
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
  Prof Michel Chossudovsky- پروفسور ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠٢٠ اپريل ٠۵

  

   و اعالم جنگ اقتصادی عليه بشريت١٩-کوويد
 :پس از قرنطينه 

  ...طرح جھانی واکسيناسيون عليه کروناويروس

  ٢٠٢٠ چ مار٢۵مرکز پژوھشھای جھانی سازی، 

  

 در حال حاضر. ی صورت می گيردئ  روند جاری مبنی بر قفل زدن جھانی از طريق ايجاد وحشت و تحريف رسانه 

 .صدھا ميليون نفر در سراسر جھان در وضعيت قرنطينه به سر می برند

   کدام است ؟١٩-مرحلۀ بعدی در سير تحولی بحران کوويد

 در داووس اعالم شده بود، نوریج ٢١-٢۴ مجمع جھانی اقتصاد لسۀجبرنامۀ واکسيناسيون عليه ويروس کرونا طی 

  .نوریج ٧ا توسط مقامات چينی در ًيعنی دقيقا دو ھفته پس از شناسائی ويروس کرون
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ن جديد عليه ويروس کرونا را به عھده داشتند متعلق به اتحاديه برای يولی که ابتکار عمل برای ساخت واکسؤمقامات مس

و بنياد بيل و مليندا ) WEF(، سازمانی که از سوی مجمع جھانی اقتصاد )CEPI (١مقابله با اپيدمی و سازه ھای نوين

  .ی و تأمين مالی شده است پشتيبان٢گيتس

در مجمع جھانی اقتصاد در ) nCoV 2019 (٢٠١٩-  کوويدواکسيناعالم ساخت : تقويم رويدادھا را يادآور می شويم 

 از سوی سازمان جھانی بھداشت مبنی بر فوريت بھداشت نوریج ٣٠داووس به يک ھفته پيش از راه اندازی رسمی در 

 نفر اعالم شده ١۵٠» خارج از چين « در جھان » يد شدهئموردھای تأ«ه شمار عمومی جھان باز می گشت، در حالی ک

  . نفر از آنان در اياالت متحده به سر می بردند۶بود که 

طرح جھانی  «ن را بدست آورد، ھدف آن يواکس» انحصار « تالش می کند تا ) CEPI(اتحاديه برای مقابله با اپيدمی 

و تأمين مالی .  گذاشته خواھد شدءبه اجرا» کانديداھا «  شمار بسياری از است، و اين طرح با ھمکاری» ن يواکس

عالوه . اعالم کرده است) استراليا( و دانشگاه کوئينزلند ٣)ئیامريکاشرکت زيست فن آور (ھمکاری اش را با اينوويو 

قر در ماساچوست و شرکت زيست فن آوری مست (٤بر اين، اتحاديه برای مقابله با اپيدمی قراردادش را با مدرنا

که ) نوریج ٢٣(  اعالم کرد ٦ برای آلرژيھا و بيماريھای عفونیامريکا، و مؤسسۀ ملی ٥، مؤسسۀ ملی مصرف)کمبريج

ن کننده ای در اردوی ايجاد ترس و وحشت و دست پاچگی در يي است، او نقش تع٧مديريت آن به عھدۀ دکتر آنتونی فاسی

  .»ر از گريپ فصلی ده بار بدت« :  داشت امريکاسراسر 

  

ده برابر  « COVID-19به گفتۀ دکتر آنتونی فاسی، ميزان مرگ در صورت آلودگی به ويروس کرونا  : ٨روالند بايلی

 .از گريپ فصلی است» بدتر

به گفتۀ سازمان جھانی بھداشت يک . اميدھای اوليه برای نتايج ويروس کرونای جديد روی سالمت عمومی متوقف شد

 :است دروغ بزرگ 

ًبه گفتۀ سازمان جھانی بھداشت، افراد آلوده عموما از بيماری بی خطر رنج می برند و تقريبا پس از دو ھفته سالمتی  ً

  . شان را باز می يابند

                                                 
1 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 
2 la Fondation Bill et Melinda Gates 
3 Inovio 
4 Moderba, Inc 
5 Inc 
6 NIAID 
7 Dr Anthony Fauci 
8 Ronald Bailey 
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  )CEPI(نقش مرکزی اتحاديه برای مقابله با اپيدمی 

