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 فــــرید ســــــیاوش 

نگ و خوشمزه یم پزد  ت،گرم اس تنور تیوری توطئه   ،   و  نان های خوشر فضای مجازی به ویژه شبکه های پیام رسانی ) تویتر
تیوری توطئه یعنی  باورنکردن شکل  تلگرام ، فیسبوک...( به میعادگایه برای طرفداران تیوری توطئه تبدیل شده است.  

جه  های عالم نتیبیانگر این است که تمایم بدبخنر   حقیقتظاهری و رسیم رویدادهای سیایس، اجتمایع و اقتصادی ودر 
 دولت های پنهان و  برنامه هانی  

ً
 .یم باشد  درسایهگرویه از افراد پرنفوذ و معموال

یا    خون آشام  خزندگان  ) (reptilians؛ چنانچه  برخی معتقدند که  چشم پوشید وری های توطئه  یتنمیشود از موجودیت  

کت کوکا   فرازمینی  کوال از خون نوزادان مسییح برای تولید نوشابه  دولت آمریکا را اداره یم کنند و برخی دیگر معتقدند که شر

افرادی هستند که "  برابر امواج مخرب  ١")کمیل ریل ها خود استفاده یم کند.  برای محافظت در  اند و دیگران  ( را دیده 

 شستشوی مغزی، هنگام تماشای تلویزیون از پوشیدن کاله های پارچه ای استفاده و حمایت یم کنند.  

ی ن    و عینی طقر من  ی ها  تی اما واقع باشگاه  موارد شامل وجود    نیمستند هستند. ا  را یز   ستین  د که انکار آنها منطقر وجود دار   ت 
 از کشورها است.   یدر تعداد  جورج سوروسمشکوک    ایس یس  یها  تیو بودجه فعال  MK-Ultra CIAپروژه  ،  (٢)   لدربرگی ب 

پیوتری  در عرصه تکنالووژی دیجیتایل و کم را    و فراموش ناشدنی    که خدمات بزرگموسس مایکروسافت    تس ی گ   ل ی ب مدتیست  
اواخر  انجام داده است؛   این  ی س یور یت  هدف اصل در  دن  یهای  ی راستا   . قرار گرفته استایتوطئه در گوشه و کنار    در همی 

  یهای ور یکرونا بر طرح ت   روسیو   یت  گ. همه افتاده است  راه به   تر ییدر تو  چندی قبل  د« ی را رسوا ساز  تس ی گ   ل ی »ب  # هشتگ
از وجود    روس یو   وعیتس قبل از ش یگ  نکهی بر ا  ادعاها مبنی   و برخی افزوده    کروسافتیما  اردر یل یم  انگذار ی درباره بن  نیتوطئه آنال 

ش و  حنر  یو  نکهیا ا یآن ختر داشته  ی سی ور یت  ، توسط برخی یم باشد  روسیمسئول گستر  .است شدهمطرح  ها ی 

یه  ۲۰این رهتر برتر حوزه فناوری که حدود   ، در راستای مبارزه با برخی از  بیل و ملیندا گیتسسال است با تاسیس بنیاد خت 
کرونا را پیش بینی کند، چه  پاندویم  پرداخته است. چگونه توانسته بود چند سال پیش   گت  های همه ترین بیماریخطرناک

ی    وادار  ،شرشته ندارد  اشتیاقر او را که از کیمیا و بیولوژی ی واکسی  و چند قدم هم از زبده های این رشته پیشر   کند به ساخیر
د. طرح   ول وضعیت درون آنان بر چه منطق   به هدف ابجانی در بدن انسان ها  جبرای   تراشه  ریز گت  ورت و برنامه    ،کنتر ضی

 استوار است؟  

 »بیل گیتس را رسوا سازید«، چــــرا؟ # 

ی  و   یم باشد چند تا مساله مهم شاید هم شایعه و اتهام علیه بیل گیتس در فضای مجازی و حقیقر در گردش   هشتگ    همی 
 هم بخاطر جمع آوری اسناد و شواهد و اطالع رسانی راه اندازی شده است. 

