کاهش قدرت س
 يها يماریو ب شتریب مارانیبه وجود ب بیاز عالقه طراحان فر یحاک بیفر
 .گردد ی) میو روح ی(جسميشتریب

                                                           
1 www.natlawreview.com/article/divorce-rates-and-covid-19 
2 Jason Crowley, CFA, CFP, CDFA Nov. 3, 2020.survivedivorce 



 
 

 قرن بیتلخ فر ةپرد

 پزشکان و پرستاران مرگ
 !شود یم بیفر غاتیتبل هیاما دستما ستین بیکه فر يا پرده

کرونا را چند برابر کرده و  روسیو وعیکه وحشت ش یاز عوامل یکی
کادر درمان  يمرگ اعضا کشد یرا به رخ همه م روسیو نیا یکشندگ

آغاز شده و تا به امروز ادامه  نیدر چ وعیش يروزها نیبوده که از نخست
فرزندان جان را به  نیتر ستهیفداکار از شا ياست و همه روزه افراد افتهی

 است. دهیکش رگکام م
به جرأت اعالم داشت  توان یو م ستین بیکه فر بیاز فر يا پرده تنها
کروناست.  روسیو شود یکه موجب مرگ م یگروه عمده عامل نیکه در ا

 یگروه خدوم که هم واجد دانش پزشک نیکه چگونه ا نجاستیاما سؤال ا
 يماریو چنانچه به ب رانهیشگیو امکانات پ زاتیتجه يهستند، هم دارا

 ژهیو يها و بخش مراقبت یخال يها آنها تخت يبرا شهیهم ندمبتال شو
 ستیملزومات درمان متوجه آنها ن در قبال دارو و يفراهم بوده و کمبود

 .دهند یباز هم جان خود را از دست م
را  يماریب نیاز ا یکه وحشت و سردرگم ياز موارد یکی قتیحق در

صد چندان نموده است مرگ کادر درمان و بدتر از آن قرار دادن مردم 
 .باشد یم فیرد کیو کادر درمان در  يعاد

در خصوص علت مرگ کادر درمان در  یهنوز اطالعات مکف اگرچه
چند عامل را با آمار فوت شدگان و  توان یاما م باشد یدسترس نم

 مرتبط دانست: دپوشیسف انیمبتال
شما امروز سوار مترو  دیتصور کن روس؛یو يباال يها . برخورد با دز1
که  ییو به حساب احتماالت ممکن است مثالً با سه  فرد مبتال دیا شده

هنوز محل  عالمت ی(که انتقال از ناقل بدییمت است برخود نمافاقد عال
 نیشما ا ي). براشود یم یخود مفصالً بررس ياختالف نظر بوده و در جا
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آن  جهیبرخورد کرده و در نت روسیاز و یوجود دارد که با دز کم شانس
پاسخ  روسیو يبر آن دز کم فائق آمده و عالوه بر نابود یمنیا ستمیس
در شما  زی) نيباد یکشنده و آنت يها تیو هومورال(لنفوس یسلول یمنیا

کارکنان کادر درمان که همه روزه با تعداد  ي. اما براردیشکل بگ
از  یمیمواجه بوده و حجم عظ دیبا عالئم شد یواقع انیاز مبتال يشمار یب
با آنها برخورد خواهد کرد  یبهداشت يها پروتکل تیبا رعا یحت روسیو

خود  یشغل يکادر درمان بنا بر اقتضا عتاًیمتفاوت است. طب اریسب طیشرا
به صورت مستمر برخورد خواهند  روسیاز و يهمه روزه با دز باالتر

 .باشد یکننده م دیعامل خود به صورت بالقوه تهد نیکه ا تداش
داشته  یمصرف یتیماه یمنیا ستمیس ؛یمنیا ستمیس ي. اتمام اجزا2
عمر  ياز آنها دارا کیموجود نبوده و هر  یهتناهیآن به صورت ال يو اجزا

به نام  یمنیا ستمیمهم س ياز اجزا یکی. مثالً باشند یم یمشخص
در طول  ینیمقدار مع يدارا شود یکمپلمان که توسط کبد ساخته م

گرم از آن  یلیم Nدر طول شبانه روز  میشبانه روز بوده و اگر فرض کن
مهاجم(به  يها کروبیتوسط کبد ساخته شود، با هر بار برخورد فرد با م

) کنند یکمپلمان را فعال م ستمیس شتریکه ب یگرم منف يها يباکتر ژهیو
شدن آن توسط کبد هم  نیگزیمصرف شده و جا ها نیپروتئ نیاز ا يقدر

اساساً کبد از دارد که  نیبه ا ازیداشته و هم ن يشتریبه مدت زمان ب ازین
 تیمانند هپات ییها يماریو ب سمیسالمت کامل برخوردار باشد(در اثر الکل

 ها نرالیو م ینیاز مواد پروتئ یمناسب رینشده باشد) و مقاد بیدچار آس
وجود نداشته باشد).  هیتوسط فرد در طول شبانه روز مصرف شود(سوءتغذ

با  يشمار یمکرر و ب يها حال اگر فرد در طول شبانه روز برخورد
 یکروبیم يباال يها مهاجم داشته باشد و به اصطالح با دز يها کروبیم

کمپلمان مصرف شده و به اتمام  ستمیس يها نیبرخورد کند پروتئ
جزء مهم  نیاز کمند ا ها کروبیاز م یو ممکن است گروه رسد یم
شوند. ذکر مثال فوق از  ییزا يماریبه ب قو موف زندیبگر یمنیا ستمیس
 نیشده و ا یمنطق ینگاه یمنیا ستمیبابت بود که نگاه ما به مقوله س نیا

برخورد با  نی. (امیتصور نکن یو تمام نشدن انتها یب یستمیرا س ستمیس
 متفاوت است) وتایکروبیم يها ژن یبا آنت یمنیا ستمیبرخورد دائم س
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بوده و همانطور که  ینیعمر مع يدارا زین یمنیا ستمیس ياجزا ریسا
 دهند یاز دست م زیزدن دشمن جان خود را ن شیزنبور عسل با ن

 يها کروبیبردن م نیپس از از ب زین دیسف يها از گلبول ياریبس تیجمع
از  شیو چنانچه فرد ب شوند ی(آپوپتوز) م یمهاجم خود دچار مرگ سلول

 دیسف يها ولگلب تیجمع ردیمهاجم قرار گ يها کروبیم رضاندازه در مع
 نیچن يبرا یمنیا ستمیچرا که س رود؛ یرفته رفته رو به کاهش م

در معرض  یطوالن يها نشده است که در مدت یطراح يمنظور
از مواجهه با  یبلکه الزم است مدت زمان رد،یمهاجم قرار گ يها کروبیم

کرده و با عوامل  یابیخود را باز يقوا ستمیس نیعوامل مهاجم بگذرد تا ا
 مجدداً مقابله کند. گانهیب

 دیگرد انیب يگریهمانطور که در بخش د ؛یمنیا ستمیس ی. خستگ3
 يها سلول يها روسیو هیعل یمنیا ستمیس ياجزا نیاز مهمتر یکی

 ستمینظام س ادهیسربازان پ یهستند که به نوع CD8کشنده  تیلنفوس
آلوده به  يها و سلول ها روسیبه و میهستند و به طور مستق یمنیا
نشان داده که چنانچه فرد به  ریاخ قاتیق. تحکنند یحمله م روسیو

به  ها تیلنفوس نیدر برخورد باشد ا یروسیعامل و کیصورت مستمر با 
 ها تیلنفوس ریاز سا یکمک يها گنالینکردن س افتیعلت در

شده  کیمنولوژیا یبه نام خستگ یدچار حالت (CD4 یکمک يها تی(لنفوس
که برخورد مداوم و  ست یهی. بددهند یخود را از دست م یرزم ییو  توانا

 کیمنولوژیا یممکن است موجب بروز خستگ ها روسیهمه روزه افراد با و
مرگ قرار  یکشنده شده و فرد را در معرض ابتال و حت يها تیلنفوس
 دهد.
که استرس با  ستین دهیپوش یبر کس د؛یو استرس شد ی. بار روان4

) موجب کاهش قدرت زولی(مانند کورت زیو گر زیست يها هورمون شیافزا
موجب  زین يدر افراد عاد یمورد حت نیکه ا شود یم یمنیا ستمیس

که در خط مقدم  يفرد دی. حال تصور کنگردد یخطر ابتال م شیافزا
خود شاهد مرگ و  يکار فتیش ياز ابتدا افته،یو درمان حضور  صیتشخ

و رنج و آالم آنها بوده، همه  مارانیشدن ب نتوبهیدهشتناك از ا يها صحنه
 کند، یم افتیاز همقطاران و همکاران خود را در يروزه خبر فوت افراد
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خانواده خود محروم شده باشد چند برابر  دنیها از د ممکن است مدت
 گرانیکرده و چند ده برابر د هبرا تجر یو روان یفشار روح يفرد عاد کی

دچار استرس خواهد شد؟ چنانچه عامل مذکور را در کنار سه عامل فوق  
 ستمیس ییطرف توانا کیدردناك خواهد بود! از  یکم جهینت میقرار ده

 یمنیا ستمیس یکادر درمان به واسطه استرس و خستگ ياعضا یمنیا
سر و کار  ها روسیاز و ییروز با دز باال ره گریو از طرف د شود یکاسته م

 ییزا يماریب يبرا روسیو کیکه  زیافراد تمام آن چ نیا یعنیند. دار
بهشت  تواند یدارا بوده و بدن پزشکان و پرستاران م کجایدارند به  اجیاحت

در جامعه نه به اندازه آنها  يفرد عاد کیکه  یباشد! در حال ها روسیو
در  یشده و نه به اندازه آنها با وبروس واقع یمنیا ستمیس فیدچار تضع

 تماس است.
که  ست یرخ دهد و آن زمان زین يدر ابعاد بزرگتر تواند یفاجعه م حال

باشند(که در  قهیدر مض زیو ادوات ن زاتیکادر درمان از نظر تجه ياعضا
از خانواده و  يبنا بر دور ای) و میا در جهان شاهد آن بوده ياریموارد بس

 زیمضاعف ن یو روان یروح يو فشارها یدچار افسردگ یجنس يشرکا
کادر درمان همه  يمنکر شود که اعضا تواند ینم چکسیباشند. ه دهش

 يروز کار نیامروز آخر دیکه شا اند دهیشیموضوع اند نیبه ا یقیروزه دقا
موضوع خود  نیبه ا دنیشیآنها باشد و اند یروز زندگ نیآخر یآنها و حت

 نیتر يکه از جمله قو ست یعصب يها و تنش ها یمسبب افسردگ یعامل
 .رود یبه شمار م یمنیا ستمیکنندگان س فیتضع

مردم صادق نبوده و  ریسا يدشوار برا طیشرا نیکه ا ست یهیبد اما
سر و کار دارند و نه  یروسیو ينه به صورت روزمره با دز باال يمردم عاد

و  سرویآنها به اندازه کادر درمان در اثر برخورد مداوم با و یمنیا ستمیس
 یحیصح اسیدو گروه اساساً ق نیا سهی. لذا مقاگردد یم فیاسترس تضع

کانون  شتریکادر درمان ب يمرگ اعضا نکهی. اما با توجه به اباشد ینم
به  يعاد يها از مرگ انسان شیب تواند یو م ردیگ یها قرار م توجه رسانه
 زیمرگ قهرمانانه ن نیکه ا دیینپا يریدامن بزند د وعیاز ش یوحشت ناش

 قرار گرفت. بیفر یغاتیتبل يابزارها فیدر رد
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با  آورد یدر م يپزشکان و پرستاران را از پا یکه حت یروسیو
دو گروه  نیسؤال نکند که ا یکس دیو شا کند؟ یچه م يعاد يها انسان

 شوند. سهیمقا گریکدیکه با  کنند یرا تجربه نم یکسانی طیشرا
مورد  زین يگرید النهیرذ قیکادر درمان به طر يمرگ اعضا اما

 قرار گرفت. قرار دادن مردم در مقابل مردم! بیطراحان فر يبردار بهره
و ماسک  نهیها تالش کردند با قرنط وابسته به حکومت يها رسانه

که  ندازندیاز مردم ب یرا به گردن گروه يریگ و همه وعیش ریتقص ياجبار
موضوع نپردازند که  نیاند و ابداً بد نکرده تیتبع یبهداشت نیاز قوان

و نشر کننده آن، کارشکنان کنترل و مهار آن، محتکران و  روسیسازنده و
اهداف  يو تلفات برا انیکه از آمار مبتال یرهبران زات،یتجه نالدال
هستند و با  یخیواقعه تار نیا یاصل گردانانیباز کنند یاستفاده م یاسیس

کادر  يتدالل مردم خود مردم را مقصر مرگ اعضانگاه و اس نیتر یسطح
و  نیتر ستهیگروه از جمله شا نیدرمان بدانند. هر چه نباشد ا

اند پس  خود توانسته ییاقشار جامعه بوده که با تالش و توانا نیتر دهیبرگز
و درمان به تن کنند  صیمقدس تشخ فورمیونیها زحمت و مشقت  از سال

 یمحور که مردم نیحول ا یکردن احساسات عموم ختهیو اکنون با برانگ
به  بیاند مسئول مرگ کادر درمان هستند طراحان فر نکرده تیکه رعا

 نیتفرقه بنداز و حکومت کن متوسل شده با ا یعنیخود  یحقه باستان
 نکهیا يها دور کردند. منها را از نظر اتیجنا نیا یترفند متهم اصل

و اهمال آنها در  نیمسئول یتیریمدافراد صرف قصور  نیاز ا ياریبس
جان خود را از  يو معنو يماد يها تیملزومات، دارو و حما يساز فراهم

 کانیدرامده و پ یمتهم خود در کسوت مدع بیفر نیااند و با  دست داده
 تیرا رعا یبهداشت يها که پروتکل رود ینشانه م یاتهام به سمت مردم

و  نیمسئول ،یکالن بهداشت يها اند. انحراف انگشت اتهام از سازمان نکرده
 بیطراحان فر يها لهیاز ح یکیارشد به سمت خود مردم  رانیمد
 یاحساس يا درمان را به مثابه حربه درکا يکه مرگ اعضا باشد یم

مصادره به مطلوب کرده و مردم را در مقابل مردم قرار داده است. در 
 يا مردم فاجعه یاصول بهداشت تیگر بنا بود به علت عدم رعاکه ا یحال

امروزه عراق و سوئد و بالروس و پاکستان  ستیبا یم آمد یخونبار به بار م
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مناطق  نیتلفات در ا نیدست بر قضا کمتر نکهینه ا شد یاز سکنه م یخال
مردم را در عامل  يو ابتال وعیعلت ش ستیبا یشوند! پس لزوماً م دهید
خروج  ایاز مردم و  یجستجو کرد نه به فرض ماسک نزدن گروه يگرید

آنها و به مدرسه رفتن دانش آموزان! اما مصالح و منافع  نهیاز قرنط
 يخود را مقصر دانسته و با شو ماست که مرد نیدر ا بیطراحان فر

که  یمردم ریدردناك فوت کادر درمان را با تصاو ریگسترده تصاو یغاتیتبل
اتهام  ةریاند توأم ساخته و خود از دا به مسافرت رفته ایند و ا ماسک نزده
 خارج شوند.

