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 ۲۱/۵۰/۲۰۲۰                  امبهمن آر

   

 کرونا
 

 گریز تصادفی یا عمدی! 
  

ها جنگ نیا ریجهان درگ یاز کشورها  یاریگفته شدند که تعداد بس یسبب جهان نیاول و دوم بد یجهان یها جنگ
 جهان را فراگرفت.   یاکثر کشورها  زیها نجنگ نیا راتیشدند و تاث

 است.   دهیکش شیجهان را به کام خو یدرگرفته، تمام کشورها  COVID-19 روسیو با  که یجنگ حال،
  

تعداد و  نیبه ا نیزم یکره یانسان رو گاهچی. هردیگیفرام میعظ یآهسته جهان را وحشتآهسته 2020سال  اوائل
ها، ر رسانهستراه ارکهمبه یداشت جهانسازمان به 2020 هیفور 11زمان دچار ترس نشده بود. روز طور هم به
  COVID-19 - Coronavirus Disease 2019به نام  یدیجد روسیکرونا! و یآهنگ اجراء کردند: پاندمهم 

 دست به کشتار انسان زده است! 
 . گرددیمارائه یمختلف یها هیو نظر ردیگیقرار م قیو تحق یمورد بررس روسیو نیا شیدایپ یگگونه و چه علت

 
 : حیوانات وحشی شده از تقل ویروس طبیعی من

  
کند که این ویروس در یکی از بازارهای حیوانات وحشی در شهر دولت چین اعالم می 2020ژانویه  10 روز

و  رسمی هایدولتی و تمام رسانه تمام منابع پس از آن "ووهان" چین، از خفاش به انسان منتقل شده است و
 کنند.می موضع دولت چین را تائید یت جهانداشسازمان به راهبه هم در جهان غیررسمی

  
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/mystery-virus-found-wuhan-resembles-
bat-viruses-not-sars-chinese-scientist-says  

 
  .کندمی انسان معرفی به را عامل انتقال این ویروس مارCNN   بعدها 

 
https://edition.cnn.com/2020/01/22/health/snakes-wuhan-coronavirus-outbreak-
conversation-partner/index.html  

 
 !رسیده است خوار به انسانمورچه شوند که این ویروس ازمی هم، مدعی پس از مدتی

  
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200326144342.htm  

  
گویند این است که  پاسخ نمی بدان داشت جهانیچنین سازمان به و هم  ها سانهر گونهاین و دولت چین اما سوالی که

ی زمین در کنار هم ی طوالنی روی کرهها سال و تمام حیوانات وحشی دیگر خوارمورچه مار و و انسان و خفاش
ی طوالنی اتفاق ها حیوانات وحشی توسط مردم چین سال این چنین، خرید و فروش و یا خوردناند و هم گی کردهزنده
انسان  به یکی از این حیوانات تصمیم گرفت که از COVID-19 باره ویروسگونه شد که به یک افتاده است؛ چه می

  ها بپردازد؟انسان عاملقت منتقل شده! و به
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 : گاهویروس غیرطبیعی ساخته شده در آزمایش 
  

در  با اهداف خاصی و های خاصییا دولت بسیاری عنوان کردند که این ویروس طبیعی نیست و توسط افراد و
وب  های سرکدستگاه دار پیدا کرد کهپخش شده است. این نظریات به قدری طرف شده و سپس ساخته گاهآزمایش

داران "تئوری و از سوی طرف ندهست گونه اخبار جعلیرا به عجز و ناله و تهدید واداشت که این ها دولت 
خواهند گرفت.  و مجازات قرار گردپی گونه اخبار را منتشر سازند تحتو کسانی که این شوندمطرح می  توطئه"

  غافل از این که: تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها!
در تحقیقات پیرامون  کت خواستار شر سازد کهداشت را نیز مجبور میاخره سازمان جهانی بهلیزها" بهمین "چ 

  .سرمنشاء ویروس کرونا شود
 
https://www.channelnewsasia.com/news/world/who-china-probe-covid-19-
coronavirus-origins-12694822  

 
 : چین  های خارجی توسطخرید شرکت  .1
  

ساخته شده و در چین نیز  ها این ویروس توسط چینی سازد کهتری دارد مطرح میدار بیشای که نسبتن طرفنظریه
ارزش سهام  ،در چین بیماری کرونا  ساختنعکه با شای م این بودهها ههدف چینی و است شده پخش

  .بخرند با قیمت ارزان ها راداده و آن کاهش را چین در خارجی هایشرکت 
 
http://www.baharnews.ir/note/209669/ها -کرونا -ساختند-واکسن-هم- -چینی-روزنامه-ایرانی-سردبیر
  دست

  
گیرد توسط  یابد، اما خریدی که صورت میهای خارجی نیز تنزل میدر واقع در اثرشیوع بیماری کرونا سهام شرکت 

چین و  اند.پرداخته دیگر های خردهای اروپائی و سرمایههای بزرگ آمریکائی است که به بلعیدن سرمایهسرمایه
  بدهند. انجام چنان قدرت اقتصادی نیستند که بتوانند چنین مانورهائیدارای آن اساسن ان چینیدارمایهسر

 
https://www.cnbc.com/2020/03/31/coronavirus-shakes-markets-but-investors-are-
putting-money-into-china.html  

  
پیروز شد و حزب کمونیست چین به رهبری مائو قدرت سیاسی را در چین به دست  ۱۹۴۹انقالب چین در سال 

رفته ی صنعتی پیشامعه ی کشاورزی سنتی به یک ج تا چین را از یک جامعه برد و تمام سعی خود را به کار گرفت
تراز با زامبیا، یکی از کشورهای فقیر ای هم ، چین با تولید ناخالص سرانه۱۹۷۸اوائل سال مبدل سازد. با این همه 

ساختن تمام سعی و کوشش مائو و حزب کمونیست چین در جهت صنعتی بود؛ یعنی این که جهان
 ا به یک قدرت صنعتی مدرن مبدل سازد.که چین ر است چنان نبودهآن چین یجامعه یسعه تو و

  
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-facts-about-chinas-economy/  

  
  .کنداست "اصالحات و درهای باز" را اعمال میچین به رهبری دنگ شیائو پینگ سی دولت ۱۹۷۹ال اوائل س

های آمریکائی و اروپائی به چین جهت سوءاستفاده از نیروی کار تقریبن رایگان و "درهای باز" یعنی هجوم سرمایه
  کسب سودهای نجومی!

