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چرا که آن بواسطه گروه . توانند ختم شوندبحثها در مورد منشاء کروناویروس می
این . در خاک ایاالت متحده آمریکا تولید شد ١٠٢۵دانشمندان در سال المللی بین

-شناس آمریکایی، دو متخصص چینی از دانشکده ویروسویروس ٢١گروه با شرکت 

شناسی ووهان و یک دانشمند سوئیسی از دانشکده طب زیستی زوریخ تشکیل 
 .گردید

تعدادی از  (استادیار)، دانشیار وینت دی مناخریسرپرستی این گروه را 
آزمایشگاه ملی محل کار اصلی او . دانشگاههای آمریکا به عهده داشت

 .واقع در دانشگاه تکزاس بود گالوستون

 



« طبیعت طب»بنام در معتبرترین مجله پزشکی  ١٠٢۵نوامبر سال  ٩
(Nature Medicine ) کروناویروس خوشه مانند موجود در بدن  -سارس»مقاله

وینت دی . ، انتشار یافت«انتقال به انسان برخوردار استخفاشها، از قابلیت 
 .مناخری در ردیف اول نویسندگان این مقاله قرار داشت

 :شوددر این مقاله علمی گفته می

، به (SARS-CoV2) ٢کووی -ما با استفاده از روش ژنتیک معکوس سارس»
 این ویروس جدید از ترکیب. تولید و مطالعه ویروس کیمرا موفق شدیم

 کند و ویروسهای نعل اسبی غوغا میکروناویروس که در میان خفاش
SHC014 کووی  -بر مبنای سارس هاسازگار شده برای موش(SARS-

CoV )بدست آمد».  

محض اطالع بیشتر الزم به ذکر است، که روش ژنتیک معکوس عبارت است از 
ویروس . در واقعیت امر، این یک روش آزمون و خطاست. های منفرددستکاری ژن

با دو یا چند  اسید نوکلئیککیمرا، یک ویروس ترکیبی است که از ترکیب اجزا 
زا باعث افزایش چشمگیر ترکیب دو ویروس بیماری. شودویروس متفاوت تولید می

 .شودمرگ و میر ناشی از ویروس جدید می

 

 :ذکر شده است گروه وینت دی مناخریدر ادامه تحقیقات 

-توانند در سلولمی ٢بیهای گروه کنند، که ویروسثابت میبدست آمده نتایج »

زایی های سطحی مجاری تنفسی انسان بسرعت تکثیر شوند و معادل بیماری
ها در داخل ارگانیسم زنده، عالوه بر آن، آزمایش. سارس کووی به داخل نفوذ کنند

ازریابی . دهدیمرا در ریه موشها را با پاتوژنز قابل توجهی نشان میتکثیر ویروس ک
پائین بودن کارایی را ثابت کرد؛  ،سازی و پیشگیری بر اساس سارسروش ایمن

ای و واکسن نتوانستند از عفونت کووی با استفاده های تک تیرهرویکردها به پادتن
 .«از پروتئین خاردار جدید جلوگیری نمایند



ویروس »نشمندان تحت سرپرستی وینت دی مناخری بر اساس این نتایج، گروه دا
هم در آزمایشگاه و هم  ،را که از قابلیت مطمئن تکثیر« SHC014»عفونی نوترکیب 

 .«در داخل بدن برخوردار است، تولید کرد

نویسندگان مقاله متذکر شدند، که آنها ویروس بسیار خطرناکی را تولید کرده و 
شدن در واقع  کووی همزمان با جهانی-ظهور سارس»: نمودنداعالم 

های تنفسی حاد بود که خود آن نیز به بمعنی شروع عصر جدید بیماری
« گسترش سریع در جهان و عواقب سنگین اقتصادی منجر خواهد شد

 (.تأکید از ما است)

کرونا ویروس کیمرا یک مقاله مورد ذکر، سند اثباتی این واقعیت است که 
سارس کووی مصنوعی است، که در ایاالت متحده آمریکا زیر رهبری 