 
 



 بیو هفتم فر ستیب ةپرد

 پر برکت وعِیش
 وعیکه در دوره ش دیا جمله مواجه شده نیبا ا زیتا به امروز شما ن ایآ

از  ياریبس يریگ شده است و همه ياقتصاد يها انیتمام جهان دچار ز
 کشانده است؟ یها را به ورشکستگ دولت
از  شیموجب مرگ پ وعیکه چگونه ش میخواند نینخست يها بخش در

شده و  مهیب يها از مصرف کنندگان بودجه شرکت يادیموعد در عده ز
و  یدرمان يها نهیهز نیها از محل تأم دوش دولت ياز رو ینیبار سنگ
هم سزاوار تأمل و  يشتریاما موارد ب دارد یبر م شدگان مهیب يمستمر

 است. قیتحق
که  شوند یل مساستدالل متو نیبه ا بیفر لیدر مواجهه با تحل اغلب

 يواقعه چه سود نیجهان از بروز ا يها و افراد برجسته اقتصاد دولت”
دچار  شان ياقتصاد يها تیفعال یلیبه علت تعط نکهیمگر نه ا برند؟ یم
 .“شوند یهنگفت م یمال يها انیز

در حوزه اقتصاد  یتخصص و دانش چینگارنده ه نکهیتوجه به ا با
بر مسائل  هیخود را که با تک یو نظر شخص تینداشته و ناچار است روا

 ینشأت گرفته است را ذکر کند ممکن است کم ياز افکار و يمنولوژیا
که  دیحوزه متفاوت باشد و ام نیکارشناسان ا دگاهیبا د دگاهید نیا

 کیو  ياز سواد اقتصاد یفرد خال کیبه عنوان نظرات  راخوانندگان آن 
 نجانبیا یفوق ساده و سطح لیو تحل رندیدر نظر بگ یشخص ثالث عام

 .ندیخود عفو نما یرا به بزرگ
 يرا امر وعیمقوله ش یکمتر کس شود یکه سبب م ياز موارد یکی
که رهبران  ست يتناقض ظاهر نیقلمداد کند ا يشده و تعمد يزیر طرح
و  یمال انیدست نخواهند زد که متضمن ز يهرگز به کار استمدارانیو س

و اقتصاد  عیصنا يماریب وعیآنها باشد، و اکنون که به واسطه ش ياقتصاد
 وعیش نیا عتاًیو رکود شده، طب لیجهان دچار تعط يکشورهااز  ياریبس
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و غم  یناگهان يشامدیباشد بلکه پ يخودخواسته و تعمد يامر تواند ینم
 بوده است. زیانگ

که نمودار رشد  یسخن گفت وقت ياقتصاد انیاز ز توان یچگونه م اما
و نمودار رشد  یمنف وعیجهان در طول دورة ش يکشورها یتمام ياقتصاد
مثبت  -از آن آغاز شده است  وعیکه اتفاقاً ش -کشور خاص  کی ياقتصاد

 ؟1باشد یم

 
با رشد  سهیدر مقا وعیدر دورة ش نیچ يرشد مثبت اقتصاد -142 ریتصو
 برجسته جهان يکشورها ياقتصاد

                                                           
1 CGTN, COVID-19 sends most G20 members into negative GDP 

growth, except China 
Updated 15:28, 05-Sep-2020 
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عضو  يکشورها ریبر خالف سا یبیکرونا به طرز عج وهیش یدر ط
G20 باشد یم زیرشد ن ينبوده بلکه دارا ینه تنها منف نیاقتصاد چ. 

شدن اقتصاد  یکه موجب منف یروسیسبب شده خاستگاه و یعامل چه
 ينشود؟ به زود انیمسئله دچار ز نیجهان شده خود از ا ياکثر کشورها

 .افتی میپرسش خواه نیا يبرا یاحتمال یپاسخ
 وعیقبل از ش نیبه اوضاع اقتصاد چ یو نگاه میبه عقب بازگرد یکم

 .میندازیکرونا ب روسیو
جمهور  سیکه رئ يکهنه تاجر يها استیبه لطف س 2019در سال  
قدرت  نیو ا شود یکند م نیاقتصاد چ نیشده سرعت ماش کایآمر

کرده بود در  رهیها را به خود خ تمام چشم 2010که در سال  ياقتصاد
 ریسال اخ یخود را در س ياقتصاد يها سال نیاز بدتر یکی 2019سال 

اتفاق را صرفاً  نیا لیاز کارشناسان دل ياریکه بس کند، یتجربه م
ذکر  کایآمر يجمهور سیو دونالد ترامپ رئ دیکاخ سف دیجد يها استیس

و وضع  کایبه آمر ایاز آس هیهمچون انتقال سرما یاند. عوامل کرده
به  ها ینیو وادار کردن چ ینیچ يبر کاالها نیسنگ یاتیمال يها تعرفه

 خواهان يجمهور ندهینما رسد ی! به نظر مییکایآمر يکاالها دیخر
شده و  زنقشیر يها یچشم بادام تیموجب عصبان داًیشد ییکایآمر
 اند. آنها رقم زده يبرا ریسال اخ یرا در س يسال اقتصاد نیتر فیضع

 
در  وعیقبل از ش یو کم 2019در سال  نیچ يرشد اقتصاد -143 ریتصو

 بوده است ریسال اخ 30حالت خود در  نیتر فیضع
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که  قرار  یدر همان سال قاًیمسئله جالب توجه باشد که دق نیا دیشا
 نیتر فیاز ضع یکیکشور  نیظهور کند، ا نیکرونا از چ روسیاست و

در  وعیپس از ش یبیکرده و به طرز عج يخود را سپر ياقتصاد يها سال
کشور  نیدارند، اقتصاد ا یجهان رشد منف يکه تمام اقتصادها یحال
 نیبه ا توانند ینم زیافراد ن نیتر نیخوشب یاست! حت ترشد مثب يدارا

 داشته باشند. دیاز ظن و ترد يعار یمسئله نگاه
سبقت را از تمام  يگو وعیبه واسطه ش نیمعناست که چ نیبد نیا
 وعی. ششود یجا ختم نم نیخود ربوده است اما مسئله به هم يرقبا

از  یکیدونالد ترامپ ( میو ت خواه يحزب جمهور يهم برا ینیتبعات سنگ
به  ست ی) هم داشته است. کافنیچ يسقوط رشد اقتصاد نیمسبب

که کانون  میمرتبط با آن بنگر يها و کارزار یانتخابات يها مناظره
دولت  يناکارآمد”به نام  یترامپ موضوع يرقبا یاسیس يها مخالفت

 و نهیاز ک یهمچون پتک وعیبوده و مسئله ش “وعیترامپ در کنترل ش
 !دیآ یفرود م خواهان يانتقام بر سر جمهور

دست به  گریکدیبه در کردن  دانیاز م يبرا یاسیرجال س همواره
دونالد ترامپ  ياما رقبا شوند یم يو اقتصاد یاسیس يها بیدامن تخر

 يجمهور استیدر چنته دارند؟ کارنامه ر يزیمخالفت با او چه چ يبرا
 يجد يها رادیا يبرا ییکمتر جا کایمردم آمر يدونالد ترامپ دستکم برا

را در  يعملکرد اقتصاد نیتر گذاشته است و درخشان یقبا ياقتصاد
که  ست یبه نام خود ثبت نموده است، دولت ترامپ مدع ریسنوات اخ

(ابوبکر  دهیجهان را به هالکت رسان يها ستیترور نیسرکردگان بزرگتر
در خارج  کایارتش آمر ینظام يها نهیدر هز ياری) و مبالغ بسيالبغداد
دولت در  نیا ياز ناکارآمد توان ی. اما مدهش ییجو آن صرفه يمرزها

کوبنده استفاده کرد  يا به عنوان حربه انیمتوفا يو آمار باال وعیکنترل ش
 دار حهیاحساسات همه مردم را جر روسیو يریگ که همه یطیو در شرا

موضوع  نیا کرده و هراس و وحشت را به ارمغان آورده است از
خاکستر  يو يدستاوردها ریو بر سا ادانجام د يادیز یاسیس يبردار بهره

که در رقابت  یهم احزاب کایدر خود آمر قتی. پس در حقدیپاش یفراموش
به مسئله  یمتفاوت دهیو دونالد ترامپ هستند با د خواه يبا حزب جمهور
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 میدار استیکه از مردان س یبا شناخت یعنینگاه خواهند کرد!  وعیش
خود  نیاز آست یحت نیچدست انتقام  میاحتمال ده میتوان یم

 یعنیبزند.  رونیب زیها ن همچون دموکرات یاسیو احزاب س ها ییکایآمر
به سمع و نظر مردم  وعیدر مسئله ش يشتریهرچه فاجعه و فضاحت ب

مسئله  نی. ادیخواهد گردان ياز دونالد ترامپ رو یشود اقبال عموم شتریب
شد تا خانواده ترامپ  بنبوده و سب يا آنقدرها هم مسئله پنهان و محرمانه

کرونا را  وعیترامپ ش کیکه ار ییموضوع اذعان کرده تا جا نیبه ا زین
پس از  یشود اندك زمان یها بخواند و مدع دموکرات يا جنجال رسانه
 نیا .1خواهد شد دیناپد یبیبه طور عج روسیو نیا کایانتخابات آمر

که  کند یم تیتقو شیاز پ شیاحتمال را ب نیا ها یزن گمانه نیاظهارات و ا
وجود داشته  زین یتیو مل یحزب يها یمنفعت طلب وعیدر پس پرده ش

که چرا اصالً دونالد  میشو قیدق استمدارانیس اتیدر ادب شتریباشد و ب
در  ی! پس حتبرد ینام م “ینیچ روسیو”به عنوان،  روسیو نیترامپ از ا
بحران خرسند خواهند بود و  طیشرا دیاز تشد يهم افراد کایخاك آمر

خود  يها یبه اهداف و جاه طلب لین يبرا استیاصحاب س یگاه میدان یم
بحران  کی جادیآن اقدام ا نکهیفروگذار نخواهند کرد ولو ا یاز هر اقدام

جان مردم خودشان باشد چه برسد به  متیبه ق یواقع یحت ایو  یمصنوع
را به  بیفر ارماکنون پرده چه ست ی. کافبیو پروژه فر وعیش ییبزرگنما

کرونا در دولت  روسیو رامونیپ قاتیتحق میآنجا که نشان داد م؛یآور ادی
قابل توجه به ووهان منتقل شده است.  يا هیدموکرات باراك اوباما با سرما

 - ياقتصاد يدر نبرد روسیارنده وو هم د روسیحال هم صاحب و
هستند. چه برگ  خواه يدر آستانه شکست کهنه تاجر جمهور یاسیس

که  یروسیکنند؟ و ییخود رونما هیسرما نیاز ا نکهیبهتر از ا يا برنده
 نیبا ا زیو البد وجدان خود را ن ستیچندان کشنده ن دانند یم“ خود”

ها را به نام  مرگ ریندارد و ما سا يادیز یکشندگ روسیو”استدالل که 
راه  انهیممکن است در م ایاقناع کرده باشند. اما آ“ زد میخواه روسیو

                                                           
1 washington post, Eric Trump claims coronavirus is Democratic hoax, 

will ‘magically’ vanish after 2020 election 
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 نیا انیآغاز تا پا نکهیا ایکنترل اوضاع از دست آنها خارج شده باشد؟ و 
شده بوده و اکنون به ثمر نشسته  نییتع شیو از پ قیدق ییویسنار بیفر

 است؟
 ياز سو م،یبازگرد ایکالن دن يها در اقتصاد یمال يها انیمسئله ز به

 10 هیسرما یو رکود سخن گفت وقت انیاز ز توان یچگونه م گرید
 قابل توجه داشته است؟ یشیافزا وعیدوره ش یجهان ط یثروتمند اصل

 نباشد! حیبه طور تام ممکن است صح انیاستعمال لفظ ز پس
که سود  يا عده يریاز رهگ! و يا و سود عده يا عده انیز مییبگو دیبا
که حرف و  دیرس میخواه ياند، اتفاقاً به همان افراد به دست آورده یکالن
 یمال انیافراد حام نیآنها وجود دارد، عمده ا رامونیپ ياریبس يها ثیحد

 هستند.  یکالن بهداشت ينهادها
به مفهوم منابع ثروت در جهان از  دینخست با زیاز هر چ شیپ

در درك مفهوم  یچارچوب ساده و فرض نیکه ا میوت بنگرمتفا يا هیزاو
 .1موثر خواهد بود اریقرن بس بیفر

