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لیــا مهــداد| از دور و نزدیــک خودشــان را به پاســتور رســانده اند. 
بنرها، درختانــی را که پــارک را محاصــره کرده اند، پوشــانده اند؛ نه به 
کسیناســیون اجبــاری. یکی از خوزســتان آمــده تا اعتراضــش را به  وا
گــوش رئیس جمهوری برســاند، دیگــری ته لهجــه اصفهانــی دارد، از 
غ التحصیل هوافضاست، دیگری  شیراز و ایالم هم هستند. یکی فار
بازنشســته آموزش وپــرورش. در میانشــان هــم روحانــی بــه چشــم 
می خورد هم دختربچه 12ساله ای که 3روزی است برای اعتراضش 
مدرسه نرفته و تحصن کرده. چمن های پارک با زیراندازهای رنگارنگ 
پوشــانده  شــده اند. چادرهای ســفری هم در یک خط منظم، قطار 

شده اند برای سرپناه شدن به وقت شب هنگام.
از ســرمای آذرمــاه به پتوهای مســافرتی پنــاه برده اند. شــال،کاله و 
کاپشن ها، ِسپر خوبی نیستند برای سرمای این ساعت از شب. از دور 
به جمعی می مانند کــه برای یک دورهمــی  حدودا   100 نفــره  ِگردهم 
آمده اند. یکــی آب انار تعارف می کند و دیگری لیوان هــا را از آب هویج 
ُپر می کنــد. غذای گرم هم هســت. غذاهایی که در میانه آشــپزخانه 

تهرانی ها طبخ می شوند برای سیر کردن تحصن کنندگان.
وجه مشترک شــان ماســک هایی اســت که بــه صورت شــان دیده 
کسن با  کســن های وارداتی دارند، نه وا نمی شوند. نه اعتقادی به وا
برند داخلی را قبول دارند. ادعایشان این است در دوساله همه گیری 
نه ماســکی زده اند و نه الکلی اســتفاده کرده اند؛ بیمار هم نشده اند. 
کسن تجمع کرده اند و در نهایت  قبل از این هرازگاهی در اعتراض به وا

تصمیم به تحصن گرفته اند.
کسن ها به تولید رسیدند؟ چطور در کمتر از یک سال وا

»کرونــا بزرگ نیســت، رســانه بزرگــی دارد.« بر این مســأله اتفاق نظر 
بــر  اصــرار  و  دارد  درمــان  »کرونــا«  اســت  ایــن  باورشــان  دارنــد. 
کسیناســیون، غیرمنطقــی اســت. یکــی کــه حرفــی می زنــد بقیــه  وا
تاییدش می کنند بر همه گفته ها اتفاق نظر دارنــد. نماینده اولی که 
شــروع به گفتن از انگیزه تحصن شــان می کند 12سال بیشــتر ندارد؛ 
دختربچــه ای ریزنقش و خوش ســر و زبان. »مگر نگفتند منبع کرونا 
کســن درست و حسابی  ســوپ خفاش بود حاال همان چین به ما وا

می دهد؟!«
کسن  داخلی نمی زنید؟   خب چرا وا

کسن از خارج می آید.  خود خانم محرز گفتند 60درصد مواد اولیه وا
کنش به تاخیر تولید  کسن داخلی است؟!)مینو محرز در وا این چه وا
کسن نیاز بود تا  کسن برکت گفته بود؛ برای تهیه یکی از ماده های وا وا
تحریم ها دور زده شود و تا مسیر دور زدند تحریم ها انجام شد، زمان 
کسن به تاخیر افتاد. ایشان هیچ اشاره ای به درصد مواد  برد و تولید وا

اولیه وارداتی نداشته اند (
کسن فلج اطفال و …. کسن کرونا هم مانند وا   وا

همان فلج اطفال را هم اشتباه زدیم. هرچند در فلج اطفال شماره 
ملی ما را نمی دادند به سازمان بهداشت جهانی.

