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دربارهی پشتصحنهی کووید نوزده و غفلت از طب اسالمی -ایرانی برای مقابله با این ویروس

از شیخ مفید به شیخ مضر

راضیه کریمی در این یادداشت ضمن اشاره به «جنگ جمعیتی» گزارشی از طرح کسینجر و کنفرانس مونیخ ارائه میدهد
یک :با فروپاشی ش�وروی ،جهان به
دو قطب تقسیم شد :قطبی با دیدگاه
«قعود برای ش�یطان» و قطبی با نگاه
«قیام ب�رای خدا» .انقالب اسلامی،
قلب قیام جبههی حق اس�ت که با خونرس�انی
به دیگر نقاط مانند یمن ،بحرین ،لبنان ،س�وریه
و عراق ،جبه�هی باطل را متحمل شکس�تهای
س�نگینی کرده اس�ت .کش�وری که ققنوسوار
توانس�ته از دل انواع جنگ س�خت و ن�رم پیروز
بیرون بیای�د ،البت�ه گاهی بالهای�ش زخمهای
کوچک و بزرگی برداش�ته اما هیچوقت پروازش
متوقف نشده است .این ققنوس حاال در نزدیکی
بلندیه�ای جوالن ،ج�والن میده�د و از طرف
دیگ�ر ب�ر ف�راز دری�ای کارائی�ب ،قدرتنمایی
میکند .ش�مارش معکوس فروپاشی تمدن غرب
از سیزدهم دیماه سال قبل ،درست در سالگرد
روزی که خمینی کبیر طی نامهای مهم و تاریخی
ب�ه گورباچف ،فروپاش�ی قریبالوقوع ش�وروی
را پیشبین�ی کرده بود ،ش�روع ش�د .ش�هادت
حاجقاسم هم حجت خامنهای شد برای فروپاشی
تمدن غرب .این�ک جبههی لیبرالدموکراس�ی
ب�رای آنک�ه زمان فروپاش�ی خ�ود را ب�ه عقب
بیندازد ،دس�ت به خودانتحاری زده و به عبارتی
وارد مرحلهی ماقبل گیماور شده است.
دو :هن�ری کس�ینجر (مش�اور امنی�ت مل�ی و
وزیرخارجهی دولت نیکس�ون) در س�ال هزار و
نهصد و هفتاد و چهار میالدی طرحی موس�وم به
خ سفید مطرح
«سند امنیت ملی آمریکا» را در کا 
کرد .در این سند آمده بود« :جهان غرب به واردات
مواد معدنی از کش�ورهای در حال توسعه وابسته
اس�ت اما رشد جمعیت این کش�ورها دسترسی
آمریکا را به مواد معدنی به خط�ر میاندازد و این
در واقع تهدیدی برای امنیت سیاسی و اقتصادی
ایاالت متحده اس�ت .بنابراین بای�د جمعیت این
کش�ورها به طور چش�مگیری کاهش پیدا کند».
پیمانکار این پروژه بیل گیت�س بود که بیشتر با
عنوان «مدیریت مایکروسافت» شناخته میشود.
او با هدف تولید واکس�ن اقدام به تأسیس «بنیاد