 .شناس معروف آمریکایی آزمایشگاه گالوستون تولید شدویروس

، بئاتریسا کاوالیهای این آزمایشگاه را، همانطور که بودجه مطالعات و بررسی
پنتاگون، مرکز آمریکایی پیشگیری و کنترل »نویسید، کارشناس ایتالیایی می

، سازمانهای فدرال و، واضح است، صنایع بیودارویی (CDC)ها ماریبی
 .«کنندتأمین می

در ( ایاالت متحده آمریکا)از دانشگاه ایلینوی در چامپاین  فرانسیس بویلپروفسور 
اظهار  اسکوپ مدیای نیوزالندطی مصاحبه با پورتال خبری  ١٠٢۵ماه اکتبر سال 

تکزاس، یک آزمایشگاه تحقیقاتی ستون در وآزمایشگاه ملی گال»: داشت
با سطح امنیتی بسیار باالست، که به جستجوی عوامل بالقوه جنگ 
بیولوژیک در دو بخش جهان و تبدیل آنها به سالح بیولوژیک مشغول 

 (.تأکید از ما است)« است

کار آنها در رابطه هدف از دارند که آنها اظهار می»: فرانسیس بویل تصریح کرد
توان برای تسلیحات نیز آوری میاما از این فن واکسن است،تولید با ابوال، 

گازی سیاه  -همانطور که فورت دتریک بر روی شکل گردی. استفاده کرد
ستون نیز برای تبدیل ابوال به گرد و گاز معلق در هوا وزخم کار کرد، گال

آیروسل بمثابه یک وسیله جنگ بیولوژیک، کمک دائمی . کندسعی می
-وسعه سالح بیولوژیک علیه افرادی است که آن را استنشاق میبرای ت

ستون، این مؤسسه جنایی باید مانند فورت دتریک تعطیل وگال. کنند
هنوز معلوم نیست، پس از یک ماه در مجالت »: کندوی اضافه می. «شود

تر در ایاالت علمی گفته شود، که تسلیحات بیولوژیک باز هم خطرناک
 .«ته شده استمتحده آمریکا ساخ

شناس و پژوهشگر دانشکده ووهان جزو ، پروفسور چینی، ویروسشی ژنلی
از . باشدمی(  Nature medicine)نویسندگان مقاله مندرج در مجله طبیعت طب 

. اندآلوده شده ٢٩ -قضا او اعالم کرد، که بیماران ووهان به کروناویروس جدید کووید



و اتفاقا همکاران او بودند که توالی ژنوم » :نویسدمی( صدای آلمان)دویچه وله 
کروناویروس جدید را آشکار نموده، به جامعه جهانی اعالم کردند، که آن هم زمینه 

ها را جستجوی بسیار سریع برای یافتن واکسن ضد آن و انجام آزمایشات پادتن
 .«فراهم کرد

جتماعی آسیا و های اهدف توهین و اتهام در شبکه»های اخیر شی ژنلی در هفته
کنند به این که او نشت کروناویروس وی را متهم می. دیگر مناظق جهان قرار گرفت

شی ژنلی برای رد اتهامات علیه خود، سوگند . «پذیر ساختاز آزمایشگاه را امکان
 .«به زندگی قسم، ویروس هیچ ربطی به آزمایشگاه ندارد»: کندیاد می

که به فعالیت در ( EcoHealth Alliance)متی ، رئیس اتحادیه اکوسالپیتر دازاک
شناس زمینه انتقال عفونت از حیوانات به انسان مشغول است، به دفاع از ویروس

این ادعا « رادیو عموم ملی»دازاک در گفتگو با فرستنده رادیوئی . چینی برخاست
دازاک با شی ژنلی . را که ویروس از آزمایشگاه چین فرار کرد، مزخرف نامید

در  ١-ای از ویروس سارس کوویدهد که هیچ نمونهمکاری داشت و شهادت میه
 .آزمایشگاه ووهان ذخیره نشده بود

