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 مقاله ای در مورد نهنگ ابی  

 جواد امینی 

 

 

اخیرا بازی یا به روایت بهتر چالشی  طراحی شده با نام نهنگ ابی که توجه اکثر 

بازی  .   هانجرسانه هارا به خود اختصاص داده و قربانی های زیادی در سراسر 

 چالش نهنگ آبی.گرفته است  (Синий кит, Siniy kit :روسی) نهنگ آبی

های آنالین اینترنتی انجام  افزاری مخفیانه که به کمک تماسنرم  یک بازی غیرنرم

بازی متشکل از . است از آن در چند کشور گزارش شدههایی  شود که نشانه می

روز به بازیکنان واگذار  ۰۵ها را در طول  چند چالش است که مدیران آن

   کنند و در چالش نهایی می

 بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که. نیاز به ارتکاب خودکشی پیدا می کند 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C


و اغراق شده است و افرادی ان را به  در اصل حقه ای ساختگی (( نگ ابی نه))

با این حال این امکان وجود . منظور دست انداختن مخاطب طراحی کرده اند 

دارد که این پدیده منجر به رفتار های تقلیدی خودازارانه و خودکشی تقلیدی 

.باشد   

و این بازی در هندوستان . خطاب می شوند (( نهنگ )) با ورود و ثبت نام اعضا 

ین تعداد خودکشی را دارد ، به شکلی که پلیس هندوستان نصب ، انتشار ، و بیشتر

.  حتی دخیره فایل خام نصبی این بازی را جزو جرایم  نرم افزاری محسوب کرد 

ه می شود مرحله ای از مخاطبان عمدتا نوجوانان خواست ۰۵این چالش  اینترنتی 

داده و در پایان ،  عکسی از  نجامارند را اروزانه تکلیفی که بر عهده اش می گذ

مرحله ی نخست این بازی .  خود بفرستند تا بتوانند وارد مرحله ی بعد بشوند 

کشیدن یک نهنگ ابی روی دست است است و پس از ان برای مثال از  ،چالش

از تکلیف های ساده به تکلیف های ... کاربر خواسته می شود ، تا لب خود را ببرد 

.سخت  . 

 

 

یدالیل خودکش .  

برفرض مثال هایی هستن های این بازی عموماً شامل چنین فعالیت چالش  

 صدمه زدن به خود

 زود از خواب برخاستن 

 

 ها ارتباط برقرار کردن با بقیه نهنگ  

 تعهد دادن 



 

 

 

 

ینکات کلید  

صدمه زدن به خود باعث کاهش عزت نفس فرد بازی کننده می شود و طراحان 

.شگرد سعی کردند مخاطب را به سمت خودکشی هدایت کننداین بازی با این  . 

خودکشی در افرادی که کمبود خواب دارند هم شایع است؛ زیرا چنین عادتی 

.شود باعثِ تحریک پذیری بازیکنان می  

و در نهایت تعهد دادن که به صورت ناخودآگاه، باعث ایجاد انگیزه در کاربران 

شود می ها تمام این . العاده برای آماده کردن افراد برای خودکشی  ای فوق بسته 

..کنند آماده می  

. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 توطعه دجال ؟ تئوری   چالش نهنگ ابی یا

اغلب شما در رسانه و فضای مجازی یا فیلم ها با تصویر هرمی اشنا شدید که بر 

شم نمایان است و همیشه این برای شما سوال بوده است که روی ان یک تک چ

این تصویر چه مفهومی دارد وشاید هم االن بپرسید ربط ان به چالش نهنگ ابی 

 چیست ؟

این تصویر بر می گردد ولی  ((جرج واشنگتن))این تصویر به دوران شناخته شدن 

 .ریشه ی هزار ساله دارد و حاوی پیام مهمی است 

سلیمان اجنه ای که در دوران حکومتش مشغول به ساختن بنا و  با مرگ حضرت

قصر بودند ازاد شدند و در همین هنگام طرز تفکری به نام فراماسون شکل گرفت 

است و اگر توجه ( یا سنگ تراشان ازاد ( )بناهای ازاد )یا ( بنای ازاد )که به معنی 

و به این معناست که . است  ((گونیا و پرگار))فراماسون ها  کنید یکی از ارم های

سون ها به فراما .ان ها هرجور که دوست دارند می توانند چیزی را بسازند 

 :سرعت رشد کردند و رهبر خود را موجودی به نام

می دانستند و ان را با یک تک چشم بر روی یک هرم نشان ( معمار بزرگ عالم )

سخیر شده ی می دادند و قابل توجه این است که اهرام مصر توسط اجنه ی ت

می نامند ( لوسیفر )یا ( بعل )ان را و مهندس  حضرت سلیمان ساخته شد و سازنده 

به . که همان معمار بزرگ عالم است و با چشم خود همه جا را نظاره می کند 

 .می شود ( شیطان )زبان ما همان 

 به وجود امد به نام عقیده یک پس از شکل گیری این حکومت

فت و  هنوز هم که همه ی جهان را فرا می گر ((توطعه یا نظم نوین جهانی))

هارا تحت الشعاع  خطرناک است و جان انساناین طرز تفکر  بسیار . ادامه دارد 

و به طوری که دست اندرکاران این حکومت با تکنیک های قرار می دهد 

https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwim_d6ptM_XAhUBVxoKHbvVCkoQvwUIISgA&biw=1366&bih=656
https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwim_d6ptM_XAhUBVxoKHbvVCkoQvwUIISgA&biw=1366&bih=656


روانشناسی افراد را به بردگی خود می گیرند و از ان ها به نفع حکومت خود 

و بازی نهنگ ابی یک مدل کوچک شده ی نظام توطعه ی . سواستفاده می کنند 

از طریق رسانه ها چالش ،ت به طوری که افراد این حکوم.  دجال جهانیست 

هایی را برای مردم به وجود می اورند و به مرور زمان افسار مردم را در دست می 

بر فرض مثال مردم لباسی را می پوشند که ان ها می خواهند ، کفشی می . گیرند

به روایتی دیگری ان ها  از طریق ...پوشند که ان ها برایشان طراحی کرده اند 

ای اهداف خود را برای مردم دیکته می کنند و مردم بی چون چالش های رسانه 

و ان ها هستند که برای مردم  . نهنگ ابی چالش چرا انجام می دهند درست مثل 

چشمی است که همه را در نظر دارد و کنترل می  انتصمیم می گیرند و این هم

یا (لوسیفر)و خواهان دست انداختن خدا و بندگانش است  و این همان... کند 

 ....است  (شیطان )

 ..پس مواظب باشید

 .جواد امینی 

 


