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چ واکسنی برای جلوگیری از کروناویروس ضروی نیستیه  

 پیتر کوئینگ

Par Peter Koenig 

2020آوریل  4مرکز پژوهش های جهانی سازی،   

 دربارۀ پیتر کوئینگ :

پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب  

سال در بانک جهانی و سازمان جهانی  30و محیط زیست است. او طی بیش از 

بهداشت در سراسر جهان به عالوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار 

های ایاالت متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی  کرده است. او در دانشگاه

 برگزار می کند. پیتر کوئینک پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی...

Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, 

Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker 
Blog, le New Eastern Outlook (NEO) 

ان  دلهره داست–و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار 

داستان  –1آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها

سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او به  30تخیلی بر اساس واقعیات و 

 را نیز نوشته است. 2بالک  کتاب نظم جهای و انقالب همکاری کریستوفر

***  

 

                                                           
1 Implosion: An Economic Thriller About War, Environmental Destruction and Corporate 

Greed (Anglais) Relié – 4 janvier 2008 

2 World Order and Revolution 

https://www.mondialisation.ca/author/peter-koenig


2 
 

 

رئیس جمهور ترامپ اعالمیۀ پیشین خود را مبنی بر  ک تایمز،نیویورمارس در  30بر اساس گزارش روز 
وقت آن رسیده »  بجای و تمدید کرد آوریل 12تا  را آن و پس گرفت 19-پایان قرنطینه به دلیل کووید

ریل ضروری تا پایان ماه آو یادآور شد که تمدید قرنطینه شاید نیز «ست که به بازگشت به کار فکر کنیما
مله از مشاورتهای مشاوران او از ج قرنطینه نپایا این تغییر در تاریخ، و شاید حتا تا پایان ماه ژوئن.  باشد

، 4(NIAIDمتحدۀ آمریکا ) سسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار در ایاالتمؤمدیر  3دکتر آنتونی فاسی
 تبعیت می کند.5(NIHدر بطن مؤسسۀ ملی بهداشت )

*** 

تا کنون خیلی کمتر از گریپ عادی در کوران سالهای گذشته موجب آلودگی شده  19-ویروس کووید
فوتی  36000مورد آلودگی در جهان با  750000مارس گذشته از  30است. سازمان جهانی بهداشت در 

فوتی بوده است.  3000مورد آلودگی با  161000محاسبه برای ایاالت متحدۀ آمریکا یاد کرده است. این 
فاسی می گوید که میلیونها نفر در ایاالت متحدۀ آمریکا ممکن است  با وجود این شارع هشدار دکتر آنتونی

، نفر نیز فوت خواهند کرد. و بر حسب اتفاق 200000تا  100000به کروناویروس مبتال شوند و بین 
 بیل گیتس نیز تقریباً از همین ارقام استفاده کرده است.

 همۀ این جریان فقط به این دلیل بوده که واکسن را به مردم تحمیل کنند.

 

 

                                                           
3 Dr Anthony Fauci 
4 National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
 
5 National Institute for Health 
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 واکسن چند میلیارد دالری ضروری نیست.

( و بنیاد بیل و ملیندا گیتس NIAID) مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماری های واگیردار در ایاالت متحدۀ آمریکا
 همکاری می کنند. 19-کووید برای ساخت واکسن علیه

لین اکید و داروهای با هزینۀ نسبتاً نازل و دیسیپ را 19-ویروس کوویدمی توانیم چین نشان داده است که 
همان داروها و اقداماتی که یا موفقیت در کوران قرنها برای پیشگیری و درمان یعنی با . سنتی مهار کنیم

 هر گونه بیماری ویروسی استفاده شده است.