  :مساله اول 

 
اع تراشه  تراشه یا  مقابله با ویروس جدید،   خواهد در روندبیل گیتس یم   است.   بدن   ت یفعال  ی با استفاده از داده ها  (اختر
روزانه    بدنی   تیکه فعال  د ت  گ  یم  وظیفهدر بدن    )میکروچیپ ایمپلنت( تراشه    . هانی در بدن مردم جاسازی شود میکروچیپ 
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ل یم  یارز رمزنگار  توسطشخص را  ا  شده کنتر   کند که یم   یم افتیدر  خایص ی، فرد پاداش ها طیکند. در صورت تحقق شر
ی چ یتواند برا ل کامل  تحتمنحیث یک ابزار  میخواهد انسان را  به این ترتیب  ادعا میشود بیل شود.  نهی هز  یت   . درآورد  کنتر

 

نیستند، بنابراین به راحنر    رچ سیاهم  هستند و بزرگتر از یک دانه    )کوچک(ها واقعا میکروشود که این میکروتراشه گفته یم
یم  بدن  تراشه وارد  فرایند،  این  انجام  از  پس  یم شوند.  قرار  نمونه  داخل  در  دائیم  طور  به  ندها    .گت 

خواند و پرونده پزشیک بیمار را به صورت مداوم و  ها، اطالعات تراشه را یم خوان در محل ثبت و ضبط نمونه   یک تراشه 
اع "سعنوان    .کندروز یم مستمر به هم به او  بدن"    ت یفعال  یبا استفاده از داده ها   Cryptocurrency ستمی حق ثبت اختر
 . تعلق دارد 

  :دوم   مساله 

ی مایل یم بل   ین اهداکنندگان به این سازمان است، کند گیتس سازمان جهانی بهداشت را تأمی  ؛  نهاد گیتس واقعا ییک از بزرگتر
  چرا؟

  :سوم   مساله 

ی مایل تهیه واکسن کرونا را به عهده گرفته است، البته به همراه ثبت حق انحصاری آن شود که گفته یم  .نهاد گیتس تأمی 

  :چهارم   مساله 

  ، چرا؟اند های گیتس واکسینه نشده بچه

 مساله پنجم: 

 در ارتباط با عالقه و  نیا تسیگ   لینام ب
ً
کت ها ی روزها دائما   سازمان صیح جهان و بودجه ون یناسی، واکس نی دارو  یبه شر

(WHO) شود.  ذکر یم 

 مساله ششم :  

کت ب ی  سار ی ، اتحاد با کم  2018. در سال  ID2020 Alliance  تالی جید  IDپروژه    -مشارکت دارد    ی گر ی در پروژه د  تسی گ  لیشر
)با دفاتر    IDEO.org  طراخ  یو ی راکفلر، استود  اد ی، اتحاد شامل بنکروسافتیا پناهندگان سازمان ملل. عالوه بر م  عایل  یاه

کت مشاور  ورکیو یو ن  سکو ی در سانفرانس کنر   گاوی،  Gavi)  (اوی گ   و اتحاد واکسن  Accenture(، شر است که واکسن    شر
ی همچن  گاویکند. اتحاد واکسن    یم  عیــــو توز   غیمختلف را به طور فعال در شاش کشور تبل   یها ،  تسیگ   ندا یو مل  لیب   اد یبا بن  ی 

کا نها یارتباط دارد. همه ا سفیونیو  سازمان بهداشت جهانی ، جهانی  انکگروه ب  موسس ذکر شده اند!   یبه عنوان شر

اعروی    همچنان   ( داده  060606)   شماره   که در بدن کاشته میشود   (میکروچیپ ایمپلنت)تراشه  ریز    کود داده شده به اختر
ی ختر ساز گشته  است که چرا این کود؟ شده  ( ٤)و این مساله نت 

ی کامال   ی ب   تنگاتنگواضح است که ارتباطات  یک چت  کت ها   ی    نی دارو   ، النر   کروسافت ی راکفلر، ما   اد ی بن مانند    نی سازمان ها و شر
  ن یکه ا  تیواقع   ن ی. آنها با تمرکز مداوم بر اهیه دهندگان خدمات ثانو یارا اسم    کر وجود دارد ، بدون ذ   و گروه بانک جهانی 
یها و دیگر   ها، قحط   ی مار یب   وعیتوانند با ش  نیم   مل   ی روزها، دولت ها و    و طبییع، اقتصادی  اجتمایع  ،تهدید های بشر
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ی کپرسش پیش یم آید   کنند. اما   یرا باز  دولت فوق مل  کیتوانند نقش   یمآنان    ؛ند انی کنار بیایهبه تن ...  ، روسیه  ه چرا چی 
  شتر یب  قدرتمندان شمایه مایل    استدالل وجود دارد کهشک و    نمیتوانند. در غرب    یلو   د و برخی دولت ملت های دیگر توانستن

