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 پیش، سال دو و .کند باور کسی نمی خواست پیش سال یک آن، آغاز در که ، وحشتناک واقعیت یک
. کنند تردید می افراد سرسخت ترین یا ساده لوح ترین فقط اما امروز .نمی کرد باور کس هیچ احتمااًال 
 بزرگتر و سیاه تر حتی ...

 ... شیاطین  هایبال سایه
 «قصاص» بلوک .آ.آ

 ... است همه آزاد رشد شرط کس، هر آزاد رشد
 کمونیست حزب مانیفست

 جاذبه های» کردن واقعی فقر، بازنشستگی، حقوق در اصالحات مانند مسائلی ما پیش سال دو 

 نچندان مدتی از بعد که کند، تصور نمی توانست کسی هیچ اما .دادیم قرار بحث مورد را غیره و «زندگی
 زیر جهان همۀ و نیارزد داروخانه آمپول یک از بیش انسان یک زندگی که فرامی رسد زمانی زیاد،

 جمله از افراد، روی بر پزشکی آزمایشات اکنون بهانه ها، بهترین به .گیرد قرار جزایی پزشکی سیطرۀ
 مراقبت های از محرومیت حد تا جداسازی و تبعیض می شود؛ انجام مسن افراد و کودکان باردار، زنان

 و بهداشتی مراقبت های نظام مقامات، کامل بی مسئولیتی شهروندی؛ حقوق از محرومیت و پزشکی
 گلوله های ، پاشآب  هایتوپ باتوم، از استفاده انسان؛ سالمتی به عمدی  هایآسیب مقابل در رسانه ها
 می گفتند پیش چندی که دارم یاد به .است شده قانونی اساسی قانون و کیفری قوانین مخالفان علیه استیکی

 .بود کافی کوتاهی مدت برای اما .است غیرممکن شعر نوشتن آشویتس از بعد که
 شوم هدف به رسیدن برای طوانی زنجیرۀ از حلقه یک تنها جزایی پزشکی که کنیم اعتراف باید
 از می توان دیگر حلقه های میان از .است امروز انسان نمایندۀ از انسان زدایی و اومانیسم نابودی

 احمقانه، و بی کیفیت نمایش های با سنتی فرهنگ مهارت، آموزش با رایج آموزشی  نظام جایگزینی
 و نهایت در مرج، و هرج و کهن با کالسیک دموکراسی حتی و «شراکتی روابط» با کالسیک خانوادۀ
 .برد نام پساانسانیت نوعی با کالسیک اومانیسم جایگزینی همه، از مهمتر

 .او هدف به او، معنوی دنیای به انسان، به  مندیعالقه چیست؟ معمواًال  «اومانیسم» واژه از منظور
 مطرح را جهان در او جایگاه و انسان از متفاوتی دیدگاه و متفاوت رویکردهای مختلف فلسفی آموزه های

 داشته پیشرفت و توسعه کار، امکان باشد، آزاد باید انسان :می رسید نقطه یک به آنها همۀ اما .می کرد
 !«هیچکس یا باشند، خوشبخت باید مردم همه یا» :داد در ندا اوون رابرت .باشد

 ایجاد و آنها بر تسلط اجتماعی، توسعۀ قوانین کشف عنوان به اومانیسم لنینیسم، -مارکسیسم فلسفۀ در
 .باشد داشته خالق رشد فرصت آزاد انسان آن در که می شود، درک اجتماعی مناسبات جدید نظام یک

 کارگر شدن تبدیل باعث که را بیگانگی خود از پدیدۀ ،(انسان گرایی) اومانیسم از صحبت هنگام مارکس
 نظر از .شناخت مردود می شود، خود انسانی صفات از محرومیت موجب نتیجه، در و تولید ابزار به



 .می کند بیگانه خود انسانی جوهر با را او و نموده تبدیل برده به را شخصیت سرمایه داری نظام مارکس،
 می شود مدیریت خارج از کار وقتی اما است، خودشناسی برای راهی و معاش امرار برای وسیله ای کار

 خود با اختالف و دوگانگی حامل انسانِ  به و می شود مجازات شخص نمی کند، اطاعت تولیدکننده از و
 به می رساند، حیوانات سطح به را انسان که جسمانی، نیازهای برآوردن و وجود حفظ .می گردد تبدیل
 .می شود تبدیل فرد هدف
 انسان گرایی ؟«است مانده باقی انسانی انسانیت چقدر انسان، در» :می آید پیش سؤال صورت، این در

 طریق از خویش خویشتن به انسان بازگشت خودمختاری، و خودشناسی فرایند از عبارت مارکس نظر از
 همان عمومی، منافع جهت در کار و دیگر افراد با ارتباط خصوصی، مالکیت لغو و جامعه انقالبی تحول
 .می دهد توسعه و رشد فرصت فرد به که است چیزی

 هنگامی و .می کند تنزل حیوان سطح به شود، تبدیل برده به آن، تبع به و کاا به شخص اگر بنابراین،
 یک -جدید انسانی نژاد یک حتی یا نمایند جایگزین روبات یک با را انسان یک دارند قصد ها آن که
 یدکی انسان مثال، برای را، این دهید اجازه می افتد؟ اتفاقی چه دهند، توسعه را «خدمتگزار انسان»