سامانه بسته که  کیو  ستمیاکوس کی د،یریرا در نظر بگ نیزم کره
 میبه نام آب است. جالب است بدان یعیوابسته به ما ارهیس نیدر ا اتیح

سال وجود  ها ونیلینسبتاً ثابت به مدت م يریدر مقاد ارهیس نیآب در ا
 نیتک تک قطرات آب موجود بر کره زم یعنیداشته و خواهد داشت، 

 شیدر آرا رییسال است که وجود دارند و تنها در حال تغ ها ونیلیم
تعداد  میبدان بپرداز تر قیدق میفاز هستند و اگر بخواه رییو تغ یمولکول

که در کنار  باشد یم یدر مقدار ثابت باًیآن تقر دروژنیو ه ژنیاکس يها اتم
 لیآب دائماً در حال تبد نیداده و ا لیآب را تشک یعنی H2Oهم مولکول 

 یط ایو  باشد یم نیدر نقاط کره زم يو آب جار خیبخار و  هب
به  لیتبد دروژنیو ه ژنیاکس يها اتم ییو جابجا ییایمیش يها واکنش

مقدار آب موجود بر سطح کره  تیخواهد شد، اما در نها يگرید باتیترک
موضوع را با  نیا يبهتر است قدر دیمقدار ثابت است. شا کی نیزم

                                                           
 یو از جهات باشد یم يفعل و انفعاالت اقتصاد يساز مثال صرفاً به منظور ساده نیاستفاده از ا 1
 .نباشد حیممکن است صح زین
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ما مملو از  زیم يآب بر رو وانیل م؛یتر کن ساده رمعمولیغ يها مثال
از از آنها به شکل باران بر سر  یکیاست که ممکن است  یآب يها مولکول

بوده،  یاز آنها در جام شراب اسکندر مقدون یکیباشد،  دهیبار ها ناسوریدا
از آنها اشک  یکیبوده،  یهخامنش ارشاهیخشا يها از آنها در رگ یکی

 یدنینوش وانیل خیاز آنها قطعه  یکیلهستان بوده،  رد يا چشم راهبه
! نیاعراب صحرانش يها در ادرار شتر دیهم شا یکیو  يوودیهال شهیهنرپ

 دی(شا ارهیس نیا اتیح يروزها نیآخر قطرات تا نیشکل ا نیو به هم
 هستند. لیو تبد ریی) موجود خواهند بود و دائم در حال تغتینها یب

وجود پس  نیکه با ا گردد یسؤال به ذهن متبادر م نیا حال
 یطوالن یمدت نیسرزم کیاگر در  یعنیدارد؟  ییچه معنا یخشکسال

آب  نیا ابدیکاهش  نیسرزم نیباران و برف نبارد و رفته رفته منابع آب ا
 به کجا رفته؟

 باشد، یمقدار ثابت م کی نیآب کره زم ریمقاد نکهی: با توجه به اپاسخ
منابع آب  نیاز زم يگرینقطه در نقطه د کیدر  یدر هنگام خشکسال

 نیسرزم ن،یسرزم کی یو ممکن است همزمان با خشکسال افتهی شیافزا
ها  آب لیو س یفرو رود. پس در واقع در هنگام خشکسال لیدر س يگرید

 زانیبه م ستیبا یکه م یاست بلکه آب امدهیبه وجود ن ایو  هنشد دیناپد
 يا کاهش و در نقطه يا شود در نقطه میتقس ها نیدر همه سرزم کسانی
 متمرکز و جمع شده است. گرید

در  يا که همچون نگارنده سررشته يافراد يبرا ینگاه ساده و کل در
. بر طبق کند یم يرویمشابه پ يا از قاعده زیاقتصاد ندارند، ثروت ن

دالر برآورد شده  ونیلیتر 240کل ثروت جهان  2015در سال  یگزارش
 کایدرصد آن فقط در کشور آمر 34حدوداً  یعنیآن  ونیلیتر 86است که 
قرار  نیدرصد آن در چ 9 ینعیآن  ونیلیتر 23و بعد از آن  هقرار داشت

 دارد.
درصد ثروت کل جهان کاهش  30به  کایثروت آمر 2018سال  در

درصد ثروت  16که  رسد یم رسد یم يبه عدد نیو ثروت چ ابدی یم
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متفاوت شده و معادله ثروت  یکم طیشرا 2019. اما در سال 1جهان است
 زانیم نیتر نییبه پا نیکه چ يبه طور کند، یم رییتغ يدر جهان قدر

واقعه به سمت  نیو انگشت اتهام ا رسد یم ریاخسال  30خود در  تیموفق
 !رود یو دونالد ترامپ نشانه م دیکاخ سف

و فتح  رانیبه ا ورشیمغول پس از  زخانیکه چنگ شود یم گفته
خالقانه مردم و بزرگان  يا ها رفته و با سفسطه به منبر یرانیا يشهرها

من انتقام ”که  دیگو یو به آنها م کند یها جمع م منبر يشهر را در پا
 “ام! خداوند هستم که به موجب اعمال زشت شما بر شما فرود آمده

 فریبه ک گریاز هر کس د شیب زیچنگ انیمانند سپاه وعیش ییگو
کشور رکورددار  نیبرخاسته است. ا نیاعمال زشت ترامپ در قبال چ

که  ست ینیکه خاستگاه آن همان سرزم شود یم یروسیتلفات همان و
 نیا يبر رو قاتیتحق نهیکرده و جناح مخالف او که هز رتریآن را فق يو
 نیووهان پرداخته است به موجب ا يها شگاهیآزماو  نیرا به چ روسیو
را  دیاز کاخ سف يتقلب در انتخابات و حذف و نهیاند زم توانسته فریک

آن به هم  یو دارنده فعل روسیصاحب ومنافع  بیترت نیفراهم آورند و بد
 گره خورده است.

پول و ثروت هم در  میکه اگر فرض کن نجاستینکته جالب توجه ا اما
در جهان وجود دارد و تنها  یمقدار ثابت کیدر  باًیمانند آب تقر یمثال

و  لیکند، همانطور که س رییآن در جهان تغ عیممکن است توز
در جهان  زیشدن ن ریثروتمند شدن و فق دهد، یرخ م نیدر زم یخشکسال

 خواهد کرد. يرویاز همان الگو پ
 ياقتصاد يها انیبه عنوان علت بروز ز یاز وقوع پاندم توان یم چگونه

 ایبه ثروت ثروتمندان برجسته دن یاجمال یکه با نگاه یکرد در حال ادی
 یعنیافراد چند برابر شده است؟  نیا هیدانست که سرما میبالفاصله خواه

در ماراتن  ایخارج شده و  یکه ثروت از دست گروه یزانیبه همان م
 ریسراز گرید یثروت به سمت گروه البیاند، س ثروت عقب مانده شیفزاا

 شده است.

                                                           
1 Global Wealth Databook 2018 
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و مارکز زاکربرگ و جف  تسیگ لیثروت ب ریچشمگ شیافزا -144 ریتصو

مرتبط با بهداشت هستند.  يها سازمان یمال انیاز جمله حام یبزوس که همگ
 )بیبه پردة دوم و سوم فر دی(رجوع کن
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 ییکایثروتمند آمر پنجثروت  راتییبه تغ ست یبه عنوان مثال کاف
 افتهی شیافزا اریآنها بس يها کرونا ثروت وعیکه پس از ش میتوجه کن

 است.
شده است را بهتر  يجار البیکه س یاکنون محل توان یم نیبنابرا

 یچند شرکت فرامل يها به حساب وعیش یبیشناخت، ثروت در سراش
محدود شده است، پس چگونه  یگروه بیثروت نص البیشده و س ریسراز

 کرد؟ ادی آور انیصرفاً ز يا به عنوان مقوله وعیاز ش توان یم
و برکت  ریترامپ جز خ يها استیس نیمخالف يبرا وعیکه ش انگار

 نبوده است!
 ریدر نگاه اول تصو يریگ گفت هر چند بروز همه دیبا تینها در

 يها غبار گرفته و اقتصاد ياقتصاد يها شده و بنگاه لیتعط يها کارخانه
 یو فوقان یسطح هیفقط ال نیاما ا کند، یرا به ذهن متبادر م دهید انیز

ه باشد که امر وجود داشت نیدر ا یممکن است منافع ایآن است. آ
کرده و به  یکوچکتر را قربان یبزرگتر نفع یبه طمع نفع استمدارانیس

 ده قدم به جلو سه قدم به عقب برداشته باشند؟ ياصطالح برا
 میبا مفهوم افراد ثروتمند سر و کار دار شتریدر بحث اقتصاد ب امروزه

اندك  یثروتمند، و بخش عمده ثروت جهان در دست گروه يها تا دولت
که  اند دهیرس ياقتصاد گاهیگروه آنقدر به قدرت و جا نیقرار گرفته که ا

 ها لتبه مدد دو ییها کرده و در پروژه یکمک مال زیها ن به دولت توانند یم
امروز  قتیها بگذارند. در حق دولت اریدر اخت یالتیتسه ایآمده و 
روت صاحب ث يها هستند که خانواده ییثروتمند کشورها يکشورها

 نیو از آنجا که افراد ا باشند یآنجا م میها را داشته و مق آن کشور تیتابع
 30که  ندینما یم یهستند منطق کایمتحده آمر االتیاغلب ساکن ا ستیل

امروزه  نیمتحده باشد. بنابرا االتیها جهان متعلق به ا درصد کل ثروت
ثروت در سراسر  عیتوز ۀثروتمند هستند که موازن يها یافراد و کمپان نیا

 یردولتیو جهان رفته رفته به سمت اقتصاد غ دهند یم بیجهان را ترت
 رفته است.

ورشکسته شده  يها کساد شده و تجارت يگول زننده اقتصادها ریتصو
و  استمدارانیکرده باشد که س تیذهن نیممکن است مردم را دچار ا
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در  اناًیو ناراحت بوده و اح یناراض يریگ همه نیرهبران جهان از بروز ا
 يها هیاند. درك ال نداشته یاطاله آن و کند شدن روند کنترل آن دست

 يساز ساده يبرا ستیبا یدشوار است و م یکم ياقتصاد انین زیا نیریز
از سواد  یافکار ته يها دهییاز جنس زا يتر ملموس يها آن به مثال

 .مینگارنده متمسک شو ياقتصاد
 يها تیاز شخص یکیماندگار از رت باتلر  یالوگیبه ذکر د نخست

 :میپرداز یبه نام بر باد رفته م چلیشاهکار مارگارت م
به اندازه ساختن آن  يو اقتصاد یساختار اجتماع کی یفروپاش در”

 “نهفته است یمنافع مال
دهد  بیفر یمردم را به نوع تواند یچگونه؟ چگونه نقاب اقتصاد م اما

 ۀواقع کی زین استمدارانیرهبران و س يبرا یکه گمان کنند پاندم
 بوده است؟ زیانگ غم

 يها ساختار رییو تغ يانداز و دائم در حال پوست استیپو يامر اقتصاد
شکل روند  نیتر که در ساده دیمثال توجه کن نیخود است. به ا نیادیبن

را ممکن است  ياقتصاد يها رساختیو چرخش ز ياقتصاد يپوست انداز
 کند؛ میدر ذهن شما ترس

. دوران کالسکه، درشکه، میاز اختراع خودروها بازگرد شیدوران پ به
 و قاطرها! ابویاسب و 

اساس  نیبر هم يادیدوران تا حد ز نیجامعه در ا ياقتصاد ساختار
حول محور اسب و کالسکه و درشکه  يشکل گرفته و اصناف متعدد

 اند از جمله: شده لیتشک
 داران . پرورش دهندگان اسب و مزرعه1
و فروش  دیو خر ینژادشناس نیاسب، متخصص مانیزا نی. متخصص2
 اسب
 یکوب نعل نی. متخصص3
اسب و  يمتخصص در، جا انداختن دست و پا ی. پزشکان تجرب4

 اسب يها یپانسمان جراحات و درمان شکستگ
 آن رکارانیدرشکه و تعم يها . سازندگان چرخ5
 آالت مربوطه راقیو  نیسازندگان شالق، لگام، ز. 6
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 یجانب لیو پاالن و وسا نی. فروشندگان ز7
 و درشکه يبا گار يباربر انی. متصد8
 اسب سوار يها رسان و نامه ها کی. پ9

ها شامل  در ارتش یسواره نظام و ادوات جنگ ی. بخش تخصص10
افزار با  حمل و نقل توپ و جنگ يها طراحان و اجرا کنندگان سازه

 انیچارپا
 . کشاورزان زراعت کننده علوفه اسب و قاطر11
 انیچهارپا ي. فروشندگان داروها12
 يها شیو نما فاتیمراسمات و تشر ي. دست اندرکاران برگزار13

 مذکور واناتیح
 مخصوص  يها ها و دستکش . چرم دوزان و طراحان چکمه14
 همراه با کالسکه و درشکه ي. رانندگان و مسافربران داخل شهر15
 یالملل نیو ب ي. رانندگان و مسافربران خارج شهر16
و اسب  يو کالسکه سوار یران . مدرسان و آموزش دهندگان درشکه17

 یدوان
 یجنگ يها . پرورش دهندگان اسب18

ك حول محور اسب و درشکه و  یها مورد از اصناف و مشاغل ده و
 ازحوصله بحث خارج است. اند و ذکر آنها کالسکه شکل گرفته

رفتن  هیو به حاش نیو با اختراع ماش یضمن انقالب صنعت حال
کمرنگ شده و بخش اعظم  یشغل نیعناو نیصنعت درشکه رفته رفته ا

آن ورشکسته و مغموم  انیآن ممکن است اصالً منقرض گردد و متصد
 ینیشگفت که با انقالب ما توان یم ایمورد آ نیگردند. حال با توجه به ا

 یلیشده و جامعه از محل تعط لیبه طور کامل تعط يا اقتصاد درشکه
 توان یم ایآ ده؟یگرد ياقتصاد یو فلج شدگ یمال يها انیدرشکه دچار ز

