
  کرونا 
  گريز تصادفی يا عمدی! 

  
 ندشد هاجنگ اين های جهانی اول و دوم بدين سبب جهانی گفته شدند که تعداد بسياری از کشورهای جهان درگير جنگ

  ها نيز اکثر کشورهای جهان را فراگرفت. و تاثيرات اين جنگ

  تمام کشورهای جهان را به کام خويش کشيده است. ، درگرفته COVID-19جنگی که با ويروس  ،حال

  

طور زمين به اين تعداد و به ی  کره گاه انسان روی  . هيچ دريگمیآهسته جهان را وحشتی عظيم فراآهسته   ٢٠٢٠اوائل سال  

اجراء آهنگ  هم   ،هاارکستر رسانهراه  همداشت جهانی بهسازمان به  ٢٠٢٠فوريه    ١١روز    زمان دچار ترس نشده بود.هم

دست به کشتار انسان    COVID-19  -  Coronavirus Disease 2019  ويروس جديدی به نام پاندمی کرونا!  کردند:  

  !زده است

  د.دگرمیهای مختلفی ارائه و نظريه دريگمیگی پيدايش اين ويروس مورد بررسی و تحقيق قرار گونهچه  و علت

  

  حيوانات وحشیشده از ويروس طبيعی منتقل

کند که اين ويروس در يکی از بازارهای حيوانات وحشی در شهر "ووهان" دولت چين اعالم می   ٢٠٢٠ژانويه    ١٠  روز

  در جهان  و غيررسمیرسمی های دولتی و تمام رسانه تمام منابع پس از آن چين، از خفاش به انسان منتقل شده است و 

  ند.نکمیموضع دولت چين را تائيد  داشت جهانیسازمان به  راهبه هم

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/mystery-virus-found-wuhan-resembles-

bat-viruses-not-sars-chinese-scientist-says 

  .دنکمیانسان معرفی  به را عامل انتقال اين ويروس  مارCNN دها بع

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

conversation-partner/index.html 

  ! رسيده استخوار به انسان مورچه ند که اين ويروس از وشمی ، مدعی هم پس از مدتی

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

 

گويند اين است که انسان  پاسخ نمیبدان داشت جهانی چنين سازمان بهو هم  هارسانهگونه اين و  دولت چيناما سوالی که 

گی ی زمين در کنار هم زندههای طوالنی روی کرهسالو تمام حيوانات وحشی ديگر خوار مورچهمار و و و خفاش 

افتاده های طوالنی اتفاق میحيوانات وحشی توسط مردم چين سالاين چنين، خريد و فروش و يا خوردن اند و همکرده

انسان منتقل شده! به  يکی از اين حيواناتتصميم گرفت که از  COVID-19باره ويروس به يکگونه شد که است؛ چه

  ها بپردازد؟انسان   عامقتلو به 

  

  گاهويروس غيرطبيعی ساخته شده در آزمايش

گاه در آزمايشبا اهداف خاصی  و    های خاصیيا دولت  بسياری عنوان کردند که اين ويروس طبيعی نيست و توسط افراد و

را به عجز   هاهای سرکوب دولتدستگاهدار پيدا کرد که  پخش شده است. اين نظريات به قدری طرف  شده و سپس  ساخته

و کسانی  شوندمطرح میداران "تئوری توطئه" و از سوی طرف هستندگونه اخبار جعلی و ناله و تهديد واداشت که اين

. غافل از اين که: تا نباشد چيزکی، مردم  خواهند گرفتو مجازات قرار  گردپیمنتشر سازند تحت  گونه اخبار راکه اين 

  نگويند چيزها!

در تحقيقات پيرامون سرمنشاء خواستار شرکت  سازد که  داشت را نيز مجبور میاخره سازمان جهانی بههمين "چيزها" بل

  .ودويروس کرونا ش

https://www.channelnewsasia.com/news/world/who-china-probe-covid-19-

coronavirus-origins-12694822 



  چينهای خارجی توسط خريد شرکت .١
ساخته شده و در چين نيز   هایاين ويروس توسط چينسازد که تری دارد مطرح میشدار بيای که نسبتن طرفنظريه
 خارجی هایارزش سهام شرکت ،در چينبيماری کرونا  ساختنها هم اين بوده که با شايعهدف چينیو  استشده پخش 

  . ندخرببا قيمت ارزان  ها راداده و آن کاهش را  چين در
http://www.baharnews.ir/note/209669سردبير-روزنامه-ايرانی-چينی-ها-کرونا-ساختند-واکسن-هم-دست/ 

  
گيرد توسط يابد، اما خريدی که صورت میهای خارجی نيز تنزل میدر واقع در اثرشيوع بيماری کرونا سهام شرکت

چين و  اند.پرداخته ديگرهای خرد های اروپائی و سرمايههای بزرگ آمريکائی است که به بلعيدن سرمايهسرمايه
  بدهند.انجام ين مانورهائی نستند که بتوانند چچنان قدرت اقتصادی نيدارای آن اساسن  یداران چينسرمايه

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

  
 رفتو قدرت سياسی را در چين به دست گپيروز شد و حزب کمونيست چين به رهبری مائ ١٩۴٩انقالب چين در سال 

رفته مبدل سازد.  ی صنعتی پيشی کشاورزی سنتی به يک جامعهتا چين را از يک جامعه  بردو تمام سعی خود را به کار  
؛ يعنی بودتراز با زامبيا، يکی از کشورهای فقير جهان ای هم، چين با توليد ناخالص سرانه١٩٧٨با اين همه اوائل سال 

چنان نبوده آن چين ی جامعه یوسعهتساختن و تمام سعی و کوشش مائو و حزب کمونيست چين در جهت صنعتی اين که
  که چين را به يک قدرت صنعتی مدرن مبدل سازد.  است

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

  .کندچين به رهبری دنگ شيائو پينگ سياست "اصالحات و درهای باز" را اعمال می  دولت ١٩٧٩اوائل سال 
های آمريکائی و اروپائی به چين جهت سوءاستفاده از نيروی کار تقريبن رايگان و  "درهای باز" يعنی هجوم سرمايه

  کسب سودهای نجومی!
  

های کشورهای غربی در چين، چنين وانمود  های سرمايهوشانی غارتهای امپرياليستی جهت الپاما تبليغات رسانه
های کشورهای غربی اقتصاد چين شکوفا شده و به يک کشور کاملن صنعتی تبديل شده و  سازند که با ورود سرمايه می
نمايش  غين در راستایوگونه تبليغات درطبيعی است که اين  ! ترين قدرت اقتصادی جهان تبديل شودرود به بزرگمی

تری تر صنايع نظامی غرب بشود و فروش تسليحات کشورهای غربی را رواج بيشهيوالئی از چين، باعث رونق بيش
  بدهد.