 -که بعدها کووید ١-با این حال، اگر در آزمایشگاه ووهان کروناویروس سارس کووی
های آمریکایی وجود نامیده شد، وجود نداشته، پس قطعا در یکی از آزمایشگاه ٢٩

. ستون دانشگاه تکزاس بوده استو، به احتمال قوی، آزمایشگاه گالداشته و این
این احتمال که کروناویروس بواسطه دانشمند چینی از آزمایشگاه آمریکایی دزدیده 

ستون بواسطه فورت ناکس وچرا که آزمایشگاه گال. اساس استشده،  کامال بی
 .شودبشدت محافظت می

 

انکار . باشدجهانی به رهبری بیل گیتس میبخشی از کارزار  ٢٩ -داستان کووید
مشارکت سازمان بهداشت جهانی، سازمانی که عمدتا از سوی بیل گیتس تأمین 

 .شود، در این کارزار دشوار استمالی می



 

، مشاور سابق ترامپ، که به دلیل ادای شهادت دروغ در باره شرکت راجر استون
ماه زندانی شده،  ۴٠ترامپ با کرملین  خود در توطئه ثابت نشده در ستاد انتخاباتی

-از پشت میله( The joe piscopo show)« جو پیسکو شو»اخیرا در مصاحبه با رادیو 

های زندان اظهار داشت، که احتماال، بیل گیتس کروناویروس را بمنظور کاشت 
 .میکروچیپ به بدن مردم ایجاد کرده است

که بیل گیتس چه نقشی در این»: استون ضمن صحبت از ویروس کشنده، گفت
من دوستان . های داغ استایجاد و شیوع ویروس داشته، یک سؤال باز برای بحث

گویند، این مضحک است، ولی دیگران، کامال به این کاری دارم که میمحافظه
گرایان از آن برای او و دیگر جهان. اما من به این موضوع باور دارم. مطمئن هستند

کنند تا بتوانند مردم و کاشت میکروچیپ در بدن آنها استفاده میکوبی اجباری مایه
کوبی مایه. باید از روی جنازه من بگذرند. افراد آزمایش شده را شناسایی کنند

 «!اجباری؟ به هیچوجه

 

گرایان که او را بدلیل تالش برای توان به بیزاری راجر استون از جهاناگر هنوز می
 پولیتیکواند، مشکوک بود، ولی نشریه محترم افکندهدفاع از ترامپ به زندان 

(Politico ) بیل گیتس، : آشنا شوید»ای تحت عنوان مقاله ١٠٢٢در ماه مه سال
بنیاد خیریه »: شوددر این مقاله گفته می. چاپ کرد« قدرتمندترین پزشک جهان

است، سازمان بهداشت  وارن بافتبیل و ملیندا گیتس که سومین متولی آن 
. های مالی سخاوتنمدانه خود به زیر کنترل درآورده استهانی را به لطف حمایتج

-روزنامه ،(Carmen Pont) کارمن پن و(Natalie Ue)ناتالی یو نویسندگان مقاله، 

طی یک دهه اخیر ثروتمندترین فرد جهان، بعد از »: نگاران اروپایی پولیتیکو نوشتند
آمریکا و با پیشی گرفتن از بریتانیا، به دومین حامی مالی سازمان جهانی بهداشت 



. این سخاوتمندی تأثیر بزرگی بر دستور کار او گذاشته است. تبدیل شده است
لیس دایر بر اینکه سازمان جهانی بهداشت در تأثیری که در اثر تهدید آمریکا و انگ

کاهش خواهند داد، را صورت عدم استفاد بهینه از بودجه، کمک مالی خود به آن 
 .«تواند افزایش یابدمی

سی سازمان غیردولتی حامی سالمت طی یک نامه سرگشاده اعتراض خود را 
هانی به همکار رسمی سازمان ج سعلیه تبدیل بنیاد بیل و ملیندا گیت»