 مؤسسۀ Moderna احتمال قوی، مدرنا به. اتحاديۀ مقابله با اپيدمی ھمزمان با چندين شرکت داروسازی داد و ستد دارد

 امريکا را در اياالت متحدۀ ١٩-ن کوويدي بايد واکسNIAID امريکاملی آلرژی و بيماری ھای واگيردار اياالت متحدۀ 

  .عرضه کند

 برای کاھش ترمپ، يک روز پس از اعالم رسمی پاندمی از سوی سازمان جھانی بھداشت و تصميم نوریج ٣١

شرکت  CureVac AGھمکاری اش را با کورواک ) CEPI( به چين، اتحاديۀ مقابله با اپيدمی مسافرت ھای ھوائی

) CEPI(، اتحاديۀ مقابله با اپيدمی روریبچند روز بعد، در آغاز ف. لمان مستقر می باشد اعالم کردا که در ٩دارو سازی

 را صادر ١١استفاده از ترکيباتشمجوز  GSK ١٠ گالکسو اسميت کالينن  ياعالم کرد که بزرگترين سازندۀ واکس« 

  ».ن را تقويت می کنديکرده است، ترکيباتی که، در چارچوب پاسخ، تأثير واکس

 سينواکده ھا گروه پژوھشی در سراسر جھان که درگير ساخت « ، با » احتمالی در حال ساخت است واکسين« چندين 

  .» ھستند ١٩-عليه کوويد

 به نام مجتمع ھای صنايع واکسين در حال حاضر برای بازارھای امريکاتحدۀ از سوی ديگر، اتحاديۀ اروپا و اياالت م

دست آوردن انحصار ه  برای بترمپ پس از آگاھی از تمايل - داروسازی در رقابت با يکديگرند، کميسيون اروپائی 

دار اياالت  که آن را با مديريت  دکتر آنتونی فاسی در مؤسسۀ ملی آلرژی و بيماری ھای واگير١٩١٢-  کوويدواکسين

   ١٣» ميليون يورو به کورواک اھداء کرد٨٠تا   « - بسازند NIAID امريکامتحدۀ 

  

 ٢٠١٩بر و در اکت٢٠١تمرين شبيه سازی رويداد کروناويروس 

-nCoV سازمان جھانی بھداشت  OMSاتحاديه برای مقابله با اپيدمی و  )  CEPI(ويروس کرونا در آغاز از سوی 

در مجمع جھانی ) نام کد تمرين شبيه سازی (٢٠١ًقيقا ھمان نامی که در برگزاری رويداد د:  ناميده شده بود 2019

 برای تمرين شبيه سازی ويروس کرونا برگزيده WEF-Gates-John Hopkins جان ھاپکينز – گيتس –اقتصاد 

 . در بالتيمور برگزار شد٢٠١٩بر وبودند که در نيمۀ اکت

در شبيه  (nCoV-2019 مؤثر را در پاسخ به ميليونھا مورد آلوده به واکسين طرح گسترش ١٤ ٢٠١شبيه سازی رويداد 

 . در سناريوی شبيه سازی ھمۀ جمعيت کرۀ زمين آلوده اعالم می شوند. ترسيم می کند) ٢٠١٩بر وسازی اکت

ابد، ھر به صورت تساعدی افزايش می ي] در شبيه سازی[در کوران نخستين ماه ھای پاندمی، شمار موردھای آلوده « 

 و به تدريج که آلودگی ھا و فوتی ھا افزايش می يابد، پی آمدھای اقتصادی و اجتماعی بيش از  ھفته دو برابر می شود

  .»پيش رو به وخامت می گذارد 

                                                 
9 Biopharmaceutique 

ل ساده  داروسازی ترجمه کردم ولی درصال داروسازی من به دليل فقدان آگاھی از اصطالح علمی به زبان فارسی به شک: مترجم 
ت طبيعی، البا پيشوند بيو ھمراه است، يعنی طبيعی، ارگانيک يا زيست محيطی که بايد آن را شاخه ای از داروسازی با تماي