  
اش ديگر هيچ اثری از کمونيسم و سوسياليسم، های سوسياليستیبا اين که پس از انحراف حزب کمونيست چين از آرمان

چنان اصرار دارند  شان هم های غربی به همراه مزدوران چينیشود، اما دولت نه در اقتصاد و نه در سياست چين ديده نمی
داری  که حاکميت موجود در چين را يک حکومت کمونيستی جلوه دهند و بدين ترتيب تمام مظاهر ضدانسانی سرمايه

  ! سازندامپرياليستی را به حساب کمونيسم واريز 
  

کنند تا اين گذاری میکشور در چين سرمايه ١٧٠هزار شرکت خارجی از بيش از  ۴٠٠، بيش از ٢٠٠٣تا پايان سال 
  کنند.درصد را برای چين ثبت می ۵/٩رشد اقتصادی  ٢٠١١که در سال  

https://www.statista.com/statistics/263616/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-
in-china / 

  . ور دارندضشرکت بزرگ جهان در چين ح ۵٠٠در حال حاضر تقريبن تمامی 
https://companyregister.ir.مقاالت-مرتبط-با-ثبت/٣١٨-ثبت-شرکت-در-چين/html 

  .ا استو اروپمتعلق به آمريکا  ،های اقتصادی چينها و کارتلدرصد از سهام کمپانی ۵٢بيش از  ٢٠١٩در پايان سال 
http://www.baharnews.ir/note/209669سردبير-روزنامه-ايرانی-چينی-ها-کرونا-ساختند-واکسن-هم-دست/ 

 
توان رشد اقتصادی  ها را نيز نمیهای موجود در چين، چينی نيستند، پس رشد اقتصادی اين سرمايه بنابراين، چون سرمايه

هر آن چه در چين با عنوان سرمايه   شرکت بزرگ آمريکائی و اروپائی است.  ۵٠٠چين دانست بلکه رشد اقتصادی اين  
و بر همين اساس، هر موضع و هر حرکت  وجود دارد، عمدتن آمريکائی و باقی آن نيز اروپائی استبزرگ و صنعت 

  های اروپائی است.حمايت از منافع سرمايه جهت های آمريکائی است و يا دردولت چين يا در راستای منافع سرمايه



  سالح ميکروبی چين .٢
 اند.عنوان کردهتسليحات ميکروبی چين  یبخشی از برنامهرا  COVID-19ی هم ويروس اعده

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

چه "برنامه"ای هم در جهت های غربی هستند، چنانمان اصلی در چين سرمايهالذکر از آن جائی که حاکبنا بر دالئل فوق
آهنگی با های غربی است و دولت چين بدون هم"تسليحات ميکروبی" در چين در دست اقدام باشد، آن هم متعلق به دولت

  نيست. هاگونه فعاليتهای غربی و يا بدون اطالع آنان قادر به انجام اين دولت
  
  گاهیمايشويروس آز .٣

  شهر ووهان چين   شناسیالبراتوار ويروس  درمورد ديگری که در ارتباط با چين عنوان شده اين است که ويروس کرونا  
  است.  ساخته شده

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

  
های امپرياليستی در ارتباط با  ها و رسانهند که "افسانه"ای که توسط دولت کشدن اين مورد به تنهائی اثبات میعنوان

  ای بوده است. شرمانهشان دروغ بیديگر ، مانند تمام گزارشاتهه شدسر دادخوار" "مورچه "مار" و و"خفاش" 
  
 5Gی ی ارتباطاتشبکه .۴

کارانداختن  ناشی از به   ،هاتمام اين عوارض و بيماری در واقعيت وجود ندارد و  ی  چنين ويروساند که اين ای ادعا کردهعده
  باشد.میو سپس در سائر کشورها  ٢٠١٩  اواخر سالدر  در شهر ووهان چين  5G یشبکه

https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/ 
  

5G 4ی تلفنی ی شبکهتکامل يافته شکل جديد وG  در حجم و سرعت در تبادل اطالعات  تربيش قدرت برابر ١٠٠با
  باشد.می
  

روی ارگانيسم انسانی تائيرات سوء داشته   5Gی  که امواج الکترومغناطيسی شبکهکنند  داران اين نظريه عنوان میطرف
  نيز از اين جمله است.  کروناشود و اين بيماری های گوناگون میموجب بيماریسريعن و 
 

از امواج ای ترين شکل خود شبکهدر کامل 5Gموضوعی که در بررسی اين نظريه بايد در نظر گرفت اين است که 
گان، مالکان  ی زمين را در بر گرفته و خواهد پوشاند و در اين حالت تمام سازندهکه تمام سطح کره راديوئی خواهد بود

کنند در معرض اين تائيرات سوء قرار گرفته و  گی میی زمين زندهنيز که در روی کره و صاحبان قدرت و سرمايه 
  ! بالفاصله بيمار خواهند شد

خصوص شرائط محيط زيستی را به خاطر منافع ی جهان و بهآينده اين درست است که صاحبان قدرت و سرمايه،
بسازند که باعث بيماری خودشان هم را رسد که چيزی چندان منطقی به نظر نمی افکنند ولیامروزشان به مخاطره می

  !و امروزشان را هم خراب کند بشود
  

نشده ولی مردم ايران به نسبت باالئی به بيماری کرونا مبتال   5Gموضوع ديگر اين که کشور ايران هنوز دارای سيستم  
  اند.شده

 
  digital IDديجيتال آی دی  .۵

  درصد" معروف ساخته و پخش شده است. اين ويروس توسط "يکی ديگری معتقدند که عده
http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Janet_Ossebaard.html 

  
داران بزرگ  که عمدتن سرمايه جمعيت جهانکل درصد از ای مطرح گرديد مبنی بر اين که يک ها پيش نظريهمدت

به طور پنهانی و پشت پرده،  ،و به خاطر همين قدرت اقتصادی اندشدهاعظم ثروت جهان  بخش، مالک آمريکا هستند
مشغول ند و در حال حاضر نيز  نکهای جهانی را تعيين مید و تمام سياستنها را نيز در دست دارزمام اختيار تمام دولت 

  .هستنددر سطح جهان  باليسم" گلو" سياست برد پيش



اند که با واردکردن آن به  ه شد microchipچيپ ميکرونوع موفق به ساختن يک ها درصد"ی"يک ،به نظر اين عده
و بدين ترتيب کنترل کاملی بر    در هر زمان و مکان کنترل کنند  5Gها را از طريق امواج  توانند آن درون بدن افراد، می 

ساختن داشتند که با ای به بهانهها نياز چيپ به درون بدن انسان ميکروتمام جهان اعمال کنند. اما برای واردکردن اين 
  ايجاد کردند. شان رابرد طرحپيش یزمينه ،بيماری کروناساختن و شايع COVID-19ويروس 

شدن تعدادی از  اين ويروس باعث کشتهکنند. اخته و در جهان پخش میرا س COVID-19ها در ابتداء ويروس آن 
های مزدورشان ترس و وحشت عظيمی را ها توسط رسانهدرصد"ی"يکاين  ،  یشرائطچنين    بطنشود و در  ها میانسان

ی مردم نيز در سايهو  کنند  را ارائه میاين ويروس  واکسن    هایدرصد" همين "يک  یپس از مدتسازند.  بر جهان حاکم می
اين  تزريق  به هنگامها هم درصد"یشوند و "يکاين ترس و وحشت عظيم، داوطلبانه خواستار دريافت اين واکسن می

  کنند.ها میوارد بدن انسان به طور پنهانی را ود خر ظچيپ مورد نميکرو، واکسن
  

  تامل است.شده در اين نظريه قابلچند موضوع مطرحامکان تکنولوژيک اجراء اين طرح،  ازنظر صرف 
  