 .بنامیم
 .کنیم مرور خالصه طور به دیگر بار افتاده، اتفاق گذشته نیم و سال یک در که را آنچه دهید اجازه

 .است شده ارائه محترم پزشکان و دانشمندان زبان از ها آن تفسیر و زیر نکات همۀ
 جهانی بهداشت سازمان سپس .داد رخ جهان در غیرمعمول ریۀل اذات شیوع ،٢٠١٩ سال پایان در
 ثابت نیز این .کرد اعالم کروناویروس را جدید عفونت شیوع عامل دهد، ارائه دلیلی هیچ اینکه بدون
 شیوع که این بر دایر دقیقی اطالعات هیچ اما .باشد ویروسی یا قارچی باکتریایی، می تواند هریل اذات .نشد
 شناسایی ١٩۶٠ دهۀ در  هاکروناویروس ضمناًال، .ندارد وجود بود، کرونا ویروس از ناشی ووهان در آن

 تاکنون ،١٩-کووید جدید، بیماری عامل .نکردند جلب خود به علم دنیای در را خاصی توجه هیچ و شدند

 به مبتال بیمار شود، آلوده کرونا ویروس به فردی اگر .نشد محقق ُکخ فرضیات .است نشده مشخص
 ،١٩-کووید کنون تا .غیرمعمول ذات الریۀ نه اما می شود، داده تشخیص تنفسی حاد ویروسی عفونت
 .ندارد خاصی عالئم بیماری این زیرا ندارد، کاملی تعریف

*** 

 قبل از آنکه سازمان بهداشت جهانی در مورد این بیماری همه گیر حتی بانک جهانیبا این حال، 

افرادی را   هاتلویزیون در و برقرار کردند قرنطینه جهان در سراسر آن، از پس. اعالم کند، صحبت کرد
 هنگامی  اما.شدند پنهان در جایی «علم و کتل ها» این همۀ سپس، .می افتادند خیابان ها در نشان دادند که

 دستۀ شاهد پاییز در که نیست  بعید.ها دوباره ظاهر شدند آرامش یافتۀ جهان ازم شد، آن ترساندن مردم که
  .باشیم «پنبه ای ها پا» بعدی

 اما .می شود داده  تشخیص واکنش زنجیره ای پلیمرازآزمایش از استفاده با بیماری  این٢٠٢٠از سال 
 .کرد استفاده تشخیص عنوان به روش این از نمی توان که می کنند استدال این روش آزمایش مبدعین
 پذیرفته هنجارهای برخالف سالم افراد  آزمایش.نیستند بیماری وجود نشاندهندۀ مثبت آزمایشات زیرا،

تلقی  بیمار را فرد یک نمی توان بالینی، تصویر وجود بدون چه که. می شود انجام علم پزشکی در شده
 می رسد، نظر به عجیب بیماری نیز تشخیص برای مقطع نگاری رایانه ایسی تی  اسکن یا  از استفاده .کرد
 روش  بگونه ای که شش.است معمولی ایکس اشعۀ بار از بیشتر برابر چندین که تابشی، بار دلیل به فقط

 و سالمتی بر که تأثیر خوبی دانست و البته برابر پرتودرمانی دوره یک با می توان را سی تی  اسکن
 دستکاری ها از مجموعه ای ، یک هاریه آسیب درصد و «مات شیشه» به استناد .ندارد افراد تندرستی

 درصد می شود، دیده «مات شیشه»با  (اختالل در عملکرد بدن)چون هیپودینامیا  روی این اصل، .است
 را که کسانی اما هنوز همۀ. نیست ذات الریه نشان دهندۀ مقطع نگاری رایانه ای توسط معین شده ضایعات



 یک در مثبت آزمایش با فردی اگر  و.می کنند ثبت کووید به مبتال بیماران جزو است، مثبت ها آن آزمایش
 از پس بالفاصله فردی ثبت می کنند و اگر جزو فوتی های کووید را او آمارها طبق کند، فوت تصادف

. نمی شود محسوب واکسیناسیون اثر فوت او در بمیرد، واکسیناسیون

 جدید عفونت» درمان برای مشابهی های سازمان بهداشت جهانی روش درخواست به ،٢٠٢٠از سال 
.  انگار هیچ کس قبالًال به ذات الریه مبتال نشده بود.به کار بسته می شود جهان سراسر در «کروناویروس

 استفاده از پس که تصدیق کردند خود ویدئویی سخنرانی های در ایتالیایی پزشکان ،٢٠٢٠ تابستان در اما
نیز  دیگر پزشکان تدریج، به .دادند دست از را خود جان ریوی آسیب های با بیماران ، مکانیکی تهویۀ از
 نیست، صحبت کووید درمان در ضروری موارد از دیگر مکانیکی تهویۀ حاضر حال در باره که این در

 مرعوب را مردم است ممکن که آنجا تا :شد آغاز هدف این با ابتدا همان از  کاری هاجعل این تمام .کردند
. کنند صف اجباری به (واکسیناسیون)برای مایه کوبی  مردم هراسان را و نمایند

 داروهایی .است غیرممکن کرونا، مخصوصاًال در مدت سه ماه علیه ویروس واکسن تولید با این حال،
انجام  از بیش چیزی خود خودی به واکسیناسیون .نیستند واکسن شوند، می تجویز واکسن عنوان به که