  
چنین وانمود های کشورهای غربی در چین، های سرمایهی غارتهای امپریالیستی جهت الپوشاناما تبلیغات رسانه

کشورهای غربی اقتصاد چین شکوفا شده و به یک کشور کاملن صنعتی تبدیل شده های سازند که با ورود سرمایهمی
گونه تبلیغات دروغین در راستای طبیعی است که این !ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شودرود به بزرگو می

ا رواج ظامی غرب بشود و فروش تسلیحات کشورهای غربی رتر صنایع نیش هیوالئی از چین، باعث رونق بیشنما 
  تری بدهد.بیش

  
اش دیگر هیچ اثری از کمونیسم و سوسیالیسم،  های سوسیالیستیبا این که پس از انحراف حزب کمونیست چین از آرمان

چنان اصرار شان همهای غربی به همراه مزدوران چینید، اما دولتشونه در اقتصاد و نه در سیاست چین دیده نمی
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چین را یک حکومت کمونیستی جلوه دهند و بدین ترتیب تمام مظاهر ضدانسانی دارند که حاکمیت موجود در 
  !سازند داری امپریالیستی را به حساب کمونیسم واریزسرمایه

  
کنند تا یگذاری مکشور در چین سرمایه ۱۷۰جی از بیش از هزار شرکت خار ۴۰۰، بیش از ۲۰۰۳تا پایان سال 

  کنند.درصد را برای چین ثبت می 5/9 رشد اقتصادی 2011این که در سال 
 
https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-
rate-in-china/  

 
  .شرکت بزرگ جهان در چین حضور دارند ۵۰۰در حال حاضر تقریبن تمامی 

 
https://companyregister.ir/مقاالت-مرتبط-با -ثبت/318-ثبت-شرکت -در-چین.html  

 
ا و اروپ متعلق به آمریکا  ،های اقتصادی چینها و کارتلدرصد از سهام کمپانی ۵۲بیش از  ۲۰۱۹در پایان سال 

  .است
 
http://www.baharnews.ir/note/209669/ -سردبیر-روزنامه-ایرانی-چینی-ها -کرونا -ساختند-واکسن-هم
  دست

  
توان رشد ها را نیز نمیاین سرمایهاقتصادی  های موجود در چین، چینی نیستند، پس رشدبنابراین، چون سرمایه

هر آن چه در چین با  شرکت بزرگ آمریکائی و اروپائی است. 500اقتصادی چین دانست بلکه رشد اقتصادی این 
و بر همین اساس، هر  وجود دارد، عمدتن آمریکائی و باقی آن نیز اروپائی است بزرگ عنوان سرمایه و صنعت

حمایت از منافع  جهت های آمریکائی است و یا درراستای منافع سرمایهین یا در موضع و هر حرکت دولت چ 
  های اروپائی است.سرمایه

 
 : سالح میکروبی چین .2

 
  اند.عنوان کرده تسلیحات میکروبی چین یبخشی از برنامه را COVID-19 ای هم ویروسعده

 
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/26/coronavirus-link-to-china-
biowarfare-program-possi/  

 
مه"ای هم در چه "برنا چنانهای غربی هستند، الذکر از آن جائی که حاکمان اصلی در چین سرمایهبنا بر دالئل فوق

های غربی است و دولت چین بدون  جهت "تسلیحات میکروبی" در چین در دست اقدام باشد، آن هم متعلق به دولت 
  نیست. ها گونه فعالیتهای غربی و یا بدون اطالع آنان قادر به انجام اینآهنگی با دولتهم 
  
 : گاهیویروس آزمایش  .3
 

شهر ووهان  شناسیالبراتوار ویروس در ه ویروس کرونا ا چین عنوان شده این است کمورد دیگری که در ارتباط ب
  است. ساخته شده چین

 
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/wuhan-laboratory-most-
likely-coronavirus-source-us/  

  
های امپریالیستی در ارتباط با ها و رسانه کند که "افسانه"ای که توسط دولت شدن این مورد به تنهائی اثبات میعنوان

  ای بوده است.شرمانهبیدیگرشان دروغ  ام گزارشاتسر داده شده، مانند تم خوار""مورچه  "مار" و و "خفاش"
  
  :5G یی ارتباطات شبکه .4
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ناشی از  ،ها در واقعیت وجود ندارد و تمام این عوارض و بیماری چنین ویروسیاند که اینای ادعا کردهعده
 باشد.می  و سپس در سائر کشورها  2019 اواخر سال در در شهر ووهان چین 5G یشبکه کارانداختنبه
  

https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/  
  
5G 4 ی تلفنیی شبکه تکامل یافته شکل جدید وG   در حجم و سرعت در تبادل اطالعات  تربیش قدرت برابر  100با

  باشد.می
  

روی ارگانیسم انسانی تائیرات سوء   5G یاج الکترومغناطیسی شبکه که امو کنندداران این نظریه عنوان میطرف
  نیز از این جمله است. کرونا  شود و این بیماریهای گوناگون میموجب بیماری سریعن داشته و

  
از امواج  ایترین شکل خود شبکهدر کامل 5G ریه باید در نظر گرفت این است کهموضوعی که در بررسی این نظ

گان، خواهد پوشاند و در این حالت تمام سازندهی زمین را در بر گرفته و که تمام سطح کره  اهد بودرادیوئی خو
ن تائیرات سوء قرار کنند در معرض ایگی میی زمین زندهنیز که در روی کره مالکان و صاحبان قدرت و سرمایه
  !گرفته و بالفاصله بیمار خواهند شد

وص شرائط محیط زیستی را به خاطر منافع خصی جهان و بهسرمایه، آینده این درست است که صاحبان قدرت و
بسازند که باعث بیماری خودشان  را رسد که چیزیچندان منطقی به نظر نمی افکنند ولیامروزشان به مخاطره می

  !و امروزشان را هم خراب کند هم بشود
  

ی مردم ایران به نسبت باالئی به بیماری کرونا ه ولنشد  5G موضوع دیگر این که کشور ایران هنوز دارای سیستم
  اند.مبتال شده

  
 :  digital ID دیجیتال آی دی .5
 

  درصد" معروف ساخته و پخش شده است.این ویروس توسط "یک  ی دیگری معتقدند کهعده
 
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Janet_Ossebaard.html  

  
داران بزرگ که عمدتن سرمایه جمعیت جهان کل درصد ازای مطرح گردید مبنی بر این که یکها پیش نظریهمدت 

به طور پنهانی و پشت  ،ادیو به خاطر همین قدرت اقتص اندشده اعظم ثروت جهان بخش آمریکا هستند، مالک
کنند و در حال حاضر های جهانی را تعیین میها را نیز در دست دارند و تمام سیاستزمام اختیار تمام دولت پرده،

  .هستند در سطح جهان گلوبالیسم"" سیاست بردمشغول پیش نیز
اند که با واردکردن آن به شده microchip میکروچیپ نوع موفق به ساختن یک ها درصد"ی"یک ،به نظر این عده

و بدین ترتیب کنترل کاملی  مان و مکان کنترل کننددر هر ز 5G ها را از طریق امواجتوانند آندرون بدن افراد، می
داشتند که  ایبه بهانه ها نیازمیکروچیپ به درون بدن انسان بر تمام جهان اعمال کنند. اما برای واردکردن این

  ایجاد کردند. شان رابرد طرحپیش یزمینه ،بیماری کرونا  ساختنو شایع  COVID-19 ساختن ویروس با 
شدن تعدادی از این ویروس باعث کشته کنند.را ساخته و در جهان پخش می COVID-19 ویروس اءها در ابتدآن

و وحشت عظیمی های مزدورشان ترس  ها توسط رسانهدرصد"ی"یک این ،شرائطی چنین بطن شود و درها میانسان
مردم نیز در  و کنندارائه میرا  این ویروس واکسن هادرصد"یهمین "یک دتیپس از م سازند.را بر جهان حاکم می

به   ها همدرصد"یشوند و "یک ی این ترس و وحشت عظیم، داوطلبانه خواستار دریافت این واکسن میسایه
  کنند.ها میانسانوارد بدن  به طور پنهانی را خود میکروچیپ مورد نظر ،این واکسن تزریق هنگام