کســنی را بزنیــم کــه هنــوز تســت حیوانی را پشت ســر  »چــرا بایــد وا
نگذاشته؟« این را همان دختربچه 12ساله می پرسد. »برای ساخت 

کسن نیاز به ســال ها مطالعه و تحقیق اســت. حداقل باید 5سال  وا
مراحل علمی را پشت سر بگذارد تا به مرحله ساخت برسد. چطور در 

کسن ها به تولید رسیدند؟« کمتر از یک سال وا
گوشــی اش را جلــوی چشــمم می گیــرد و نمودارهــای مربــوط بــه 
کسیناســیون مــا آمار  موج هــای کرونــا را نشــانم می دهد. »قبــل از وا
کسیناسیون سراسری پایین ترین کشته  50کشته را داشتیم. حاال با وا
کســن  بــه 97 نفر در روز رســیده. پس آمار پایین کشــته ها ربطی به وا

ندارد.«
در هند فایــزر را روی شــهروندان امتحان کردند و آن کشــتار راه 

افتاد
»کرونا، ویروسی است که بزرگنمایی شده.« معتقدند کرونا، اپیدمی 
کسن زدن بی معناست. نماینده بعدی بازنشسته  نیست، بنابراین وا
کسن ها  کسن هپاتیت پشیمان. »وا آموزش وپرورش است و از زدن وا

کسن هپاتیت کبدم چرب شد.« عوارض دارند. بعد از وا
ِهلی در دست دارد و می گوید هر چند دقیقه یک بار با آن دهانش را 
ضدعفونی می کند. سیستم ایمنی اش را هم با مواد طبیعی باال برده و 

اعتقادی به ماسک و ضدعفونی کردن، ندارد.
   کرونا، پاندمی است مگر وضعیت هند را فراموش کردید؟

 هند؟ در هند فایزر را روی شهروندان امتحان کردند و آن کشتار راه 
افتاد.

  این اطاعات را از کدام منابع به دست می آورید؟!

منابــع زیاد هســتند. همــان منابعی کــه سانســور می کنند و شــما 
نمی توانید، ببینید.

کسن اجباری است.»پیج  پیشنهادش به من دنبال کردن #نه به وا
دکتر منوچهر حقیقی، حامد رئیسی و مهدی خزایی را دنبال کنید.« 
کســن ایراد  او از دوهــزار و 500 پزشــکی می گوید که نامــه دادند و به وا

گرفتند. »چرا اصال چیزی از این دوهزار و 500 پزشک پخش نشد؟!«
سومین شــب را هم در همان چادرها و پیچیده در میان پتوها قرار 
اســت صبح کنند. »ســه روز اســت اینجا هســتیم چــرا چیزی پخش 
نمی کننــد؟ از چه چیزی می ترسند؟« تقاضایشــان اجبــاری نبودن 

کسن کروناست. وا
تقاضایی کــه تصمیــم گرفته اند با تحصن کــردن به نتیجه برســد. 
»10روز پیــش بــا متخصصان مــان صحبــت کردنــد. قــرار بــود بعــد 
از 10روز دیــدار داشــته باشــند.« بــه گفتــه همیــن معتــرض، معــاون 
رئیس جمهــوری، وزیــر بهداشــت و … متخصصــان طــب ســنتی و 
پزشــکان مخالف دیدار داشــته اند. »چرا دیگر خبری نشــد. ما گفته 

بودیم، خبر ندهند تحصن می کنیم.«
در جست وجوی معجزه

برخی از تحصن کنندگان، بنرها را به لباس هایشــان چســبانده اند 
کسن قیام کرده اند.« این  تا نمود بیشتر بیابد. »کل جهان بر علیه وا
را یکــی از میان جمعیت فریاد می زند. »پانصد هزارنفر در اســترالیا به 
کســن اعتراض داشــتند و 40میلیون در روســیه تجمع کردنــد. در  وا