 احتمال به .نشدند آزمایش حیوانات روی داروها که است تأمل قابل .نیست افراد روی پزشکی آزمایش های
 باعث کرونا ویروس ضد داروهای بود، خواهد ناموفق آزمایش که دارند،  اطالع هاآن سازندگان زیاد

 داروها این این، بر عالوه .می شوند واکسن به وابسته بیماری افزایش یا آنتی بادی به وابسته عفونت تشدید
 به تمام .ندانند را این ممکن نیست پزشکی مقامات و .بشوند خودایمنی وارد شدن آسیب  به باعث می توانند
 که هستند آنتی بادی ها این .تولید می شوند S پروتئین ایجاد آنتی بادی های هدف با «واکسن ها» اصطالح

 بدن بر واکسن اثر که می دهد نشان همۀ دستورالعمل ها کنون، تا .می شوند خودایمنی بیماری های به منجر

 چه  آن تأثیر که نمی داند کس هیچ اما می کنند، تشویق آنتی بادی تزریق را برای مردم .است ناشناخته
 کس هیچ که آنجایی از اما .حساب کرد واکسن می توان را ویروسی کامل محصول یک فقط .بود خواهد
 نمی تواند نخواهد داشت و وجود واکسنی چنین دقیقاَ مشخص نکرده است،  را١٩-کووید بیماری عامل

 اسناد نتوانستند مقامات عالی رتبۀ از یک هیچ روسیه، فدراسیون عالی دادگاه در حال، هر به .داشته باشد
. دهند ارائه را ویروس برون تراوی به مربوط

 اصطالح به جزو ژن درمانی .می شوند تقسیم ژن درمانی و پروتئینی داروهای به داروها  بقیه
 در واکسن ها این در استفاده مورد آدنوویروس های .دارد تداخل انسان ژنوم با که است ناقل واکسن های

 موش های به مفقوده ژن های ناقل، حامل های کمک با .می شد استفاده حیوانات ژنوم ویرایش برای گذشته
 -واکسن اسپوتنیک مثال، عنوان به .کرد کمک ژنی بیماری های درمان به که می شدند منتقل آزمایشگاهی

V پروتئین ژن حامل که S ،بدن و شود وارد انسان ژنوم در ژن این اگر اما .تعلق دارد گونه این به است 
 تولید S پروتئین که سلول هایی به می تواند بدن ایمنی دستگاه شروع کند، S پروتئین های همین تولید به

  .می کند تهدید را خودایمنی مختلف، آسیب شناسی های این و .دهد پاسخ می کنند،

 کس هیچ .می نامد« ژن درمانی»سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون علیه کروناویروس را رسماًال 
 بر عالوه .گیرد قرار درمانی ژن تحت کرۀ زمین جمعیت کل گرفته شد تصمیم چرا که است نداده توضیح

 رسانه ها امروز .شود ادغام واکسن با در چه جایی می تواند بیگانه ژن یک که نیست مشخص این،
 یک این حال، عین  در.هستند زودرس پیری به محکوم ١٩-کووید افراد مبتال به که می دهند گزارش
 مورد آزمایش را افراد سادگی به است ممکن و شود زودرس پیری باعث می تواند که است ژنوم تجزیه
سویۀ  تأثیر یک تحت ظاهراًال  که ژنومی را ویرایش نتایج و نموده آماده واکسیناسیون کارزار عواقب برای

. دهند گرفته، پیشاپیش توضیح قرار کرونا جدید تقویت شدۀ ویروس



 مرگ خطر در واکسینه شده افراد از بسیاری که خاطرنشان می سازند آشکارا دانشمندان و پزشکان
 همچنین، پیش بینی می شود، که .است در حال انجام زمین کرۀ نسل کشی در حاضر حال در  و هستند
 شود، ممکن مواجه با اختالل شدید انسان سالمت که هنگامی شوند، واکسینه جهان جمعیت اکثریت وقتی
 پس از آن کدام که نیست مشخص نماید و پیشنهاد را جدیدی درمانی سازمان بهداشت جهانی ژن است
 باکتریایی، عفونت از غیرمعمول ناشی ذات الریۀ حالت، این در. وارد خواهد شد انسان بدن به ژن ها

 بسیار های زمان همان طور که از مردم .از بین نخواهد رفت جا هیچ در دیگری ویروس هر یا قارچی
 .شد خواهند بیمار ٢٠٢١-٢٠٢٠ عالئم سال های همچنان با می شدند، بیمار قدیم

*** 

 که گفت آن رئیس شوآب، کالئوس اقتصاد، جهانی مجمع گذشته ماه مه سال آنالین کنفرانس در
 قرنطینه و کرونا است، ضروری موجود سرمایه داری مدل ساختار تجدید است، بحران در سرمایه داری

 در ماه ژوئیۀ همان سال کتاب .شد اعالم بزرگ بازآرایی .در جهان نظم برقراری برای خوبی است بهانۀ
 .در کتاب گفته می شود، که بازگشت به زندگی سابق امکان ندارد. شوآب تحت همین عنوان چاپ شد

بعد  عادی زندگی به بازگشت که تضمین ها به همۀ نظریۀ توطئه، به مربوط اتهامات همۀ به بنابراین،
جواب  راحت با خیال شوآب کالئوس از قول نقل با می توان ممکن خواهد شد، جهانی از واکسیناسیون