یا علیه ویروسهای کرونا ]چون که ویروس کرونا از ده ها سال پیش  19-پیش از همه، واکسن علیه کووید
اکسن و درمان نمی کنند. در بهترین حالت در چند نوع شناسائی شده[ واکسنی ست علیه گریپ. واکسن ها

سن نی موردی که بدون واکیع نداز عفونت فرد جلوگیری کو ی های ضد گریپ می تواند از ویروس جلوگیر
درصد تخمین زده  50تا  20نیز ممکن خواهد بود. توان تأثیر گذاری واکسن های ضد گریپ عموماً بین 

ای رفزاینده ای ب و فرصت مناسبشده است. ]می توانیم نتیجه بگیریم که[ واکسن ها پیش از همه 
 .بوده استی داروسازی شرکتها

 را نیز ببینید. 7و آنجا 6اینجا ،است می پردازیم آن آشکار شده که تأثیراتسپس، در اینجا چندین داروئی 

که یکی از پنج دانشمند برتر در زمینۀ بیماریهای واگیردار در جهان  8پروفسور فرانسوی دیدیه رائولت -
هزینه ، داروئی شناخته شده، ساده و کم 10)کلوروکین یا پالکنیل(  9است استفاده از هیدروکسی کلوروکین

                                                           
6 ceci  
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-
occidentale/5643388 

 
7 cela 
https://childrenshealthdefense.org/news/does-the-coronavirus-pandemic-serve-a-global-agenda/ 
 
8 Didier Raoult 
9 Hydroxychloroquine 
10 Chloroquine ou Plaquenil 

https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388
https://childrenshealthdefense.org/news/does-the-coronavirus-pandemic-serve-a-global-agenda/
https://childrenshealthdefense.org/news/does-the-coronavirus-pandemic-serve-a-global-agenda/
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روی توان تأثیر گذاری اش  و عالوه بر این، 11استفاده شده است برای مبارزه علیه ماالریا در عین حال که
 به اثبات رسیده است. 12مانند سارس نیز ویروس های کرونای پیشین

 

 

آزمایش های درمانی در مؤسسۀ او )پروفسور دیدیه رائولت( و در چین نشان داده  2020از نیمۀ ماه فوریه 
دارو می تواند به شکل فوق العاده ای شارژ ویروسی را کاهش دهد و موجب بهبودی بیمار  است که این

د که نبیمار منتشر و اعالم کرد 100 شود. دانشمندان چینی نخستین آزمایش های خود را روی بیش از
 19-دوویکلروکین را در راه کارهای جدید خود برای درمان بیماران مبتال به ک هیئت بهداشت ملی  چین

 .13را توصیه می کند

                                                           

تقویت می شود که نوعی آنتی بیوتیک است.  Azithromycineکین با ازیترومیسین ومترجم : تأثیر هیدرواکسیدکلور 11 

برای آنانی که در خارج از فرانسه به سر می برند الزم به یاد آوری ست که بحث و جدل بسیار جنجالی دربارۀ این 
ین جنگی علیه ویروس در شهر مارسی را به عهده دارد دانشمندی که مدیریت یک آزمایشگاه سوپر مدرن بخوانید ماش

فرانسه به شیوه ای استفاده از این دارو را مجاز دانسته اند که دقیقاً  ل شگفت آوری مقامات دولتو به شک براه افتاده
ایز ج مخالف توصیۀ پروفسور رائولت است، یعنی آن را برای بیمارانی که در وضعیت حاد  و پیشرفته قرار گرفته اند

رائولت این دارو را برای آنانی که آلودگیشان وخامت پیدا کرده ابداً توصیه ور دیدیه دانسته است. در حالی که پروفس
افه کنیم اض تلقی کرده اند. در تبانی «بیگ فارما» با سه و امانوئل ماکرون را نمی کند. به همین علت برخی دولت فران

ا به نام پروفسور رائولت نام گذاری کنیم، پس، تا پیش از رویداد رائولت داروی که تا پیش از رویدادی که باید آن ر
هیدرواکسیدکلورکین حتا بدون نسخۀ پزشک در داروخانه ها بفروش می رسید، ولی تقریباً از یک ماه پیش بدون مجوز 

ذخیرۀ ماسک به سرقت رفته و  دولت فروش آن ممنوع اعالم شده و حتا ذخیرۀ کلوروکین دولت فرانسه احتماالً همراه با

شکایت نامه ای علیه  Ménatبرخی پزشکان مانند دکتر منا  گویا بخشی از این دارو به مراکش فروخته شده است.