 .  کند   میرا تقس و ثروت  خواهد قدرت  که نیم   لیدل نیبه ا

ی به شدت در دولت های پنهان  جریان های پشت پرده و برنامه های  چند و چون مسایل و    ن  رسانه های مردم گرا و واقع بی 
یک یم سازند. جدید  هر روز به حقایق  ؛یا در سایه اند   دست یافته و با مردم شر

 

 : توضیحات مهم 

  نگونهی ، اما اشود   اشتباه گرفته یم  ما ی هواپ  معمویل  یهات  ختر به عنوان مس  توسط شهروندان نر   (chemtrails)کمیل ریل  -١
  ی برا  اقدامات  نیشوند. ا  یم  ختهیش ما ر   یبر رو   ژهیمجهز و   یماهایهستند که توسط هواپ   نی ای می ش  ی . آنها بارهاستین
ی جمع مار یب  شده است.  گرفته و کند کردن روند توسعه آنها در نظر   ت یساخیر

  

 خصویص و محرمانه  (Bilderberg Group) گروه بیلدربرگ  -٢  
ً
رسیم است که هر ساله به صورت کامال نام کنفرانش غت 

نقطه یم در  برگزار  جهان  از  حدود  شود.  ای  به  ایشان  تعداد  و  هستند  انتصانر   
ً
تماما بیلدربرگ  نفر    ۱۳۰اعضای گروه 

زمینه  . رسد یم در  افراد  نفوذترین  با  و  قدرتمندترین  از  اعضا  از  . میباشند  رسانه و اقتصاد ،سیاست هایتمایم  بسیاری 
خاندان  اعضای  و  سلطننر پادشاهان  غرنر  های  دا کشورهای  اعضای  هستند این  م  یاز  به  .گروه  صورت کامال  گرویه که 

جهان فعالیت دارد. بیلدربرگ خود را یک قالب    سازی سیاست، اقتصاد و امنیت در محرمانه و انحصاری درمورد یکسان 
تواند دستور کار سال آینده را  داند که در پشت درهای بسته یم ها برای مدیریت واحد جهانی یمولوژیک در همه زمینه یاید

ی کند. بیلدربرگ به باید در آن سیاست، اقتصاد و حدنبال ایجاد یک نظام جهانی تکبرای جهان تعیی  نر  قطنر است که 
. اساس بیلدربرگ اعتقاد اعضای آن به اصول  فکر کردن تالش کنند عد داشته باشند و درجهت همب    مذاهب آن تنها یک

 غرب است و اولویت دفاع از این اصول و ارزشاخالقر و ارزش
ی

کردن  ای و بدهکار های منطقهها را در قالب جنگ های فرهنیک
 اقتصاد کشورهای  همکشورها و به 

ی
همسو به انجام یم ریختیک  .رسانندغت 

ل ذهن  MK-Ultra  ا ی)   MKUltraپروژه    -٣ برنامه کنتر آن  به  ی ن  CIA( که  نام کد  گفته یم  ت   ، برنامه    یشود  به  است که 
و انجام شده است ،    متحده طراخ  االتیا  یشود که توسط آژانس اطالعات مرکز   داده یم  افراد انسانی   یرو   شانر یآزما
 بودند.  قانونی ت  از آنها غ برخی 

  شیطان   عدد   و   ابلیس  ظهور   تاریــــخ  ٦٦٦معنی و مفهوم عدد  از کتاب مکاشفه یوحنا انجیل گرفته شده است    ٦٦٦عدد    -٤
مراسم ویژه ای برگزار کردند که همراه با    ( 060606( یا همان)( 2006-06-06شیطان پرستان روز ششم ژوئن سال   تاس
ی در آمریکا پخش شد! آنها این روز را بعنوان  ج ی از بعضی شبکه های ختر  و پایکونر بود و حنر اخبار آن نت 

شن و شادمانی
 " !روز آغاز سلطنت شیطان جشن گرفته بودند

ی از دانشنامه ها و    رسانه های معتتر استفاده شده است. اطالعات در تهیه میر

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