است که از سوی بيل گيتس به طور علنی عنوان شده است و به همين دليل  چند سالی digital ID و استفاده از تهيه
راه و به هم تزريق واکسن کرونا ی؛ يعنی اين که به بهانهتوان به طور پنهانی به پيش بردنمیديگر طرح را ی اين بقيه
  ها کرد!بدن انسان  به طور پنهانی واردرا مورد نظر ، ميکروچيپ آن

https://id2020.org / 
  

ای با اين شدت و وسعت بودند، مطمئنن برد چنين توطئهها درصدد پيشدرصد"یچه اين "يکها، چنانگذشته از اين
  داشتند.اجزاء اين توطئه را کاملن مخفی نگاه می

  
  باشد.میها درصد"یخود "يک ديگرموضوع مهم 

های اين نظريه تمامن آمريکائی هستند و شکی نيست که دارای قدرت اقتصادی و سياسی بسياری هم درصد"ی"يک
ن بزرگ اين مناطق هستند، اختالف ادارو ژاپن که همانا سرمايه  ههای اروپا، روسيدرصد"یهستند ولی به شدت با "يک

  ی جهان مشاهده کرد. ای در چارگوشه منطقههای جنگقالب هر روزه در توان را میمنافع دارند و اين اختالف منافع  
 ها آماده نيست.گونه طرحالمللی الزم جهت اجراء اين ی اين اختالف منافع، هنوز شرائط بينبنابراين در زمينه

  
 کاهش جمعيت جهان .۶

خواهند جمعيت هستند. يعنی اين که میکاهش جمعيت جهان    خواستار  هادرصد"یکنند که همين "يکای هم عنوان می عده
ميليارد نفر است به نيم ميليارد نفر کاهش بدهند. به همين خاطر ويروس   ٨جهان را که در حال حاضر نزديک به 

COVID-19 اند.ساخته و در جهان پخش کرده  
  

خواست با يک طرح ساختن اين عملیها خواستار کاهش جمعيت جهان هستند ولی درصد"یاين درست است که "يک
که در مدت کوتاهی طوری؛ بهويروس به اين هدف نائل آمد کتوان با ساخت و پخش يپذير است و نمیبلندمدت امکان

  عام کرد! ميليارد انسان را قتل  ٧/۵
د، آمار تعداد های شان زندانی کردنها، در همين مدتی که مردم جهان را در خانه از سوی ديگر طبق گزارش رسانه

  !ه استدر جهان هم باال رفتبارداری 
https://merionwest.com/2020/03/10/the-coronavirus-and-modern-malthusians / 

 
 ی اروپاکرونا و خروج انگليس از اتحاديه .٧

ی روند خروج انگليس از اتحاديه ،کند که به خاطر شيوع بيماری کرونادولت انگليس اعالم می ٢٠٢٠اواخر مارس 
  طول خواهد کشيد. اروپا چند سال

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

  
ی از اتحاديه انگليسکردن روند خروج ای است برای متوقفويروس کرونا توطئهای ادعا کردند که به همين خاطر عده

  اروپا.
  



تر از موافقين آن، که يکی از  ی اروپا بسيار ضعيف در پاسخ به اين نظريه بايد گفت مخالفين خروج انگليس از اتحاديه
  ای با اين وسعت نيستند.توطئهچنين برد باشند و به همين خاطر قادر به پيشها آمريکاست، میآن 
 
 Bill and Melinda Gates Foundationبنياد بيل گيتس  .٨

ی چند شرکت بزرگ داروئی در جهان است داران عمده دارن بزرگ آمريکا از سهام به عنوان يکی از سرمايه بيل گيتس
  COVID-19اند که ويروس  ای عنوان کرده باشد. به همين خاطر عده فعال می ی واکسن  ی تهيهدر زمينهخصوص  به که  

  ی واکسن و فروش آن سود هنگفتی را به دست آورد. توسط وی ساخته و پخش شده است که بعدها نيز با ارائه
  

و زنند تر دست به هر جنايتی می های بزرگ داروئی برای کسب سود بيششرکتاين کاملن روشن شده است که 
در مورد بيماری کرونا و  دهندیعالجه صورت می مکاملن مخفيانه و در کشورهای فقير به بهانهشان را هم هایجنايت

طور که قبلن هم گفته شد تمام همان ارائه کنند. اما    ی آن راگيری و يا داروی معالجه واکسن پيش  هم بسيار امکان دارد که 
  جام بدهد.ای با اين وسعت را به طور مخفيانه انتواند توطئهو به همين خاطر نمی  کاملن علنی است  بيل گيتس  هایفعاليت

ای را انجام بدهد مسلمن بايد از حمايت يک چند قدرت دولتی برخوردار باشد که  دوم اين که اگر هم بخواهد چنين توطئه
  در اين مورد هم حتمن بايد دولت آمريکا باشد.

  اش را از شهر ووهان چين آغاز کرده است؟سوم اين که بايد به اين سوال هم پاسخ داد که چرا توطئه 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-
theories.html 

  
  ارتش آمريکا .٩

گويد که ارتش آمريکا اين ، در توييتی می٢٠٢٠مارس  ١٢در تاريخ گوی وزارت خارجه چين ژائو ليجيان، يک سخن
  است.  چين وارد کرده ووهانشهر ويروس را به 

https://www.bbc.com/persian/magazine-52483905 
  توان آن را جدی دانست. اين ادعا وجود دارد، نمی به خاطر مجهوالتی که در 

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

  
 گاه ميکروبی نظامی آمريکاآزمايش .١٠

ه ميکروبی نظامی آمريکا در فورت دتريک، در ايالت گاکند که ممکن است آزمايشادعا می الری رومانففردی به نام 
  مريلند، منبع اصلی اين ويروس بوده باشد.

 سال گذشته به دليل نبودن تضمين جهت جلوگيری از نشت پاتوژن بسته شده گاه دروی معتقد است که چون اين آزمايش
 "نشت" کرده است.گاه به بيرون هم از همين آزمايش COVID-19ويروس  ،است

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

 شد که نشد!چه اين نظر درست باشد بايد در اولين مرحله، بيماری کرونا در آمريکا شايع میچنان
  

  گاهی در ووهانگريز تصادفی ويروس کرونا از آزمايش .١١
علمی سفارت آمريکا در پکن  یو نمايندهد ٢٠١٨يسد که در سال نومیواشنگتن پست ی روزنامه  ٢٠٢٠ يلآور ١۴در 

انتقال   یدرباره که  یگاه"آزمايش یبازديد کرده و درباره چين ووهان شهر شناسی چندين بار از انستيتوی ويروس
  کافی امن نيست" به واشنگتن هشدار داده بودند.  یاندازهکند، به های کرونا از خفاش تحقيقات خطرناکی میويروس

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-
warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses / 

  
شناسی تا دولت آمريکا مدعی شود که اين ويروس به طور تصادفی از انستيتوی ويروس گرددای میورد زمينههمين م

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

  



های ی انتقال ويروسی وجود دارد و در اين انستيتو دربارهشناسبنابراين در شهر ووهان چين يک انستيتوی ويروس
  شده است.خطرناکی میکرونا از خفاش تحقيقات 