شده که درصد  یاقتصاد در جوامع یلیموجب تعط ینیگفت انقالب ماش
 انیمرتبط با چهارپا يها در شغل ياز مردم آن به صورت اقمار یمیعظ

 اند؟ اشتغال داشته
 یفوقان هیتنها ال يا اقتصاد درشکه یفروپاش نیچون ا ر،یخ مسلماً

ها و  درشکه ده يبه جا نیشده ماش نیگزیبوده و با جا یتحوالت صنعت
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خواهد آمد، از  دیپد نیمرتبط با ماش دیو اصناف جد یصدها عنوان شغل
 جمله:
 نیچرخ ماش رکارانی. تعم1
 موتور رکارانی. تعم2
 برق خودرو رکارانی. تعم3
 بدنه رکارانی. تعم4
 خودرو یصندل رکارانی. تعم5
 . رانندگان خودرو6
 یرانندگ نی. مدرس7
 . فروشندگان سوخت8
 خودرو مهی. کارگزاران ب9

 . سازندگان هر قطعه از خودرو10
 . فروشندگان خودرو11
 و... یجنگ يخودروها نی. مسئول12
 یلیبا تعط ياقتصاد یرساختیدر ز يانداز پوست یبا نوع قتیحق در
در ساختمان اقتصاد جامعه  يدیجد يها بخش عمده، بخش کی يظاهر

بوده و تا  رحمانه یدردناك و ب یگروه يکه صد البته برا ردیگ یشکل م
 يریها تصو معاش و درشکه ها یچ درشکه رونق یصنف ب دیمد يها مدت

که  یدر حال آورد، یم دیپد يا درشکه دهیفروپاش اداز اقتص زیانگ غم
صنوف  يانداز پوست نیکه فرصت را مغتنم شمرده و همگام با ا یگروه

 تیرضا تیوضع اند، وستهیپ ینیسابق را رها کرده و به صنوف اقتصاد ماش
افراد اصطالحاً دست به  نیبه ا نی(در اقتصاد نو افتیخواهند  يتر بخش

 ).شود یماشه گفته م
 رییدر ارتباط با تغ دهیچیچندان پساده و نه  اسیق نیا ایآ اما

ممکن  یعنیصادق است؟  زین یمقارن با پاندم ياقتصاد يها رساختیز
به اقتصاد  يا اقتصاد درشکه ینیاست همانگونه که به واسطه اختراع ماش

آن  يریگ و همه روسیو کیبار با ظهور  نیچرخش کرده بود، ا ینیماش
 دچار چرخش شود؟ زین هااقتصاد کشور
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و  میدقت کن وعیش ينفت و گاز از ابتدا تا انتها متیق راتییبه تغ اگر
از ذهن  يا در گوشه زیرا ن یدارو و لوازم بهداشت متیق راتییدر مقابل تغ

 .افتی میمعما را خواه نیپاسخ ا میخود داشته باش
» جف بزوس«ثروتمندان به نام  نیاز ا یکیثروت  شیاگر به افزا ای و

) و رونق کسب و ینترنتیو فروش ا دیآمازون (محل خر یصاحب کمپان
 يا چرخش اقتصاد درشکه يقدر میبتوان دیشا میتوجه کن يمجاز يکارها

و  يبار در چرخش اقتصاد به سمت اقتصاد مجاز نیرا ا ینیبه ماش
 .مینیبب شیاز پ شیب ینترنتیا

معروف  يا در جمله ایتانیاسبق بر رینخست وز لیچرچ نستونیو
ها در  مشترك تمام انسان ازیعامل خالصه کرده و ن کیبشر را در  ادیاعت

 نی) را مهمتربرد یبشر نام م ادیسراسر جهان (که از آن به عنوان اعت
... نامد یها م و جنگ ها يریو بروز درگ یالملل نیروابط ب يریگ عامل شکل

 “نفت و گاز! خت،سو”
نفت  یتصاد جهاناق یرکن اصل کیکه همواره  ستین دهیپوش یکس بر

 ران،یو گاز بوده که اتفاقاً بخش اعظم آن در انحصار چند کشور از جمله ا
. باشد یفارس م جیخل هیحاش يها و کشور یشمال ياروپا کا،یآمر ه،یروس

 يها مهره نیرگذارتریکشور را در زمره تأث نیداشتن نفت و گاز رهبران ا
رهبران با  نیا خیکه به کرات در تار ییجهان درآورده تا جا یاسیس

 يها منع صادرات آن موجب خشم کشور یحت اینفت و  متیق شیافزا
 وعیپس از ش یاند، اما اندك زمان نفت و گاز شده دارانیبه عنوان خر گرید

. دارو، لوازم ردیگ یبه خود م يگریمشترك تمام مردم جهان رنگ د ادیاعت
 و واکسن! یشتبهدا

 یاصل يها بود که شاهراه یمقارن با زمان قاًیکرونا دق ی. پاندم1
در  باًی(تنگه هرمز و باب المندب) تقر کایصادرات نفت به اروپا و آمر

در  توانست یم یاهرم مهم نیبا داشتن چن رانیبوده و ا رانیا اریاخت
کند، به  جادیدر جهان ا یمیعظ يها بحران یاسیصورت بروز مشکالت س

 رانیرهبران ا یاسیتوافقات س نیتر یاتیو ح نیاز بزرگتر یکی نکهیا ژهیو
پا گذاشته  ریز ییکای(برجام) توسط طرف آمر 1+5موسوم به  يو کشورها

نمانده و طرف  بندیبدان پا دیو شا دیآنگونه که با زین ییشده و طرف اروپا
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 يکننده نفت دردسرها نییبر اهرم تع هیتنها با تک توانست یم یرانیا
 انیم یاسیس يها يریها و درگ آورد. رقابت دیجهان پد يبرا یبزرگ

 یجهان متیق ياثر خود را رو شیاز پ شیعرب ب يو امرا رانیرهبران ا
 يفاکتور مهم افراد متعدد نیا متیو از نوسان ق دهد ینفت و گاز نشان م

فارس  جیخل هیحاش يخواهند شد. عربستان و کشورها انیدچار نفع و ز
 ستیبا یو م ستندیجبران فروش نفت ن يبرا ینانیقابل اطم نیگزیهم جا

 گردد. نیادیبن یراتییمعادالت بازار نفت دستخوش تغ
 نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  نیچ یعنیاقتصاد جهان  نی. بزرگتر2

نفت و منع صادرات آن دچار  متیق شیاز افزا زینفت ن دارانیخر
کشور در  نی(و دست بر قضا ا دیگرد یم یمیعظ ياقتصاد يها انیز

 ي) و از سوبرد یبه سر م زین ریخود در سه دهه اخ يسال اقتصاد نیبدتر
و  یصادرات يبر کاالها کایآمر یاتیمال يها تعرفه شیفزادولت از ا نیا گرید

ناخشنود بود و  اریبس کایبه آمر نیاز چ گذاران هیاز سرما ياریبازگشت بس
 ریانتخابات اخ یدر ط کایآمر یاسیدر ساختار س رییبه تغ ياریبس دیام

 بسته بود.
نفت به  متیکرونا ق روسیو وعیپس از ش یمدت زمان اندک اکنون

 متیشدن ق یاز زمان شاهد منف يا در برهه یافت کرد که حت يا اندازه
 !میبود زینفت ن
 ينفت در حال سقوط بود و کشورها متیمقابل همانطور که ق در

 یلوازم بهداشت متیبودند، ق دنید انیو صادر کننده آن در حال ز دیتول
باال موجب شده  يبود. تقاضا شیدر حال افزا يریو دارو به شکل چشمگ

 ندهیو شو ییمخصوص، مواد دارو يها همچون ماسک، لباس یبود اقالم
 يچرخش اقتصاد نیشرح ا يقبل عرضه شوند و برا ابرچند بر متیبه ق

 :میکن یمثال کوچک بسنده م کیتنها به ذکر 
نفت از هر بشکه حدود هشتاد دالر به هر بشکه ده دالر (و  متیق

از هر ماسک  یمصرف يها ماسک متیدر مقابل ق رسد، ی) میمنف یحت
 .رسد یدر بازار آزاد م زیدالر ن 7تا  یدالر حت مین

 نیاست؟ چ ینفت چه کس داریخر نیبزرگتر حال
 نیاست؟ چ یچه کس یماسک و لوازم بهداشت ةعمد فروشنده
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ضد کرونا و واکسن را هم بر سر دارد؟  يفروش دارو يسودا یکس چه
 !نیچ

کشور  نیکرده است و ا رییتغ نیبه نفع چ یبه طرز مشکوک ها معادله
و هم  کند یم يداریخر متیق نیتر خود را به ارزان حتاجیاکنون هم ما

 یلیموضوع دل نیهم دی(شا فروشد یم يباالتر متیمحصوالت خود را به ق
با  زیباشد). و در انتها ن وعیکشور در دوره ش نیمثبت ا يبر رشد اقتصاد

با نشر  روسیو وعیپس از ش یبه سراسر جهان اندك زمان یکج انده
در شهر ووهان (صد البته بدون  يچند هزار نفر يها والیاز فست دئوهایو

خندان  شهید با حضور رهبر هممتهد يها ) و جشنیپروتکل چیه تیرعا
در کشور خود را به جهان  يریگ همه انیو پا طیشدن شرا دیسف امیخود پ

 لیهمچون برز ییها قهرمانانه به کشور یبتیبا ه یو حت کند یمخابره م
 .دهد یم زیقول فروش واکسن ن

 
محل آغاز  ن،یدر شهر ووهان چ یقیموس والیفست يبرگزار -145 ریتصو

جهان همه روزه  يکه اکثر کشورها یکرونا آن هم درست در زمان يریگ همه
 نی. بعدها دولت چدهند یرا گزارش م يماریب نیاز ا يادیز انیو متوفا انیمبتال
 ایگو ست،کرده ا قیمنطقه واکسن کرونا تزر نیا نیشد که به ساکن یمدع
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 ینیچ يها واکسن ریو تأث تیفیک يخالقانه برا یغاتیتبل زیها ن جشن ریتصاو
 بوده.
 

به فاصله چند ماه پس از نشر  یعنیاتفاق رخ داده است؟  نیواقعاً چن
خود را  ازیکشور، همان کشور موفق شده نفت مورد ن کیاز  روسیو کی

حال محصوالت خود را با  نیکند، در ع يداریخر متیق نیتر نییبه پا
کشورها بر  ریزودتر از سا تیبه جهان عرضه کند و در نها يشتریب متیق
ها  کشور ریگونه به سا قهرمان یبتیفائق آمده و قصد دارد به ه يماریب نیا

 بفروشد! زیواکسن ن
از آن ظهور کرده باشد،  روسیباشد که و يکشور همان کشور نیا اگر

ماجرا باز هم  نیشده بودن ا یطراح شیبودن و از پ یشائبه ساختگ ایآ
 يهم از کشورها یسادگ نیبرخاسته از توهم توطئه است؟ به هم يتصور

خلع قدرت  ياقتصاد يها قطب نیکننده نفت به عنوان قدرتمندتر دیتول
به  ینیاقتصاد ماش یخی(مانند تجربه تار يدیمحصوالت جد مو ه دهیگرد
بار اختراع  نیتفاوت که ا نی. با اگردد ی) به جهان عرضه ميا درشکه يجا
و  روسیدلچسب و مقبول نبوده بلکه از سنخ و نیهمچون ماش دیجد

از آن  یمیو ن ریاز آن رعب انگ یمیکه ن باشد یو دارو و واکسن م يماریب
 بخش است. دیام

نوظهور که عرضه کننده واکسن و دارو  يها قدرت یپس از پاندم حال
فروشندگان  يجهان به جا استیر یهستند، بر صندل یو مواد بهداشت

“ نفت، طال و اسلحه”خواهد زد و اقتصاد جهان از اقتصاد  هیو گاز تک نفت
 گردش خواهد کرد.“ واکسن، دارو، نفت و طال و اسلحه”به سمت اقتصاد 

 یقدرت زیدرست در همان م یو پزشک ییبزرگ دارو يها یکمپان حال
. کردند یم یدارندگان نفت و گاز بر آن حکمران شتریخواهند نشست که پ

هر آنچه از نفت و گاز و طال و آهن  ستیبا یجهان م يکشورهاچرا که 
 دارو و تجربه. افتیدر يآنها کنند برا میدارند تقد

نشده و  یکالن جهان دچار فروپاش يها همه اقتصاد قتیدر حق پس
از  یانجام داده و بخش يتر هوشمندانه يگذار هیهوشمندتر  سرما یگروه

سه  ینموده است به عبارت يت پرسودترتجار یاقتصاد خود را موقتاً قربان
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است که  لیدل نیبه هم دیده قدم به جلو. شا ياند برا قدم به عقب رفته
فاصله  نکهیو با ا شود یم یبحران پاندم ریاستان آن درگ کیتنها  نیدر چ

 یکمتر است در اندك زمان اریپکن تا ووهان از فاصله ووهان تا تهران بس
 یراه نیچ يها استان ریو به سا نوردد یسراسر جهان را در م روسیو

 بینص زین یکالن يمنافع اقتصاد یاسی! پس عالوه بر نفع سابدی ینم
قدرت درست مانند  ینیچ خواهد شد و مهره استمدارنیو س نرهبرا

 میعظ یمجدداً دچار چرخش ینیبه ماش يا دوران چرخش اقتصاد درشکه
 يرا برا طیشرا یلوازم بهداشت ریشده و تجارت دارو و واکسن و سا

نفت  يها . اکنون چاهسازد یدارنده نفت و گاز دشوار م يکشورها
 نیبوده و سرداران فاتح محقق يو داروساز يساز واکسن يها شگاهیآزما
 .دپوشیسف

قدرت در جهان به  ینیچ مهره يریگ همه نیبا وقوع ا نکهیا جهینت
 ،ییو دارو یپزشک يتکنولوژ زانشتایبه عنوان پ کایاروپا و آمر ن،یسود چ
 يو کشورها هیدارندگان نفت و گاز همچون روس انیو به ز یبهداشت