اقدامات دولت فرانسه در زمینۀ استفاده از این دارو تهیه کرده و همراه با پزشکان دیگر در انترنت آن را به امضای 

نفر آن را  351108تعداد  2020آوریل  9به وقت پاریس، روز  21ن ساعت )حدود ساعت کاربران می رساند، تا ای

 امضا کرده اند.
12 SARS - Severe acute respiratory syndrome 

 مترجم : نشانگان تنفسی حاد )ویکیپدیا(
 

توضیح دادم، پروفسور  9 مترجم : البته نویسنده در اینجا به دقت توضیح نداده، ولی همان گونه که در پاورقی شمارۀ 13 

رائولت این دارو را تحت شرایط خاصی تجویز می کند، از دیدگاه او و گروهی که از نظریۀ او دفاع می کنند، کلروکین 
و برای بیمارانی کارآئی دارد که در آغاز ابتال به ویروس کرونا به سر می برند. چند هفته پیش  «معجزه نمی کند»

بیمار در شهر مارسی گزارش می داد که به این شیوه درمان شده بودند و تنها یک نفر فوتی  701پروفسور فرانسوی از 

با وجود این جریانی در  این دارو بستگی نداشته است...استفاده از وجود داشته که گویا علت مرگ او نیز صرفاً به 
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، داروی ضد ویروسی که خیلی مؤثر بوده 14بی 2برای استفاده از انترفرون آلفا  چین و کوبا -
سال پیش در کوبا ساخته شده، ولی به دلیل محاصره ای که ایاالت متحدۀ آمریکا به  39و 

بی به  2انترفرون آلفا کوبا و عموم تعلقات این کشور تحمیل کرده ناشناخته باقی مانده است. 
نشان داده و هم اکنون این دارو مشترکاٌ  19-ارزه علیه کوویدهمچنین تأثیرات خود را در مب

 در چین ساخته می شود.

هند از دیرباز یک داروی طبیعی قدیمی وجود دارد به نام  سنتیو  مکتب علمی 15در آیورودا -
 ]این ادویۀ طالئی[ را  در ن )که در زردچوبه وجود دارد( که شرکتهای داروسازیکورکومی

]غالباً به نام مکمل غذائی[ تولید می کنند. این ترکیب ضد التهاب و آنتی اشکال کپسول 
اکسیدان است که با موفقیت برای درمان سرطان، بیماریهای عفونی و، البته، انواع ویروس 

 کرونا استفاده شده است.

ارت است از استفادۀ ویتامین ث قوی، و داروهای ساده ولی مؤثر دیگری وجود دارد که عب -
 )میکرو نوتریمان( عصاره ، و عموماً استفاده از ذره مواد غذائی3به همین گونه ویتامین دی 

 (. A, B, C, D, Eبرای مبارزه علیه عفونتها، به ویژه ویتامینهای آ، بی، ث، دی، ای. )

داروهائی هستند که از هزاران سال پیش چینی های   16نقرۀ کلوئیدیمحصوالت حاوی  -
قدیمی، رمی ها و مصریها استفاده می کرده اند. این داروها به شکل مایع از طریق بلعیدن از 
راه دهان، یا تزریق از طریق پوست استفاده می شود.  محصوالتی که حاوی نقرۀ کلوئیدی 

                                                           