  
  تامل است.شده در این نظریه قابلچند موضوع مطرح امکان تکنولوژیک اجراء این طرح، از نظرصرف

  
است که از سوی بیل گیتس به طور علنی عنوان شده است و به همین   چند سالی digital ID و استفاده از تهیه
و  تزریق واکسن کرونا  یبهانهتوان به طور پنهانی به پیش برد؛ یعنی این که به نمی دیگر طرح را ی اینبقیه دلیل

  ها کرد!بدن انسان به طور پنهانی وارد را مورد نظر راه آن، میکروچیپبه هم 
 

https://id2020.org/  
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ای با این شدت و وسعت بودند، مطمئنن  رد چنین توطئهبها درصدد پیشدرصد"ین "یکچه ایها، چنانگذشته از این

  داشتند.اجزاء این توطئه را کاملن مخفی نگاه می
  

  باشد.می ها درصد"یخود "یک  دیگر موضوع مهم 
سیاری هم  ارای قدرت اقتصادی و سیاسی بهای این نظریه تمامن آمریکائی هستند و شکی نیست که ددرصد"ی"یک

داران بزرگ این مناطق هستند، و ژاپن که همانا سرمایه های اروپا، روسیهدرصد"یا "یک هستند ولی به شدت ب
ی جهان ای در چارگوشهمنطقه هایجنگ قالب هر روزه در توانرا می اختالف منافع دارند و این اختالف منافع

  مشاهده کرد.
  ها آماده نیست.گونه طرحزم جهت اجراء اینالمللی الع، هنوز شرائط بینی این اختالف منافدر زمینه بنابراین

  
 : کاهش جمعیت جهان .6
  

خواهند هستند. یعنی این که می کاهش جمعیت جهان خواستار ها درصد"یکنند که همین "یکای هم عنوان میعده
ین خاطر ارد نفر کاهش بدهند. به هملیارد نفر است به نیم میلیمی 8جمعیت جهان را که در حال حاضر نزدیک به 

  اند.ساخته و در جهان پخش کرده COVID-19 ویروس
  

خواست با یک طرح  ساختن اینعملی ها خواستار کاهش جمعیت جهان هستند ولیدرصد"یاین درست است که "یک 
که در مدت کوتاهی  طوریس به این هدف نائل آمد؛ بهویرو توان با ساخت و پخش یکپذیر است و نمیبلندمدت امکان

  عام کرد!میلیارد انسان را قتل 5/7
های شان زندانی کردند، آمار تعداد ها، در همین مدتی که مردم جهان را در خانهاز سوی دیگر طبق گزارش رسانه

  !در جهان هم باال رفته است بارداری
 
https://merionwest.com/2020/03/10/the-coronavirus-and-modern-malthusians/  

  
 : ی اروپاکرونا و خروج انگلیس از اتحادیه  .7
  

ی دیهروند خروج انگلیس از اتحا  ،کند که به خاطر شیوع بیماری کرونا دولت انگلیس اعالم می  2020اواخر مارس  
  خواهد کشید.طول  اروپا چند سال

 
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/30/extend-brexit-transition-by-
years-over-coronavirus-uk-told  

  
از  انگلیس کردن روند خروجای است برای متوقفویروس کرونا توطئه  ای ادعا کردند کهاطر عدهبه همین خ 

  ی اروپا.اتحادیه
  

تر از موافقین آن، که یکی ی اروپا بسیار ضعیفدر پاسخ به این نظریه باید گفت مخالفین خروج انگلیس از اتحادیه
  ای با این وسعت نیستند.توطئه چنین برددر به پیشباشند و به همین خاطر قا ها آمریکاست، میاز آن

  
 : Bill and Melinda Gates Foundation بنیاد بیل گیتس .8
  

ی چند شرکت بزرگ داروئی در جهان داران عمدهدارن بزرگ آمریکا از سهامبیل گیتس به عنوان یکی از سرمایه
اند که ای عنوان کردههمین خاطر عدهباشد. به فعال می ی واکسنی تهیهدر زمینه خصوصبه  که است

ی واکسن و فروش آن سود هنگفتی توسط وی ساخته و پخش شده است که بعدها نیز با ارائه COVID-19 ویروس
  را به دست آورد.

  
و  زننددست به هر جنایتی میتر های بزرگ داروئی برای کسب سود بیش شرکت  این کاملن روشن شده است که 

در مورد بیماری  و دهندی معالجه صورت می کاملن مخفیانه و در کشورهای فقیر به بهانه را هم شانهایجنایت
طور که قبلن هم همان ارائه کنند. اما  ی آن راگیری و یا داروی معالجهواکسن پیش کرونا هم بسیار امکان دارد که
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ای با این وسعت را به طور تواند توطئهنمیو به همین خاطر  کاملن علنی است بیل گیتس یها گفته شد تمام فعالیت
  مخفیانه انجام بدهد.

ای را انجام بدهد مسلمن باید از حمایت یک چند قدرت دولتی برخوردار باشد دوم این که اگر هم بخواهد چنین توطئه 
  که در این مورد هم حتمن باید دولت آمریکا باشد.

  اش را از شهر ووهان چین آغاز کرده است؟چرا توطئه م این که باید به این سوال هم پاسخ داد کهوس
 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-
theories.html  

  
 : ارتش آمریکا  .9
  

گوید که ارتش آمریکا ، در توییتی می۲۰۲۰مارس  ۱۲در تاریخ  گوی وزارت خارجه چینژائو لیجیان، یک سخن
  است. چین وارد کرده ووهان شهر این ویروس را به

 
https://www.bbc.com/persian/magazine-52483905  

 
  توان آن را جدی دانست.به خاطر مجهوالتی که در این ادعا وجود دارد، نمی

گونه و در چه زمانی این کار ارتش آمریکا این کار را انجام داده و چه و با چه اهدافی و برای کدام منافع، چرا
  صورت گرفته است؟

  
   :گاه میکروبی نظامی آمریکا آزمایش  .10

 
گاه میکروبی نظامی آمریکا در فورت دتریک، در کند که ممکن است آزمایشادعا می الری رومانف فردی به نام

  ایالت مریلند، منبع اصلی این ویروس بوده باشد.
لوگیری از نشت پاتوژن بسته سال گذشته به دلیل نبودن تضمین جهت ج  گاه دروی معتقد است که چون این آزمایش

  "نشت" کرده است. گاه به بیرونهم از همین آزمایش COVID-19 ویروس ،است شده
 
https://www.bbc.com/persian/magazine-52483905  

  
  شد که نشد!ا شایع میاولین مرحله، بیماری کرونا در آمریکچه این نظر درست باشد باید در چنان

  
 : گاهی در ووهان گریز تصادفی ویروس کرونا از آزمایش  .11

 
علمی سفارت آمریکا در  یدو نماینده 2018نویسد که در سال می واشنگتن پست یروزنامه 2020 آوریل 14 در

بازدید کرده و   چین ووهان شهر شناسینستیتوی ویروس ا از پکن چندین بار
کافی  یکند، به اندازههای کرونا از خفاش تحقیقات خطرناکی میانتقال ویروس یدرباره که گاهی"آزمایش یرهدربا 

  امن نیست" به واشنگتن هشدار داده بودند.
 