کسن نزنند.« آمریکا هم 70هزار پزشک مدرک شان را آتش زدند تا وا
جوان اســت، ظاهرش با نســل جدید همخوانی دارد. اولین شبی 
کسن داخلی را  است که به تحصن پیوسته. »چرا نتایج تحقیقاتی وا
کسن های تولیدی را  اعالم نمی کنند؟« به باور او کشورها مواد اولیه وا
از آمریکا و انگلیس تهیه می کنند.  او از تئوری نظم جهانی می گوید. از 
اینکه طبیعت رو به نابودی و قرار است با حذف جمعیتی بازمانده ها 
راحت تر از منابع باقی مانــده بهره ببرند. »بــرده داری جدید اینگونه 
اســت؛ روش حــذف.« بــرای اســتدالل گفته هایــش، صحبت هــای 
بیل گیتس را به میان می کشــد. همیــن تاجر بزرگ جهانــی می گوید 
جمعیت جهان رو به افزایش است و باید کنترل شود. »داستان کرونا 
برای همین است.«  اشاره ای به ماسک روی صورتم می کند؛ همین 

ماسکی که می زنید عامل بیماری است.
کی نمی دانــد. »برنامه این بوده کرونــا را بزرگ  کرونا را بیماری هولنا
کنند. پروتکل های ســخت بدهند. اقتصاد جهانــی را فلج کنند و در 
نهایت همه خسته شوند. شهروند خسته به دنبال معجزه ای است 

کسن بود یعنی کشتار جهانی.«     آن هم وا
کسن ها عوارض دارند این را پزشکان متخصص می گویند وا

کســن ها می دانند.  ریشــه همه مشــکالت را در مجوز اضطــراری وا
کســن کرونا بــا مجوز  کســن ها فــرق دارد. وا کســن بــا بقیــه وا »ایــن وا
کسن  هراسی شان شاید ریشه در ترس شان  اضطراری تولید شد.« وا
از مرگ هایی باشــد که شــاهدش بودند. »مــادرم برای تهیه جهیزیه 
کســن زد کرونا  مــن کلی بــه بــازار رفت امــا کرونــا نگرفت همیــن کــه وا
گرفت.« مادری که به گفته پزشــکان 40درصــد ریه هایش درگیر کرونا 
کسن  شده بودند. »پسرعموی پدرم جوانی 30ســاله است. بعد از وا
ســکته کــرد و حــاال یک طــرف بدنــش فلــج اســت.« جوانی کــه برای 
کسن زدن انتخاب کرد. آن  اطمینان خاطر بیشتر آسترازنکا را برای وا
یکی هنوز نتوانسته فوت 7نفر از اطرافیانش را قبول کند. »دو نفرشان 

کسن هر 7نفر فوت کردند.« جوان بودند و بعد از زدن وا
کسن، دلیل مرگ آنها    نمی توان با صراحت و قاطعیت گفت وا

بوده.
دلیلش را متخصصان ثابت کنند. ثابت کنند این فوت ها به دلیل 

کسن نبوده.« وا
کمی آن طرف تر جمعیتی به ایــن حرف ها گــوش می دادند. وقتی 
صحبت به فوت نزدیکان رسید یکی از آن میان فریاد زد؛ شوهرخاله ام 

را با این آمپول کشتند.
  شاید این افراد بیماری زمینه ای داشتند؟

گر بیمــاری زمینــه ای هم داشــتند شــاید 30ســال دیگــر هم عمر  ا
کسن زدند و مردند! می کردند. چرا وا

کسن ها باید بردارند. »حداقل اعالم  معتقدند اجباری بودن را از وا
کســن نزنند. عده ای باید معاف شوند  کنند این دســته از بیماران وا
کســن زدن، چرا می گویند اجبار.« از متخصصانی می گویند که بر  از وا
کید دارند. »این را مردم عادی نمی گویند، خیلی  کسن ها تا عوارض وا

از پزشکان متخصص این حرف را می زنند.«
  از کجا مطمئن  هستید این پزشکان درست می گویند؟

کیــد دارند، درســت  کســن زدن تا از کجــا معلوم پزشــکانی که بــر وا
می گویند؟!

