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

9

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

لیــا مهــداد| از دور و نزدیــک خودشــان را به پاســتور رســاندهاند.
بنرها ،درختانــی را که پــارک را محاصــره کردهاند ،پوشــاندهاند؛ نه به
وا کسیناســیوناجبــاری.یکیاز خوزســتان آمــدهتااعتراضــشرابه
گــوش رئیسجمهوری برســاند ،دیگــری تهلهجــه اصفهانــی دارد ،از
شیراز و ایالم هم هستند .یکی فار غالتحصیل هوافضاست ،دیگری
بازنشســته آموزشوپــرورش .در میانشــان هــم روحانــی بــه چشــم
میخورد هم دختربچه12سالهای که3روزی است برای اعتراضش
مدرسهنرفتهوتحصن کرده.چمنهایپارکبازیراندازهایرنگارنگ
پوشــاند ه شــدهاند .چادرهای ســفری هم در یک خط منظم ،قطار
شدهاندبرایسرپناهشدنبهوقتشبهنگام.
از ســرمای آذرمــاه به پتوهای مســافرتی پنــاه بردهاند .شــال،کاله و
کاپشنهاِ ،سپر خوبینیستندبرایسرمایاینساعتاز شب.از دور
بهجمعیمیمانند کــهبراییکدورهمــی حدودا  100نفــره ِگردهم
نهــارااز آبهویج
آمدهاند.یکــی آبانار تعارفمیکندو دیگریلیوا 
ُپر میکنــد .غذای گرم هم هســت .غذاهایی که در میانه آشــپزخانه
تهرانیهاطبخمیشوندبرایسیر کردنتحصنکنندگان.
تشــاندیده
کشــانماس ـکهاییاســت کهبــهصور 
وجهمشتر 
نمیشوند .نه اعتقادی به وا کس ـنهای وارداتی دارند ،نه وا کسن با
برندداخلیراقبولدارند.ادعایشانایناستدر دوسالههمهگیری
نهماســکیزدهاندو نهالکلیاســتفاده کردهاند؛بیمار همنشدهاند.
قبلاز اینهرازگاهیدر اعتراضبهوا کسنتجمع کردهاندودر نهایت
تصمیمبهتحصنگرفتهاند.
چطور در کمتر از یکسالواکسنهابهتولیدرسیدند؟
«کرونــابزرگنیســت،رســانهبزرگــیدارد».بر اینمســألهاتفاقنظر
دارنــد .باورشــان ایــن اســت «کرونــا» درمــان دارد و اصــرار بــر
وا کسیناســیون ،غیرمنطقــی اســت .یکــی کــه حرفــی میزنــد بقیــه
تاییدش میکنند بر همه گفتهها اتفاقنظر دارنــد .نماینده اولی که
نشــان میکند12سال بیشــتر ندارد؛
شــروع به گفتن از انگیزه تحص 
دختربچ ـهایریزنقشو خوشســر و زبان«.مگر نگفتندمنبع کرونا
ســوپ خفاش بود حاال همان چین به ما وا کســن درست و حسابی
میدهد؟!»
خب چرا وا کسن داخلی نمیزنید؟
خودخانممحرز گفتند60درصدمواداولیهوا کسناز خارجمیآید.
اینچهوا کسنداخلیاست؟!(مینومحرز در وا کنشبهتاخیر تولید
وا کسنبرکت گفتهبود؛برایتهیهیکیاز مادههایوا کسننیاز بودتا
تحریم ها دور زده شود و تا مسیر دور زدند تحریم ها انجام شد ،زمان
بردوتولیدوا کسنبهتاخیر افتاد.ایشانهیچاشارهایبهدرصدمواد
اولیهوارداتینداشتهاند)
واکسن کروناهممانندواکسنفلجاطفالو….
همانفلجاطفالراهماشتباهزدیم.هرچنددر فلجاطفالشماره
ملیمارانمیدادندبهسازمانبهداشتجهانی.
تســر
«چــرا بایــد وا کســنی را بزنیــم کــه هنــوز تســت حیوانی را پش 
نگذاشته؟»اینراهماندختربچه12سالهمیپرسد«.برایساخت

همین ماسکی که میزنید عامل بیماری است.
کرونا را بیماری هولنا کی نمیداند« .برنامه این
بوده کرونا را بزرگ کنند.پروتکلهای سخت
بدهند .اقتصاد جهانی را فلج کنند و در نهایت
همه خسته شوند .شهروند خسته به دنبال
معجزهای است آن هم وا کسن بود یعنی
کشتار جهانی».