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-
warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/  

  
شناسی تا دولت آمریکا مدعی شود که این ویروس به طور تصادفی از انستیتوی ویروس گرددای میهمین مورد زمینه 

 شهر ووهان در چین خارج شده است. 
  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8223779/Coronavirus-originated-bungled-
experiments-Wuhan-lab-bombshell-report-claims.html  

  
های ی انتقال ویروسی وجود دارد و در این انستیتو دربارهشناسوسبنابراین در شهر ووهان چین یک انستیتوی ویر

  شده است.خفاش تحقیقات خطرناکی می کرونا از
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  ی بازدید از این انستیتو را بدهد؟گان علمی سفارت آمریکا" اجازهاما چرا دولت چین باید به "نماینده
متعلق به  بلکه ؛به چین است و نه متعلق به دولت چین این انستیتو در خاک چین است ولی نه متعلق عالرغم این که
نیازی به  گان علمی سفارت آمریکا" جهت بازدید از این انستیتو"نماینده ارتش آمریکا است وو   آمریکا  صنایع نظامی

  !ی دولت چین ندارنداجازه
  

تر از ان حاضر خون آشاماما، در زم از خفاش به انسان منتقل شده است COVID-19 پس، به راستی که ویروس
پذیری و دوران جهش" این ویروس را  ی انتقالارد که "پروسه یالیسم آمریکا در جهان وجود ند"خفاش"ی به نام امپر
با انتقال این ویروس به خارج از این انستیتو  بدهد و سپس شناسی شهر ووهان چین صورتدر انستیتوی ویروس

  ها گردد!باعث کشتار انسان
  

 : ریکان آمتکوی
 

های بسیاری از کشورهای مختلف اروپا به سرزمینی که بعدها آمریکا نام گرفت، مهاجرت گروه ۱۶۰۰های سال
  کنند.می

  
پوست این منطقه و تصاحب عام بومیان سرخاین مهاجرین با برخورداری از حمایت دول استعمارگر اروپائی و با قتل

ی آفریقا به عنوان برده و یا نیروی کار رایگان، ردکردن اهالی قارهچنین با واخیز و معادن طال و همهای حاصلزمین
ای تحت حاکمیت دولت استعمارگر انگلستان در گردند و بدین ترتیب جامعه مند مبدل میبه زودی به مردمی ثروت

یت، چپاول، کشتار، جنا  اش از همان ابتداء بر اساس ستم، استثمار، سرکوب، هایگیرد که بنیاناین منطقه شکل می
  فساد و توطئه بنا نهاده شده بود.

  
با   1783خیزد و نهایتن در سال به مخالفت با دولت انگلستان برمی 18دولت تازه تاسیس آمریکا در اواخر قرن 

ین سازد. اما آمریکا عالرغم احمایت دولت استعمارگر فرانسه، انگلستان را مجبور به پذیرش استقالل آمریکا می
  مکش با اروپا برنداشت و آن را تا همین امروز هم ادامه داده است.گاه دست از رقابت و کشالل، هیچ کسب استق

  
اش کند و بالفاصله تجاوزگریی آمریکا آغاز میدولت آمریکا تجاوز به کشورهای دیگر را در قاره  19از اواخر قرن  

زمان رویاروئی مستقیم دولت آمریکا با دول استعمارگر   که از همین  دهدی آمریکا نیز گسترش میرا به خارج از قاره
  گردد.اروپائی آغاز می

به همین خاطر دول استعمارگر اروپائی بار دیگر موضوع "اتحاد اروپا" را اما این بار در چارچوب رقابت با ایاالت 
ی ی، تشکیل کشورهای متحدهدارسرمایه  سازند: "در شرائط اقتصادی کنونی یعنی در رژیمی آمریکا مطرح میمتحده

ی شعار تر آمریکا خواهد بود )لنین: دربارهاش متشکل ساختن ارتجاع برای جلوگیری از تکامل سریعاروپا معنای
  (".۴۴دموکرات، شماره ی سوسیال. روزنامه۱۹۱۵اوت سال  ۲۳ی اروپا، کشورهای متحده 

  
  :جنگ جهانی اول

 
های امپریالیستی اروپائی ی آمریکا رقابت خود با سرمایه پریالیستی ایاالت متحدههای امسرمایهدر اوائل قرن بیستم، 

های آلمانی هم که گیرند. سرمایههای آلمانی پی میهای فرانسوی را از طریق تقویت سرمایهخصوص با سرمایهو به 
اند و سهم عمار جهانی شدهارد بازار استاقتصادی خود دیرتر از انگلستان و فرانسه و –به خاطر شرائط تاریخی 

ترتیب آلمان با حمایت آمریکا شان شده است به این حمایت نیازمندند و بدینبسیار کمی از این غارت جهانی نصیب
  پیوندد.وارد جنگ با انگلستان و فرانسه شده و جنایت عظیم جنگ جهانی اول به وقوع می

  
دهد و هم به آلمان؛ هم به ن، آمریکا هم به انگلستان وام میها پس از آالپیش از آغاز جنگ جهانی اول و تا س

فروشد و هم به آلمان! و بدین ترتیب آمریکا مقصر اصلی در وقوع جنگ جهانی اول بوده و انگلستان سالح می
  ی اوست.مسئولیت تمام خسارات ناشی از این جنگ هم به عهده 

 
  : هیتلر
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تواند به عنوان ابزاری در دست آمریکا علیه رقبای م میخورد ولی هنوز هشکست میآلمان در جنگ جهانی اول 
دار بزرگ آمریکائی به ی "بوش" و چند سرمایهخانواده 1922اروپائی به کار گرفته شود و با همین هدف از سال 
  .پردازندحمایت از حزب "ناسیونال سوسیالیسم" هیتلری می

 
https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar  

  
با اکثریت باال در  1933ی همین حمایت مالی آمریکا، حزب "ناسیونال سوسیالیسم" در آلمان در سال در نتیجه

بار دیگر اروپا را به کام جنگ دیگری بکشاند  1939سازد تا در سال و خود را آماده می  شودانتخابات پیروز می
زند و تقریبن تمام شهرهای بزرگ اروپا کاملن ویران اروپا جان ببا  از مردم میلیون نفر ۵0 بیش از که در طول آن

برای  بر جهان نی تاریخی اروپا دهد و هژموشوند و بدین ترتیب هیتلر خدمت تاریخی خود را به آمریکا انجام می
  کاست.ی آمریرسد و باز هم مسئولیت تمام خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم نیز بر عهدههمیشه به پایان می

  
  :جنگ سرد

 
گیری بلوک سوسیالیستی در شرق با پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در جنگ جهانی دوم و متعاقبن شکل

ایجاد بلوکی  بدین خاطر دولت آمریکا توسط .گیرندوپای غربی مورد نیاز آمریکا قرار میاروپا، کشورهای ار
  کند.شرق آغاز می با بلوک د" را در ستیزدوران "جنگ سر به عنوان متحدین خود، کشورهای اروپای غربی از
  

آمریکا، ی وقت  خارجه( وزیر امور  George Catlett Marshall, Jr"جرج کاتلد مارشال" )  1947در ماه ژوئن  
( معروف گردید دول اروپائی را با شرط Marshall Planی یک طرح اقتصادی که به "طرح مارشال" )با ارائه