کسیناســیون  پیشنهادشــان مناظره پزشــکان موافق و مخالف وا
است.

کرونا هراسی ذیل ماجرای مهندسی آمار اتفاق افتاد
یکــی از سواالت شــان ایــن اســت؛ وقتــی بیمــاری درمــان دارد چرا 
کســن اجبــاری؟! معتقدند تعریــف پاندمی را تغییــر داده انــد. »در  وا
همین گوگل سرچ کنید پاندمی بر مبنای تعداد مرگ ها بوده نه تعداد 
مبتالها.« از مهندسی آمارها هم می گویند؛ آمارهایی که به گفته آنها 
کسن های هر جایی داخلی  قرار است مبنای کروناهراسی باشند. »وا
و خارجی هم برای همین بود. همه اینها در ذیل ماجرای مهندسی 
آمار اتفــاق افتاد.« باوری بــه موج های کرونا ندارند. »هرگاه دل شــان 
می خواهــد پیــک راه می اندازنــد و آمارهــا را باالوپاییــن می کننــد.« 
بــه اعتقــاد تحصن کننــدگان همه اینهــا بــرای اغــوای مــردم و ترویج 
کسیناسیون است. »خود مسئوالن اعالم کردند مرگ ومیرها دو یا  وا
سه برابر آمار اعالمی است.« این را سند قرار داده اند برای اینکه دیگر 

به آمارهای اعالمی اعتمادی نداشته باشند.
به شــناخته نبودن ویــروس کوویــد 19 هم اســتناد می کننــد. »هر 
بار مشــخصه ای را نشــانه کرونا اعــالم می کنند. چرا بیمــاری که هنوز 

کسن اجباری تجویز می کنند؟« مشخص نیست چیست، وا
کسن را مختص ایران  تحصن و اعتراض داشتن به اجباری بودن وا
نمی دانند و از قیام مردم اروپا و آمریکا می گویند که تحصن هایشان از 
طرف رسانه ها پوشش داده نشده است. »کاری که صداوسیمای ما 

می کند.«
کسن فلج اطفال این بیماری ریشه کن شد؟    مگر نه اینکه با وا

کســن  کســن فلج اطفــال دلیل فلج شــدن کــودکان بود. وا خود وا

نتوانست این بیماری را ریشه کن کند.
  بــرای گفته هایشــان بــه کتــاب صنعــت ویروس بــازی اســتناد 

می کنند.
70کتــاب هــم در اروپــا و آمریکا نوشــته شــده کــه اینجا اجــازه چاپ 

ندارند.
10هزار نفر با همین ترکیب ها درمان شدند. یک فوتی نداشتیم

در میــان جمعیــت تحصن کننــدگان یــک نفــر از داروهــای گیاهی 
می گویــد. دمنوش هــا و داروهایی کــه در درمــان کرونا نتیجه بخش 
بودند؛ از هلیله سیاه، رازیانه و شکر سرخ و … »ماجرا به یک سال ونیم 
قبــل برمی گــردد.« یکی، دومــاه بعــد از همه گیــری کرونا کــه گروهی از 
درمــان ایــن بیمــاری گفتنــد. »روازاده روش خــودش را بــرای درمان 
داشت. خیراندیش مبنای درمانش نمک بود. رضازاده در اصفهان 

هم گفت کرونا درمان می شود.«
از  البتــه  از پروتکل هــا تبعیــت می کننــد،  تحصن کننــدگان هــم 
پروتکل های خودشان. »ما همه اینها را به پروتکل های درمانی مان 
اضافه کردیــم.« پیجــش 80هزازتایــی اســت و مشــاوره در آن رایگان 
اســت. »هــر دارو را 15هــزار تومــان می فروشــیم.« دارویــی که قیمت 
تمام شــده اش 12هزار تومان اســت. »یک داروی 15هزار تومانی سه 