بیل و میلندا گیتس» کرد« :جمعیت جهان در حال
افزایش و رس�یدن به مرز ده میلیارد نفر است .با
افزایش جمعیت جهان ،دیاکسید کربن افزایش
پیدا میکند و کرهی زمین به سمت نابودی میرود.
اما به وسیلهی واکسن میتوان ده تا پانزده درصد
جمعیت دنیا را کاهش داد».
سه :پیشنهاد گیتس ،س�ران کشورهای غربی را
قلقلک داد .از اینرو او برای اولین بار در کنفرانس
امنیتی سال دوهزار و هفده مونیخ حضور یافت و
به عنوان «مهمان ویژه» سخنرانی کرد« :میدانیم
که بیماری همهگیر بعدی میتواند از پش�ت یک
کامپیوتر آغاز شود و اهداف تروریستی از طریق
دستکاری ژنتیکی ویروس آبله یا تهیهی نژادی
به شدت مسریتر و کش�ندهتر از آنفوالنزا شکل
ل گیتس به سرمایهی هنگفت
بگیرد» .در ادامه بی 
در زمینهی واکسن تأکید میکند« :اول از همه به
مجموعهای از سلاحهای جدید ب�رای دفاع نیاز
داری�م؛ واکس�نها ،داروها و راههای تش�خیص.
واکس�نها در کنترل بیماریه�ای همهگیر نقش
اساسی ایفا میکنند» .او در این سخنرانی تلویحا
به «جنگ بیولوژیک» اش�اره میکند .جنگی که
قرار است با «سلاح ویروس» ش�روع شود و در
موج بعدی با «اسلحهی واکسن» ادامه پیدا کند.
اما موضوع زمانی جذاب میشود که اوباما هم در
زمان ریاستجمهوری در یک سخنرانی میگوید:
«احتماال زمانی میرس�د ک�ه ما ش�اهد بیماری
خاصی باش�یم ک�ه از طریق هوا منتقل میش�ود
و به شکل عجیبی مرگبار اس�ت .برای اینکه با
این بیماری خاص به طور مؤثر برخورد کنیم ،باید
زیرساختهایی ایجاد کنیم .پس اگر در ه ر زمانی،
مثال نوع دیگری از آنفوالنزا ش�یوع همگانی پیدا
کرد ،ما از قبل برای آن سرمایهگذاری کردهایم».
چه�ار :در اوایل س�ال دوهزار و بیس�ت میالدی،
ناگهان ی�ک بیم�اری همهگی�ر ،تیتر ی�ک تمام
خبرگزاریه�ای جهان ش�د« :کرون�ای چینی»
و چن�دی بع�د ،هدی�هی کریس�مس بابانوئل که
باز هم در ژانویهی امس�ال تکرار ش�د« :کرونای
انگلیس�ی» .حاال میدان ب�رای جوالن س�ازمان

بهداشت جهانی باز شده است .جالب است بدانیم
این س�ازمان و همهی س�ازمانهای جهانی نظیر
س�ازمان ملل ،یونیسف ،یونس�کو و ...طبق سند
«جوینت پابلیکیشند یک» زیرمجموعهی وزرات
دفاع آمریکا ق�رار دارند و در اصل ب�رای دفاع از
کیان آمریکا پایهگذاری شدهاند .سازمان بهداشت
جهانی با ابالغ پروتکلهای بهداشتی در راستای
نظم نوین جهانی ،یک حکوم�ت نظامی جهانی با
حاکمیت فضای سایبر ایجاد کرد .کسینجر صریحا
میگوید« :کرونا در خدمت ایجاد نظم نوین جهانی
اس�ت» .در تفکر چنین عناصری ،جان انس�انها
پش�یزی ارزش ن�دارد و البت�ه خیلی ه�م فرقی
نمیکند شهروند آمریکا باش�ی یا ساکن آفریقا.
بعید نیس�ت اهالی کاخ س�فید برای الغر کردن
جمعیت زمین ،نس�خهی «رژیم طالیی» پیچیده
باشند تا خدشهای به فرم خودشان وارد نیاید.
پنج :رهبر انقالب در سوم فروردین امسال خطاب
به آمریکاییها گفتند« :ش�ما متهم هس�تید که
این ویروس را درس�ت کردهاید .وقت�ی این اتهام
وجود دارد ،ک�دام عاقلی به ش�ما اعتماد میکند
که بیایی�د و برای م�ا دارو بیاورید؟ ممکن اس�ت
داروی ش�ما وس�یلهای باش�د که این بیماری را
بیشتر گس�ترش بدهد ی�ا ماندگا ر کند .به ش�ما
هیچ اعتمادی نیس�ت ،زیرا گفته میشود با توجه
به آش�نایی با ژنتیک ایرانی ک�ه از طرق مختلفی
بهدس�ت آوردهاید ،بخش�ی از این ویروس برای
ایران ساخته شده تا از این راه ،اطالعات و دشمنی
خودتان را بیشتر کنید» .اما متأس�فانه برخالف
منطق حاکم بر فرمای�ش حضرتآقا ،ایران در امر
مطالع�هی کارآزمایی بالینی س�ازمان بهداش�ت
جهانی برای درمان کرونا مشارکت خارج از قاعده
کرد .معاون آموزش وزرات بهداشت اذعان کرده
که عوارض منفی برخی از داروهای کرونا بس�یار
بیشتر از اثربخش�ی مثبت آنها اس�ت .سازمان
بهداش�ت جهانی هم یک م�اه پیش اعلام کرد:
«تستهای پیسیآر ،درصد اشتباه باالیی دارند».
شش :طبق قاعدهی «نفی سبیل» خداوند هرگز
کافران را بر مؤمنان تس�لط نداده است .یعنی در