  ی بازديد از اين انستيتو را بدهد؟ گان علمی سفارت آمريکا" اجازهاما چرا دولت چين بايد به "نماينده
متعلق به  بلکه  ؛اين انستيتو در خاک چين است ولی نه متعلق به چين است و نه متعلق به دولت چينعالرغم اين که 
نيازی به گان علمی سفارت آمريکا" جهت بازديد از اين انستيتو "نمايندهو ارتش آمريکا است و آمريکا صنايع نظامی 

  ! دارندی دولت چين ناجازه
  

تر از اما، در زمان حاضر خون آشام از خفاش به انسان منتقل شده است  COVID-19پس، به راستی که ويروس 
پذيری و دوران جهش" اين ويروس را در ی انتقالارد که "پروسه"خفاش"ی به نام امپرياليسم آمريکا در جهان وجود ند

با انتقال اين ويروس به خارج از اين انستيتو باعث  بدهد و سپسشناسی شهر ووهان چين صورت انستيتوی ويروس
  ها گردد!کشتار انسان

  
  تکوين آمريکا

  کنند.سرزمينی که بعدها آمريکا نام گرفت، مهاجرت میهای بسياری از کشورهای مختلف اروپا به  گروه  ١۶٠٠های  سال
  

پوست اين منطقه و تصاحب عام بوميان سرخاين مهاجرين با برخورداری از حمايت دول استعمارگر اروپائی و با قتل 
ايگان، ی آفريقا به عنوان برده و يا نيروی کار رچنين با واردکردن اهالی قارهخيز و معادن طال و همهای حاصل زمين

ای تحت حاکميت دولت استعمارگر انگلستان در اين گردند و بدين ترتيب جامعهمند مبدل میبه زودی به مردمی ثروت
اش از همان ابتداء بر اساس ستم، استثمار، سرکوب، کشتار، جنايت، چپاول، فساد و  هایگيرد که بنيانمنطقه شکل می

  توطئه بنا نهاده شده بود.
  

با حمايت  ١٧٨٣خيزد و نهايتن در سال به مخالفت با دولت انگلستان برمی  ١٨يس آمريکا در اواخر قرن  دولت تازه تاس
سازد. اما آمريکا عالرغم اين کسب استقالل، دولت استعمارگر فرانسه، انگلستان را مجبور به پذيرش استقالل آمريکا می

  تا همين امروز هم ادامه داده است. مکش با اروپا برنداشت و آن راگاه دست از رقابت و کشهيچ
  

اش  کند و بالفاصله تجاوزگریی آمريکا آغاز میدولت آمريکا تجاوز به کشورهای ديگر را در قاره ١٩از اواخر قرن 
دهد که از همين زمان روياروئی مستقيم دولت آمريکا با دول استعمارگر ی آمريکا نيز گسترش میرا به خارج از قاره 

  گردد.از می اروپائی آغ
به همين خاطر دول استعمارگر اروپائی بار ديگر موضوع "اتحاد اروپا" را اما اين بار در چارچوب رقابت با اياالت 

ی داری، تشکيل کشورهای متحدهسازند: "در شرائط اقتصادی کنونی يعنی در رژيم سرمايه ی آمريکا مطرح میمتحده
ی شعار تر آمريکا خواهد بود (لنين: دربارهی جلوگيری از تکامل سريعاش متشکل ساختن ارتجاع برااروپا معنای

  )".۴۴دموکرات، شماره ی سوسيال. روزنامه ١٩١۵اوت سال  ٢٣ی اروپا، کشورهای متحده
  

  جنگ جهانی اول
تی اروپائی و های امپرياليسی آمريکا رقابت خود با سرمايههای امپرياليستی اياالت متحدهدر اوائل قرن بيستم، سرمايه

های آلمانی هم که به  گيرند. سرمايههای آلمانی پی میهای فرانسوی را از طريق تقويت سرمايهخصوص با سرمايه به
اند و سهم بسيار کمی اقتصادی خود ديرتر از انگلستان و فرانسه وارد بازار استعمار جهانی شده  –خاطر شرائط تاريخی  

ترتيب آلمان با حمايت آمريکا وارد جنگ با است به اين حمايت نيازمندند و بدين شان شدهاز اين غارت جهانی نصيب
  پيوندد.انگلستان و فرانسه شده و جنايت عظيم جنگ جهانی اول به وقوع می

  
دهد و هم به آلمان؛ هم به انگلستان ها پس از آن، آمريکا هم به انگلستان وام میپيش از آغاز جنگ جهانی اول و تا سال

فروشد و هم به آلمان! و بدين ترتيب آمريکا مقصر اصلی در وقوع جنگ جهانی اول بوده و مسئوليت تمام الح میس
  ی اوست. خسارات ناشی از اين جنگ هم به عهده



  هيتلر
تواند به عنوان ابزاری در دست آمريکا عليه رقبای اروپائی  خورد ولی هنوز هم می آلمان در جنگ جهانی اول شکست می

دار بزرگ آمريکائی به حمايت از ی "بوش" و چند سرمايهخانواده  ١٩٢٢کار گرفته شود و با همين هدف از سال  به
  .پردازندحزب "ناسيونال سوسياليسم" هيتلری می 

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

با اکثريت باال در انتخابات  ١٩٣٣ی همين حمايت مالی آمريکا، حزب "ناسيونال سوسياليسم" در آلمان در سال  در نتيجه
وپا را به کام جنگ ديگری بکشاند که در طول آن  ربار ديگر ا  ١٩٣٩سازد تا در سال  شود و خود را آماده میپيروز می

اروپا جان ببازند و تقريبن تمام شهرهای بزرگ اروپا کاملن ويران شوند و بدين ترتيب از مردم ميليون نفر  ۵٠بيش از 
و   رسدبرای هميشه به پايان می بر جهان دهد و هژمونی تاريخی اروپاهيتلر خدمت تاريخی خود را به آمريکا انجام می

  ی آمريکاست.باز هم مسئوليت تمام خسارات ناشی از جنگ جهانی دوم نيز بر عهده
  

  جنگ سرد
گيری بلوک سوسياليستی در شرق  با پيروزی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در جنگ جهانی دوم و متعاقبن شکل

ايجاد بلوکی از  ت آمريکا توسطبدين خاطر دول .گيرنداروپا، کشورهای اروپای غربی مورد نياز آمريکا قرار می
  کند.شرق آغاز می با بلوک دوران "جنگ سرد" را در ستيز به عنوان متحدين خود،  کشورهای اروپای غربی

  
ی وقت آمريکا، ) وزير امور خارجه George Catlett Marshall, Jr"جرج کاتلد مارشال" ( ١٩۴٧در ماه ژوئن 

) معروف گرديد دول اروپائی را با شرط  Marshall Planمارشال" (ی يک طرح اقتصادی که به "طرح با ارائه 
داری را ميان کاری مشترک" و پذيرش هژمونی آمريکا مورد حمايت اقتصادی آمريکا قرار داد و اتحاد نسبتن پای"هم

  کشورهای اروپای غربی و به رهبری آمريکا ايجاد کرد.
  