  .مانند کشاورزی بيولوژيک. زيستی يا ارگانيک درک کنيم
10 GlaxoSmithKline (GSK) 

 زی در جھانسا چند مليتی بريتانيائی، يکی از ده غول صنعت داروگالکسو اسميت کالين، شرکت
11 l’utilisation de ses adjuvants 

  لمان پيشنھاد داده بودار به شرکت داروسازی کورواک لا يک ميليارد دترمپچنانکه می دانيم : مترجم   12
13 offrant jusqu’à 80 millions d’euros de soutien financier à CureVac AG 
14 simulation John Hopkins Event 201 
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پاندمی به دليل کاھش شمار افراد حساس رو به کاھش می .  ميليون فوتی به پايان می رسد۶۵ ماه با ١٨سناريو در پايان 

 از جمعيت جھان که در معرض ٩٠% تا ٨٠%پاندمی با ريتم خاصی ادامه خواھد يافت تا وقتی که برای . گذارد

از اين مرحله به بعد ممکن است موضوع بيماری شايع اطفال .  مؤثری آماده شودواکسينويروس قرار گرفته بودند 

  .باشد

  

  )COV-19 (١٩-برنامۀ جھانی واکسيناسيون کوو

در حال )  که تمرين شبيه سازی را تأمين مالی کرده استGates-WEFبه نام ) (CEPI( با اپيدمی اتحاديۀ برای مقابله

حاضر با ھمکاری شرکتھای زيست فن آوری، داروسازيھای بزرگ، آژانس ھای دولتی به ھمين گونه آزمايشگاه ھای 

  .کندبازی می ) جھانی(دانشگاھی نقش کليدی را در برنامۀ واکسيناسيون در سطح وسيع 

  

 عليه ويروس واکسينامروز ما تأمين مالی سه برنامه برای ساخت  : CEPIتوئيت اتحاديۀ برای مقابله با اپيدمی 

 .  را اعالم کرديمnCov-2019کرونای جديد 
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   عليه تھديد نوظھور پشتيبانی می کنيمواکسينما از فن آوری ھای پيشگام برای تسريع ساخت 

#OutsmartEpidemics bit.ly/2GjEmSS  

با احتساب شيوع سريع کروناويروس جديد، جھان بايد به سرعت و به شکل متحد عليه اين بيماری دست به عمل « 

  .» دست يابد واکسينما اميدواريم که اين تحقيقات بتواند به پيشرفت معنی دار و مھمی در ساخت . »بزند

برای اين :  ھا صوت بگيرد ذاکره مری بود که اين و ضرو. ھائی داشتيمذاکره مما با بسياری از ھمکاران احتمالی « 

ً در بازۀ زمانی نسبتا ضروری برای جمعيتی که بيش از پيش واکسينکه بدانيم طرح برای ساخت حجم قابل توجھی 

» ... رو ھستند کدام است، در صورتی که تا کنون مشخص نشده باشد ؟ه مطمئن می شوند که با يک پاندمی روب

 stat.news.com، در مصاحبه با CEPI مدير کل اتحاديه برای مقابله با اپيدمی Richard Hatchettريچارد ھچت [

... .[  

  . درسطح جھانی ستواکسينھدف ضمنی ساخت 

 تا بتوانيم مکان مناسبی برای ساخت ھمۀ در سطح جھانی دربارۀ قابليت توليد تحقيق کرديمبرای اين کار، ما به ويژه « 

  . سته ايم با موفقيت تھيه کنيممحصوالتی بيابيم که توان

روناويروس در آغاز ماه  پيش از کشف و شناسائی کواکسين، ريچارد ھاچت می گويد که طرح ساخت موضوع مھم

  : آغاز شده است ٢٠٢٠نوریج

 کنيم و ما از اطالعاتی که گردآوری کرده ايم استفاده می. ... ًما اين کار را تقريبا در کوران سال گذشته انجام داديم« 

برای برخی فن . اين کار در جريان است.  از انواع مختلف را بررسی می کنندواکسيناين گروه کاری حاال امکان تھيۀ 

  .ًکاری ست که می تواند انجام گيرد، نسبتا در بازۀ زمانی فوری برای اپيدمی] به سازنده [ آوريھا، انتقال فن آوری 