خلع سالح و خلع  یعنیآنها  نهیرید يایو رو دهیفارس چرخ جیخل هیحاش
 نیدر ا هی. البته روسشود یم کترینزد تیبه واقع یکشورها کم نیقدرت ا

خود را کم کرده، لذا از  بیکرده فاصله خود را از دوست و رق یماراتن سع
گفته نشده  یاز آن سخن یمنبع علم چیکه در ه کند یم ییرونما یواکسن
 ياعتماد یمشکوکانه و ماالمال از ب یرتیجهان را در ح نیمحقق عیو جم
 .برد یفرو م

که ابتال و  يمردمان عاد يهر قدر هم برا وعیش نیبروز ا جهینت در
 ياند دردناك باشد برا خود را تجربه کرده کانیو نزد زانیمرگ عز دیشا

هم  وعیش نینبوده، چرا که ا زیآنقدرها هم غم انگ یاسیرهبران س یبرخ
که  یاهداف تواند یبوده و م زیآنها ن يو اقتصاد یاسیراستا با اهداف س

 يها يزیبزرگ و خونر يها به جنگ ازیاحقاق آنها ن يبرا شتریپ دیشا
 محقق سازد. شانیبرا یمتعدد بوده را به راحت

 دیفهم توان یم زیمتخصص ن ریو غ يفرد عاد کیبا نگاه  یحت پس
مطلوب بوده باشد و  اریبس گرید یاز نگاه تواند یم يریگ همه نیکه ا

جهان (نه همه آنها، چون به هر  یاسینگران رهبران س يپشت چهرها



 569/  پرده بیست و هفتم  فریب
 

قرار  يو اقتصاد یاسیچرخش س نیا دگانید انیره زدر زم یحال گروه
 یقیعم يو خشنود تیدارند) رضا یپاندم انیبه پا لیم اریو بس رندیگ یم

 پنهان شده باشد. يریگ از وقوع همه
 لیتبد یواقعه صرفاً پزشک کیموارد بحران کرونا از  نیبا وجود ا حال
شدن آن، اخبار  یکه شدت و ضعف آن، طوالن شود یسودمند م يبه ابزار

 دییاز کانال مصلحت و تأ ستیبا یم یخوب و بد مرتبط با آن همگ
شدگان  و کشته انیآمار مبتال یو تاجران عبور کند و حت استمدارانیس

امر  نیا دید میکه خواه دینما رییبه موازات مطلوب رهبران تغ ناز آ یناش
 .شود یانجام شده و م اریبس

آلوده به  دپوشانیو سف یچطور ممکن است قداست دانش پزشک اما
 نیابزار نو کی یپزشک دهیپد کیشود و از  يو اقتصاد یاسیمصالح س

 شوند؟ ینم بیفر نیو افراد متخصص متوجه ا دپوشانیسف ایآ د؟یآ دیپد
 کنند؟ یو سکوت م شوند یمتوجه م ایو 

 يو خطاها مییاست مجدداً به فصول اول و دوم رجوع نما الزم
 .می) را مجدداً مرور کنیشناخت يها (خطایذهن

نهفته  یبهداشت یالملل نیب يها سازمان کرهیسؤال در پ نیا پاسخ
ارگان  کیابداً  یها از جمله سازمان بهداشت جهان سازمان نیاست. ا

بهداشت  يها تیصرفاً به  اولو یمواقع نیکه در چن ستندیمستقل ن
و تاجران بکشد.  استمدارانیخود و دستان آلوده س انیم يپرداخته و مرز

 يها ها تماماً توسط افراد و دولت سازمان نیکه بودجه ا ییابلکه از آنج
 تیاولو رسد یبه نظر م گردد، یم نیدر فعل و انفعاالت مذکور تأم نفعیذ
صرفاً  نیآن سازمان بوده باشد و ا یمال يها بانیها مصالح پشت سازمان نیا

ها و  سازمان به دولت نیبلکه التزام و تعهد ا ستینده ننظر نگار
است، تا  دهیمطرح گرد استمدارانیها به کرات توسط خود س تیحاکم

سازمان  یبودجه پرداخت وعیدر بحبوحه ش کایجمهور آمر سیکه رئ ییجا
قطع  کبارهیبه  نیسازمان با چ نیا يرا به علت همکار یبهداشت جهان

 .باشد یسازمان م نیبودن ا یاسیبر س يمثال سند نیو تنها هم دینما یم
کننده تنها مرجع معتبر  رهیبزرگ و خ نیعناو نیبا ا يها سازمان حال

هستند و تمام پزشکان و  وعیمقابله با ش يها و راهکارها ارائه دستورالعمل
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 نیکرده و بد تیها تبع دستورالعمل نیاز ا زیسراسر جهان ن نیمتخصص
 زا رهیسازمان زنج نیحتمال به وجود فساد در رأس اا نیبا کمتر بیترت

 دیآ یم دیبهداشت جهان پد يها ها در تمام شبکه و فساد ها بیخطاها، فر
و  ندهیو عضو کادر درمان در هر گوشه از جهان نما دپوشیو هر سف

سازمان خواهد بود (چرا که هر  نیا يها ها و دستورالعمل برنامه يمجر
 نیاز قوان یو تخط يا حرفه يها خطا چارچوب نیگونه اقدام خالف ا

 یشامل حال فرد خاط ییو قضا یمدن تیو مسئول باشد یم یپزشک
 ).گردد یم

 اروپا دیجد شناسنامه
 وروی اردیلیم 750اروپا  هیاتحاد ياعضا“: نشست بروکسل جهینت”

آن به صورت  اردیلیم 390اروپا خواهد کرد که  هیاز اتحاد یکمک مال
 .1آن به صورت وام خواهد بود اردیلیم 360بالعوض و 
 ست ییاروپا ياروپا که خود متشکل از کشورها هیاتحاد چگونه

کشور  کیچگونه  مییبهتر بگو ایکرده باشد؟  یبه خود کمک مال تواند یم
 خواهد کرد؟ پاسخ: چاپ اسکناس(خلق پول)! یبه خود کمک مال

 هیو لطمه به اقتصاد قاره سبز اتحاد يماریب وعیواقع به واسطه ش در
 نیا تیکرده و اهم دییرا تأ میعظ ریاروپا مجوز چاپ اسکناس در مقاد

 ادیاروپا  دیکه از آن به عنوان سند شناسنامه جد ست يا موضوع به اندازه
اروپا  هیاتحاد داد یرخ نم یدر ابعاد جهان يریگ . اگر بحران و همهشود یم

 میاندازه را نداده و ن نیاجازه چاپ اسکناس تا ا یطیشرا چیتحت ه
 يدر کشورها ژهیبه و وعیاروپا قبل از ش ياقتصاد میبه اوضاع وخ ینگاه

دورة  يکشورها نیتر (که اتفاقاً در شمار پر تلفات ایو فرانسه و اسپان ایتالیا
 نیا قتیدر حق هک کند یم تر ياحتمال را قو نیا یهستند) کم زین وعیش

توانست  يماریب وعیتفاوت که ش نیاند. با ا نفع برده وعیاز ش زیا نه کشور
 زیرا ن  ییایاسپان نیو خشمگ يزرد فرانسو قهیمعترض جل ونیلیم نیچند

 کشورها آورد. نیا يها ابانیکند و آرامش را به خ تیها هدا به خانه
                                                           

 دویچه وله 1
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 هیاتحاد ییوروی ونیلیتر 1,1به بودجه  وروی اردیلیم 750افزودن  با
 وروی ونیلیتر 1,85اروپا  ونیسی، کم2027تا  2021 يها سال ياروپا برا
اروپا  يبتواند اقتصادها “نیفون درال”خواهد داشت تا به گفته  اریدر اخت

 دخواه شیرا به تحرك مجدد در آورد و متضمن آن باشد که اروپا به پ
 تاخت.

بازپرداخت وام  ياعتبار برا جادیاروپا را وادار به ا هیها اتحاد کمک نیا
 ییاروپا ياساس رهبران کشورها نی. بر اکند یم يالدیم 2058تا سال 

آلمان، سوئد و هلند در موضوع  یفعل يها فیموافقت کردند که تخف
برداشته شود،  دهند، یاروپا م هیکه به اتحاد يا بر ارزش افزوده اتیمال

 يها کیپالست يرا برا یاتیاروپا، مال هیاتحاد يکشورها نیهمچن
 اروپا منتقل کنند. هیاتحاد يها وضع و درآمد آن را به صندوق یافتیربازیغ

 يبر کاالها اتیمال يالدیم 2023توافق، مقرر شد از سال  نیا طبق
در  يتر نییپا يکه استانداردها ییاروپا از کشورها هیبه اتحاد یواردات

شود. در واقع  اروپا دارند وضع  هینسبت به اتحاد يا گلخانه يگازها دیتول
وضع  ییراروپایغ يکشورها يبرا ینیسنگ يها اتیرخداد مال نیضمن ا

 يا گلخانه يگازها دیتول یعنینکته جالب توجه  کیکه وجود  شود یم
 .کند یتوجه را جلب م

بر اثر برنامه نجات  ییاقتصاد فرانسه از توافق رهبران اروپا ریوز
» برونو لو مر. «برد ینام م دیجد ياروپا کیاروپا به عنوان تولد  ياقتصاد

توافق،  نیگفت: ا» فرانس انفو« ویروز سه شنبه در گفت و گو با راد
 است. »دیجد ياروپا کیشناسنامه تولد «

فرانسه و  يبرا ژهیمتحدتر و سبزتر به و د،یجد ياروپا نیا د؛یگو یم او
. دیاروپا به توافق رس خیبار در تار نینخست يآلمان خواهد بود که برا

انقالب  کیتوافق موجب  نیهم معتقد است ا» لزکو« يروزنامه اقتصاد
 یقابل توجه يازهایحال که امت نیکوچک در اروپا خواهد شد. اما در ع

موجب کاهش  نیشمال اروپا در بر خواهد داشت همچن يکشورها يراب
 27توافق در  نی: اسدینو ی. لزکو مشود یم نیو برل سیپار یطلب جاه

 یاز همبستگ ینوع یعنی دیجد ياروپا را به بعد ه،یاتحاد سیتأس یسالگ
 .کند یم لیمتما سمیاز فدرال یدر بودجه و گام برداشتن به سمت شکل
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 يها در طول سال وروی ونیلیتر کیاز  شیب زیاروپا ن يمرکز بانک
 نیتر یاز اصل یکیحال  نیخواهد کرد. با ا يداریرو اوراق قرضه خر شیپ

الزم  یمنابع مال نیتأم یبسته، چگونگ نیا تیرو بر سر موفق شیمسائل پ
از کسب و کارها به دنبال  ياریکه بس یطیآن است. در شرا ياجرا يبرا

گسترده و کاهش درآمد مصرف کنندگان با مشکالت  يالت سراسریتعط
 شیافزا يبرا يکار دشوار ییاروپا يمواجه هستند، کشورها دهیعد یمال

 زیاروپا ن ونیسیکم سییر - نیدارند. اورسال فون در ل یاتیدرآمد مال
بحران  نیوحدت خود را نشان داد و از ا گریبار د کیگفته است اروپا 

 خواهد آمد. رونیب لاز قب تر يقو
 عیو محصول وقا یعیطب يامر يماریب وعیش میاگر فرض کن یحت

در حق  یاله یموهبت وعیش نیا میریبپذ دیبا زین ست یشناخت ستیز
 يمسائل اقتصاد يآنها راهگشا يبوده که هم برا ییرهبران اروپا یبرخ

 گریآورده است. به د ایفرانسه و اسپان يها ابانیبوده و هم آرامش را به خ
نبودن فرصت موج  ایبودن  یصرفنظر از ساختگ يماریکالم موج ب

داده و هر کس مطابق با  استمدارانیبه رهبران و س يمتعدد يها يسوار
 نکهیکرده است و با توجه به ا يبردار خود از آن بهره يها و دغدغه ازهاین

شدن و  یخود از طوالن باشد یکم تکرار م یفرصت يواقعه نادر نیچن
به فروکش کردن آن نشان  یچندان لیو تما بودهشدت گرفتن آن خشنود 

 .دهند ینم
به  يماریب وعیش ياهویدر ه یتحوالت جهان نیبزرگتر قتیحق در

از  شیکه در دوران پ یکامالً آرام و نرم انجام گرفته است. در حال یشکل
ها کانون  اروپا تا مدت هیاز اتحاد ایتانیهمچون خروج بر یعیوقا وعیش

 يها بزرگتر که از آن با عنوان انقالب یعیاکنون وقا شد، یها م توجه رسانه
کرونا کمتر به  انیکشته شدگان و مبتال تریت انیدر م شود یم ادیکوچک 
 .دیآ یچشم م
الکساندر   2020 يجوال 27در  يگرید بیعج يها يافشاگر در

و صندوق  یجمهور بالروس اعالم کرد که بانک جهان سیلوکاشنکو رئ
 دیکوو یدالر در قالب کمک مال ونیلیم 940پول به او مبلغ  یالملل نیب
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 نه،یقرنط لیاند: تحم خواسته زینموده و در مقابل از اون چند چ شنهادیپ
 کشور و مقررات سخت رفت و آمد! یلیتعط ،يماسک اجبار

مبلغ  نیچن یپول و بانک جهان یالملل نیچه علت صندوق ب به
 شنهادیاروپا پ تیکوچک و کم جمع ياز کشورها یکیرا تنها به  یهنگفت

 ایآ د؟یمردم وضع نما يبرا نهیسخت قرنط نیکشور قوان نیتا ا کند یم
 هاست؟ انسان یهدف بهداشت و سالمت

 یتیبالروس نهفته باشد، جمع ریاخ عیسؤال در وقا نیپاسخ ا دیشا
بالروس بدون  تختیپا يها ابانیمعترض در خ يچند ده هزار نفر