  های نيابتیجنگ
های امپرياليستی آمريکا ديگر به شکل سابق ، سرمايه١٩٩٠ی اتحاد شوروی در اوائل دهه با ظهور عالئم فروپاشی 

  .های امپرياليستی اروپا نيستندنيازمند اتحاد با سرمايه
تر در دنيای پس از جنگ سرد از اين مقطع به بعد، روند رو به رشد تضادهای امپرياليستی بر سر هژمونی و منافع بيش

  گردد. های نيابتی آغاز میگيرد و روند جنگج میدر سطحی جهانی او
  

الشعاع مقابله با اتحاد شوروی قرار داشت، بار های امپرياليستی که تا اين لحظه تحتتضاد منافع اين دو گروه سرمايه
شور ی بالکان و تقسيم کهای امپرياليستی اروپا و آمريکا در منطقهگردد و اولين رودرروئی سرمايهديگر علنی می

تر از همه آلمان، از بسياری از منابع نفت و خطوط انتقال ی آن اروپا و مهمگردد که در نتيجهيوگسالوی نمايان می
های  ی اقتصادی شديدی را به سرمايههای امپرياليستی آمريکا بار ديگر ضربهشود و بدين ترتيب سرمايهانرژی محروم می

  آورند.وارد می ی بالکان امپرياليستی اروپا در منطقه
  

ی سابق شوند که با از ميان رفتن "خطر سرخ"، ديگر اين "در بر پاشنههای اروپائی متوجه میاز همين جا سرمايه
تر اتحاد در های آمريکائی نيستند. به همين خاطر درصدد تقويت بيشچرخد" و ديگر مانند قبل، مورد حمايت سرمايهنمی

  دهند.ی ماستريخت" سازمان میطی "معاهده ١٩٩٢فوريه  ٧ی اروپا" را در حاديهميان دول اروپائی برآمده و "ات
  

  سازند.های امپرياليستی آمريکا سياست جديدی را در سطح جهانی آشکار می، سرمايه٢٠های آخر قرن در ده 
و به خصوص با به  های مسلحی در نقاط مختلف جهان با عنوان "بنيادگرايان اسالمی" دادن گروهآمريکا با سازمان

ی خود، امر رقابت با  کارانههای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نيويورک، در کنار تمام اهداف جنايتکشيدن برجآتش
ی اتمی و کند. با تزريق دالر به صنايع نظامی جهت توسعه و گسترش زرادخانه دهی میاروپا را نيز مجددن سازمان 

های  خصوص سرمايههای رقيب به کند که قلمرو فعاليت سرمايهبه مناطقی می غيراتمی آمريکا، شروع به لشگرکشی
دهی "بهار عربی" اروپائی و روسی را محدود سازد. با اين که آمريکا با لشگرکشی به افغانستان و عراق و با سازمان

آورد، اما موفق  د میدر کشورهای الجزائر، تونس، سوريه، ليبی، مصر و يمن ضربات سنگينی به اقتصاد اروپا وار
ی خود درآورد و به خصوص در سوريه به خاطر رقابت جانبهی همه يک از اين کشورها را تحت سلطه شود هيچنمی

  شود.های امپرياليستی اروپا و عمدتن فرانسه و روياروئی شديد روسيه، متحمل شکست سنگينی میسرمايه



  جنگ بيولوژيک
های آمريکا خواهیاند که در مقابل زيادهواره نشان دادههای اروپائی همهای اروپا و آمريکا، سرمايهدر اين دوره از رقابت

های بيولوژيک های اروپائی متوسل به سالحهای آمريکائی هم در مقابله با سرمايهعقب نخواهند نشست. در نتيجه، سرمايه
های "سارس" و "مرس" و پس از آن نيز با ايجاد تغييراتی در ويروس ر ويروسشوند و پس از ساختن و انتشامی

  کنند.بار ديگر قصد ويرانی اروپا را می COVID-19"سارس" و ساختن ويروسی جديد با نام 
  

د و گيرهای امپرياليستی قرار میتقريبن از ابتداء قرن بيستم توليد تسليحات ميکروبی و بيولوژيک در دستور کار قدرت
استفاده از اين تسليحات  ٢١اند. اما از آغاز قرن از آن زمان تاکنون بسياری از آنان به اين نوع از تسليحات مجهز شده

  خصوص توسط آمريکا رواج بسياری يافته است.به
  

ی فروش يک به عنوان نمايندهچين  Shenzhenژن در شهر شن ١٩٨٧) در سال Huaweiهواوی ( چينی شرکت
  شود.تاسيس می Private Branch Exchange (PBX) یکنگ هنگسازی يچسوشرکت 

 
های خدمات اينترنتی از آلمان، آمريکا، انگليس، سوئد، فنالند، نروژ،  شرکت مشترک گذاریپس از چند سال با سرمايه 

های ی شبکهی خدمات ارتباطی در زمينه کنندهترين شرکت چند مليتی ارائه بزرگ  ٢٠١٢اخره در سال هلند و هند بل 
 گردد. می 5Gيابی به تکنولوژی موفق به دست  ٢٠١٣و در سال   شودکامپيوتری در جهان می

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

ها و دولت آمريکا مورد مخالفت سرمايههم های اروپائی است و به همين دليل ی اين شرکت متعلق به سرمايه سهام عمده
  است.قرار گرفته  

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

شهر   ٢٠١٩در اواخر سال گيرد که تصميم می ٢٠١٨در آوريل سال هواوی های شديد آمريکا، شرکت عالرغم مخالفت 
  قرار دهد. 5Gی ووهان چين را به طور کامل تحت پوشش شبکه

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

 
ای است که آمريکا بايد برنده شود. ، مسابقه5Gی کند: "مسابقهیاعالم م رئيس جمهور آمريکا ٢٠١٩آوريل  ١٢روز 

چنين از آمريکا پيشی بگيرد." وی هم  ،مند آيندهتوانيم به هيچ کشور ديگری اجازه دهيم که در اين صنعت قدرتما نمی
  گفت که در اين جهت "مقررات" را کاهش خواهد داد. 

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

  
شناسی شهر ووهان چين از انستيتوی ويروس COVID-19اين "کاهش مقررات" همان "گريز تصادفی"!!! ويروس 

  .بودی علمی سفارت آمريکا در پکن" آماده شده توسط گزارش "دو نماينده ٢٠١٨ی توجيه آن در سال است که زمينه
  

کرد که  ويروس کشنده را شناسائی می   ١٢٠٠سال گذشته،    ١٠طی    PREDICTآمريکا با اجراء طرحی در چين به نام  
ويروس کرونا بود. دو ماه قبل از شيوع ويروس کرونا در شهر ووهان چين، ظاهرن رئيس جمهور آمريکا  ١۶٠شامل 

  کند!؟اين برنامه را تعطيل می
https://ir.sputniknews.com/world/202004066204444-سناتور-دموکرات-درباره-شيوع-احتمالی-
 کرونا-توسط-آمريکا-دست-به-افشاگری-زد/

  
ايران و اروپا به شدت شوند و پس از آن ووهان چين ديده میان کرونائی در سطح شهر بيمار ٢٠١٩سپتامبر  از ماه
  گردند.ی اين ويروس میآلوده

  



در اروپا را به تعويق انداخته   5Gی ارتباطی اندازی شبکهد که راه نکمیشرکت هواوی اعالم  ٢٠٢٠مارس  ٣١روز 
از  5Gی ارتباطی اندازی شبکهدهد که در راه" نمیرسد و به اروپا "اجازهو بدين ترتيب آمريکا به هدف خود می است