 که اين امر مھم بايد به افرادی واگذار شود که قابليت توليد باالئی داشته فکر می کنم اين موضوع خيلی اھميت دارد

 به دليل عمق قابليت، تجربه و –و خيلی خيلی مھم است که توليد کننده ھای بزرگ را دور اين ميز داشته باشيم . باشند

  .منابع داخلی شان

ی رئيس مؤسسۀ ملی آلرژی و بيماری ھای واگيردار دکتر آنتونی فاس.  ھای کانديدا خيلی خيلی سريع خواھند بودواکسين

فکر می کند که ًرسما اعالم کرد که ] که بذر وحشت روی شبکۀ تلويزيون کاشته است) [NIAID (امريکااياالت متحدۀ 

  . می تواند در فصل بھار آغاز شودModerna مدرنا واکسينآزمايش درمانی 

 در جان ھاپکينز ٢٠١٩بر وجنبه ھا، مشابه تمرين شبيه سازی ماه اکتآنچه در زندگی واقعی روی می دھد، از برخی 

  . توليد کنيم با اين فرض که دست پاچگی فرا گير شده استواکسينھا نسناريو اين است که چگونه ميليو. است

اريھای  پيش از اعالم بحران بھداشت جھانی سرمايه گذCEPI به پشتيبانی اتحاديه برای مقابله با اپيدمی واکسينمجتمع 

  .خودشان را طراحی کرده بودند

  . ... ژی عمومی  عبارت است از وجود تعدد کانديداھايستراتفکر می کنم که بخشی از ] يعنی ريچارد ھاچت [ من 

  .شما می خواھيد به اندازۀ کافی کانديدا داشته باشيد تا دست کم برخی از آنھا در اين فرآيند سريعتر پيش بروند] و[

چگونه می خواھيد به اين نقطه برسيد با ] و... [چگونه اين را توليد کنيم ؟ : ھر کانديدا، بايد بپرسيد و سپس، برای 

مصاحبه توسط ھلن برانسول  (» توليدی در سطح معنی دار در متن بيماری که ھمۀ جامعۀ را آلوده خواھد کرد ؟ 

Helen Branswell ، statsnews2020 février 3, (   
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   Moderna Inc مدرنا

مستقر است و يکی از چندين کانديدائی ست که حضور دارد و از سوی ) Seattle(در سياتل   Moderna Incمدرنا 

  . پشتيبانی می شودCEPIاتحاديه برای مقابله با اپيدمی 

-ARNmمشھور به ) آر ان ای پيام رسان (ARNm با ١٩- تجربی کوويدواکسين«  ساخت يک روریب ف٢۴مدرنا در 

»  ) NIAID ( امريکا از سوی  مؤسسۀ ملی آلرژی و بيماری ھای واگيردار اياالت متحدۀ واکسينبستۀ اوليۀ « . 1273

  .استبه مديريت دکتر آنتونی فاسی برای پژوھشگران دولت اياالت متحده فرستاده شده 

 آغاز خواھد شد، آزمايش پريلادر حالی که مدرنا پيش از اين اعالم کرده بود که نخستين آزمايش ھای درمانی پايان ماه 

  : در سياتل شروع شد چھا با الزام داوطلبان انسانی در اواسط مار

  

Researchers in Seattle gave the first shot to the first person in a test of an experimental 

coronavirus vaccine Monday — leading off a worldwide hunt for protection even as the 

pandemic surges.  … 

Some of the study’s carefully chosen healthy volunteers, ages 18 to 55, will get higher 

dosages than others to test how strong the inoculations should be. Scientists will check for 

any side effects and draw blood samples to test if the vaccine is revving up the immune 

system, looking for encouraging clues like the NIH earlier found in vaccinated mice. 

