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  فرح نوتاش 

      ٢٠٢٠ نومبر ٣٠
  

  ن سحر آميز و مقاومت مردميواکس
  ٢٠٢٠مبر  نو٢٩ اناجبھۀ جھانی ضد امپرياليست    قدرت زنان    وي

به آن  مصونيت نمی يابند و دوبار و سه باره ١٩به بيماری کويد ابتال ال اين است ، وقتی که مردم از طريق ؤس

  !د داد؟مصونيت خواھن آن به مردم يمبتال می شوند چگونه واکس

و سپس نوع بسيار خفيف بيماری  ، که با تزريق آنھاھای تضعيف شدۀ بيماری ھا ھستند ھا، ميکرو ارگانيزم واکسين

معجزه ای رخ نخواھد خود بيماری ايجاد مصونيت نمی کند، پس وقتی . افراد ايجاد می شودآن بيماری در مصونيت 

 و وقتی ؟بسيار دور از واقعيت محض است ونيت کندجاد مص آن ايۀارگانيزم تضعيف شدکه ميکرو باور اين داد، 

کار گيری آن ه ھدف از ب ،ی ايجاد مصونيت نمی کند واکسينتنھا ھدف از واکسيناسيون ايجاد مصونيت است، و 

 و !انجام می شودنه برای ايجاد مصونيت، بلکه برای اھداف ديگری  ،وضعيت پس واکسيناسيون در اين !چيست؟

ً اجباری کردن آن    . اھداف ديگر استوجود يد أئ تدقيقا

 بھبود یئبا دريافت معالجات دارولی و انسان عليه بيماری ھای بسياری واکسينه نمی شود ، نيزاز طرفی ديگرولی 

 . می يابد

 اين است که ھمه ١٩ از زمان شروع پاندمی کويد جز کوبا،ه ول تمام کشور ھا بؤ مقامات مسشگفت آورترين کنش

  !! شده اندواکسينساختن مصر به ، توجھی به يافتن داروی معالجه جای کمترين ه ب

جاری بوده ثر، ؤم ١٩  کويد واکسينبرای ساختن در يک مسابقۀ بزرگ در کشور ھای مختلف کوشش فراوانی 

 از طرفی ديگر شايد برخی .سود عظيم بوده اندجھانی واکسيناسيون و  از اجباری بودن شايد برخی خرسند و .است

 در انسان ھا) شماره ای کردن( پيشگيری از ديجيتالی کردن يتالی کردن انسان ھا و برخی ديگر در فکرر ايجدر فک

عليه آزادی بيان در جھان  "سی آی ای"و دخالت  تھديد ولی در اين ميان.  سازی شرکت کرده اندواکسين ۀاين مسابق

و مبين . عليه واکسيناسيون نفرت انگيز است!) لف مخا(و کامپيوتريزه کردن نام سايت ھای دھندۀ اطالعات غلط 

  ! فتنۀ پشت صحنه

تمام بودجه از اين رو . ھستندعليه واکسيناسيون  اکثراً شده است، مردم انجام که تا کنون برخی ھمه پرسی ھا طبق 

 زمان اتالف، بلکه  بوده اتالف اقتصادینه تنھا  تا کنون صرف کرده اند واکسينای که دولت ھا برای خريد 

   . بوده استنيز  وخامت با سالمتی رو به شماربی و نجات بيماران  برای کشف دارو نقدرگرا
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يافتن برای جدی و تحقيقات متوقف شده   بی مصونيتواکسين دارند که تالش در موردمردم انتظار از اين رو 

   .شروع شود ١٩داروی شفا بخش کويد 

 زمين و زير سلطه ی جمعيت فائق آمدن بر انبوھدر جھتزی مردم  برای عقيم ساواکسينعقيدۀ ضد انسانی تزريق 

از طريق اعداد داده شده توسط شان ، و پايان بخشيدن به زندگی با روبات ايزه کردن مردم قرار دادن تفکرشان 

  .   ثيری نخواھد داشتأ ت با آگاھی مردم ديگر از تاريخ شده است وی، ھم اکنون بخشواکسين

  .ل استوقابل کنتر ھای جمعینی از طريق رسانه جمعيت جھان به آسا

آن ھا . ا استمريکابعيت امپرياليست ھا و در رأس آن امپرياليست ھای سمشکل اصلی . جھان مشکلی با مردم ندارد

برای تحقير انسان ھا اينجا و آنجا به دنبال شيطانی ترين راه ھای عذاب مردم  ،با افکار نژاد پرستانه و بيمار خود

  .  اند

 آنانو اگر توليد آزاد و فراوان روبات ھا   تطبق نمی دھدآنان خود را با خواسته ھای جھان امپرياليست ھا بايد بدانند 

دگی جديدی نز ھر سيارۀ ديگری  با ھر تعداد روباتی که می خواھند درمی توانندرا بی نياز از طبقۀ کارگر می کند، 

مردم اجازه نمی دھند کسی آنان را تبديل و . مردمان زمين موجود است ۀدر اين سياره جا برای ھم .را شروع کنند

 متوجه بشوند که صاحب زمين نيستند و نمی توانند مردم را از طريق امپرياليست ھاپس بايد . به روبات کند

روع شده استريت ش يه خيال بافان والمقاومت جھانی علو در اين ميان . ای بکنند واکسيناسيون برده و انسان شماره