  آمريکا پيشی بگيرد!!!
https://www.bbc.com/news/technology-52108172 

  
  ايران
ی آمريکا و اروپا شده است و هر يک از اين دو قطب  های متمادی است که ايران يکی از مناطق مورد مناقشه سال

  های ايران نسبت به رقيب هستند.تری از غارت ثروتاقتصادی خواستار منافع بيشمند قدرت
  

رسد سه دولت اروپائی آلمان، انگليس و فرانسه  های چندين ساله به نتيجه نمیمکشهنگامی که اين تقسيم منافع توسط کش
آمريکا، چين و روسيه نيز  ٢٠٠۶ اخره در سالکنند و بلای" را آغاز مینمايش "مذاکرات هسته ٢٠٠٣اکتبر  ٢١از 

پردازند و به موازات اين مذاکرات،  های ايران در ميان خود می وارد اين نمايش شده و به طور پنهانی به تقسيم منابع ثروت
ای را نيز عليه ايران  نامهشان در شورای امنيت سازمان ملل، قطعگانجهت الپوشانی کردن تضاد خود، توسط نماينده

  .کنندصادر می 
  

ی جامع مشترک" (برجام) ميان آلمان،  ای با عنوان "برنامهنامهتوافق  ٢٠١۵آوريل  ٢پس از دوازده سال مذاکره، در 
های گر از ثروتشود که طبق آن، سهم هر يک از اين دول غارتآمريکا، انگلستان، چين، روسيه و فرانسه امضاء می 

  .گردد تا اين منافع را تامين نمايدايران نيز متعهد میشود و رژيم حاکم بر مردم ايران تعيين می
  

بندی مندرج کند که تقسيمدولت آمريکا اعالم می   ٢٠١۶خواهان در آمريکا در نوامبر  اما پس از به قدرت رسيدن جمهوری
تری از غارت  بيششود که منظور، سهم  نامه میدر "برجام" را قبول ندارد و خواستار انجام " اصالحات"ی در اين توافق 

  ايران بود. 
  

آمريکا با خروج از توافق   ٢٠١٨مه  ٨دهند تا اين که در روز های اروپائی به خواست آمريکا پاسخ مثبت نمیسرمايه
های کند که در واقع ايجاد محدوديت در مقابل سرمايهجانبه عليه ايران" را اعالم میهای همه"برجام"، سياست "تحريم

 سازد.های اروپائی بسياری را از غارت ايران محروم می بدين ترتيب سرمايهاروپائی بود و 
  

ی برجام به غارت خود از  نامهکنند که با حفظ توافقپس از خروج آمريکا از توافق برجام، کشورهای اروپائی اعالم می
  کنند.) را ايجاد میINSTEXاخره طرح اينستکس (ايران ادامه خواهند داد و در اين راستا بل

  
ی ی اروپا باشد اما مورد توافق تمام کشورهای عضو اتحاديه ای متعلق به اتحاديه در ابتداء قرار بود اينستکس موسسه

در فرانسه   ٢٠١٩ژانويه  ٣١اروپا قرار نگرفت و به شکل يک شرکت خصوصی توسط آلمان، انگليس و فرانسه، در 
بلژيک، دانمارک، سوئد، فنالند، نروژ و هلند نيز به اينستکس ، شش کشور ٢٠١٩رسد. در دسامبر سال به ثبت می

  پيوندند.می
  

  ٢٠٢٠که برای ماه مارس  جهت جلوگيری از انجام اولين معامله در چارچوب اينستکسو در  ٢٠٢٠در ماه فوريه 
"گريز توسط آمريکا شناسی شهر ووهان چين که از انستيتوی ويروس COVID-19، ويروس ريزی شدهبرنامه

  !شودايران می شهر قم در وارد  است،تصادفی"!!! کرده 
  

و در گيرودار   ٢٠٢٠های ايران را به هر قيمتی برای خود حفظ کند در ماه مارس  اما اروپا که مصمم است غارت ثروت
 دهدمیآميز اروپا با ايران از طريق اينستکس خبر  تجاری موفقيت  یولين مبادله انجام ا  گی شديد به بيماری کرونا، ازآلوده

  تواند اروپا را وادار به تسليم کند!ی ويروسی هم نمیکند که آمريکا با حملهو بدين ترتيب اعالم می
  

  ايتاليا و اسپانيا
دولت آمريکا اعالم    ٢٠١۶خواهان در آمريکا در نوامبر  جمهوریطور که قبلن نيز گفته شد پس از به قدرت رسيدن  همان

بندی منافع دول غربی مندرج در "برجام" را قبول ندارد و با تهديد به اين که از توافق "برجام" خارج کند که تقسيممی
  شود.های مردم ايران می تری از غارت ثروتخواهد شد، خواستار سهم بيش



خيزد و از جوئی برمیشورهائی که منافع بسياری را در ايران دارد زودتر از ديگران به چارهآلمان به عنوان يکی از ک
پردازد و از سوی ديگر های آمريکا، انگليس وفرانسه میيک سو در وين پايتخت اتريش، به مذاکرات پنهانی با ديپلمات

های جديدی عليه ايران، منافع سائر  م تحريم سازد که در پوشش اعالراه میهای انگليس و فرانسه را با خود هم دولت
ی کشورهای عضو  ی وزرای خارجه کشورهای اروپائی را به نفع آمريکا محدود سازند و اين پيشنهاد را در جلسه 

شوند اعالم کرده و خواستار حمايت سائر کشورها از اين پيشنهاد می  ٢٠١٨مارس    ٢٨ی اروپا در روز چهارشنبه  اتحاديه
  ١۶ی اروپا روز گردند. اينان يک بار ديگر در ديدار وزيران اتحاديهرو میلفت اتريش، اسپانيا و ايتاليا روبهکه با مخا

خصوص که ايتاليا خيزد. به سازند و باز هم ايتاليا به مخالفت برمیآوريل در لوگزامبورگ پيشنهاد خود را مطرح می
  باشد.ترين خريدار نفت ايران در اروپا میبزرگ

  
کنند که يک مسير تجاری های اروپائی مستقر در چين "راه ابريشم جديد" را طراحی میسرمايه   ٢٠١٣سال  همچنين، در  

ی اروپا که "راه ابريشم باشد. ايتاليا به عنوان کشوری از اتحاديهکشور از خاور دور تا شمال آفريقا و اروپا می  ۶٠ميان  
کند. اين طرح نيز به عنوان يک طرح اروپائی اين قرارداد را امضاء می ٢٠١٩مارس  ٢٣شود در جديد" بدان ختم می

  گيرد.ها و دولت آمريکا قرار میمورد مخالفت سرمايه
 

  بنابراين کاملن منطقی است که اسپانيا و ايتاليا از ميزبانان اصلی "کرونای آمريکائی" در اروپا باشند.
  

  Pedro Sánchezی اروپا در مورد "بحران کرونا" سران اتحاديه آئی ، دو روز قبل از گردهم ٢٠٢٠آوريل  ۵روز 
) را  marshallplanی سرگشاده به سران ديگر کشورهای اروپائی "طرح مارشال" (نخست وزير اسپانيا طی يک نامه

ط پس از کند و اين به مفهوم تسليم در مقابل شرائط آمريکا مبنی بر پذيرفتن هژمونی آمريکا همانند شرائنهاد میپيش
  جنگ جهانی دوم است.