بسیاری ها می پرسند، که ما چه زمانی به زندگی عادی برخواهیم گشت؟ جواب کوتاه »: او می نویسد. داد
: کالئوس شوآب چنین تصریح می کند.  در عوض، همۀ جهان باید برای وحدت تالش کند.«هیچگاه: است

 «.مسئلۀ دولت جهانی در مرکز همۀ مسئل قرار دارد»
 نوشته، مارکس که معنا این به نه اما صحبت می کند، خصوصی مالکیت در بارۀ الغای همچنین شوآب

 تدریج  پول نقد به.آسا مدیریت خواهد شد غول انحصارات توسط جهان اقتصاد که کل این معنی به بلکه
 خودروهای اعمال خواهد شد، غذا آب، مصرف در محدودیت هایی .می شود حذف جهان سراسر در

 نحوۀ می توانید راکفلر بنیاد وبسایت  در.شود پاکیزه تر باید جهان زیرا، .داشت نخواهند وجود شخصی
 آنچه که به تعداد جمعیت جهان مربوط می شود، .کنید مطالعه را نسخه غذایی با محصوات توزیع

 به ابتال به همان نسبت خطر... بیشتر جمعیتی رشد هرچه»کالئوس شوآب اطمینان می دهد، که 
 مبنی روسیه جمهور رئیس اظهارات اظهاراتی، چنین پس زمینۀ  ضمناًال، در!«بیشتر جدید همه گیری های

 .می رسد نظر به عجیب بسیار شود، پر اواد تبدیل بزرگ خانواده یک به باید ما کشور ملی ایدۀ اینکه بر
 حتی به بزرگ، نه فقط به خانواده های کس هیچ که شده، ادغام جهانی چنان نظام در روسیه که آنجایی از

 آن تحقق که می رسد نظر به انتخابات از وعدۀ قبل مانند جمهور رئیس پیشنهاد ندارد، نیاز خانواده 
. است نشده پیش بینی

 تا ،٢٠٣۵ سال تا »:خواهند شد زمین کرۀ روی الباقی جمعیت جایگزین  هاروبات شوآب، گفته به
 خودکار می توانند  هاسرگرمی درحوزۀ٪ ۵٩ و تجارت در مشاغل٪ ٧۵ رستوران ها، در مشاغل٪ ٨۶

اما نه . خواهد شد ارائه شرط و قید بدون اولیه، درآمد مردم به .داشت نخواهد وجود شغلی هیچ. «شوند
 افراد برای نیز فقط غذایی نسخه های مطمئناًال ! به همه، بلکه، فقط برای آن هایی مایه کوبی شده اند

البته، چندی پیش دولت ایران در یک پیشدستی آشکار اعالم کرد که به افراد )می شود  صادر واکسینه شده
 و آزمایش. (واکسینه نشده اجازۀ ورود به فروشگاه ها و استفاده از خدمات اجتماعی داده نخواهد شد

برای  و خواهند  کرد دریافت بهداشتی پاسپورت  هاواکسینه شده .شد خواهد منظم اجباری واکسیناسیون
 .اعمال خواهد شد مجازات ها حتی و محدودیت ها کنند، بهداشتی خودداری الزامات رعایت از که کسانی

 .است شده شروع روسیه، سیاستمداران وعده های برخالف شوآب، از وعده های بند اجرای این
 واکسینه افراد برای مجازات ها و اعمال محدودیت ، بهداشتی صدور گذرنامه های و اجباری واکسیناسیون

انجام  حال در جا، بی هیچ مالحظه و بی هیچ قید و شرطی همه در اجباری همچنین، آزمایشات و نشده



واکسن بزنند، صحبت  نمی خواهند که کسانی برای اجباری کار اردوگاه های از حاضر حال در .است
ددمنشانه  و قامت هیوایی بی معنی در ویتنام روی می دهد، یا استرالیا مانند در کشورهایی آنچه. می کنند

 .است
*** 

بلکه،  نیست، تخیلی ها این هیچیک از که است این اصلی نکته اما! است کار شروع همۀ این ها هنوز
. هم اکنون واقعیت دارد

 رؤسای دائمی آتالی، مشاور ژاک .می کند پیشنهاد نیز را تکامل انسان شوآب حال، همین در اما
 خود جنجالی سخنرانی در آتالی .کرد صحبت موضوع همین بارۀ در ٢٠٢١ ژوئیه نیز در فرانسه جمهور
 .باشد« شیء»، یک «مصنوع» انسان باید یک .شود هدایت و کنترل باید انسان تکامل که داشت اظهار

. انسان اصالح شود« کد»است  شود؛ ازم ساخته رایانه و انسان ترکیبی از- انسان جدید گونۀ است ازم
 نرم تر کمی احتمااًال  خوب، .کند، که شوآب می گوید می صحبت همان موضوع مورد در در مجموع، آتالی

دستور کار »صحیح انسان، هم « کد» با این حال، هم واکسیناسیون بمثابه ضامن ایجاد .صحبت می کند
 چه)شنیده می شود  نیز او صحبت های مضر در محصوات سایر و شکر امتناع از همچنین، و« سبز

هیچ  کس هیچ دیگر. (گرفت خواهند تصمیم است، در داووس یا بنیاد راکفلر مضر کسی چه برای چیزی
 :مطمئن شود می تواند  هر کس این را تتوری توطئه تصور می کند، خودش.نمی کند پنهان را چیزی
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« جدید شجاع دنیای» و آلدوس هاکسلی ،پروفسور والنتین کاتاسانوف آتالی، سخنرانی با ارتباط در
 تسمه محصوالت آن دنیا ساکنان»: جدید را یادآوری می کند زندگی یک فرایند ایجاد او، مخصوصا،