تمام عرصهها دست برتر با مسلمانان است .مگر
ممکن است چنین دینی برای سالمتی پیروانش
خ مفید پاسخ میدهد:
برنامهای نداشته باشد؟ شی 
«راه دسترس�ی به طب به عنوان دانشی کامل،
ثابت و صحیح ،از طریق وحی است .اطبا این علم
را از طریق پیامبران و کتب آس�مانی آموختهاند.
برای آگاهی از حقیقت بیماری و درمان ،راهی جز
حصول توفیق الهی نیس�ت و تنها راه شفا همان
خدایی اس�ت که به همهی نهفتهها آگاه اس�ت».
از اینرو در منابع معتبر شیعه ،یازده هزار حدیث
با محوریت ط�ب وج�ود دارد .احادیثی که چراغ
راه ابنس�ینا ،رازی ،جرجانی و بس�یاری دیگر از
حکمای ایرانی شد تا «طب اسلامی -ایرانی» را
پایهریزی کنند .رهبر انقالب در س�ال نود و یک
فرمودن�د« :دغدغ�هی قلبی من طب اسلامی-
ایرانی اس�ت؛ به آن بپردازید» .اما در این هشت
س�ال ،بخشهایی از وزرات بهداشت فقط با دید
تحقیر به این طب نگاه کردند که در جریان کرونا
به اوج خود رسید تا حدی که آن را «طب شیادی»
نامیدن�د .با این هم�ه ،متخصصان ح�وزهی طب
اسلامی -ایرانی با فروتنی بارها آمادگیشان را
برای درم�ان کرونا در کمترین زم�ان و با حداقل
هزینه اعالم کردهاند اما وزرات بهداشت بیشتر
در مقام حرف ،از این پیش�نهاد اس�تقبال کرده.
چین ب�ا اعتماد به طب س�نتی توانس�ته کرونا را
مهار کند و حتی پایان کرونا را هم جش�ن بگیرد.
آنطور که مش�خص اس�ت هر ماه ورژن جدیدی
از کرونا متول�د میش�ود و قاعدت�ا نمیتوان در
یک بازهی زمانی کوتاه ب�رای عالج هر یک از این
ویروسهای جهشیافته ،واکسن مجزایی ساخت
یا به هر واکس�نی اعتم�اد کرد؛ ول�ی میتوان با
بهرهبرداری درست از طب اسالمی -ایرانی ضمن
تقویت سیس�تم ایمنی بدن ،سالمتی مردم را در
رویارویی نفسگی�ر با کووید نوزده ب�اال برد .این
یادداش�ت نافی ش�یطنت بعضی از مشاهیر طب
سنتی نیست ،بلکه با هدف اس�تفادهی عاقالنه
از طب اسالمی -ایرانی برای پیشگیری از شیوع
بیشتر ویروس کرونا به رشتهی تحریر درآمده.