ماه استفاده و در سال می شود 60هزار تومان، سودی ندارد.«
ک گذاشته. »10هزار نفر  ترکیب دمنوش ها را هم در پیجش به اشترا

با همین ترکیب ها درمان شدند. یک فوتی نداشتیم.«
  بــا چــه ضمانتی شــما درمــان ایــن تعــداد را بــه عهده گرفتید؟ 

مستقیما تحت درمان شما بودند؟
طرف، بیمار شــده بود گفتیم در کنار درمان ایــن دمنوش ها را هم 

استفاده کن.
  آن وقت درمان را می گذارید پای دمنوش ها؟!

خیلی هــا داروهای پزشــکی را اســتفاده کردند، دمنــوش نخوردند 
فوت کردند.

بــا جدیــت از »رمدســیویر« می گویــد دارویــی کــه بــه گفتــه او روی 
3هزار نفر تست بالینی داشــته و 1500فوتی داده اما در پروتکل ها جا 
گرفته، اما به باور او »آلرگارد« در شمال روی 291 نفر تست شده بدون 
فوتــی. »چــرا ایــن دارو در پروتکل ها قــرار نگرفته. دارند کشته ســازی 
می کنند.«)آمارهای مربوط به فوتی های »رمدسیویر«  در جستجو 

ها بی نتیجه ماند و موردی بر صحت آنها یافت نشد.(
همه دنیا در یک دروغ بزرگ است

گرچه تحصن کنندگان  کرونــا؛ پاندمی که جهان را زیر ســلطه بــرد. ا
کســن، کرونــا را پاندمــی نمی داننــد. »در  مخالــف با اجبــاری بودن وا
کسینه صورت  گر درمان وجود نداشته باشد باید گله ای وا پاندمی ا

بگیرد.«
  کرونا این همه کشــته گرفته به نظرتــان این ویــروس، پاندمی 

نیست؟
وقتی 130هزار نفر با پروتکل ها کشته می شوند پس پاندمی نیست.

  کرونا مختص یک مساحت مشخص نیســت و همه جهان با 
آن درگیر است.

همه دنیا در یــک دروغ بزرگ اســت. تانزانیا با 60 میلیون جمعیت 
727 کشته داده.

worldometer استناد می کند برای آمارش به داده های سایت
*ایــن یــک کشته ســازی جهانــی اســت. ویــروس می ســازند و بعد 

کسن می فروشند. دارند بیزینس می کنند. وا
تحصن کنندگان در گفتن از دالیل اعتراضشــان بــه اجباری بودن 
کســن به آمارها، اخبار و مطالبی اشــاره داشتند که بعد از جستجو  وا

های مختلف نمی توان بر صحت آنها صحه گذاشت.

کسیناسیون گزارش میدانی »شهروند« از تحصن مخالفان اجباری بودن وا

کسن؛ هلیله سیاه، رازیانه  و شکر سرخ نسخه مخالفان وا

برخی از تحصن کنندگان بنرها را به 
لباس هایشان چسبانده اند تا نمود بیشتر بیابد. 
کسن قیام کرده اند.« این  کل جهان بر علیه وا «

را یکی از میان جمعیت فریاد می زند. »پانصد 
کسن اعتراض داشتند  هزار نفر در استرالیا به وا
و 40میلیون در روسیه تجمع کردند. در آمریکا 
هم 70هزار پزشک مدرک شان را آتش زدند تا 

کسن نزنند.«  وا

همین ماسکی که می زنید عامل بیماری است. 
کی نمی داند. »برنامه این  کرونا را بیماری هولنا

بوده کرونا را بزرگ کنند.پروتکل های سخت 
بدهند. اقتصاد جهانی را فلج کنند و در نهایت 

همه خسته شوند. شهروند خسته به دنبال 
کسن بود یعنی  معجزه ای است آن هم وا

کشتار جهانی.« 