“We don’t know whether this vaccine will induce an immune response, or whether it will be 

safe. That’s why we’re doing a trial,” Jackson stressed. “It’s not at the stage where it would 

be possible or prudent to give it to the general population.” (FOX news local) 

 

 تزريق واکسين عليه کروناويروس آغاز می شود در حالی که به داوطلبان در سياتل برای نخستين بار واکسينآزمايش 

  .می شود

 ٢۴ و ١٠ توسط آسوشيتد پرس، به روز شده در ساعت ٢٠٢٠ چ مار١۶ دقيقه روز ١۴ و ١٠ارسال در ساعت 

  .٢٠٢٠ چ مار١۶ روز ۀدقيق

 تجربی عليه ويروس کرونا را روی نخستين داوطلب واکسينِروز دوشنبه،  پژوھشگران سياتل نخستين عمل تزريق 

شدند در حالی که پاندمی ] افراد[ای حفاظت از  و به اين ترتيب موجب شروع رقابت در سطح جھانی بر– کردند ءاجرا

  ...پيوسته شدت می گيرد 

 آزمون با  سال انتخاب شده بودند و۵۵ تا ١٨برخی از داوطلبان در بخش بھداشت به دقت برای امر تحقيقاتی بين 

ات ثانوی را بررسی دانش پژوھان فقدان تأثير. درجات مختلف برای آزمايش قدرت مادۀ تزريقی روی آنان انجام گرفت

خواھند کرد و از خون نيز نمونه برداری به عمل می آورند تا ببيند آيا ساخت و ساز ايمنی بدن را تقويت کرده است يا 
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) NIH(جوی عالئم و نشانه ھای تشويق کننده خواھند بود مانند موردھائی که مؤسسۀ ملی بھداشت  و نه، و در جست

  . واکسينه شده پيدا کرده بودپيش از اين نزد موشھای آزمايشگاھی

به ھمين علت است . که بی خطر خواھد بود  واکنش ايمنی را تحريک خواھد کرد، و يا اينواکسيننمی دانيم آيا اين « 

در مرحله ای نيست که استفاده از آن ممکن باشد و « می گويد ) M.Jackson(، جکسون »که آن را آزمايش می کنيم 

  )FOX news localفاکس نيوز محلی . (»را به عموم مردم ندھيم احتياط حکم می کند که آن 

  

 مپيوتریک و پالتفرم ھويت CEPIمتعلق به اتحاديه برای مقابله با اپيدمی ) nCoV-2019 (١٩-  کوويدواکسين

ID2020  

شم انداز  در چواکسين در مجمع جھانی اقتصاد در داووس راه اندازی CEPIھنگامی که اتحاديه برای مقابله با اپيدمی 

 Peter به گفتۀ پيتر کونيگ ID2020طرح برنامۀ .  ديگر در جريان بودۀجھانی را اعالم کرد، يک طرح مھم و ضميم

Koenig عمومی به عنوان تخت پرش برای ھويت واکسينبرنامۀ ھويت الکترونيک که از «  عبارت است از 

  .»استفاده می کند مپيوتریک

 یمپيوترکبرای ثبت تولد و واکسيوناسيون استفاده می کند تا برای نوزادان ھويت برنامه از عمليات جاری موجود « 

  )2020mars , nigPeter Koe(» قابل حمل و دائمی مرتبط به زيست سنجشی تھيه کند 

 و واکسيناسيون واکسينمايکروسافت، بنياد راکفلر و اتحاديۀ جھانی برای  از جمله ID2020ھمکاران بنيانگذار 

)GAVI(ھستند . 

 گردھمآئی خود را ٢٠١٩مبر  سپت١٩ روز ID2020اتحاديۀ برای طرح برنامۀ : تقويم اين برنامه را يادآوری می کنيم 

تمرين ً برگزار کرد، يعنی دقيقا يک ماه پيش از « Rising to the Good ID Challenge »در نيويورک زير عنوان 

  .در جان ھاپکينز در بالتيمور) ٢٠١رويداد  (Event 201 با نام کد nCov-2019 شبيه سازی

ده  راه  در آغاز رويدادی که سازمان بھداشت جھانی پاندمی اعالم کرID2020آيا اين فقط يک اتفاق ساده بوده که 

 راه اندازی شود ID2020 و آيا برای پاندمی ضرورتی وجود داشته که چندين برنامۀ مخربی مانند -اندازی شده است ؟ 

  )2020s mar, Peter Koenig(؟ 

 درآيد به گسترش آن چيزی ءاست که در صورتی که به اجرا» دولت جھانی «  بخشی از طرح ID2020طرح برنامۀ 