  . نان را از واکسيناسيون اجباری و روبات ايزه کردن انسان ھا باز خواھد داشتطور قطع آه و ب. است

از . روز کمتر می شود  روز بهشانتعداد آن ھا با مگا ثروتمند تر شدن.  قابل درک استدر واقع وحشت آنان کامالً 

با امکاناتی که دارند ، فقط يک ميليارد آنان . راسند است در ھ در رشد جمعيتی که عليه آنانعصيان اين رو آنان از

رای فريب به ب ميليارد خواب خوش را از آنان ربوده از اين رو ٩بقيه تا . را می توانند تحت سلطه داشته باشند

   . شده اندمتوسل  کرونا  واکسين

  .ست اواکسين بدون مصونيت مساوی با عدم واکسين
   رفتار فريبکارانهليهنی عزنده باد ھمبستگی و مقاومت جھا

  واکسينجای ه دارو  ب
  

womens-power.farah-notash.com 
www.farah-notash.com 

Women’s Power 
 

*****  

اين اير الين ،مدرک  اعالم کرده که برای سفر با " کوانتاس"ی ئمبر، شرکت مسافربری ھوا نو٢۶د رتاريخ *

قانون جھانی در تمام اير الين ھا به  به صورت يک و اين .  الزامی است ١٩واکسيناسيون اجباری  کويد 

  *.اجرا گذاشته خواھد شد

است تا واکسيناسيون   آنان منفی ١٩دولت انگليس برای افرادی که جواب آزمايش ھای دو بار در ھفته کويد *

ن ولفياين پاسپورت در ت. ماسک تردد کنند تا در اماکن مختلف بدون . صادر می کند " پاسپورت آزادی "

کيد کرده که ما أت" ھانتجرمی  " سابق بھداشت انگليس و وزير .داسمارت فون آنان داده ضبط خواھد ش

 مبنی بر اين که چه کسی تست شده و چه کسی )ن انترنتیولفيھم برای ت باز ( اپی نيز بايد مثل اسلواکی

  .* صادر کنيم  زده شده واکسين
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  .  شروع می شودواکسين به بھانۀ اين ن آنالينولفيوسيلۀ ته کنترل عموم مردم جھان ب*

اطالعات غلط ی را که ئسايت ھا از کامپيوتريزه کردن حمايت خودمريکا ، با شدت اسسۀ نظامی ؤم" سی آی ای* "

  .  اعالن کرده استکنندمی به آن اخبار پخش  عليه واکسياسيون و برنامه ھای مربوط 

اين . پيگرد قرار دھند جعلی مورد خبر به عنوان خواھند ی را ممريکا ارسانی غير دولتی پس ھر خبری *

سر "  سی آی ای"از وظايف  چگونه ، که بايد مربوط به سازمان ھای بھداشتی جھان باشد  واکسيناسيون 

و اھداف غير پزشکی آن ، واکسينديگری دال بر اجباری بودن  سند ھا يکی بعد از ! در آورده است؟

  !!داعالن می شون

 

Mandatory for TravelQantas Airways CEO Says COVID Vaccination Will Be We will '-- 

The   |2020 Nov 23|  '.y can get on the aircraftask people to have a vaccination before the

CEO of Qantas says that the COVID-19 vaccine will be mandatory for anyone boarding 

We are looking " . all international travelhis flights and that this will become the norm for

hat we will ask At, for international travelers, ions to sayat changing our terms and condit

I think . "said Alan Joyce" ,people to have a vaccination before they can get on the aircraft

thing talking to my colleagues in other airlines around the s going to be a common 'that

 ",globehe toldQantas will only resume flights . Australian news program A Current Affair 

 As we previously. he UK once a jab comes to marketto the US and treportedairlines , 

troduce similar measures once the coronavirus vaccine is across the world are likely to in

widely available 

26 November 2020 -  

org.legitgov.www://https  

 

tested citizens in -that allows heavily' freedom pass'UK government to propose digital 

public life-rnment plans to provide the rather dystopianThe UK gove | 2020 Nov 22|  

to people who test negative for COVID twice in a " freedom passes "sounding digital

before a vaccine " normal life"people a shot at a " allow"The plan is an attempt to . week

, Once it comes into effect. till working on the planThe government is s. becomes available

ho test negative for COVID will be given a document that will allow them to people w

will be allowed to move  People who earn the pass .move around in public with no issue

ocial gatherings with friends and family without having less and even attend s-about mask

could be stored in " freedom pass"the , According to sources. serve social distancingto ob

and if someone else , They will allow someone to wander down the streets. "smartphones

ource a s" ,or an app, letter, they can show the card, aring a maskasks why they are not we

 close to the issuetold The TelegraphWe : "said, th secretary Jeremy HuntFormer heal... 
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 app to record who 19-using the NHS COVID, in the UK] ovakiaas Sl[should do the same 

re nearing the point where some 'We." [and who has received the vaccine has been tested

  movie2005ered by the protagonists in the s time to ponder the solutions off'might feel itV 

for Vendetta]. 

26 November 2020  
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Previous edition: US military funds CIA-backed firm to develop algorithm aimed at 

websites promoting 'disinformation' related to COVID-19 and vaccination plans 

  

 