داری را هژمونی آمریکا مورد حمایت اقتصادی آمریکا قرار داد و اتحاد نسبتن پای کاری مشترک" و پذیرش"هم 
  ایجاد کرد. میان کشورهای اروپای غربی و به رهبری آمریکا 

  
 : های نیابتی جنگ

  
های امپریالیستی آمریکا دیگر به شکل سابق  ، سرمایه1990ی با ظهور عالئم فروپاشی اتحاد شوروی در اوائل دهه 

  .های امپریالیستی اروپا نیستندند اتحاد با سرمایهنیازم
تر در دنیای پس از جنگ از این مقطع به بعد، روند رو به رشد تضادهای امپریالیستی بر سر هژمونی و منافع بیش

  گردد.های نیابتی آغاز میو روند جنگگیرد سرد در سطحی جهانی اوج می
  

اد شوروی قرار داشت، بار الشعاع مقابله با اتحمپریالیستی که تا این لحظه تحتهای اتضاد منافع این دو گروه سرمایه
ی بالکان و تقسیم کشور  های امپریالیستی اروپا و آمریکا در منطقه گردد و اولین رودرروئی سرمایهدیگر علنی می

ی از منابع نفت و خطوط انتقال تر از همه آلمان، از بسیاری آن اروپا و مهمگردد که در نتیجهیوگسالوی نمایان می
ی اقتصادی شدیدی را به  های امپریالیستی آمریکا بار دیگر ضربهبدین ترتیب سرمایهشود و انرژی محروم می

  آورند.ی بالکان وارد میهای امپریالیستی اروپا در منطقهسرمایه
  

ی سابق خطر سرخ"، دیگر این "در بر پاشنهشوند که با از میان رفتن "های اروپائی متوجه میاز همین جا سرمایه
تر اتحاد های آمریکائی نیستند. به همین خاطر درصدد تقویت بیشدیگر مانند قبل، مورد حمایت سرمایه  چرخد" ونمی

  دهند.ی ماستریخت" سازمان میطی "معاهده  ۱۹۹۲فوریه    7ی اروپا" را در  در میان دول اروپائی برآمده و "اتحادیه
  

  سازند.است جدیدی را در سطح جهانی آشکار میهای امپریالیستی آمریکا سی، سرمایه20های آخر قرن هدر د
های مسلحی در نقاط مختلف جهان با عنوان "بنیادگرایان اسالمی" و به خصوص با به  دادن گروهآمریکا با سازمان

ی خود، امر رقابت کارانهتمام اهداف جنایت  های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، در کنارکشیدن برجآتش
ی اتمی کند. با تزریق دالر به صنایع نظامی جهت توسعه و گسترش زرادخانهدهی میرا نیز مجددن سازمان  با اروپا 

های خصوص سرمایههای رقیب بهکند که قلمرو فعالیت سرمایهو غیراتمی آمریکا، شروع به لشگرکشی به مناطقی می
دهی "بهار عربی" به افغانستان و عراق و با سازمانو روسی را محدود سازد. با این که آمریکا با لشگرکشی  اروپائی  

آورد، اما موفق در کشورهای الجزائر، تونس، سوریه، لیبی، مصر و یمن ضربات سنگینی به اقتصاد اروپا وارد می
د درآورد و به خصوص در سوریه به خاطر رقابت ی خوجانبهی همه یک از این کشورها را تحت سلطهشود هیچ نمی

  شود.ای امپریالیستی اروپا و عمدتن فرانسه و رویاروئی شدید روسیه، متحمل شکست سنگینی میهسرمایه
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 : جنگ بیولوژیک 
  

های خواهیاند که در مقابل زیادهواره نشان دادههای اروپائی همهای اروپا و آمریکا، سرمایهدر این دوره از رقابت
های های اروپائی متوسل به سالحی آمریکائی هم در مقابله با سرمایهها آمریکا عقب نخواهند نشست. در نتیجه، سرمایه

های "سارس" و "مرس" و پس از آن نیز با ایجاد تغییراتی در شوند و پس از ساختن و انتشار ویروسبیولوژیک می
  کنند.بار دیگر قصد ویرانی اروپا را می COVID-19 ویروس "سارس" و ساختن ویروسی جدید با نام

  
گیرد های امپریالیستی قرار میقریبن از ابتداء قرن بیستم تولید تسلیحات میکروبی و بیولوژیک در دستور کار قدرتت

ین استفاده از ا 21اند. اما از آغاز قرن و از آن زمان تاکنون بسیاری از آنان به این نوع از تسلیحات مجهز شده
  است. خصوص توسط آمریکا رواج بسیاری یافتهتسلیحات به

  
ی فروش یک به عنوان نماینده چین Shenzhen ژندر شهر شن 1987( در سال  Huawei) هواوی چینی شرکت
  شود.تاسیس می Private Branch Exchange (PBX) کنگیهنگ  سازیسویچ شرکت

  
سوئد، فنالند، نروژ، های خدمات اینترنتی از آلمان، آمریکا، انگلیس،  شرکت  مشترک گذاریپس از چند سال با سرمایه

های ی شبکهی خدمات ارتباطی در زمینهکنندهترین شرکت چند ملیتی ارائهبزرگ ۲۰۱۲اخره در سال هلند و هند بل
  گردد.می 5G یابی به تکنولوژیدست  موفق به 2013و در سال  شودکامپیوتری در جهان می

 
https://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-information/milestone  

  
ها و دولت  مورد مخالفت سرمایه هم است و به همین دلیل های اروپائیی این شرکت متعلق به سرمایه سهام عمده 

 است. قرار گرفته آمریکا 
  

https://thetechzone.ca/partners/huawei/  
  

در اواخر سال  گیرد کهتصمیم می  2018در آوریل سال  های شدید آمریکا، شرکت هواویعالرغم مخالفت
  قرار دهد. 5G یشهر ووهان چین را به طور کامل تحت پوشش شبکه  2019

 
https://www.businessinsider.nl/coronavirus-conspiracy-5g-masts-fire-2020-
4?international=true&r=US  

 
ای است که آمریکا باید برنده ، مسابقه5G یکند: "مسابقهاعالم می ور آمریکا رئیس جمه 2019آوریل  12روز 

از آمریکا پیشی بگیرد." وی  ،مند آیندهتوانیم به هیچ کشور دیگری اجازه دهیم که در این صنعت قدرتشود. ما نمی
  چنین گفت که در این جهت "مقررات" را کاهش خواهد داد.هم 
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-12/fcc-to-auction-broadest-set-
of-airwaves-yet-to-spur-5g-service  

  
شناسی شهر ووهان چین از انستیتوی ویروس COVID-19 مان "گریز تصادفی"!!! ویروساین "کاهش مقررات" ه

  .بود در پکن" آماده شدهی علمی سفارت آمریکا  توسط گزارش "دو نماینده  2018ی توجیه آن در سال  است که زمینه 
  

کرد را شناسائی میویروس کشنده    1200سال گذشته،    10طی   PREDICT آمریکا با اجراء طرحی در چین به نام
ویروس کرونا بود. دو ماه قبل از شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، ظاهرن رئیس جمهور  160که شامل 