 !یموارد بهداشت تیو رعا يگذار فاصله چگونهیه
انتقال  بیجهان ضر یبهداشت يها پر تنش که سازمان يا دوره در

و  عالمت یب نیاند و انتقال از ناقل العاده وصف کرده کرونا را خارق روسیو
 ها ییمایراهپ يبرگزار ایاند آ انتقال آورده يها ریمس فیدر رد زیرا ن اءیاش

دسته  مرگو  يماریاز ب یالبیمنتج به س دیپر ازدحام نبا يها و تظاهرات
 نیکه ا دیو از خود سؤال کن دیدقت کن ریتصاو نیگردد؟ به ا یجمع

 يپوشش خبر وعیها در دوره ش اعتراضات تا به چه اندازه توسط رسانه
 داده شده است؟

 
بدون  باًیکرونا تقر وعیدر اوج دوران ش یبالروس نیمعترض -146 ریتصو

اند.  لوکاشنکو از قدرت شده يریگ خواهان کناره یبهداشت يها پروتکل تیرعا
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 مارانیبالروس مملو از اجساد ب تختیاعتراضات پا نیپس از ا رفت یانتظار م
 نشد! یشود، ول ییکرونا

چند ده فرد  میعظ تیجمع نیبنا بر اصل احتماالت، قطعاً در ا
پس  نیبنابرا عالمت؛ یصدها ناقل ب نیحضور دارد و همچن یقطع يمبتال

 ست ییو سردادن شعارها ادیتوأم با فر دیترد یاعتراضات که ب نیاز انجام ا
 طیافراد را وارد مح یو ترشحات بزاق یتنفس يها دراپلت شیاز پ شیکه ب

که  یاتفاق م؟یخون باش باریجو کیدر بالروس منتظر  دینبا ایکند آ یم
 رخ نداد. چگاهیه

 وجود دارد! زین يگرید ةتکان دهند ۀمسئل اما
اند  ثروتمندتر شده وعیش یافراد ثروتمند که ط ستیبه ل گرید کباری

 وعیبوده که ش يصنعت و تجارت آنها حول چه محور مینیو بب میبازگرد
 کند: تر یکرونا توانسته آنها را غن

مرکز  یمال انیو از حام ییدر امور دارو گذار هیسرما تس؛یگ لی. ب1
CDC یو سازمان بهداشت جهان 

آن  ياقمار يها و مجموعه بوك سیشرکت ف سی. مارك زاکربرگ؛ رئ2
مراکز بهداشت از جمله  یمال انیو واتس آپ و... و از حام نستاگرامیا رینظ

CDC 
و  نیآنال يها دیشرکت آمازون مرجع خر سی. جف بزوس؛ رئ3

 !يرحضوریغ
ارباب دارو و  یکیجالب توجه است؛  اریسه شخص بس نیا دمانیچ

 ...!!يمجاز یارباب زندگ يگریارباب رسانه و د يگریواکسن، د
 یکرونا و هراس و وحشت ناش روسیبه نام و یمحصول نکهیا تر جالب

و  یبرخاسته از سازمان بهداشت جهان زین بیفر یاز آن و طرح کل
 تیحما یسازمان توسط چه کسان نیا میدان یهاست که اکنون م رسانه

 يریگ همه نفعانیکه از ذ ست یمتعلق به کسان زیها ن شده و رسانه یمال
 وعیشدن ش تر یبدان معناست که هر روز طوالن نیاکرونا هستند و 

که دست بر قضا سردمدار  شوند یم یثروت همان کسان شیموجب افزا
 هستند. ییدارو عیها و صنا و رسانه غاتیتبل
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افراد گاه به  نیاست که ا دهیسه گروه چنان در هم تن نیا منافع
متعلق به ارباب  یاجتماع يها برخاسته و مثالً شبکه زین گریکدیکمک 

را به طور کامل حذف و  شود یم یکه موجب واکسن هراس یرسانه مطالب
 يجمهور سیرئ يها متون و نوشته یکه حت یی! تا جادینما یسانسور م

 ایو  شوند یحذف م یاز صفحات اجتماع زیترامپ ن ددونال کایآمر
و فشار  شوند یم یمعرف یها به افکار عموم توسط رسانه ییدارو یمحصول
کرده  ینینش و خانه نهیوادار به ادامه قرنط شیاز پ شیمردم را ب يا رسانه
هر  گریانجام شود و ارباب د نترنتیا قیو داد و ستدها از طر دهایتا خر

 شوند. ترروز ثروتمند
 میمحل کسب منافع عظ وع،یکه تداوم دورة ش یطیشرا نیچن در

است و به  اریشان بسقدرت است (که تعداد نیاز صاحب یتوسط گروه
احتمال وجود  نیا ای) آمیعنوان مثال به ذکر سه مورد آنها بسنده کرد

و  يا وحشت رسانه جادیآن، ا دیو تشد وعیندارد که اطاله دوره ش
 صورت گرفته باشد؟ ياقتصاد يها زهیها با انگ آمار یمهندس

از ثروتمندان  یگروه ییافزا دوره ثروت وعیدوره ش میدان یکه م اکنون
از آن به عنوان “ صرفاً” ستین یبوده پس منطق گرید یگروه یمال انیو ز

مهره  رییدوره تغ وع،یبلکه دورة ش م،یکن ادی یمال يها انیدوره بروز ز
گروه به  کی یبانک يها ثروت از حساب ییو جابجا ياقتصاد يها ینیچ

 نیبدان معناست که در ا نیبوده است. ا گرید یگروه یبانک يها حساب
 فیشده و ط يانداز دچار پوست ینیدورة اقتصاد، مانند دورة انقالب ماش

خود را به نسل  يو تجارات(به مانند صنعت درشکه) جا عیاز صنا یبزرگ
بار تعداد  نیبزرگ ا يها یداده است و ماه عیاز تجارات و صنا دیجد
 دیاز ثروت از  یمیعظ و حجم اند دهیکوچک را بلع يها یاز ماه ياریبس

 است. دهیرس دیصاحبان جد دیآن به  یصاحبان قبل
 وعیمسئله است که ش نیبر ا یتنها پوشش یدگید انیحس ز يالقا و

 بیفر نیاگر طراح ا یبوده است که حت یگروه ياندوز خود محل ثروت
امر  نیاند و هم کنندگان آن بوده دیاند الاقل گردانندگان و تشد نبوده

 يو اقتصاد یاسیس یبیبه فر یبحران صرفاً پزشک کیرا از  وعیمسئله ش
 بدل نموده است.
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 استیس
و  یاسیدرك اوضاع و احوال س ایشد؟ آ عیشا یدر چه زمان کرونا

 يمنجر به درك بهتر 2020 لیو اوا 2019جهان در اواخر سال  ياقتصاد
 قرن خواهد شد؟ بیاز مفهوم فر
و  یاسیآور س ماللت اتیساده و به دور از جزئ اریبس میبخواه چنانچه

از قابل  يا دهیگز میرا وصف کن یجهان در هنگام پاندم ياقتصاد
اخبار و  فیدر رد یخواهد بود که همگ ریموارد به شرح ز نیتر توجه

 کیو با ارائه  ستین دهیچیکه درك آن چندان پ رندیگ یقرار م یاطالعات
 ها، شکدهیاند تیکه در صالح یاتیدور از جزئ هب یوصف کل
از  حیو صح یکل یینما میتوان یاست م یو اجتماع یاسیس يها پژوهشکده

 :میرا در ذهن خود تجسم کن یجهان در هنگام بروز پاندم
را به شهادت  رانیا یاز فرماندهان ارشد نظام یکیمتحده  االتی. ا1

 نیاز بزرگتر یکیمتقابل به  یدر اقدام رانیا ینظام يروهایرسانده و ن
انجام داده بودند.  یدر خاك عراق حمله موشک کایآمر ینظام يها گاهیپا
صراحتًا اعالم کرده بود در  کایجمهور آمر سیکه رئ ست یدر حال نیا

نقطه در خاك  52 ران،یا انهیجو یو تالف یاقدام نظام نیکوچکتر رتصو
و  یاسیکارشناسان س دهیرا مورد حمله قرار خواهد داد. به عق رانیا

 یسوم و جنگ یبر جنگ جهان يدو کشور آغاز نیا انیم يریدرگ ینظام
هم  يها قدرت میرمستقیو غ میمستق يها سوز بوده و با دخالت خانمان

آنها از جمله  ياقتصاد - یاسیس يکشور در منطقه و شرکا ود نیا مانیپ
 نیناتو ا ياو اعض یعراق، کره شمال ه،یسور ه،یترک ه،یروس ل،یاسرائ
را خواهد داشت. به  خیتار عیاز فجا یکیبه  لیتبد لیپتانس يریدرگ

شده بود که  يا مقارن با دوره یاز نظر زمان یظهور پاندم گریعبارت د
 سوز رفته بود. جنگ خانمان کیو  یفاجعه نظام کیجهان به استقبال 

وضع  نیساخت چ يبر کاالها ینیسنگ يها اتیمتحده مال االتی. ا2
 گذاران هیاز سرما یدونالد ترامپ موج دیجد يها استیکرده و با س

انتقال داده  کایبه آمر نیخود را از چ يها هیسرما ییو اروپا ییکایآمر
 نیبه عنوان اول نیحکومت چ اندازه یب تیامر موجب عصبان نیبودند و ا
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ترامپ به شدت  ياقتصاد يها شده بود. ادامه پروژه ایدن ؤثراقتصاد م
 االتیا گرید ياو بوده و از سو مانانیو همپ نیکننده منافع چ دیتهد

بود که انتخاب مجدد ترامپ  يجمهور استیمتحده در آستانه انتخابات ر
باشد و از  يمتعدد يها حکومت يو بقا تیبر موجود يدیتهد توانست یم

شود و وقوع  نیبر چ میعظ ياقتصاد يها انیز بهمه مهمتر موج
را  کایآمر یرهبران فعل میت یتیریمد تیثیکه بتواند اعتبار و ح يرخداد
 ها باشد. و دموکرات ها ینیخواسته چ تینها تواند یدار کند م خدشه
 رفت، یرو به وخامت م طیشرا زین هیآنسوتر در سور ی. کم2

بار با  نیاردوغان) ا بی(رجب ط هیجمهور ترک سیرئ يها ییماجراجو
از خاك عراق توأم شده و  ییها و بخش هیبه خاك سور هید ارتش ترکورو

بود که  انهیدر خاورم ینظام يها يریاز درگ يدیامر مقدمه نسل جد نیا
و  ماند یو... پنهان نم هیاز جمله روس هیسور مانانیمپقطعاً از چشمان ه

دفاع از دولت بشار اسد اقدام  يدر راستا یقیاز آنها به طر کیهر 
 .کردند یم

خبر از  2019سال  يها ماه نیدر آخر یکره شمال ی. رهبر جنجال3
 یشگیهم یدشمنانش داده و با لحن تهاجم يبزرگ برا يریغافلگ کی

 کرده بود. یعلن یو کره جنوب کایآمر هیرا عل ینظام يدیتهد
 سیپار يها ابانیها خ زرد قهیپر تنش بود و جل طی. در اروپا هم شرا4

 یکیعاشقانه بدل به  يها يداریگرفته و شهر عشاق و شب ب اریرا در اخت
 نیاز کارشناسان ا ياریبس دهیشده و به عق زیآم خشونت يها از صحنه

انقالب  یخیتار يها شدن به صحنه لیاعتراضات به سرعت در حال تبد
بزرگ فرانسه اعتراضات  يکارگران در شهرها يها هیبود. اتحاد هفرانس

 جیعملکرد امانوئل مکرون به راه انداخته بودند و به تدر هیرا عل يا گسترده
و  نیدشوارتر شده و آمار مجروح یتیامن يروهاین يکنترل اوضاع  برا

 .افتی یم شیهر ساعت افزا رشدگانیدستگ
از  یبود و در برخ افتهی يدیمتحده خود را در چالش جد االتی. ا5

 نیصفوف مخالف و شد یم دهیاستقالل شن يها آن زمزمه يها التیا
 .شد یتر م هر روز به هم فشرده ها ابانیدونالد ترامپ در خ يها استیس
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در  نیخشمگ نیپرتنش بود و معترض طیشرا زی. در عراق و لبنان ن6
مختلف بودند.  يدر شهرها یدولت يها تصرف ساختمان یقدم کی

در عراق به  گانگانیب يها که مشخص نبود از دخالت یعراق نیمعترض
به  نانهیو فساد خشمگ يکاریاز ب ایو  ها ییکایاز سلطه آمر ایاند  ستوه آمده

 يروهایو ن کردند یحمله م کایو آمر هیهمسا يشورهاک يها سفارت
حفظ ثبات و آرامش  يبرا نیبه استفاده از مشت آهن ریناگز زین یتیامن

بود. لبنان  شیشدگان هر روز در حال افزا و کشته نیبودند و آمار مجروح
 اسیدر آنتل نیفراوان بود. معترض يها يریها و درگ شاهد خشونت زین

به دفاتر و منازل  هیداده بودند و در نبات لیشکت یبزرگ يها تیجمع
توسط  روتیب يها ابانی. خکردند یحمله م یتیو امن یاسیمقامات س

انجام شده  یحامل وزرا حمالت يمسدود شده و به خودروها نیمعترض
 بود.