  
  اروپا

ی طبيعی در ارتباط با بهداشت و درمان، اين کاملن منطقی است که جوامعی که از نظر علم  به هنگام وقوع يک فاجعه
تری گی قرار گرفته و ضايعات بيشنيافته هستند، زودتر از سائر جوامع مورد آلودهو تکنولوژی بهداشت و درمان توسعه

داشت، اروپا در و به قول سازمان جهانی بهکرونا" قضيه کاملن برعکس شده ن بحرا" وند ولی در مورد را متحمل ش
تواند دليلی بر غيرطبيعی بودن اين فاجعه و حضور و نقش آمريکا در ايجاد که اين نيز میکانون اپيدمی کرونا قرار دارد  

  اين بحران در اروپا باشد. 
  

" سفير Geoffrey Pyatt" معاون وزير امور خارجه آمريکا در يک تماس تلفنی با " Victoria Nulandزمانی که " 
اش وجود تضاد شديدی ميان دولت آمريکا مفهوم  ”.f**k the EU … “گيرد:  آمريکا در اوکرائين اين جمله را به کار می

  .توان متوسل شدحل اين تضاد، میای، حتی به يک جنگ بيولوژيک هم جهت ی اروپا است و به هر وسيلهو اتحاديه
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957 

  
اما  ی ضعف هستنددر نقطهدر مقابل اين جنگ بيولوژيک آمريکا  یاروپائ هایتدهد که با اين که دولشواهد نشان می

  و حاضر به تسليم در مقابل آمريکا نيستند. مقاومت گرفتهتصميم به 
  

آمدن کمبودهای شديدی در  دووجداشت و درمان باعث به ی به در بودجه هر ساله جوئی صرفهکار اروپائی با دول جنايت
ند وشمیموقع باعث  با عدم اقدام به تعمدن  همچنين    تری گرديد.ومير بيشخود نيز باعث مرگ  ؛ که اينددناين بخش شده بو

، به کام مرگ فروروند.  بردار بودندهزينهگی و بازنشستهبيمه  یهاشرکت  و مند که برای دولتکه افراد بيمار و سال 
های مچنين تبليغات بسيار زياد و هماهنگ در رسانهگان و هشدهی آمارهای جعلی در مورد تعداد مبتاليان و کشتهارائهبا

ی اين ترس و وحشت کنند تا در زمينه، ترس و وحشت بسيار عظيمی را ميان مردم خويش ايجاد میويشخمزدور 
ی شان برای هرگونه واکنش و مانور در مقابل اين بحران باز باشد و تمام خسارات ناشی از حمله عمومی، دست

  های اروپائی را بر سر مردم ناتوان خويش خراب کنند.کائی عليه سرمايههای آمريسرمايه



ها در جريان جنگ باران نازیشان از بمبتر از ترسترس و وحشت ميان مردم اروپا از بيماری کرونا، بسيار بيش
 های از دولت جمعی اند، به طور دستهشان ايجاد کرده اساسی که برای ی اين ترس بی جهانی دوم است. در نتيجه

شان شان را محدود ساخته و در صورت تخطی مجازاتهای فردی و اجتماعیکنند که آزادی کارشان تقاضا میجنايت
های اقتصادی و  شان زندانی نمايند! و از تمام خواستههایها خودشان را داوطلبانه در خانه اند ماهنمايند! حاضر شده 

مزدهای کارگران گيرد. انجماد دستبه آسانی صورت می  جمعی کارگرانهای دسته جاخرا  اند.پوشی کردهسياسی خود چشم
  انگيزاند.هيچ مقاومتی را برنمی

  
توانيم به شرائط قبل از کرونا بازگرديم، کنند که ما ديگر نمیزمانی که سران کشورهای اروپائی با قاطعيت اعالم می

واره ماسک استفاده کنند، تجمعات ديگر آن را بپذيرند، مردم بايد هم گی با فاصله" عادت کرده ومردم بايد به "زنده
ی واکس و داروی را با تهيه COVID-19ی ويروس پذير نيست و ...، دقيقن منظورشان اين است که اگر مسئلهامکان
  چنان ادامه خواهد داشت. هم شان خواهد انداخت و اين معضل کنند، آمريکا ويروس ديگری را به جان بحل  هم معالجه

  
  آمريکا

تواند مطرح باشد اين است که اگر انتشار اين ويروس توسط آمريکا صورت اما سوال ظاهرن مهمی که در اين جا می 
  تر از هر کشور ديگری شده است؟گی در آمريکا بيشگرفته است، چرا ميزان ابتالء و آلوده 

  
اعتماد نيستند. وجه قابل گردد به هيچوص دولت آمريکا در اين رابطه اعالم می خصها و بهاولن، آمارهائی که توسط دولت

قدری  تر از خود رد اتهام کرد. در اين خصوص آش به توان راحتگان میشدهبا اعالم تعداد باالئی از مبتاليان و فوت
  کند.ومير متهم میار واقعی مرگی آم، سائر کشورها را به دروغ گفتن دربارههم  شود که رئيس جمهور آمريکاشور می

آمريکائی اصلن    بزرگ  هایو برای سرمايه  شودمتحمل خسارات جانی و مالی میمهاجم هم    ، طرفدومن، در هر جنگی
های کوچک ورشکست و يا تعدادی سرمايه در جنگ با اروپا کشته شوند هم از مردم آمريکا هزاران نفرمهم نيست که 

  های بزرگ فرو روند! شده و به کام سرمايه
  

  اسناد و مدارک
های بيولوژيک آمريکا در ی البراتوارهای سالحساخته  COVID-19که ويروس  بايد توجه داشت که اين موضوع را

های آمريکا  اخبار و اطالعاتی که دولت توان اثبات کرد مگر از ميانبا هيچ سند و مدرکی نمی  ،شهر ووهان چين است
  گيری رسيد.دهند، به اين نتيجه و اروپا ارائه می 

  
خفاش طبيعی و چه پخش آن توسط آمريکای    از طريق انتقال ازچه    – های اوليه در شهر ووهان چين  ويروس و يا ويروس

های اند، ويروسها در گردشانسان هائی که در حال حاضر ميان اند و ويروساکنون ديگر از ميان رفته  –خفاش 
شناسی و در هيچ باشند و موجوداتی کاملن طبيعی هستند. بنابراين هيچ زيستهای اوليه میبازتوليدشده توسط ويروس

هوده به دنبال بی  نبايدای طبيعی نيستند. بنابراين  ها، پديدهتواند اثبات کند که اين ويروسالبراتواری و با هيچ ابزاری نمی
  !البراتواری گشتاسناد و مدارک 

  
وهوای خاص و يا يک جغرافيای خاص بوده چنين بوده که بيماری ناشی از ويروس طبيعی، بيماری يک آبتاکنون اين

چنين در  کند و هم در فصل گرما فعال است و هم هم در فصل سرما عمل می  COVID-19است، در حالی که ويروس 
  باشد!وکشتار میی زمين مشغول کشتسرتاسر جغرافيای کره