 .گردید آغاز شد، داده قرار مخصوص  هایبطری در که تخمک رحمی خارج از لقاح با تولید .بودند نقاله
 .داشتند متفاوتی ویژگی های شدند، خارج مونتاژ خط از که نهایی محصوالت و بودند متفاوت بطری ها
 از «جدید شجاع دنیای» اربابان .شدند برنامه ریزی بطری ها در جنین آغازین تشکیل مرحلۀ در تفاوت ها

 ،«بتا» )متوسط طبقۀ ،(«آلفا» کاست )نخبگان بتوانند ها آن کمک به تا کردند استفاده ژنتیکی کد چندین
 .«کنند امروز را تولید یادآوران مبهم انسان ،(«اپسیلون»، «دلتا» )پایین طبقه و( «گاما»

- قهرمان فیلم اتحاد شوروی هاس،  مثال، دکتر.آورد خاطر به نیز را دیگر طرح های می توان اما
 جامعه» ایجاد برای نازی ها برنامه های مورد ، در(ساّوا کولیش، کارگردان، ١٩۶٨سال )« فصل مرده»

 بعنوان نه مورد این در عدالت زیرا، .است دیگر مارکس ضد یک این  البته،.کرد صحبت «عادانه
 کمک با انسان از جدیدی نژاد پرورش بعنوان بلکه استثمار، لغو بعنوان نه ، جهانی تکامل و توسعه امکان

 یک اساس بر فقط جدید ایده های گفت، هاس دکتر .می شود واکسیناسیون است، درک که نوعی RH گاز

 .بود خواهد  جدید آدم ها هایگونه متشکل از  جامعۀ آینده، جامعۀ.شوند می توانند ظاهر جدید علمی مبنای
باغ  دانشمندان در شاعران، متفکران، نخبگان، یعنی فقط. دیگر نه غنی وجود خواهد داشت، نه فقیر»

 نژادهای نمایندگان <...>می پرسید، پس چه کسی کار خواهد کرد؟ . خواهند کرد زندگی جدید عدن
در ادامه دکتر هاس توضیح . «کرد خواهند کار می گیرند، قرار روان شیمیایی درمان تحت که فرودست

 کد بزرگ، در دوزهای و می کند تشدید را انسان توانایی های کوچک، گاز در دوزهای»می دهد، که 
 مردم .نخواهند داشت دسترسی «بیرونی اطالعات به هیچ گونه» جدید افراد این .«می دهد تغییر را انسان

 استعدادتر با آن یکی می کند، زندگی بهتر یک نفر! از چه چیز می بینند؟ از مقایسه را آسیب بیشترین
 قرار روانی شیمیایی درمان  اما افرادی که تحت.و آن دیگری قوی تر است ثروتمندتر دیگری است،

 برای این شاد خواهند بود که جایشان گرم است، که گوجه .بود خواهند شاد مداوم طور به می گیرند،
 لوبیای سوپ بیفتد، اتفاقی هر دو، ساعت در دقیقاًال  که می درخشد، ن سرخ است، که خورشید شافرنگی

https://nobulart.com/jacques-attali-changing-the-code/


 شوآب کالئوس آیا .«کند کار پشتکار با اینکه بر مشروط .زن یک- شب و می کنند، دریافت را خود مغذی
 !نمی گوید؟ را همین

 جدید انسان خادم، درست  هایدکتر هاس به این بسنده نمی کند، برای اینکه در برنامۀ او ایجاد گونه
انسان : تصور کنید. مثل آن که طبیعت عاقالنه در کندو، در انۀ مورچه انجام می دهد، وجود داشت

انسان روبات به هیچ چیز < ...>!در این حال، او نیاز دیگری ندارد. بافنده، انسان نانوا، انسان راننده
 فیل که همانطور .می کند تولید را خودش نوع می کند، مثل تولید و است راضی چیز همه از فکر نمی کند،

برای ! شد حذف .شود متولد ریاضیدان نیز نمی تواند یک طالیی مرد یک نمی شود، از متولد گربه از
 آلدوس هاکسلیژاک آتالی چیزی غیر از   آیا.«می گذارد تأثیر انسان ژنتیکی ساختار بر RH اینکه گاز
 !می گوید؟

*** 

 کتاب، ابتدای در کارلسون به بچه والدین تقریباًال مانند آتالی و شوآب به اشاره با واکسیناسیون، حامیان
 چرا پس هستند، مضر واکسن ها اگر آن ها می گویند،. می کنند استناد مایه کوبی کارزار جهانی جنبۀ به

 نخبگان طالیی، میلیاردهای  ها آن هاس، دکتر گفته به کرده اند؟ واکسینه متحده ایاات و اروپا اسرائیل،
 اسرائیل احشام تمام که نداده قول به کسی حال به تا کس هیچ زیرا، .ندارد انتقاد جای استدال این .هستند

زندگی » جنبش که تصور هم نمی کند کس هیچ .دهند تشکیل را جهان نخبگان متحدۀ آمریکا ایاات و
 پست ترین مانند آمریکایی، سفیدپوستان اما و .شکل گرفت خود خودی به آمریکا در «سیاهان مهم است