وا کسن نیاز به ســالها مطالعه و تحقیق اســت .حداقل باید5سال
مراحلعلمیراپشتسر بگذاردتابهمرحلهساختبرسد.چطور در
کمتر از یکسالوا کسنهابهتولیدرسیدند؟»
گوش ـیاش را جلــوی چشــمم میگیــرد و نمودارهــای مربــوط بــه
جهــای کرونــا را نشــانم میدهد« .قبــل از وا کسیناســیون مــا آمار
مو 
50کشتهراداشتیم.حاالباوا کسیناسیونسراسریپایینترین کشته
بــه 97نفر در روز رســیده.پس آمار پایین کشــتههاربطیبهوا کســن
ندارد».
در هندفایــزر رارویشــهروندانامتحان کردندو آن کشــتار راه
افتاد
«کرونا،ویروسیاست کهبزرگنماییشده».معتقدند کرونا،اپیدمی
نیست،بنابراینوا کسنزدنبیمعناست.نمایندهبعدیبازنشسته
آموزشوپرورشاستواز زدنوا کسنهپاتیتپشیمان«.وا کسنها
عوارضدارند.بعداز وا کسنهپاتیت کبدمچربشد».
ِهلیدر دستداردومیگویدهر چنددقیقهیکبار باآندهانشرا
ضدعفونیمیکند.سیستمایمنیاشراهمباموادطبیعیباالبردهو
اعتقادیبهماسکوضدعفونی کردن،ندارد.
کرونا،پاندمیاستمگر وضعیتهندرافراموش کردید؟
هند؟در هندفایزر رارویشهروندانامتحان کردندو آن کشتار راه
افتاد.
ایناطالعاترااز کداممنابعبهدستمیآورید؟!

منابــع زیاد هســتند .همــان منابعی کــه سانســور میکنند و شــما
نمیتوانید،ببینید.
پیشنهادشبهمندنبال کردن#نهبهوا کسناجباریاست«.پیج
دکتر منوچهر حقیقی،حامدرئیسیومهدیخزاییرادنبال کنید».
او از دوهــزار و 500پزشــکی میگوید که نامــه دادند و به وا کســن ایراد
گرفتند«.چرااصالچیزیاز ایندوهزار و500پزشکپخشنشد؟!»
سومین شــب را هم در همان چادرها و پیچیده در میان پتوها قرار
اســتصبح کنند«.ســهروز اســتاینجاهســتیمچــراچیزیپخش
نمیکننــد؟ از چه چیزی میترسند؟» تقاضایشــان اجبــاری نبودن
وا کسنکروناست.
تقاضایی کــه تصمیــم گرفتهاند با تحصن کــردن به نتیجه برســد.
نمــان صحبــت کردنــد .قــرار بــود بعــد
«10روز پیــش بــا متخصصا 
از 10روز دیــدار داشــته باشــند ».بــه گفتــه همیــن معتــرض ،معــاون
رئیسجمهــوری ،وزیــر بهداشــت و … متخصصــان طــب ســنتی و
پزشــکانمخالفدیدار داشــتهاند«.چرادیگر خبرینشــد.ما گفته
بودیم،خبرندهندتحصنمیکنیم».
در جستوجویمعجزه
برخی از تحصنکنندگان ،بنرها را به لباسهایشــان چســباندهاند
تانمودبیشتر بیابد«.کلجهانبر علیهوا کسنقیام کردهاند».این
رایکــیاز میانجمعیتفریادمیزند«.پانصدهزارنفر در اســترالیابه
وا کســن اعتراض داشــتند و40میلیون در روســیه تجمع کردنــد .در
آمریکاهم70هزار پزشکمدرکشانراآتشزدندتاوا کسننزنند».
جوان اســت ،ظاهرش با نســل جدید همخوانی دارد .اولین شبی
است کهبهتحصنپیوسته«.چرانتایجتحقیقاتیوا کسنداخلیرا
اعالمنمیکنند؟»بهباور او کشورهامواداولیهوا کسنهایتولیدیرا
از آمریکاوانگلیستهیهمیکنند .اواز تئورینظمجهانیمیگوید.از
اینکهطبیعتروبهنابودیوقرار استباحذفجمعیتیبازماندهها
راحتتر از منابع باقیمانــده بهره ببرند« .بــردهداری جدید اینگونه
تهــای
اســت؛ روش حــذف ».بــرای اســتدالل گفتههایــش ،صحب 
بیلگیتس را به میان میکشــد .همیــن تاجر بزرگ جهانــی میگوید
جمعیتجهانروبهافزایشاستوباید کنترلشود«.داستان کرونا
برایهمیناست ».اشارهایبهماسکرویصورتممیکند؛همین
ماسکی کهمیزنیدعاملبیماریاست.
کرونا را بیماری هولناکی نمیدانــد« .برنامه این بوده کرونــا را بزرگ
کنند .پروتکلهای ســختبدهند.اقتصادجهانــیرافلج کنندو در
نهایتهمهخستهشوند.شهروندخستهبهدنبالمعجزهایاست
آنهموا کسنبودیعنی کشتار جهانی  ».
واکسنهاعوارضدارنداینراپزشکانمتخصصمیگویند
ریشــه همه مشــکالت را در مجوز اضطــراری وا کس ـنها میدانند.
«ایــنوا کســنبــابقیــهوا کس ـنهافــرقدارد.وا کســن کرونابــامجوز
نهراسیشانشایدریشهدر ترسشان
اضطراریتولیدشد».وا کس 
از مرگهاییباشــد کهشــاهدشبودند«.مــادرمبرایتهیهجهیزیه
مــن کلیبــهبــازار رفتامــا کرونــانگرفتهمیــن کــهوا کســنزد کرونا
گرفت».مادری کهبه گفتهپزشــکان40درصــدریههایشدرگیر کرونا
شده بودند« .پسرعموی پدرم جوانی30ســاله است .بعد از وا کسن
ســکته کــردو حــاال یکطــرفبدنــشفلــجاســت».جوانی کــهبرای
اطمینانخاطر بیشتر آسترازنکارابرایوا کسنزدنانتخاب کرد.آن
یکیهنوز نتوانستهفوت7نفر از اطرافیانشراقبول کند«.دونفرشان
جوانبودندوبعداز زدنوا کسنهر 7نفر فوت کردند».
نمیتوان با صراحت و قاطعیت گفت واکسن ،دلیل مرگ آنها
بوده.
دلیلش را متخصصان ثابت کنند .ثابت کنند این فوتها بهدلیل