  
، بدين مفهوم است که انسان بار ديگر در مقابل  اشدی طبيعی بچه اين ويروس و بيماری ناشی از آن يک پديدهچناناما، 

  . موجوديت انسان توسط طبيعت در معرض خطر قرار گرفته است طبيعت دچار ضعف و زبونی شده و
پوشی موقتی از تمام اختالفاتی که با هم ديگر دارند، ها با چشماست که انسان و عاقالنه در چنين وضعيتی بسيار منطقی 

  .پارچه و متحد به مقابله با اين خطر طبيعی بشتابنديک
  



ها نيز در وحشت کامل به سر روند و بقيه انسانجهان به کام مرگ فرو میدر شرائطی که روزانه هزاران نفر در 
های ميان اينان  مکشها و کششود بلکه رقابتها مشاهده نمیکاری ميان دولت برند، گذشته از اين که هيچ اتحاد و هم می

  گردد.تر میهر روزه بيش
  د. سازمیگزين را در خليج فارس جای  شاهایناوگانآمريکا 

http://www.qudsonline.ir/news/699430ناوگروه-باتان-نيروی-دريايی-آمريکا-وارد-خليج-فارس-شد/ 
  است.و يا درصدد اشغال روستائی در سوريه 

https://t.me/bbc_khabari/12479 
 دهد. ی هوائی انجام می و يا در ماه فوريه به سومالی حمله

https://t.me/bbcpersian/65724 
  د.کنمی قطع  راداشت بهجهانی سازمان ی بودجه همه بدتر، و يا از 

https://www.dw.com/fa-ir/دونالد-ترامپ-سازمان-بهداشت-جهانی-را-تهديد-به-قطع-بودجه-کرد/a-
53055680 

 .دننکمیداشت حمايت سازمان جهانی به ريکا ازان آمترين رقيببه عنوان مهمفرانسه آلمان و در مقابل، 
از آن حمايت ولی اروپا گيرد قرار می مورد مخالفت آمريکا المللی پول صندوق بين تقاضای وام رژيم حاکم بر ايران از 

  .کندمی
https://www.dw.com/fa-ir/بورل-متاسفيم-که-آمريکا-با-پرداخت-وام-به-ايران-مخالفت-ميکند/a-53216086 

  کند.اعزام می سرباز به ليبی  ٣٠٠دولت آلمان 
https://www.dw.com/fa-ir/آلمان-در-ماموريت-نظامی-اتحاديه-اروپا-در-ليبی-شرکت-ميکند/a-53212141 

  کند.ی "نور" هوا میاروپا برای رژيم حاکم بر ايران ماهواره
آورد اشغال کرده بود، به انضمام خاک خود درمی  ١٩۶٧ی باختری رود اردن را که در جنگ  هائی از کرانهاسرائيل بخش

  کند.های تحت حمايت ايران در سوريه را بمباران میو مواضع گروه
https://www.dw.com/fa-ir /آخرين-خبرهای-جمعه-١٢-ارديبهشت-١٣٩٩/a-53300736 

برد اهداف ضددموکراتيک خود دهد که از بحران کرونا برای سرکوب و پيشهای جهان هشدار می سازمان ملل به دولت 
  سوءاستفاده نکنند.
ه در چارچوب مقابله با کرونا، آزادی بيان  هائی کخواهد تا به دولتگران بدون مرز از سازمان ملل می سازمان گزارش 

  کنند، اخطار جدی بدهد.را محدود می 
  

  !دنفهممیهم  های دهکدهد که خان وشمی شور  یقدربه  آشها عليه کرونا، در راستای اين عدم همکاری ميان دولت 
 .کندمقابله با کرونا ابراز نااميدی میالمللی در کاری بيندبيرکل سازمان ملل از فقدان هم  ٢٠٢٠روز اول ماه مه 

https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10157980059627713:0 
  شود.يک روز بعد پاپ خواستار اتحاد سران کشورها در شرائط بحرانی میو 

https://www.dw.com/fa-ir /آخرين-خبرهای-شنبه-١٣-ارديبهشت-١٣٩٩/a-53308645 
سازد؛ که اين  تر عيان می ها عليه اين بيماری را بيشکاری دولتهای دهکده هم علت عدم هم های خان کردن اين رد گم 

  ی يکی عليه ديگری است!بيماری، درد مشترک اينان نيست بلکه حمله
  

ميليون  ١٠داشت ساالنه بر اساس گزارش سازمان جهانی به توجه است اين است که موضوع ديگری که در اين جا قابل
  شوند.میميليون نفر کشته ١/ ۵شوند و از اين تعداد نفر به بيماری سل مبتال می

https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1 
 

اش هم بسيار ساده است. سل يک بيماری طبيعی است و به اند. دليلاما همين ارقام را تعداد بسيار کمی در جهان شنيده
کند و زياد مزاحم غارت و  داشت و درمان برخوردار هستند، کشتار میوامعی که از سطح پائين به طور طبيعی در ج

 . اما کرونا برای اروپا ساخته شده است! شودمیها در جهان ناستثمار سرمايه
  

  . شده استساخته  ٢٠١١است که در سال فيلم سينمائی "شيوع" توجه ديگر، يک موضوع قابل
های بسياری با اوضاع کنونی بار در چين است شباهت ی پيدايش ويروسی ناشناخته و مرگاثر که دربارهی اين نامهفيلم

 دارد. 



گيرشناسان، از جمله  شناسان و همهنامه از گروهی از ويروسنامه، برای نوشتن فيلم ی فيلمنويسنده اسکات برنز،
  کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، مشورت گرفته بود.

گفتند که شيوع ها میی آن گويد: "وقتی با کارشناسان اين حيطه صحبت کردم، همه ی "هاليوود ريپورتر" میمجله  وی به
  ولی سوخت و سوز ندارد."  يک بيماری دير و زود دارد، 

https://www.bbc.com/persian/magazine-52050737 
  

  نتيجه
بنا بر آن چه که گفته   های پيدايش آن است.جهت مقابله با هر بحران و مصيبت اجتماعی، اولين گام شناخت علل و زمينه

های مختلف است و تنها راه مقابله و از ميان برداشتن آن، مکش و جنگ ميان سرمايهی کششد، شرائط حاضر نتيجه
به  . نبايدهای امپرياليستی قرار گرفتنبايد تحت تاثير تبليغات رسانه جوامع مختلف است.ی طبقاتی در گسترش مبارزه

های را فراموش کرد و تمام حرکت و تضادهای طبقاتیتمام اختالفات  ،خاطر شيوع يک بيماری خطرناک!؟ در جهان
ی تری داد و مبارزهسترش بيشهای اجتماعی را توسعه و گبايد حرکت  ،اجتماعی را به تعطيلی کشاند. بلکه برعکس

  تری بخشيد.طبقاتی را هر روزه اعتالء بيش
  

و توسعه و  هامبارزه با اين محدوديتايد با . بهستندو غيرعادالنه اساس کاملن بی ،های ارتباطی و تجمعاتیممنوعيت
 .برخاستهای امپرياليسم به مقابله با توطئه ،کشاندهی کارگران و زحمتاتحاد و سازمان گسترش

  
  بهمن آرام

 ٢٠٢٠ مه