تشريح کرده اند که در برگيرندۀ واکسيناسيون و ليسی جھانی ودولت پ ۀخواھد انجاميد که برخی تحليلگران آن را به مثاب

  .جھان استجمع آوری داده ھای شخصی چندين ميليارد نفر در 

  

  در فردای مسدود سازيھا

مشکالت بحران اقتصادی و اجتماعی آيا مردم را به . اردوی ترس و وحشت در ادامۀ مسدود سازيھا ادامه می يابد

  پذيرش واکسيناسيون مجبور خواھد کرد ؟

» طوط ھدايتی خ«. حقيقت بايد حذف شود.  در سطح جھانی، اردوی تبليغات بايد ادامه يابدواکسينبرای اجرای طرح 

  .آنان است که بايد با آن برخورد شود و زير سؤال برود

دست ه بايد توافق قطعی سازمان بھداشت جھانی را ب) CEPI(بازيگران اصلی از جمله اتحاديه برای مقابله با اپيدمی 

مداران خود ، چراغ سبز جامعۀ علمی و به ھمين گونه اعالم شجاعانه از سوی سياست)ل می کنندوکه کنتر(آورند 

  .فروخته
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) واکسينبدون (عالوه بر اين، بايد اطالعات و تحليل ھای مربوط به خصوصيات ويروس و نحوه ای که می تواند 

معالجه شود، يعنی موضوعی که در حال حاضر در مرکز توجھات ويروس شناسان و پزشکان در چندين کشور و از 

  .جمله اياالت متحده است

 را به ياد بياوريد، وقتی که شورای مشاوران علم و فن آوری اوباما پاندمی ٢٠٠٩ در سال H1N1پاندمی گريپ خوکی 

H1N1 مقايسه کرد در حالی که به مردم اطمينان می داد که گريپ خوکی ١٩١٨ را با پاندمی گريپ اسپانيائی در سال 

H1N1ئی امريکا مشاوران:  گريپ خوکی را آماده کنيد واکسين: سی بی سی . ( مرگبارتر است(  

 ميليارد ٢حدود  «بر اساس داده ھای ناکامل و اندک، مدير کل سازمان بھداشت جھانی با قاطعيت پيشبينی کرده بود که 

سازمان بھداشت جھانی،  (»نفر می توانند در کوران دو سال آينده آلوده شوند، يعنی نزديک به يک سوم جمعيت جھان 

  ).٢٠٠٩ والیجش کردند، به گونه ای که رسانه ھای غربی گزار

 مارگارت چانفرصت بسيار خوبی برای شرکتھای بزرگ داروسازی بود که از سوی مدير کل سازمان بھداشت جھانی 

  .پشتيبانی می شد

  :ًدر يک بيانيۀ بعدا او چنين اظھار داشت 

، »ميک توليد کنند  در سال برای گريپ پاندواکسين ميليارد ۴،٩ می توانند در بھترين حالت واکسينسازندگان « 

  .١٥ )٢٠٠٩ والیج ٢١مارگارت چان، مدير کل سازمان بھداشت جھانی به نقل از رويترز (

 و اقدامات واکسينئی ھا را در کوران دو سال آينده مبتال کند و اگر اردوی امريکا ۴٠%گريپ خوکی می تواند تا « 

بيانيۀ رسمی دولت اوباما، . (»ز دست خواھند داد ديگر به نتيجه نرسد، چند صد ھزار نفر در اثر آن جان خود را ا

  )٢٠٠٩ والیج ٢۴. آسوشيتد پرس

 عليه گريپ خوکی از سوی دولتھا به واکسينميليونھا ... پاندمی که بتواند دو ميليارد نفر را آلوده کند به وقوع نپيوست

» بيگ فارما«مناسب برای فرصت :  تخريب شد واکسين و سپس ميليونھا سازندگان بزرگ دارو سفارش داده شد

  .داروسازان بزرگ، ولی بحران ھزينه برای دولت ملتھا بر جا ماند

چندين منتقد اعالم کردند که . والنی که پشت اين اختالس بودند صورت نگرفتؤھيچ تجسسی برای تشخيص مس