  کند!؟آمریکا این برنامه را تعطیل می
 
https://ir.sputniknews.com/world/202004066204444--سناتور-دموکرات-درباره-شیوع-احتمالی
  /کرونا -توسط-آمریکا -دست -به-افشاگری-زد
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شوند و پس از آن ایران و اروپا به شدت  هان چین دیده میوو بیماران کرونائی در سطح شهر 2019سپتامبر  از ماه
  گردند.ی این ویروس میآلوده

  
در اروپا را به تعویق انداخته  5G ی ارتباطیاندازی شبکه کند که راهمی شرکت هواوی اعالم  2020مارس    31روز  
از  5G ی ارتباطیاندازی شبکهکه در راهدهد  " نمیرسد و به اروپا "اجازهو بدین ترتیب آمریکا به هدف خود می است

  آمریکا پیشی بگیرد!!!
 
https://www.bbc.com/news/technology-52108172  

  
 : ایران

  
روپا شده است و هر یک از این دو قطب ی آمریکا و اهای متمادی است که ایران یکی از مناطق مورد مناقشهسال

  های ایران نسبت به رقیب هستند.تری از غارت ثروتمند اقتصادی خواستار منافع بیشقدرت
  

رسد سه دولت اروپائی آلمان، انگلیس و های چندین ساله به نتیجه نمیمکشهنگامی که این تقسیم منافع توسط کش 
آمریکا، چین و  2006اخره در سال کنند و بلای" را آغاز میکرات هسته نمایش "مذا ۲۰۰۳اکتبر  ۲۱فرانسه از 

پردازند و به  های ایران در میان خود میمنابع ثروت روسیه نیز وارد این نمایش شده و به طور پنهانی به تقسیم 
مان ملل، شان در شورای امنیت سازگانموازات این مذاکرات، جهت الپوشانی کردن تضاد خود، توسط نماینده

  .کنندای را نیز علیه ایران صادر مینامهقطع
  

ی جامع مشترک" )برجام( میان آلمان، "برنامهای با عنوان  نامهتوافق  ۲۰۱۵آوریل    2پس از دوازده سال مذاکره، در  
های ثروتگر از  شود که طبق آن، سهم هر یک از این دول غارت آمریکا، انگلستان، چین، روسیه و فرانسه امضاء می 

  .گردد تا این منافع را تامین نمایدشود و رژیم حاکم بر ایران نیز متعهد میمردم ایران تعیین می
  

بندی کند که تقسیم دولت آمریکا اعالم می 2016خواهان در آمریکا در نوامبر ت رسیدن جمهوریاما پس از به قدر
تری شود که منظور، سهم بیش نامه میصالحات"ی در این توافقمندرج در "برجام" را قبول ندارد و خواستار انجام " ا

  از غارت ایران بود.
  

آمریکا با خروج از  2018مه  8دهند تا این که در روز بت نمیهای اروپائی به خواست آمریکا پاسخ مثسرمایه
ع ایجاد محدودیت در مقابل کند که در واقجانبه علیه ایران" را اعالم میهای همهتوافق "برجام"، سیاست "تحریم

  سازد.های اروپائی بسیاری را از غارت ایران محروم میهای اروپائی بود و بدین ترتیب سرمایهسرمایه
  

ی برجام به غارت خود نامهکنند که با حفظ توافقپس از خروج آمریکا از توافق برجام، کشورهای اروپائی اعالم می
  کنند.( را ایجاد میINSTEXاخره طرح اینستکس )ر این راستا بلاز ایران ادامه خواهند داد و د

  
ی پا باشد اما مورد توافق تمام کشورهای عضو اتحادیهی اروای متعلق به اتحادیهدر ابتداء قرار بود اینستکس موسسه 

در  2019ژانویه  31اروپا قرار نگرفت و به شکل یک شرکت خصوصی توسط آلمان، انگلیس و فرانسه، در 
، شش کشور بلژیک، دانمارک، سوئد، فنالند، نروژ و هلند نیز به  ۲۰۱۹رسد. در دسامبر سال فرانسه به ثبت می 

  د.پیوندناینستکس می
  

که برای ماه   جهت جلوگیری از انجام اولین معامله در چارچوب اینستکس و در 2020در ماه فوریه 
توسط  شناسی شهر ووهان چینه از انستیتوی ویروس ک COVID-19 ویروس ،ریزی شدهبرنامه 2020 مارس
  !شودایران می شهر قم در وارد است، "گریز تصادفی"!!! کرده آمریکا 

  
و در  2020های ایران را به هر قیمتی برای خود حفظ کند در ماه مارس اما اروپا که مصمم است غارت ثروت

آمیز اروپا با ایران از طریق اینستکس تجاری موفقیت یولین مبادلهانجام ا گی شدید به بیماری کرونا، ازگیرودار آلوده
  تواند اروپا را وادار به تسلیم کند!ی ویروسی هم نمی ا حملهکند که آمریکا بو بدین ترتیب اعالم می دهدمی خبر

  
 : ایتالیا و اسپانیا
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دولت آمریکا  2016در آمریکا در نوامبر خواهان طور که قبلن نیز گفته شد پس از به قدرت رسیدن جمهوریهمان

ا تهدید به این که از توافق "برجام" بندی منافع دول غربی مندرج در "برجام" را قبول ندارد و بکند که تقسیماعالم می
  شود.های مردم ایران میتری از غارت ثروتخارج خواهد شد، خواستار سهم بیش

خیزد و جوئی برمیافع بسیاری را در ایران دارد زودتر از دیگران به چارهآلمان به عنوان یکی از کشورهائی که من
پردازد و از سوی های آمریکا، انگلیس وفرانسه میانی با دیپلماتاز یک سو در وین پایتخت اتریش، به مذاکرات پنه

جدیدی علیه ایران، منافع های سازد که در پوشش اعالم تحریمراه میهای انگلیس و فرانسه را با خود همدیگر دولت
ی کشورهای ی وزرای خارجهسائر کشورهای اروپائی را به نفع آمریکا محدود سازند و این پیشنهاد را در جلسه

اعالم کرده و خواستار حمایت سائر کشورها از این  2018مارس  28ی اروپا در روز چهارشنبه عضو اتحادیه
گردند. اینان یک بار دیگر در دیدار وزیران رو میپانیا و ایتالیا روبهشوند که با مخالفت اتریش، اسپیشنهاد می

سازند و باز هم ایتالیا به مخالفت شنهاد خود را مطرح میآوریل در لوگزامبورگ پی ۱۶ی اروپا روز اتحادیه
  باشد.ترین خریدار نفت ایران در اروپا میخصوص که ایتالیا بزرگخیزد. بهبرمی

  
کنند که یک مسیر های اروپائی مستقر در چین "راه ابریشم جدید" را طراحی میسرمایه 2013سال  همچنین، در
ی اروپا که باشد. ایتالیا به عنوان کشوری از اتحادیهدور تا شمال آفریقا و اروپا می کشور از خاور 60تجاری میان 

کند. این طرح نیز به عنوان را امضاء می این قرارداد 2019مارس  23شود در "راه ابریشم جدید" بدان ختم می
  گیرد.ها و دولت آمریکا قرار مییک طرح اروپائی مورد مخالفت سرمایه

  
  ین کاملن منطقی است که اسپانیا و ایتالیا از میزبانان اصلی "کرونای آمریکائی" در اروپا باشند.بنابرا

  
 Pedro ی اروپا در مورد "بحران کرونا"حادیهآئی سران ات، دو روز قبل از گردهم2020آوریل  5روز 