 سفیدپوستان بنابراین، .کرده اند ابداع خود را خود سیاهپوست هموطنان بوسیدن کفش های احمق ها،
. ندارند زیادی هستند، ارزش چندان اقلیت در سیاهان با مقایسه در اتفاقاًال  که آمریکایی،

 .شد منتشر اینترنت در شوآب نسب کالئوس و اصل مورد در اطالعاتی اخیراًال . یک مسئلۀ جالب تر
 ،در عوض.  اما معلوم شد که اینطور نیست.بوده است مرتبط روچیلد خانه با مادرش نوشتند، که انگار

 ویلهلم اوژن ، شوآب کالئوس پدر که شد  معلوم.شد آشکار ما «قهرمان» شجره نامۀ از جالب تری جزئیات
 باشکوه شهر در را (Escher-Wyss & Co )و شرکاء وایس- ِاِشرشرکت  ریاست ١٩٨٢ سال تا ،شوآب

 ویژۀ حمایت تحت دوم جهانی جنگ طول در شرکت که این است توجه  قابل.داشت عهده بر راونسبورگ
 .کرد دریافت را «نمونه سوسیالیستی ناسیونال شرکت» عنوان حتی و بود هیتلر

 کار کوچک مخصوص اردوگاه یک که تصدیق می کند لیندائو شهر از  تاریخ نگار محلیشوایزر کارل
 بر همه چیز، عالوه راونسبورگ، شهر .داشت وجود و شرکاء وایس- ِاِشر کارخانۀ قلمرو در اجباری
 مؤسسۀ را که بودجۀ آزمایشاتی حال، هر به .می شود شناخته نژاد اصالح مراکز از یکی بعنوان

 توسط داد، انجام مردم روی جنگ طول در در برلین ویلهلم قیصر اصالح نژادی و وراثت مردم شناسی،

 در که شوآب، کالئوس کنیم هر گاه تصور بود خواهد ساده لوحی هم باز .می شد تأمین راکفلر بنیاد همان
  لنینیستی-مارکسیستی اندیشه های روح با شد، متولد نازیسم مرکز در و یک خانوادۀ نازی در ١٩٣٨ سال

 .حامیانش و شوآب پدر کار یعنی ادامۀ« بزرگ بازآرایی ».یافته است پرورش فوئرباخ انساندوستی یا
 !همچنین، یعنی اصالح نژاد، اما در نوع خود. یعنی جفت گیری ایدۀ نبرد من با تعالیم یسوعیان

 پس .کنیم ممترکز« خادم انسان» عبارت روی را خود توجه و هاس دکتر تک گویی به برگردیم حال

با موضوع  میزگرد در مسکو یک ،٢٠٢٠ اوت سال ٢۵ در. ٢٠٢٠برگردیم به سال  مجدداًال  آن، از
« ٢٠٢٠آرمیا »در چارچوب انجمن « مبارزه برای تاریخ، مبارزه برای آینده. روانی دفاع»
 ملی تحقیقات مرکز ، رئیسمیخائیل کاوالچوک سخنرانان، میان از .برگزار گردید (٢٠٢٠ارتش)
تولید  و ژنتیکی فن آوری های مورد در که روسیه، علوم آکادمی مسئول عضو ،«کورچاتوف مؤسسه»

کاوالچوک . کرد، بیش از همه توجهات را به خود جلب نمود صحبت ...ها آن کمک با «انسان خادم»
 .کرده ایم حمله می شد، تلقی خدا خاص قبالًال  آنچه که به ما که درجه ای رسیده به معاصر علم سطح»: گفت



فصل » بویژه کاوالچوک با استناد به .«فقط بعنوان مثال ذکر می کنم را ژنتیکی فناوری های اینجا در من
مادۀ  یک از یا فرد یک از زیستی روبات یک ایجاد امکان ها ، توضیح داد، که امروز فن آوری«مرده

«. اصالح نژاد»: آتالی اضافه می کند. «سازی انسان به»: شوآب می گوید. کرده است فراهم را زیستی

عالوه بر این، کاوالچوف گزارش سازمان بهداشت جهانی را نه برای سالمتی مردم، بلکه، بمنظور 
کاوالچوف این مسئله را . ارزیابی کرد« تحت نظر گرفتن وضعیت سالمتی مردم و تأثیرگذاری برآن»

آن وقت او اظهار .  توضیح داد٢٠١۵حتی طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون روسیه در سال 
آورده  به وجود انسان تکامل روند در[ مداخله برای ]واقعی فرصت یک امروزه فن آوری»داشت، که 

 >…< شود ایجاد «انسان خادم»- انسان معاصر از جدیدی زیرگونه اساساًا  که است این هدف و. است
 و مثل تولید کنترل مسئله دوم، >…< محدود اول، خودآگاهی: است ساده خدمتی بسیار انسان ویژگی

 نیز، برای انجام این و. هستند ژنتیکی شده اصالح محصوالت ها این است، ارزان غذای مورد سوم،
  هایزیرگونه پرورش برای فن آوری واقعی امکان یک امروزه عمل، یعنی در. است آماده شرایط همۀ
 .«است شده خدمتی ایجاد افراد