هنگ  يها ابانیاسترداد در خ نیمعترض به قوان یونیلیم تی. جمع7
را  نیچ یکه دولت اصل یجهان بود، اتفاق يها ياغلب خبرگزار تریکنگ ت

که آن را پس از بازگشت هنگ کنگ  يکرده به طور نیخشمگ اریبس
مذکور را ناقض استقالل  نیقوان نیبودند. معترض دهیبحران نام نیبدتر

حاضر  شانیها به خواسته دنیعنوان بدون رس چیو به ه دانستند یخود م
 نبودند. ها ابانیبه ترك خ

عراق و شام (داعش) که هم رهبران  ی. دولت خودخوانده اسالم8
خود را از دست داده بودند و رسماً  طرهیتحت س یخود و هم مناطق یاصل

 یبودند، در اقدام دهیخونبار خود رس يها و جوالن اتیح ریمس يبه انتها
 وعیبودند که اعالم کردند به علت ش ییها گروه نیاز جمله اول زیانگ رتیح
و  لیخود را به حالت تعط ینظام يها اتیروس کرونا حمالت و عملیو

 !آورند یدر م قیتعل
فاکتور مشترك  کیدر  یصدها موارد مشابه که همگ دیشا ها و ده و

 هستند.
 ،ینظام عیجهان آبستن بروز فجا 2019سال  ییانتها يها ماه”
 یجهان يها و اصطالحاً جنگ یشیفرسا يها ها و جنگ ها و انقالب کودتا

به  نگونهینداشته و ا یجز فروشندگان اسلحه در پ يا که قطعاً برنده“ بود
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و توافق رهبران جهان بر عدم وقوع جنگ و  یخرَد جمع رسد ینظر م
ها را  در جهان وجود دارد که هم جنگ يرخداد ایاست. آ دهبو يریدرگ
ها رانده و تا  به خانه ها ابانیرا از خ نیمعترض تیکند و هم جمع لیتعط
 خود محبوس کند؟ تیو رضا لیآنها را با م یمدت

 شوند یم ریدستگ یابانیخ يها يریکه در اعتراضات و درگ يافراد
دارند؛ بازداشت موقت، محاکمه در دادگاه (که  یمعموالً سرنوشت مشابه

چند هفته زندان  لیاز قب یتی) و سپس محکومشود یشامل حال همه نم
 .مهیو پرداخت جر یو مدن یاز حقوق اجتماع تیمحروم ای

موارد را در خصوص  نیتمام ا یتیبدون مداخله امن توان یم ایآ
که خانه  یدر محل یهم مدت نینمود؟ که معترض يجار نیعترضم

محروم  یاز حقوق اجتماع ياریخودشان است محبوس شوند و از بس
 ییگرا مصرف يها استیس يها به صندوق زیرا ن یمبالغ یو حت دهیگرد

و از همه مهمتر از ترس جان  پردازندب یبهداشت يها تحت عنوان بسته
 خود و خانواده خود دست از اعتراض بکشند؟

 یو انتقال و دادرس ينگهدار نهیتفاوت که در مورد اول هز نیا با
 يا نهیها نه تنها هز هاست، اما در مورد دوم دولت بر عهده دولت نیمعترض

 بر گردن مردم شهیهم ریبه زور شمش توانند یبلکه م کنند یپرداخت نم
و  ندهیبا فروش مواد شو زیاز آنها ن یمبالغ -رسانه  یعنی -نهاده خود 

 اخذ کنند؟ یبهداشت
اند و هم از  هم مجازات شده نیمطلوب است! معترض اریبس جهینت

 میریگ یم جهی. پس نتشوند یشده و محبوس م تیبه منازل هدا ها ابانیخ
نامطلوب و  یاسیها و رهبران س ابرقدرت يچندان هم برا یبروز پاندم

 نیآن خشنود بوده و ا دنیکه از به درازا کش ست یهینبوده و بد زیانگ غم
 رند؟یبگ کیبه فال ن رارخداد 
 بیکرد که: فر يبند جمع نگونهیا یانیبتوان به عنوان جمله پا دیشا

در  نیچ يها مانیو هم پ نیقرن نخست با اهداف منفعت طلبالنه چ
و اروپا آغاز شد، اما رفته رفته به عنوان  کایو آمر یسازمان بهداشت جهان

را بر آن داشت تا بر موج آن سوار  استمدارانیرهبران و س ،ییطال یفرصت
 يبردار از آن بهره شیروز خو يها يازمندیو هر کدام فراخور ن دهش
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آمار و ارقام، وحشت و  یو مهندس وعیکنند و از اطاله دوره ش یاسیس
(که  کایآمر خیانتخابات تار نیسازتر شتسرکوب ناخشنود نباشند. سرنو

هم بدان گره خورده بود) در  نیاز جمله چ ياریبس يسرنوشت کشورها
 یبرگزار و مشاور حقوق يرحضوریبه شکل عمدتاً غ يریگ همه طیشرا

که به صورت  یهزار نفر از کسان 12که  شود یم یدونالد ترامپ مدع
اند و چند  مرده شیها پ اند، سال داده يدموکرات رأ بیبه رق يمجاز

 ایلوانیهمچون نوادا، پنس یاالتیدر ا دنیجو با يروزیساعت پس از اعالم پ
و واکسن  نوفارمیس ینیچ يها واکسن تیموفق خبارناگهان ا گانیشیو م

 نکهیتر ا و جالب شود یتمام اخبار م تریبعد مدرنا، ت یو کم زریفا یکمپان
به علت  دن،یالکترال جو با يها يرأ يریباز پس گ يها یزن پس از گمانه

 لیبه مشکل خورده و برز ینیواکسن چ شود یوقوع تقلب ناگهان اعالم م
هم اعالم  دنیمتوقف کرده و با“ ناگوار یحوادث”پروژه را به علت بروز  نیا
تا چند ماه  زریواکسن فا يدرصد 90 تیبا وجود موفق یکه حت کند یم

 نیمفصل بخوان از ا ثیواکسن نخواهد بود! (تو حد نیاز ا يبعد خبر
 مجمل)
 داران، هیسرما يهر قدر دردناك بوده برا يمردم عاد يبرا يریگ همه

ور ساختن  بوده که آنها را به شعله یاله یموهبت استمدارانیرهبران و س
بسازند و  یخیفاجعه تار کی یروسیو وعیش کیآتش آن واداشته تا از 

 90و  یدرصد واقع 10 دیباشد که شا یروسیسرنوشت جهان منوط به و
 بوده است. انهدرصد افس

 



 بیپردة فر انیم
 

 توطئه يبه تئور نیمعتقد يدو ادعا یبررس
 

  لیو کمتر 5G نترنتیا امواج 
 يریمقارن با آغاز به کارگ باًیتقر یکرونا از نظر زمان روسیو وعیش

بوده  نینقاط جهان از جمله ووهان چ ینسل پنجم در برخ نترنتیشبکه ا
 نیاز معتقد یعامل توسط گروه نیموضوع موجب شده تا ا نیاست و هم

عامل اقوال  نیا ری. در خصوص تأثردیمورد توجه قرار گ اریبه توطئه بس
به صورت کامالً  بیو تکذ دییبدون تأ میوجود دارد که قصد دار يمتعدد

را به عهده  يریگ جهیو نت میها بپرداز نقل و قول نیا انیبه ب طرفانه یب
 ...میخواننده بگذار

و  ییویراد يتکنولوژ کی يمعتقدند که راه انداز يتئور نیا هواداران
را  يدر افراد شده که و یمنیا فیدر ابتدا منجر به بروز تضع یمخابرات

 يآنفوالنزا وعیش ی(حت کند یم رتریپذ بیآس ها کروبینسبت به م
در سراسر  تهیسیگسترده انتقال الکتر يها را به احداث شبکه ییایاسپان

عادت  دیجد تی) و رفته رفته بدن افراد به وضعدانند یاروپا مربوط م
 .شود یقلمداد م یشدن اتمام پاندم يعاد نیخواهد کرد و ا

 5Gامواج  يبه اثرگذار نیمعتقد اتینظر
 است؛ ریمورد به شرح ز نیاظهار نظرها در ا نیتر جیاز را یکی
همزمان با آغاز به کار  2003سارس در سال  روسیو يریگ همه”

 بوده است، 3G نترنتیا
 يهمزمان با راه انداز 2009آنفوالنزا در سال  روسیو يریگ همه

 بوده است، 4G نترنتیا
و همزمان با به  2019کرونا مقارن با سال  روسیو يریگ همه

 “بوده است 5G نترنتیا يریکارگ
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در کتاب خود به نام » آرتور فرستنبرگ«با نام  یو محقق سندهینو
 يها يماریب”به نام  یبار از اصطالح نینخست يبرا »یکمان نامرئ نیرنگ«

از  ياریکه ظهور بس شود یم یمدع ي. وآورد یم انیسخن به م “یکیالکتر
 يها يهمزمان با آغاز به کار تکنولوژ ،یروسیو يها يریگ و همه ها يماریب

) بوده ییویراد میس یب يها برق منازل تا شبکه یکش می(از س یکیالکترون
و  یکیاز امواج الکترون یکه اثرات ناش کند یم دیتأک اًیاست. فرستنبرگ قو

تا  يو اتینظر یبر سالمت انسان داشته و گاه بار انیز يریتأث ییویراد
عالئم  ودر کار نبوده  یروسیاصالً عامل و ایکه گو رود یم شیپ ییجا

امواج  بار انیصرفاً آثار ز مارانیاز ب ياریشده در بس جادیا یتنفس
 بوده است! یسیالکترومغناط

در نروژ معتقدند که  ژهیفرستنبرگ به و اتیاز هواداران نظر ياریبس
مدرسه در شهر  کی یکیدر نزد 5G نترنتیا يها پس از نصب دکل

Flatåsen به آنفوالنزا مبتال  کبارهیمدرسه به  نیآموزان ا از دانش ياریبس
 هب يابتال شیافزا یاند) و حت کرده دایآنفوالنزا پ هیعالئم شب ایاند ( شده

 نفر شده است. 2شهر منجر به مرگ  نیآنفوالنزا در ا
» جان کولز«با نام  يفرد 5G نترنتیسرسخت ا نیمخالف گرید از

نسل پنجم  نترنتیا يراه انداز شود یم یمدع 2018که در سال  باشد یم
در الهه هلند عامل مرگ  Huijgensparkپارك  یآن در حوال شیو آزما

 1پارك بوده است! نیکبوتر در ا 2سار و  337 زیو اسرارآم یدسته جمع

                                                           
1 Adlkofer, Franz & al: Risk Evaluation of Potential Environmental 

Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using 
Sensitive in vitro Methods, Final report REFLEX Study, 31 May 2004 

 
Belyaev, I and Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold 
Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero 
Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter 
Pelzmann, Claus Scheingraber and Roby Thill: EUROPAEM EMF 
Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-
related health problems and illnesses. Rev Environ Health. 2016 Sep 

1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) 
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اندازه  نینسل پنجم تا ا نترنتیامواج ا ایآ ست؟یچ قتیحق اما
 خطرناك هستند؟

ها، به  باال در انتقال داده تیفیسرعت و ک رغمیعل نترنتیشبکه ا نیا
در فضا، امواج مضر منتشر  يقو اریبس ییویراد يها ارسال فرکانس لیدل

 يجد يها بینموده و احتماالً موجب آس تیمراه را تقوشونده از تلفن ه
 نترنتیدر قبال ا يواحد استیمختلف س ي. اما کشورهاشود یبه افراد م

در کشاکش  کایمتحده آمر االتیکه ا ياند، به طور پنجم نداشته سلن
 يریسبقت در به کارگ يتالش کرده گو اریبس نیبا چ يجنگ اقتصاد

در سال  کیاما دولت بلژ دیخود بربا ییایآس بیرا از رق يتکنولوژ نیا
 يها در مورد تابش یرا به علت نگران 5G نترنتیا يها شیآزما 2019
 یمشابه استیس زین سینموده و سپس هلند و سوئ وقفمت یکیالکترون

 اند. گرفته شیدر پ
 ریو غ زانیونیبه دو دسته  یسیالکترومغناط يها تابش یطور کل به

 نترنتیاز جمله امواج ا زانیونی ریغ يها . تابشگردد یم میتقس زانیونی
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که  یافراد را ندارد، در حال DNAزنده و  يها به سلول بیآس ییتوانا
سازنده  يکردن اجزا زهیونیبا  تواند یم Xمانند اشعه  زانیونی يها تابش

سلول  يبه غشا يجد يها بیزنده، آس يها در سلول یاتیح يها مولکول
سالمت  يامواج تلفن همراه برا ایآ نکهیوارد سازد. در پاسخ به ا DNAو 

. مثالً باشد یم ضیضد و نق اریبس قاتیتحق ریخ ایانسان مضر هستند 
 يدر دانشگاه کلرادو یجاناتان سامت پزشک متخصص علوم بهداشت

 انیکرده و ب یزا معرف تلفن همراه را سرطان یگوش يها تابش کایآمر
 زا بیآس زین ینترنتیا يها گنالیس دیتول يها دستگاه یکه حت دارد یم

 هستند.
نر با  يها موش يرو یشیآزما یط زین کایآمر یسم شناس یمل سازمان

تکان دهنده به  یجینتا 2Gو  3G يها قرار دادن آنها در معرض تابش
در بدن  یسرطان يها موجب رشد تومورها تابش نیدست آوردند. ا

 ها شده بودند. موش
دانشگاه  یشناس ستیفاستر استاد ز ثیمانند کن ینیمقابل محقق در

زنده  يها سلول يبر رو ننرنتیامواج ا بیمنکر هرگونه آس ایلوانیپنس
 .1هستند يو جانور یاهیگ

امواج  انیم یارتباط ایاست که آ نیا 2020در سال  یاتیمسئله ح اما
 کرونا وجود دارد؟ روسیو وعینسل پنجم و ش نترنتیا

هستند و  يماریکننده ب جادیامواج خود عامل ا نیاول؛ ا هیفرض
باشد، چرا  حیصح تواند ینم هیفرض نیکرونا در واقع وجود ندارد: ا روسیو

اند،  بوده زین نترنتیاز پوشش ا یکه خال یدر مناطق یحت يماریکه بروز ب
 است. انیدر م “یکروبیم”عامل  کی يمشاهده شده است. پس قطعاً پا

 فیتضع ایو  ها روسیتر شدن و امواج موجب فعال نیدوم؛ ا هیفرض
 وستهیبه وقوع پ يریگ آن همه جهیها شده و در نت انسان یمنیا ستمیس