برخی از تحصنکنندگان بنرها را به
لباسهایشان چسباندهاند تا نمود بیشتر بیابد.
«کل جهان بر علیه وا کسن قیام کردهاند ».این
را یکی از میان جمعیت فریاد میزند« .پانصد
هزار نفر در استرالیا به وا کسن اعتراض داشتند
و 40میلیون در روسیه تجمع کردند .در آمریکا
هم 70هزار پزشک مدرکشان را آتش زدند تا
وا کسن نزنند».
وا کسننبوده».
کمی آنطرفتر جمعیتی به ایــن حرفها گــوش میدادند .وقتی
صحبتبهفوتنزدیکانرسیدیکیاز آنمیانفریادزد؛شوهرخالهام
رابااینآمپول کشتند.
شایداینافرادبیماریزمینهایداشتند؟
ا گر بیمــاری زمین ـهای هم داشــتند شــاید30ســال دیگــر هم عمر
میکردند.چراوا کسنزدندومردند!
معتقدنداجباریبودنرااز وا کسنهابایدبردارند«.حداقلاعالم
کنند این دســته از بیماران وا کســن نزنند .عدهای باید معاف شوند
از وا کســنزدن،چرامیگوینداجبار».از متخصصانیمیگویند کهبر
عوارضوا کسنهاتاکیددارند«.اینرامردمعادینمیگویند،خیلی
از پزشکانمتخصصاینحرفرامیزنند».
نهستیداینپزشکاندرستمیگویند؟
از کجامطمئ 
از کجــا معلوم پزشــکانی که بــر وا کســن زدن تاکیــد دارند ،درســت
میگویند؟!
پیشنهادشــانمناظرهپزشــکانموافقو مخالفوا کسیناســیون
است.
کروناهراسیذیلماجرایمهندسیآمار اتفاقافتاد
تشــان ایــن اســت؛ وقتــی بیمــاری درمــان دارد چرا
یکــی از سواال 
وا کســن اجبــاری؟! معتقدند تعریــف پاندمی را تغییــر دادهانــد« .در
همین گوگلسرچ کنیدپاندمیبر مبنایتعدادمرگهابودهنهتعداد
مبتالها».از مهندسی آمارهاهممیگویند؛ آمارهایی کهبه گفته آنها
قرار استمبنای کروناهراسیباشند«.وا کسنهایهر جاییداخلی
و خارجیهمبرایهمینبود.همهاینهادر ذیلماجرایمهندسی
لشــان
آمار اتفــاقافتاد».باوریبــهموجهای کروناندارند«.هرگاهد 
میخواهــد پیــک راه میاندازنــد و آمارهــا را باالوپاییــن میکننــد».
بــه اعتقــاد تحصنکننــدگان همه اینهــا بــرای اغــوای مــردم و ترویج
وا کسیناسیون است« .خود مسئوالن اعالم کردند مرگومیرها دو یا
سه برابر آمار اعالمی است ».این را سند قرار دادهاند برای اینکه دیگر
بهآمارهایاعالمیاعتمادینداشتهباشند.
به شــناخته نبودن ویــروس کوویــد 19هم اســتناد میکننــد« .هر
بار مشــخصهایرانشــانه کرونااعــاممیکنند.چرابیمــاری کههنوز
مشخصنیستچیست،وا کسناجباریتجویزمیکنند؟»
تحصنواعتراضداشتنبهاجباریبودنوا کسنرامختصایران
نمیدانندو از قیاممردماروپاو آمریکامیگویند کهتحصنهایشاناز
طرفرسانههاپوششدادهنشدهاست«.کاری کهصداوسیمایما
میکند».
مگر نهاینکهباواکسنفلجاطفالاینبیماریریشهکنشد؟
خود وا کســن فلج اطفــال دلیل فلج شــدن کــودکان بود .وا کســن