 ما خوب، . در اینترنت کاوالچوک را به مسخره گرفتند٢٠٢٠ و هم در سال ٢٠١۵سال البته، هم در 
 بگذار هر کسی که همۀ این ها را توطئۀ مضحک تصور می کند، توضیح دهد و .هستیم تمسخر آماده نیز

آموزش دهد، که در مورد کتاب کالئوس شوآب، سخنرانی ژاک آتالی، اطالعیۀ بانک جهانی چه نظری 
دارد؛ چرا سخنان شوآب راجع به مایه کوبی با واقعیت مطابقت دارد؛ معنی این کارناوال واکسیناسیون در 

در عین حال، بگذار بگویند، چرا ما را مجبور می کنند تا .  ناقل چیست هایسراسر جهان، آن هم با واکسن
، «شیر»، سیاه را سفید بنامیم و در حالیکه روی قفسی که شیر داخل آن است، نوشته  ها رانبینیمواقعیت

 .«چرا به چشم های خودمان باور نکنیم
*** 

همۀ  از علمی، بحث واقعیت گرفتن نادیده با بی ادبانه، و بطرز پرخاشگرانه رسانه های جمعی چرا
 با که کسانی دهند نشان می کنند سعی و می کنند استفاده شعور دستکاری برای شناخته شده روش های

 این اگر حتی حاشیه ساز هستند؟ نادان، متوهم، افراد مخالفند، واکسیناسیون و قرنطینه سیاست
چگونه ! باشند کرده داروسازی یا علم ژنتیک ویروس شناسی، وقف را خود زندگی تمام «حاشیه سازان»

 نمی دهد اجازه او دانش و تجربه نجابت، که دلیل این به فقط ناگهان ایق ممکن است، که یک انسان
 افراد نظر برخی از کند، انکار حقایق را و کند یاد به دروغ سوگند دروغ بدهد، شهادت بگوید، دروغ

روزنامه نگاران و - شمرده شود؟ و بر چه اساسی نادان های واقعی نادان طرفدار واکسیناسیون
 اینقدر ها آن که چرا پرسیم نمی این را کنند؟ ما بدنام را شایسته افراد می دهند اجازه خود سیاستمداران به

 خواهند رهایی جنایات مسئولیت همۀ تصور می کنند که از هستند و مطمئن خود از بی مجازات ماندن
 تلویزیون برای صفحه فکر می کنند هیاهوی دعوت روزمره در دلیل است که این شاید به .یافت

 افراد چرا: سؤال مهمترین البته  و.خواهند شد آن ها بخشیده و به پایان خواهد رسید روزی واکسیناسیون
 هشدار سازمان بهداشت جهانی تجاوز و ژنتیک آوری فن خطر مورد در بارها دولت رئیس به نزدیک

 این آشکارا [رئیس سازمان بهداشت روسیه] پاپووا آنا و[شهردار مسکو] سابیانین سرگئی می دهند، اما
 می شوند؟ مردم و دیدن کشور آسیب باعث و می گیرند نادیده را هشدارها

 متخصصان  کتبی هایبانضمام شهادت)جدیدی  شکوائیۀ مختلف کشورهای وکالی حال، همین در
 ، متخصصکوین مک کرنانوبل،  جایزه برندۀ ویروس شناس، مونتانیه آنتوان لوک مثال، بعنوان- مشهور

کشورهای  داشتن دولت های مبنی بر نقش( دیگران عصبی و های بیماری متخصص و اعصاب و مغز
 به نورنبرگ قوانین نقض و بشریت علیه جنایت نسل کشی، در ها آن مشاوران و جهان رهبران مختلف،

- سارس این ویروس»، که  انداین وکال در شکایت خود متذکر شده. داده اند بین المللی ارائه کیفری دادگاه



 علیه مرحله دو در و شده طراحی ویژه بیولوژیکی سالح  بعنوان یک١٩-کووید علیه واکسن و ٢-کوو
. «استفاده شد جهان بی گناه مردم

بیست پزشک، از جمله رهبران علم پزشکی دارای شهرت جهانی که به منجالب سقوط کرده اند،  در »
هستند که در نتیجۀ  انسان های بی دفاعی آمادۀ سرکوب و افراد بی روح ها آن همۀ .اند صندلی متهم نشسته

 حقوق طبیعی خود تنگدستی و بدبختی شده، از دولت ها گرفتار فقر، جنایتکارانۀ و سیاست های بی رحمانه
 دقیقاًال همه. «ها سوگند بقراط را که رسماَ از حفظ یاد کرده اند، زیر پا گذاشتند آن  همۀ.گردیده اند محروم

 دادستان تلفورد تیلور آن ها سخنان .مربوط نمی شود ما امروز ی فوق به هاگفته توجه کنید، .اینطورند
. گفت امروز مورد در می توان کلمه، به کلمه  را سخنان همین اما .آمریکایی در دادگاه نورنبرگ هستند

می نامیم، عبارت است از نابودسازی فرهنگ، تحصیل، علم  را مضحکه ما آن روسیه در فرایندی که
این فقط قدم اول است به سوی . و دستکاری شعور به کمک رسانه های جمعی با استفاده از فنون  خاص

زدایی، به سوی وادار کردن مردم به قبول شرکت داوطلبانه در ژن درمانی یا روان درمانی شیمیایی  انسان
 روشن جهانی انسان زدایی سازماندهان برنامه های اما .نیست مشخص دقیقاًال  درمان این عواقب. وسیع
. نیستند مخفی برنامه ها این خاص اینکه، .است