الفند. حتا وقتی که میدانیم که هیچ راه حل فرانسه وجود دارد که دولت نیز جزئی از آنهاست با استفاده از این دارو مخ
دیگری فعالً وجود ندارد. ولی بر عکس دولت فرانسه به شیوه ای عمل می کند که این دارو و پروفسور رائولت را بی 
اعتبار جلوه دهد. در هرصورت با توجه به داده های کنونی این نتیجه گیری خیلی طبیعی و ساده بنظر می رسد : دولت 

، ماکرون متحد داروسازان بزرگ و طرح بیلدربرگ برای کاهش جمعیت جهان که با کشتار کهن ساالن و افرادی فرانسه
تیجه در ن که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند و ادامه می یابد آنانی یا با ، وهای خاصی دارند آغاز می شود که شکنندگی

نتیجه این که انسانها در اثر تغذیۀ بد و ، ارزان قیمت بااستفاده از محصوالت مسموم صنعت غذائیدر بهترین وضعیت 
را  قعیتمی توانیم این وا ، برای مثال،همان گونه که امروز .خواهند بودمسموم در مقابله با ویروسها و باکتریها ناتوان 

بین سیاهپوستان آمریکا ببینیم که عالوه بر فقدان دسترسی به بهداشت و در شرایط فقر مزمن از عوامل جانبی دیگر بیش 
، در حالی یان را می بینیمائاروپامروز  از دیگران در خطر ویروس کرونا قرار دارند، از جمله بیماری چاقی و دیابت.

که اتحادیۀ اروپا در جایگاه نمایندۀ الیگارشی کشورهای اروپائی ثروتهای ملی را به بانکهای  ورشکسته می دهد تا 
شت ادوصی بهای سود بیشتر برای بخش خصرب . نظام سرمایه داریدم را از خانه هایشان بیرون کنندمر نانمتعاقباً آ

در اسپانیا می بینیم،  19-کرد، و امروز نتایج اسفناک و تراژیک این را روند را در پی آمدهای کووید عمومی را قربانی 

در  نفر 400تا  300مبتال در مجموعه های ویژۀ خودشان به ضرب یک پرستار برای  مثل ایتالیا، فرانسه سالمندان

داری به اینجا رسیده است که تصمیم می گیرد چه کسی باید زنده بماند و چه امروز نظام سرمایه ... ی می میرندتنهائ
بیمارستانها را به کام بخش خصوصی تعطیل می کردند و پرسنل بهداشتی را به بی کاری محکوم کسی باید بمیرد. وقتی 

 مسموم می کرد. موبیل سیارۀ ما را میلیون اتو 25معادل  «پاکبو»  کشتی تفریحی 100می کردند، 
14 Interféron Alpha 2B 
15 ayurvédique, ayurveda 
16 Argent Clloïdal 
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 ارزه علیه باکتریها و ویروسها را تسهیلهستند دستگاه ایمنی ]بدن [ را تقویت می کنند، مب

/ایدز )ویروس نقص ایمنی انسانی(، زونا، تب سازند، و برای درمان سرطان، اچ آی وی می
 استفاده شده است. 19-خال، بیماریهای عدسی چشم، پروستاتیت، و کووید

از جوهر  17«مانتوالتوم»و کم هزینه برای استفاده در ترکیب با چیزهای دیگر داروی ساده  -
ی استفاده می شود. این رایج در مورد گریپ و سرماخوردگاست. این دارو برای عوارض  18نعنا

می مالند که متعاقباً به شکل مادۀ ضد عفونی کننده عمل می کند و از نفوذ  بینی  ماده را روی
 لوگیری می کند.به مجرای تنفسی جو به همچنین ویروس های کرونا ذرات 

باید   نشماری از بیمارا به شکل غیر عادی که شمال ایتالیا و نوول اورلئان گزارش می دهند -
روز در  7 ساعت، 24ساعت روی  24و  بستری مراقبت های ویژه در بخش در بیمارستان

کنش نشان نمی دهند ، برخی از آنان واوصل می شدند 90%هفته به دستگاه تنفس مصنوعی 

 کنند. و در اثر کمبود تنفس فوت می

 