و  ستیو دور از ذهن ن دیکاغذ چندان هم بع يبر رو هیفرض نیاست: ا
 .میدار ازین يا گسترده قاتیو تحق ها شیصحت آن به آزما یبررس يبرا

                                                           
1 YJC.ir/fa/news/6980663 
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 94مطالعه گسترده حدود  کیدر  نیاحتمال محقق نیا یبررس يبرا
و...  یشگاهیآزما واناتیح ،یانسان يها که در آنها سلول میپژوهش مستق

قرار گرفته بودند (که طول  گاهرتزیگ 100تا  6 يها در معرض تابش
مجموعه قرار دارد) را به  نیدر ا زین 5G نترنتیمربوط به ا يها موج

 رغمیکه عل دارند یاعالم م انیو در پاکرده  يبند جمعصورت خالصه 
سلول زنده به اثبات  يها اثرات تابش بر رو از پژوهش ياریدر بس نکهیا

امواج به دست  نیبودن ا زا يماریبر ب یمبن يشواهد چیاست، ه دهیرس
 یسازمان بهداشت جهان قاتیسلسله تحق نیا جهی. در نت1است امدهین

بر سالمت عموم  يبار انیاثرات ز چیها ه تابش نیکه ا کند یرسماً اعالم م
که  باشد یم نیدستاورد نو کی يتکنولوژ نیا نکهیندارند. باتوجه به ا

 هیو ته قاتیدست به کار تحق 2016از سال  یمختلف يهرچند کشورها
خود به سر  يریبه کارگ ریمس يدر ابتدا يتکنولوژ نیاند، باز هم ا آن بوده

آن  يتر بر رو گسترده يها که تاکنون امکان پژوهش ست یهیو بد برد یم
 است. امدهیفراهم ن

نظرات موافق و مخالف  انیکه پس از ب دهیزمان آن رس اکنون
 !میو قضاوت را به خواننده واگذار کن يریگ جهینت

که  مینکته از فصول قبل را به خاطر آور کیاز آن الزم است  شیپ اما
 یدارد و هر عامل ازین یبه قطعات مکمل ییزا يماریب يکرونا برا روسیو

ها گردد در  موجب اصطالحاً مسموم شدن سلول يکه بتواند به نحو
 عمل کرده است. روسیو نیا ییزا يماریب يراستا
 ریاخ قاتیتحق نکهیتر است، ا از نکته اول جالب ينکته دوم که قدر و
 ياه امواج را گزارش کرده است، توسط شرکت نیبودن ا خطر یکه ب
در  گانیشده و به را یمال تیآلمان حما یتلفن - ینترنتیا يفناور

 .2دسترس عموم قرار داده شده است
                                                           

1 5G Wireless Communication and Health Effects—APragmatic 
Review Based on Available StudiesRegarding 6 to 100 GHzMyrtill 

Simkó*and Mats-Olof Mattsson 
2 unding: This research was funded by Deutsche Telekom Technik 

GmbH, Bonn, Germany, PO number 4806344812. 
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 ییایمیش يها مانده یباق ای ها لیکمتر
 یخاص يماهایهواپ ست یاند که مدت ادعا کرده يمتعدد پردازان هینظر

اند در  شده یطراح یخاص ییایمیمواد ش يکه به منظور حمل و رهاساز
اقدام  نیمضر در آسمان هستند که آثار ا ییایمیمواد ش يکسریحال نشر 

قابل  ماهایحرکت هواپ ریدر امتداد مس یطوالن اریبس يها به صورت دنباله
به  یحت ها ینظرسنج یکه در برخ هیفرض نی. هواداران اباشد یم اهدهمش
 یقدند که برخمعت اًیقو اند، دهیرس زین یمورد بررس تیدرصد جمع 17

مواد  یو ذهن یو اختالالت جسم يماریب دیها با اهداف تول دولت
 .کنند یپخش م نیروش در اتمسفر زم نیرا بد یخاص ییایمیش

 
 يها معتقدند بر خالف دنباله لیکمتر يبه تئور نیمعتقد -147 ریتصو

 شوند، یم دیناپد زین یکوتاه بوده و پس از مدت اریکه بس يعاد يماهایهواپ
 در آسمان قابل مشاهده هستند. يتر یتا مدت طوالن لیکمتر يها دنباله

و  يدانشمندان علوم جو 77 از یموضوع، گروه نیبه ا یدگیرس يبرا
 76دانشمند،  77را منتشر کردند. از آن  یگزارش یطیمح ستیز قاتیتحق

از برنامه  يشواهد چیدرصد آنها هستند) گفتند که ه 98,7نفر (که 
نشده است. در عوض، آنها  افتیبزرگ  اسیپنهان با مق ياتمسفر

 کیزیعوامل ف يبرا يشاهد توانند یبه عنوان مدرك م اه که داده افتندیدر
 رهایکه مس دهد یشواهد نشان م گر،یشناخته شوند. به عبارت د یمیو ش

 زانیاز آن دانشمندان م یکیهستند. تنها  مایپرواز هواپ جهینت یبه سادگ
در  میبه نسبت بار زانیم نی. ادید یم ادیرا ز مایدر زمان حرکت هواپ میفلز بار

 با گروه هم نظر نبود. لیدل نیداشت و به هم يشتریخاك مقدار ب
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 زاتیاز تجه يریبا ارائه تصاو لیکمتر يبه تئور نیمعتقد -148 ریتصو

 ییایمینشر مواد ش يعمداً برا ماهایهواپ نیهستند ا یمدع ماهایهواپ یداخل
منکر هرگونه  یو نظام یاند. در مقابل منابع دولت شده یدر آسمان طراح یخاص
 شیبه منظور آزما ماهایهواپ نیاند ا شده و ادعا کرده ییایمینشر مواد ش يادعا

 اند. شکل در آمده نیبا مخازن آب به ا ها نیاثرات جاذبه بر سرنش يساز هیو شب

 
دست  نیاز ا يریمعتقدند تصاو لیکمتر يبه تئور نیمعتقد -149 ریتصو
نظر رهبران  ریها ز توسط دولت ییایمیمواد ش يبر نشر عمد یمبن يشواهد

بارها  ییهوا عیصنا يها یو کمپان یکه مقامات دولت یدر حال باشد، یجهان م
 آب هستند. يمخازن تنها حاو نیاند که ا اعالم داشته
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را شامل: فلزات  ها لیموجود در کمتر باتیترک يتئور نیبه ا نیمعتقد
 د،یبروما يد لنی)، اتومیکادم کل،ین وم،یبار وم،ینی(آلوم نیسنگ
ها و  ، قارچCHAFFموسوم به  ومینیآلوم هیبا ال ییها برگالسینانوفا
با جذب از  نیکه فلزات سنگ کنند یاستدالل م نگونهیدانسته و ا ها يباکتر

انسان  یبه کارکرد عصب بیموجب آس توانند یم یدستگاه تنفس قیطر
در تمرکز و  یناتوان ،یفراموش ،یخواب یهمچون ب یشده و عوارض

اثرات  يدارا ومیفلز بار انیم نیرا به همراه آورد. در ا يریگ میتصم
گردش خون و عروق  ستمیو هم س یعصب ستمیهم بر س يتر گسترده

 نین اشود. از نظر هوادارا یحمالت قلب مسبب تواند یافراد داشته و م
و کنترل افکار و اذهان  يرهبر نینو ياز ترفندها یکیروش  نیا يتئور

محروم  لیتفکر و تحل یعیطب ریس کیافراد را از  جیبوده که به تدر
و  یقلب ،یتنفس يها يماریاز ب ياریرا مستعد بس يساخته و پس از آن و

 .دینما یم یعصب
دو مورد صرفاً جهت پرداختن به  نی* الزم به ذکر است که ا

 ایو  دییتوطئه ذکر شده و ابداً مورد تأ يموافق و مخالف تئور يها دگاهید
که  بیفر يها پرده ریخاطر مانند سا نیو به هم باشد یمؤلف نم بیتکذ

هستند به عنوان  يولوژیکروبیو م يمنولوژیمستند به دانش ا يموارد
در نظر گرفته نشده است و با هدف پاسخ به  يماریب دیتول ارداز مو یکی

 ينسل پنجم و گازها نترنتیخوانندگان در خصوص ا شمار یب يها پرسش
 است. دهیذکر گرد بیاز فر يا پرده انیدر م لیکمتر



 )یانی(پردة پا بیو هشتم فر ستیب ةپرد
 

 
 يرا از قدرت ساقط نمود، طالها تلریه ش،یقرن پ بیفر”

گرفته شد، از  متیها به غن آلمان یعلم يها هیو سرما يناز
نوظهور برخاستند و جهان  ییها سازمان یخاکستر جنگ جهان

شد. سازمان ملل...  یتیفرامل ياز رهبر ینیوارد عصر نو
 .بر ملل يرهبر
چند  سازمان« دیبخوان یول» سازمان ملل« سمینو ی(م 

 »)“ملت!

 
(سران سه کشور شیقرن پ بیفر اتیحضور طراحان عمل -150 ریتصو

 ، 1322سال  -) در تهران کایانگلستان و آمر ،يشورو
انجام شد، که به کنفرانس  رانیجلسه بدون اجازه و اطالع دولت وقت ا نیا

 تهران مشهور است.
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منتقل شد.  کایآلمان که عمدتاً به آمر يحکومت ناز يطالها -151 ریتصو

 بیفر متیغن
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از  یکیمدال افتخار توسط رزولت به ژنرال پاتن  ياعطا -152 ریتصو

 يفاتحان نرماند
 د،یکش زیرا از قدرت به ر يگرید تلریقرن، ه نیا بیفر”

 وعیگروه فاتحان شد، از خاکستر ش بینص ياریثروت بس
و  وستندیبه جرگه رهبران جهان پ يدتریجد يها سازمان

 یشد! تکنوکراس یتیفرامل ياز رهبر ینیجهان وارد عصر نو
... من دیسف سمیپوزه بند... کمون دیسف ي... کودتایپزشک

 زین يشتریب يها افتهیو  باتیقرن هستم و تجر بیطراح فر
! ام دهیرا سنج ییایمیاز داروها و مواد ش یام! انبوه کسب کرده

 ینیو بال یکیام، اطالعات ژنت را محک زده قدرت رسانه
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 گرید یام و دست به کار طرح را به دست آورده تیجمع
 “نباشد... بیفر گرید دیهستم که شا

 
و باراك اوباما، بدون  دنیمارك زاکربرگ، جو با تس،یگ لیب -153 ریتصو

 شرح!
 یزندگ وهیبر ش يریقرن چه تأث بیفهم فر نکهیاما کالم آخر ا

 د؟یآ یاصالً به چه کار م بیفر نیدانستن ا نکهیا ایها خواهد داشت  انسان
آن نخواهد بود و  انیپا يبه معنا بیفر نیآن که به ثمر نشستن ا اول

 میدان یکه م ست یطراحان ياز سو رحمانه یب یاعالن جنگ بیفر نیا
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 طیآنها هنوز هم فعال است و هر شرا يساز روسیو يالبراتوارها
منجر به  تواند یم یاسیو س يدر جهان اعم از اقتصاد يندیناخوشا

به مانند  بیفر نیبه طراحان ا میکه ناچار باش ییگو ،مشابه گردد يامدیپ
سرشار از احترام توأم با ترس  ینگاه یمرگبار اتم يها دارندگان سالح

بشر است که  یمشابه آگاه یعی. تنها راه عدم تکرار وقامیداشته باش
به هنگام ظهور  خ،یتار گرید يها بب شود فاجعه کرونا در برههس تواند یم
 تکرار نشود. یالملل نیعداوت ب و یآت يتلرهایه

به دست  بیفر نیاز ا ینیریتجربه ش بیفر نیطراحان ا چنانچه
به اندازه  يبعد بیفر دینخواهد بود و شا بیفر نیآخر بیفر نیآورند، ا

 باشد! شتریب يآن قدر ینباشد و کشندگ بیکرونا هم فر روسیو
که  میشیندیب ییبه راهکارها شود یسبب م بیآن که دانستن فر دوم
 ياست و به دنبال آن به راهکارها بیمغضوب طراحان فر ارینوعًا بس
داشته  دیتوأم با ترد ینگاه بیبا طراحان فر يمتهم به همکار ينهادها

ها و  بار دستورالعمل ریز ییآزما یو بدون راست یو به راحت میباش
ها از جانب طراح   راهکار نیچرا که ممکن است ا مینرو ها نآ يراهکارها

 ییها نیسرزم اریباشد. چه بس روسیصادر شده باشد و به سود و روسیو
 يها خود و تن ندادن به دستورالعمل نهاد اتیکه با اتکا به دانش و تجرب

 ند.ا تر بوده واقعه موفق نیدر ا یبهداشت یعال
 یعفون - یعصب سمینگارنده و با توجه به مکان دهیآن که به عق سوم

و  یبحران در نظر گرفتن ابعاد روان نیراه خروج از ا گانهی روسیو نیا
که ابداً بدان توجه  يا ! قطعهباشد یآن م یروسیآن در کنار ابعاد و یعصب

و  يمنولوژیدر کنار ا یشناس و روان یشناس الزم است عصب شود، ینم
 اًیشود. قو يماریب نیا تیریدست به کار درمان و مد یشناس روسیو
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که در کنار  دهد یم انیبه جوالن خود پا یهنگام روسیو نیمعتقدم ا
که  ردیقرار بگ زین یمقتض يها یو رفتاردرمان یدرمان روان ،یدارو درمان

 روسیمکمل و ۀکه خود قطع ست ییها رسانه يها تیآن توقف فعال ۀالزم
 کی چیصورت نه واکسن و نه دارو، ه نیا ریهستند! در غ ییزا يماریدر ب

اگر هم داشته باشد،  ینخواهد داشت و حت يدیمف جینتا ییبه تنها
اندرکاران نشر آن هنوز بازنشسته  و دست روسیو ةسازند يالبراتورها

 اند. نشده
 انیپا

 1399ماه  آبان
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