 به اجرای هستند، که هرچه یا انسان خوار خاص زیرگونه های از برخی خزندگان، دیوانه، افراد
 و هضم خواهد کرد را ها این همه بشریت آیا .دست زده اند خود جنایتکارانه و جنون آمیز ایده های

 از جایی کمک منتظر- نمی آید سرخ ارتش اما نوین خواهد انداخت؟ آشویتس درون به را خود داوطلبانه
 همانطور دقیقاًال  چیز همه. نکنیم، فردا دیر خواهد شد مقاومت دیوانه ها این برابر در امروز اگر و .نباشید

 .است داده وعده شواب خواهد شد، که

 (Svetlana ZAMLELOVA) سوتالنا زامللووا

. مترجم منتقد، روزنامه نگار، نویسنده،

 :پی نوشت

هم برای عوام، هم برای - تحلیلی نسبتاًال بلند، در واقع، یک جزوۀ نسبتاًال جامع است- این جستار علمی
انتظار می رود همۀ متخصصان، همۀ پژوهشگران، همۀ ! خواص، برای اهالی مطالعه، تحقیق، پژوهش

و اگر . محققان و بطور کلی هر کسی که دل در گرو نجات بشریت دارد، با حوصله آن را مطالعه نماید
 .چنانچه کسی آن را خالف واقع تصور کند، ازم است درک و برداشت خود را توضیح دهد

زیرا، طراحان . ابعاد فاجعه ایی که در حال وقوع است، شاید برای بسیاری ها حتی قابل تصور نباشد
فتنۀ کرونا، به کمک دولت ها و رسانه های جمعی بطرز هولناکی بشریت جهان را شستشوی مغزی نموده، 

بگونه ای که قریب به اتفاق جمعیت حتی نمی تواند . فریب داده و اذهان عمومی بشدت مسموم کرده اند
درک کند که این فتنه اگر چه با غرش جنگنده ها، توپ ها، تانک ها، انفجار نارنجک ها، بمب ها و 

 و خرابی های عظیم و کشتارهای خونین ده ها میلیونی مانند  هاموشک ها، نفیر گلوله های مسلسل ها و تفنگ
جنگ های جهانی اول و دوم و دیگر جنگ ها همراه نخواهد بود، اما رفته رفته ابعاد کشتار خاموش آن نه 

میلیونی، که سر به میلیاردها خواهد زد و مابقی انسان ها نیز به نوع جدید برده، به گونۀ جدید انسان 
 .روباتی تبدیل خواهند شد

در چنین شرایط وانفسا، بنظر می رسد دولت ایران با عملکرد خود ثابت می کند که یکی از آن 
چرا که این . دولت هایی است که وکالی کشورهای مختلف از آن ها به دادگاه کیفر شکایت کرده است

گوشش به حرف هیچ متخصص، کارشناس، پژوهشگر آگاه . «نه خداد را قبول دارد، نه خرما را»دولت 
و مستقل بده کار نیست، به هیچ سند و مدرکی توجه نمی کند جز اجرای دقیق دستورات و فرامین اربابان 



جنایی به اصطالح بهداشت جهانی - جز دستورالعمل های سازمان مافیاییدولت نامرئی جهانی؛ - جهان
 از این رو، ! با ابتکار و پول بنیاد مافیایی راکفلر بدست برادران دالس تشکیل گردید١٩۴٨که در سال 

برای اثبات تسلیم و سر فرودآوردن صادقانۀ خود در مقابل آقایان جهان، برای نشان دادن فرودستی و 
ها، در ابعاد هولناکی به شستشویی مغزی مردم می پرازد تا بیش از چهار دهه  اطاعت محض خود از آن

 . جنایت خود علیه ملت ایران را در قالب واکسیناسیون عمومی به حد کمال برساند

مقامات رسمی کشور بمنظور تکمیل این جنایت هولناک، بدون اینکه به هشدار آیت هللا خامنه تره هم 
واکسن های فایزر و جونسون و جونسون را  به - ده  میلیون دوز از خطرنا ک ترین واکسن هاخرد کنند، 

 پس از این، وزیر بهداشت اعالم کرد که بزودی فقط افراد واکسنه شده مجاز به استفاده .ایران وارد کردند

آقای رئیسی، رئیس جمهور نیز در جایگاه . از خدمات اجتماعی خواهند بود که اکنون بخشاًال اجرا می شود
 جمعیت ایران ٪٧٠سخنگوی دولت، ضمن تأکید بر رعایت اکید به اصطالح مقررات بهداشتی، گفت که 

 ... تا آذر ماه واکسینه خواهد شد

 ١٣۵٧با این حساب، معلوم می شود که سران چهار قدرت غربی در کنفرانس گوادالوپ در دی ماه 
ها درست پیش بینی  کرده بودند که ایران بدست چه  آن. شاه خائن را بی جا خالی نکردند- پشت نوکر خود

خواهد افتاد  ( و سیاست های داخلی هاشباهت کامل بلحاظ ایدئولوژیک و اغلب عملکرد)نیروی شبه طالبانی 
 .و در چه سمتی هدایت خواهد شد

 شیری. م. ا

 ١۴٠٠میزان -  مهر۶

 وب  سایت حزب کمونیست روسیه: منبع
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