است. این وضعیت نشانگان تنفسی حاد نامیده  40قریباً %میزان مرگ و میر گزارش شده ت
ده و به این معناست که شش ها انباشته از مایع می شود. وقتی چنین موردی پیش می آید، ش

روش خاصی را به  19-بیماران مبتال به کووید دیدیه رائولت و دیگر همکارانش برای دکتر
د  یمار بهبود یابتا وقتی که ب« خواب در حالت نشسته » کار می بندند که عبارت است از 

ن برای نخستی ین روشکارآئی ا شود. این روش موجب تخلیۀ مایع از شش ها می معالجه شود.
 .19به ثبت رسیده است 1918بار در کوران اپیدمی گریپ اسپانیائی در سال 

                                                           
17 Mentholatum   از جوهر نعنا 
18 menthol 

د، و متحدۀ آمریکا منتقل شالت مترجم : با آگاهی ازاین امر که نام گریپ اسپانیائی در واقع یک تحریف تاریخی ست، زیرا این گریپ از ایا 19 

 یک قرن منتظر می ماندیم تا این پرونده از حالت سّری خارج شود.  باید
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نی در حال تهیۀ واکس سرانجام، پژوهشگران چینی در همکاری با دانشمندان کوبائی و روسی -
هستند که به زودی آمادۀ آزمایش خواهد شد. این واکسن نه فقط به یک شاخه از ویروسهای 

لئید(، ان ای = اسید ریبونوکآر ان ای ویروس کرونائی )آر کرونا حمله می کند بلکه به ژنوم پایۀ 
که صرفاً برای اهداف  بر عکس غربی ها برای پیشگیری از تحول انواع ویروس کرونا. 

سودجویانه کار می کنند، واکسن چین و کوبا و روسی به بهای خیلی نازلی در اختیار جهانیان 
 قرار خواهد گرفت.

*** 

 زرگکنترل شرکتهای داروسازی ب انترنت وجود داشته باشد زیرا تحت ند درنمی توا این داروهای آلترناتیو 
ز آنها بازدارند. در بهترین استفاده ا شما را در د. مراجع انترنت، اگر وجود داشته باشد، می توانندقرار دار

ن یر، و در بدتارآئی خود را نشان نداده استد گفت  که این محصوالت یا روشها کحالت، به شما خواهن
وشها ز این محصوالت یا رحالت به شما خواهند گفت که این محصوالت مضرند. ولی باور نکنید.  هیچیک ا

مضر نیستند. فراموش نکنید که برخی از آنها به عنوان داروی طبیعی از هزاران سال پیش مورد استفاده 
با استفاده از این داروهای نسبتاً ساده و کم  19-قرار گرفته. و فراموش نکنید که چین در تسلط بر کووید

 هزینه به توفیق دست یافت. 

داروهای ساده و کم هزینه آگاه باشند بسیار اندک هستند. رسانه ها زیر فشار صنایع  پزشکانی که به این
سور ندعوت می شوند که این اطالعات گرانبها را سا ندهای دولتی که در تبانی آنانبزرگ داروسازی و سازمان

سترسی ه سادگی قابل ددربارۀ این داروهائی که ب همگانیاطالع رسانی در سطح  کنند. تسامح و فقدان توان
 .دائماً قربانی می گیردهستند 

 

 نقش بیل گیتس و قرنطینه

تا پایان  را دست کم« شت به کار بازگ» موعد  ترامپ بوده باشد که«  اورانمش» بیل گیتس شاید یکی از 
، و اگر گیتس بخواهد حتا تا پایان ماه ژوئن ادامه خواهد یافت. این موضوع انداخته استبه تعویق ماه آوریل 

 شد. گیتس خیلی خیلی قدرتمند است : بعداً روشن خواهد

 جتناب ازه ایاالت متحده شانس خود را در اگیتس می گوید ک : بیل (CNBCتصویر از سی ان بی سی )
 از دست داد و شرکتها باید در حالت تعطیل باقی بمانند. کرونا را قرنطینه به دلیل
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 (CNBC, 24 mars 2020) 