Sánchez پائی "طرح مارشال" ی سرگشاده به سران دیگر کشورهای ارونخست وزیر اسپانیا طی یک نامه
(marshallplanرا پیش )کند و این به مفهوم تسلیم در مقابل شرائط آمریکا مبنی بر پذیرفتن هژمونی آمریکا نهاد می

  جنگ جهانی دوم است. همانند شرائط پس از
  

 : اروپا
  

ی طبیعی در ارتباط با بهداشت و درمان، این کاملن منطقی است که جوامعی که از نظر به هنگام وقوع یک فاجعه
گی قرار گرفته و ضایعات نیافته هستند، زودتر از سائر جوامع مورد آلودهعلم و تکنولوژی بهداشت و درمان توسعه

داشت، و به قول سازمان جهانی به کاملن برعکس شده کرونا" قضیه بحران" د ولی در موردتری را متحمل شونبیش
تواند دلیلی بر غیرطبیعی بودن این فاجعه و حضور و نقش  که این نیز می اروپا در کانون اپیدمی کرونا قرار دارد

  آمریکا در ایجاد این بحران در اروپا باشد.
  

"  Geoffrey Pyattک تماس تلفنی با "عاون وزیر امور خارجه آمریکا در ی" مVictoria Nulandزمانی که "
اش وجود تضاد شدیدی میان مفهوم  .”f**k the EU“ …  گیرد:سفیر آمریکا در اوکرائین این جمله را به کار می

توان اد، میای، حتی به یک جنگ بیولوژیک هم جهت حل این تضی اروپا است و به هر وسیله دولت آمریکا و اتحادیه
  . متوسل شد

 
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957  

  
اما  ی ضعف هستنددر نقطه در مقابل این جنگ بیولوژیک آمریکا  اروپائی هایدهد که با این که دولت شواهد نشان می

  و حاضر به تسلیم در مقابل آمریکا نیستند. میم به مقاومت گرفتهتص
  

وجودآمدن کمبودهای شدیدی  داشت و درمان باعث بهی بهدر بودجه هر ساله جوئیصرفه کار اروپائی با دول جنایت
موقع م بهم اقدابا عد تعمدن همچنین تری گردید.ومیر بیشخود نیز باعث مرگ در این بخش شده بودند؛ که این

بردار بودند، به کام هزینه گیو بازنشسته  بیمه هایشرکت و مند که برای دولتشوند که افراد بیمار و سالمی باعث
گان و همچنین تبلیغات بسیار زیاد و شده ی آمارهای جعلی در مورد تعداد مبتالیان و کشته مرگ فروروند. باارائه

ی کنند تا در زمینهو وحشت بسیار عظیمی را میان مردم خویش ایجاد می  ش، ترسخوی مزدور هایهماهنگ در رسانه
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شان برای هرگونه واکنش و مانور در مقابل این بحران باز باشد و تمام خسارات این ترس و وحشت عمومی، دست 
  ند.راب کنهای اروپائی را بر سر مردم ناتوان خویش خهای آمریکائی علیه سرمایهی سرمایهناشی از حمله

ها در جریان جنگ باران نازیشان از بمبتر از ترسترس و وحشت میان مردم اروپا از بیماری کرونا، بسیار بیش
 های جمعی از دولتاند، به طور دسته شان ایجاد کردهاساسی که برایی این ترس بیجهانی دوم است. در نتیجه

شان شان را محدود ساخته و در صورت تخطی مجازاتجتماعیدی و اهای فرکنند که آزادیکارشان تقاضا میجنایت
های اقتصادی و شان زندانی نمایند! و از تمام خواستههایها خودشان را داوطلبانه در خانهاند ماهنمایند! حاضر شده
های  مزدستگیرد. انجماد دبه آسانی صورت می جمعی کارگرانهای دستهاخراج اند.پوشی کردهسیاسی خود چشم

  انگیزاند.کارگران هیچ مقاومتی را برنمی
  

توانیم به شرائط قبل از کرونا بازگردیم، کنند که ما دیگر نمیزمانی که سران کشورهای اروپائی با قاطعیت اعالم می
دیگر  تجمعاتواره ماسک استفاده کنند، گی با فاصله" عادت کرده و آن را بپذیرند، مردم باید هممردم باید به "زنده

ی واکس و را با تهیه COVID-19 ی ویروسپذیر نیست و ...، دقیقن منظورشان این است که اگر مسئلهامکان
چنان ادامه خواهد شان خواهد انداخت و این معضل هم بکنند، آمریکا ویروس دیگری را به جان حل هم داروی معالجه

  داشت.
  

 : آمریکا 
  

تواند مطرح باشد این است که اگر انتشار این ویروس توسط آمریکا صورت می  ن جا اما سوال ظاهرن مهمی که در ای
  تر از هر کشور دیگری شده است؟گی در آمریکا بیشگرفته است، چرا میزان ابتالء و آلوده

  
 تماداعوجه قابلگردد به هیچخصوص دولت آمریکا در این رابطه اعالم میها و بهاولن، آمارهائی که توسط دولت

تر از خود رد اتهام کرد. در این خصوص آش توان راحتگان میشده نیستند. با اعالم تعداد باالئی از مبتالیان و فوت
ومیر ی آمار واقعی مرگهم، سائر کشورها را به دروغ گفتن درباره شود که رئیس جمهور آمریکا قدری شور میبه

  کند.متهم می 
آمریکائی  بزرگ هایو برای سرمایه شودتحمل خسارات جانی و مالی میم هممهاجم  دومن، در هر جنگی، طرف

های کوچک  و یا تعدادی سرمایه  در جنگ با اروپا کشته شوند هم از مردم آمریکا  هزاران نفر اصلن مهم نیست که
  های بزرگ فرو روند!ورشکست شده و به کام سرمایه 

  
 : اسناد و مدارک

  
های بیولوژیک آمریکا ی البراتوارهای سالحساخته COVID-19 که ویروس را وعباید توجه داشت که این موض

های  توان اثبات کرد مگر از میان اخبار و اطالعاتی که دولتبا هیچ سند و مدرکی نمی ،در شهر ووهان چین است
  گیری رسید.دهند، به این نتیجهآمریکا و اروپا ارائه می

  
خفاش طبیعی و چه پخش آن توسط  از طریق انتقال از چه –شهر ووهان چین های اولیه در ویروس و یا ویروس

اند، ها در گردشهائی که در حال حاضر میان انساناند و ویروساکنون دیگر از میان رفته –آمریکای خفاش 
چ کاملن طبیعی هستند. بنابراین هیباشند و موجوداتی های اولیه میهای بازتولیدشده توسط ویروس ویروس
ای طبیعی نیستند. ها، پدیدهتواند اثبات کند که این ویروس شناسی و در هیچ البراتواری و با هیچ ابزاری نمیزیست

  ! البراتواری گشت هوده به دنبال اسناد و مدارکبی نباید بنابراین
  

جغرافیای خاص  وهوای خاص و یا یکبیماری یک آبچنین بوده که بیماری ناشی از ویروس طبیعی، تاکنون این
کند و هم در فصل گرما فعال است و هم در فصل سرما عمل می COVID-19 بوده است، در حالی که ویروس