  .بوده است» تقلبی «H1N1پاندمی 

وق بشر دربارۀ انگيزۀ سازمان بھداشت جھانی برای اعالم ، سازمان ديدبان حق)APCE(مجمع پارلمانی شورای اروپا 

ت بھداشتی، کارشناس بيماريھای ھمه گير وولفگانگ وودارگ أدر واقع، رئيس پر نفوذ ھي. پاندمی تحقيق می کند

Wolfgang Wodarg اپيدمی تقلبی، يکی از بزرگترين رسوائی ھای بزرگ پزشکی قرن است«  اعالم کرد که «

(Forbes, 10 février 2010)  

   

                                                 
15 citée par Reuters, le 21 juillet 2009 
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 گزارشی دربارۀ مديريت پاندمی گريپ خوکی تھيه خواھد کرد ) APCE(مجمع پارلمانی شورای اروپا 

  

26/01/2010 11:02:52   

  ھداشت و توسعۀ پايدارموضوعات اجتماعی، ب

ت أتصميم متناسب با پاندمی ھا آيا فقط بر اساس بھترين داليل علمی اتخاذ شده است ؟ اين پرسش در جلسۀ رسمی ھي« 

 گذشته مطرح شده که به نوریجويژه برای مسائل اجتماعی، بھداشتی و خانوادگی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در 

ول گريپ در سازمان جھانی بھداشت از ؤمس.  اختصاص داشته استH1N1وکی موضوع مديريت پاندمی گريپ خ

  .»سازمان خوئ دفاع کرد و گفت که مشاوران او زير نفوذ نامتناسب صنايع داروسازی نبوده اند

. والن دولتھا برگزار کند که به پاندمی پرداخته بودندؤ ديگر در پاريس با شرکت مسلسۀجت حاال می خواھد يک أاين ھي

نيز بايد به مرکز سازمان )  انجمن رفورميست کارگران بريتانيائیSOCبريتانيا، ( گزارشگر Paul Flynnپل فلين 

 آماده ونجھای احتمالی در جلسۀ ماه ذاکره م برای پريلاگزارش او بايد در پايان . و حضور يابديبھداشت جھانی در ژن

  .باشد

  

توانيم از پاندمی گريپ خوکی  دروس مھمی را می. ن داريماکنون ما در وضعيت قرنطينه ھستيم، وقت فکر کرد

H1N1 بياموزيم٢٠٠٩ در سال .  

 بھانه ای شد برای ١٩-پاندمی کوويد.  ھيوالئی تر است٢٠٠٩ در سال H1N1 خيلی از گريپ خوکی ١٩-پاندمی کوويد

  . تاريخ مدرن بی سابقه استاين پديده در. توجيه بی ثباتی اقتصاد کشورھا و گسترش فقر بخش بزرگی از مردم جھان
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زندگی و به ھمين گونه قدرت .  مھم اين است که ما به نحو متناسب و با ھمبستگی با قربانيان اين بحران عمل کنيمۀو نکت

خريد مردم تخريب شده و بايد بپرسيم که در ادامۀ اين قرنطينه  چه نوع ساختار اجتماعی کج و معوج اجتماعی انتظار 

  ما را می کشد ؟

  کنند اعتماد کنيم ؟ آيا می توانيم به سازمان جھانی بھداشت و گروه ھای قدرتمند و ذينفع اقتصادی که از آن پشتيبانی می

  ری ايستاده اند اعتماد کنيم ؟لاآيا می توانيم به بازيگران اصلی که در پشت طرح جھانی واکسيناسيون چند ميليارد د

. ردوی وحشت را مديريت کردند اعتماد کنيم ؟ تحريف دروغ ھا را تغذيه می کندآيا می توانيم به رسانه ھای غربی که ا

  .آيا می توانيم به دولتھای بزھکارمان اعتماد کنيم ؟ اقتصاد ملی ما ويران شده است

   .عليه بشريت است» جنگ اقتصادی«اين جنگ، 

 

  :لينک متن اصلی 

-vaccination-de-mondial-programme-un-confinement-le-apres/ca.mondialisation.www://https

5643302/coronavirus-le-contre  

  ٢٠٢٠ پريلا ۴/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 
 
 
  