Bill Gates, Gerard Miller/ CNBC 

باز  آوریل 12، در شرکتها پیش از عید پاککه می خواهد  دروز سه شنبه رئیس جمهور ترامپ اعالم کر
نیز گفت که انزوا برای اقتصاد گیتس روز سه شنبه را تخفیف دهد. ...  اقتصادی پی آمدهایشوند تا 

 هفته را پیشنهاد کرد. 10تا  6. او توقف «وجود ندارد حقیقتاً حد وسط» خواهد بود، ولی  «مصیبت بار »

ا قرنطینه راه سبیل و ملیندا گیتس منبع سازمان واکسیناسیون همگانی خواهد بود که باید در دوران پ بنیاد
 اندازی شود.

(، یک نیمه CEPIو سازه های نوین ) ناسیون متشکل از اتحادیه برای مقابله با اپیدمییائتالف واکس
( در NIAIDسازمان غیر دولتی، که مؤسسۀ ملی آلرژی و بیماریهای واگیر دار در ایاالت متحدۀ آمریکا )

یل ، به پشتیبانی برا واگذار کرده است برنامۀ واکسیناسیوننظارت بر ( NIHبطن مؤسسۀ ملی بهداشت )
( که در عین حال یکی از ابتکارهای بیل GAVIگیتس، اتحادیۀ جهانی برای واکسن و واکسیناسیون )

 ،و به شکل گسترده از سوی بنیاد گیتسانی ( پشتیبOMSگیتس است و از سوی سازمان جهانی بهداشت )
ن مالی تأمی و به همین گونه چندین شریک دیگر از بین کارخانه های داروسازی سفیبانک جهانی و یون

 .می شود

https://www.cnbc.com/2020/03/24/bill-gates-us-missed-its-chance-to-avoid-coronavirus-shutdown.html
https://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2020/04/Screen-Shot-2020-04-01-at-07.37.11.png
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شان به پیش از سوار شده به هواپیما یا ورود عالوه بر این بیل گیتس قویاً توصیه می کند که مسافران باید
 داشته باشند. در گذرنامۀ خود گواهی واکسیناسیون کشوریک 

ارت در پیوست آن، احتماالً به وسیلۀ ک ، به عالوه برنامۀ جهانی هویت الکترونیکواکسیناسیون اجرای طرح
 اشناختۀن برنامۀ روی اداره می شود که می تواند در پیوست با خود واکسن باشد، از سوی آژانس سیم نانو

ID2020 است. بوده بیل و ملیندا گیتس ابتکار بنیاد به نظارت خواهد شد که در عین حال 

ناخته شده شجهان جمعیت  به همچنین به عنوان طرفدار خدشه ناپذیر کاهش شدید و گزینشیِ بیل گیتس
. با آگاهی از این امر که می دانیم چه کسی به هر واکسنی که امضای بیل گیتس بر آن نقش بسته است

 اعتماد خواهد کرد. 

 اشیم،. ما باید تا پایان امیدوار باهمیت به سزائی دارد ی هرگز به انجام نرسدچنین طرح اهریمنامید به اینکه 
 ظلمت را غرق کند.، و اندک اندک روشنائی باقی بماند که پایان این طرح بی سرانجام

*** 

یاداشت برای خوانندگان : نویسنده، پیتر کوئینگ با پافشاری از خوانندگانش می خواهد که نوشتۀ او را به هر طریقی که 
ز اجتماعی بنظر اربم یک رویدادها بلکه ساده و بی طرف تحلیلگر کنند. در اینجا کوئینگ بیش از یک می توانند منتشر

 .می رسد

  

 لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/coronavirus-aucun-vaccin-nest-necessaire-

pour-la-guerison/5643732 
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