  باشد!وکشتار میی زمین مشغول کشت چنین در سرتاسر جغرافیای کرههم 
  

نسان بار دیگر در ی طبیعی باشد، بدین مفهوم است که اچه این ویروس و بیماری ناشی از آن یک پدیده چنان اما،
  .مقابل طبیعت دچار ضعف و زبونی شده و موجودیت انسان توسط طبیعت در معرض خطر قرار گرفته است

از تمام اختالفاتی که با هم دیگر  پوشی موقتیها با چشماست که انسان و عاقالنه در چنین وضعیتی بسیار منطقی
  .عی بشتابندپارچه و متحد به مقابله با این خطر طبیدارند، یک
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ها نیز در وحشت کامل به سر روند و بقیه انساندر شرائطی که روزانه هزاران نفر در جهان به کام مرگ فرو می
های میان مکشها و کش شود بلکه رقابتاهده نمیها مشکاری میان دولتبرند، گذشته از این که هیچ اتحاد و هممی

  گردد.تر میاینان هر روزه بیش
  سازد.می گزینرا در خلیج فارس جای اشهایناوگان کا آمری

/http://www.qudsonline.ir/news/699430شد-فارس-خلیج-وارد-آمریکا -دریایی-نیروی-انبات-ناوگروه  
  است. و یا درصدد اشغال روستائی در سوریه

 https://t.me/bbc_khabari/12479 
  دهد.ی هوائی انجام میو یا در ماه فوریه به سومالی حمله

 https://t.me/bbcpersian/65724 
  کند.می قطع را داشتبه جهانی سازمان یبودجه و یا از همه بدتر،

/ir-https://www.dw.com/faکرد-بودجه-قطع-به-تهدید-را-جهانی-بهداشت-سازمان-ترامپ-دونالد-a/
 30556805 

  .کنندمی داشت حمایتسازمان جهانی به ترین رقیبان آمریکا ازبه عنوان مهم فرانسه آلمان و ،در مقابل
از آن  ولی اروپا  گیردقرار می خالفت آمریکا مورد م المللی پولصندوق بین تقاضای وام رژیم حاکم بر ایران از

  .کندحمایت می
/ir-https://www.dw.com/faمیکند-مخالفت-ایران-به-وام-پرداخت-با -آمریکا -که -متاسفیم-بورل-a/
 86321605 

  کند.اعزام می سرباز به لیبی ۳۰۰دولت آلمان 
/ir-https://www.dw.com/faمیکند-شرکت-لیبی-در-اروپا -اتحادیه-نظامی-ماموریت-در-آلمان-a/
 32121415 

  کند.ی "نور" هوا میاروپا برای رژیم حاکم بر ایران ماهواره
رده بود، به انضمام خاک خود  اشغال ک ۱۹۶۷ی باختری رود اردن را که در جنگ هائی از کرانهاسرائیل بخش

  کند.های تحت حمایت ایران در سوریه را بمباران میآورد و مواضع گروه درمی
/ir-https://www.dw.com/fa53300736 ۱۳۹۹-اردیبهشت-۱۲-هجمع-خبرهای-آخرین-a/ 

 برد اهداف ضددموکراتیکدهد که از بحران کرونا برای سرکوب و پیشهای جهان هشدار می سازمان ملل به دولت
  خود سوءاستفاده نکنند.

هائی که در چارچوب مقابله با کرونا، آزادی خواهد تا به دولتگران بدون مرز از سازمان ملل میسازمان گزارش
  کنند، اخطار جدی بدهد.ان را محدود میبی
  

  !فهمندمی  هم های دهکدهشود که خانمی شور قدری به آش ها علیه کرونا،در راستای این عدم همکاری میان دولت
  .کندالمللی در مقابله با کرونا ابراز ناامیدی میکاری بیندبیرکل سازمان ملل از فقدان هم 2020روز اول ماه مه 

 3:015798005962771https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10 
  شود.یک روز بعد پاپ خواستار اتحاد سران کشورها در شرائط بحرانی می و
/ir-https://www.dw.com/fa53308645 ۱۳۹۹-اردیبهشت-۱۳-شنبه-خبرهای-آخرین-a/ 

سازد؛ که این تر عیان میها علیه این بیماری را بیشکاری دولتهای دهکده هم علت عدم هم های خانکردناین رد گم
  ی یکی علیه دیگری است!ک اینان نیست بلکه حملهیماری، درد مشترب
  

  10داشت ساالنه بر اساس گزارش سازمان جهانی به توجه است این است کهموضوع دیگری که در این جا قابل
  شوند.میمیلیون نفر کشته 5/1شوند و از این تعداد میلیون نفر به بیماری سل مبتال می

 rculosis#tab=tab_1topics/tube-https://www.who.int/health 
  

اش هم بسیار ساده است. سل یک بیماری طبیعی است و  اند. دلیلاما همین ارقام را تعداد بسیار کمی در جهان شنیده
کند و زیاد مزاحم غارت داشت و درمان برخوردار هستند، کشتار میجوامعی که از سطح پائین بهبه طور طبیعی در  
  شود. اما کرونا برای اروپا ساخته شده است!نمی ها در جهانو استثمار سرمایه

  
  .شده است  ساخته 2011است که در سال  فیلم سینمائی "شیوع" توجه دیگر،یک موضوع قابل

های بسیاری با اوضاع بار در چین است شباهت ی پیدایش ویروسی ناشناخته و مرگن اثر که دربارهی اینامهفیلم
  کنونی دارد.
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 14تر 14 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-t@afghanmaqala  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گیرشناسان، از جمله شناسان و همه نامه از گروهی از ویروسنامه، برای نوشتن فیلمی فیلمنویسنده اسکات برنز،
  کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، مشورت گرفته بود.

گفتند که  ها میی آنگوید: "وقتی با کارشناسان این حیطه صحبت کردم، همه ی "هالیوود ریپورتر" میی به مجلهو
  ولی سوخت و سوز ندارد." اری دیر و زود دارد،شیوع یک بیم

 52050737-an/magazinehttps://www.bbc.com/persi 
  

 : نتیجه 
  

بنا بر آن چه که  های پیدایش آن است.جهت مقابله با هر بحران و مصیبت اجتماعی، اولین گام شناخت علل و زمینه
های مختلف است و تنها راه مقابله و از میان برداشتن مکش و جنگ میان سرمایه ی کشگفته شد، شرائط حاضر نتیجه

های امپریالیستی قرار گرفت. د تحت تاثیر تبلیغات رسانهنبای ی طبقاتی در جوامع مختلف است.آن، گسترش مبارزه
را فراموش کرد و تمام  و تضادهای طبقاتی تمام اختالفات ،به خاطر شیوع یک بیماری خطرناک!؟ در جهان نباید

تری داد  را توسعه و گسترش بیش های اجتماعیباید حرکت ،های اجتماعی را به تعطیلی کشاند. بلکه برعکسحرکت
  تری بخشید.ی طبقاتی را هر روزه اعتالء بیشارزهو مب

  
و توسعه   ها مبارزه با این محدودیت هستند. باید با  و غیرعادالنه اساسکاملن بی ،های ارتباطی و تجمعاتیممنوعیت 
  .برخاست های امپریالیسمبه مقابله با توطئه ،کشاندهی کارگران و زحمتاتحاد و سازمان و گسترش

  
 امبهمن آر

 2020 مه
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