گذاری در زیرا، بعقیده آنها درآمد بنیاد از سرمایه. بهداشت اعالم نمودند
-از قبیل کوکاکوال حاصل میانسان شرکتهایی با اهداف خالف سالمتی 

 .«شود

 

( Mysterious times) میستریوس تایمزپورتال مستقل  ١٠٢٢در ماه آوریل سال 
کوبی مایه. جمعیت جهاننوشت، که واکسن گیتس سالحی است برای کاهش 

های مختلف عمومی موجب معلولیت و مرگ هزاران کودک و نازایی زنان در قاره
: نویسدمؤلف متن در میستریوس تایمز با استناد به سخنان گیتس می. شودمی

 .«سازی مردم کاهش دهیمتوانیم جمعیت جهان را از طریق سالمما می»

در سایت رسمی بنیاد بیل و ملیندا گیتس . دلیل نیستفرضیات راجر استون بی 
 The pirbright)اطالعات زیادی در مورد همکاری انستیتوی بریتانیایی پیربرایت 

institute)در سال . ، مشغول به تحقیقات در باره ویروس حیوانات خانگی وجود دارد
ت این انستیتو اختراع نوع ضعیف کروناویروس قاتل مرغان را به نام خود ثب ١٠٢٢

 .کرد



 

این فقط »: نویسدمی( Human are free)« انسان آزاد است»پورتال مستقل 
های تبدیل شده به سالح است، که با هدف فروش یکی دیگر از ویروس

ها هر چه بیشتر واکسن و در عین حال، برای قتل هزاران، شاید، میلیون
-نشان می بررسی دقیق صفحه ثبت اختراع انستیتو. «انسان ایجاد شده است

های دیگر، از جمله طاعون خوکی دهد، که انستیتوی پیربرایت یکسری ویروس
. نشان داده، در پرونده ثبت اختراع خود دارد« واکسن»آفریقایی را که بعنوان 

روند رشد حوادث پیرامون کروناویروس این »: کنندنویسندگان مطلب اضافه می
« زیادی جمعیت»تس برای رفع مشکل آورد، که یک بار گیمسئله را به یادها می

آیا راهی بهتر از اشاعه کروناویروس در میان : پیشنهاد کرد« راه حل»بعنوان یک 
 «وجود دارد؟ عمومی با واکسن اختراعی علیه آنکوبی ها و سپس، مایهتوده

 

برای رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، بویژه « طبیعت طب»شاید آشنایی با مقاله 
 کووی همزمان با جهانی-ظهور سارس»: گویدش مفید باشد که میآن بخ

های حاد تنفسی است که شدن در واقع بمعنی شروع عصر جدید بیماری
خود آن نیز به گسترش سریع در جهان و عواقب سنگین اقتصادی منجر 

-اکنون عملیاتی می واین سخنان چهار سال پیش نوشته شده . «خواهد شد

 .شوند



 

و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا نتواند گسترش اپیدمی در اگر چهل 
باحتمال . ایاالت متحده را محدود سازد، او برای دوره دوم رئیس جمهور نخواهد بود

 .و ترامپ زمان بسیار کمی دارد. قوی همینطور نیز خواهد بود

 :هاسرچشمه
https://www.fondsk.ru/.../koronavirus-byl-sozdan-na-territorii-ssha-50689. html 

https://eb1384.wordpress.com/2020/05/27/ 
 
 

دو یا چند یاخته غیر متشابه از نظر  اندام متشکل از -هیوالی کوچک-)*( 
  مترجم. پدیامأخوذ  از ویکی. ژنتیک بمثابه سالح بیولوژیک

https://ru.qwe.wiki/wiki/Chimera мало._(virus) 

 ٩٩١١جوزا  -خرداد ٧

https://www.fondsk.ru/.../koronavirus-byl-sozdan-na-territorii-ssha-50689.%20html
https://eb1384.wordpress.com/2020/05/27/
https://ru.qwe.wiki/wiki/Chimera_(virus)