نتوانستاینبیماریراریشهکن کند.
سبــازیاســتناد
بــرای گفتههایشــانبــه کتــابصنعــتویرو 
میکنند.
70کتــابهــمدر اروپــاو آمریکانوشــتهشــده کــهاینجااجــازهچاپ
ندارند.
10هزار نفر باهمینترکیبهادرمانشدند.یکفوتینداشتیم
در میــانجمعیــتتحصنکننــدگانیــکنفــر از داروهــای گیاهی
شهــا و داروهایی کــه در درمــان کرونا نتیجهبخش
میگویــد .دمنو 
بودند؛از هلیلهسیاه،رازیانهوشکر سرخو…«ماجرابهیکسالونیم
یگــردد».یکی،دومــاهبعــداز همهگیــری کرونا کــه گروهیاز
قبــلبرم 
درمــان ایــن بیمــاری گفتنــد« .روازاده روش خــودش را بــرای درمان
داشت .خیراندیش مبنای درمانش نمک بود .رضازاده در اصفهان
هم گفت کرونادرمانمیشود».
لهــا تبعیــت میکننــد ،البتــه از
تحصنکننــدگان هــم از پروتک 
پروتکلهایخودشان«.ماهمهاینهارابهپروتکلهایدرمانیمان
اضافه کردیــم ».پیجــش80هزازتایــی اســت و مشــاوره در آن رایگان
اســت« .هــر دارو را15هــزار تومــان میفروشــیم ».دارویــی که قیمت
تما مشــدهاش12هزار تومان اســت« .یک داروی15هزار تومانی سه
ماهاستفادهودر سالمیشود60هزار تومان،سودیندارد».
ترکیبدمنوشهاراهمدر پیجشبهاشترا ک گذاشته10«.هزار نفر
باهمینترکیبهادرمانشدند.یکفوتینداشتیم».
بــا چــه ضمانتی شــما درمــان ایــن تعــداد را بــه عهدهگرفتید؟
مستقیماتحتدرمانشمابودند؟
طرف ،بیمار شــده بود گفتیم در کنار درمان ایــن دمنوشها را هم
استفادهکن.
آنوقتدرمانرامیگذاریدپایدمنوشها؟!
یهــاداروهایپزشــکیرااســتفاده کردند،دمنــوشنخوردند
خیل 
فوتکردند.
بــا جدیــت از «رمدســیویر» میگویــد دارویــی کــه بــه گفتــه او روی
3هزار نفر تست بالینی داشــته و1500فوتی داده اما در پروتکلها جا
گرفته،امابهباور او «آلرگارد»در شمالروی 291نفر تستشدهبدون
فوتــی«.چــراایــندارو در پروتکلهاقــرار نگرفته.دارند کشت هســازی
میکنند(».آمارهای مربوط به فوتی های «رمدسیویر» در جستجو
هابینتیجهماندوموردیبر صحتآنهایافتنشد).
همهدنیادر یکدروغبزرگاست
کرونــا؛ پاندمی که جهان را زیر ســلطه بــرد .ا گرچه تحصنکنندگان
مخالــفبااجبــاریبودنوا کســن ،کرونــاراپاندمــینمیداننــد«.در
پاندمی ا گر درمان وجود نداشته باشد باید گلهای وا کسینه صورت
بگیرد».
کرونا این همه کشــته گرفته به نظرتــان این ویــروس ،پاندمی
نیست؟
وقتی130هزار نفر باپروتکلها کشتهمیشوندپسپاندمینیست.
کرونا مختص یک مساحت مشخص نیســت و همه جهان با
آندرگیر است.
همه دنیا در یــک دروغ بزرگ اســت .تانزانیا با 60میلیون جمعیت
 727کشتهداده.
استنادمیکند برایآمارشبهدادههایسایتworldometer
یســازندو بعد
*ایــنیــک کشت هســازیجهانــیاســت.ویــروسم 
وا کسنمیفروشند.دارندبیزینسمیکنند.
تحصن کنندگان در گفتن از دالیل اعتراضشــان بــه اجباری بودن
وا کســنبه آمارها،اخبار و مطالبیاشــارهداشتند کهبعداز جستجو
هایمختلفنمیتوانبر صحتآنهاصحه گذاشت.

