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 ...گزينشی انگيز حيرت طرزه ب ويروس اين
  ١٩-کوويد تصنعی منشاء مورد در 

 مورد در بيشتر و بيشتر سؤاالت و تر واضح آن شکست ۀدامن ھمانقدر شود، می شايع تر گسترده قدر ھر کروناويروس

 .شود می مطرح ١٩-کوويد پيدايش منشاء

 منافع با که شود، می شايع ھائی سرزمين در و زند می دور را جھانی سياست ۀعمد مسائل از دور کشورھای ويروس

 آنھا خاصی خطر منتھا، گيرند، می قرار اپيدمی تأثير تحت نيز کشورھا ساير لبته،ا .کنند می پيدا تالقی جھانی بازيگران

 .کند-نمی تھديد را

 :چمار ٢۴ تا المانی منبع از نقل به آماری ھم اين و

 بيمار حاضر حال در   ھا فوتی   يافتگان بھبود    مبتاليان   کشور

 ٣۴۴٨٢           ١٣٠١        ٨۶١٨       ١٢۵۶٨  امريکا

 ٢٠١٣۶           ۵٨٢١       ١۶١٠٣     ٨٩۵٨٠    ايتاليا

 ۶٠۴۶۴           ۶۵٣۴        ۵٧٠١        ۶٧٧٨۵  اسپانيا

 ۴١٣٢۴            ٢٨١         ٧٣۵۶        ٧٢٧٨۴   المان

  ١١۵٢٢          ۶٩۶١        ٨۴٩۴       ۵۵٢٩١  فرانسه

   ١٨٨٢١            ٢٣٧٨       ١١١٣٣     ٣٢٣٣٢  ايران

  ۶٨۴١١           ۴١٩         ١٣١      ١١٨١١  سويس

  ۴۵١٠٩           ٧٨۵         ۵١٣      ٨۶۵١١ بريتانيا

 ۴٩٩۶             ۴٣۴           ٣            ٣١۴٧  لنداھ

 ۴۶٨۶             ٨۵          ۵٢٢         ٧١٢٩ ريشتا

 ٠۴٣۵            ٢٢٠         ۵٧۶          ۵٢٣۶ يمجبل

   ۴۶۶۵           ١٣٩       ٢٨۴۵   ٩٣٣٢ جنوبی .ک

  ۶٣٧٧            ٣٩         ٢٢٨        ٣۴٠۴  کانادا
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 ٢٨۵٣            ۵٧          ۶٢         ٢٩۶٣ ترکيه

 ٠۴۶٣           ٣٢٩٢    ٨٨۴۵٧     ٠۴٨١٣ چين

   ١۴۴٣              ٠۶        ٣۴        ۵۴۴٣ الگپرت

 و اسپانيا ۀکل ميان در فرانسه .برگزيد اصلی ھدف عنوانه ب را اسپانيا و ايتاليا ايران، چين، کشورھای ويروس اين

 در اما .داد قرار تأثير تحت کمتر يا و نشد شايع کلی طوره ب يا آنھا ۀھمساي کشورھای در ويروس .است واقع ايتاليا

 کشور دو مرز در حرکت و کند می زندگی  چينی شھروند  ھا مغول خود تعداد به کشور اين در چه اگر مغولستان،

 .شد ثبت ويروس بهء ابتال مورد يک فقط چمار ٢٣ تا اما، دارد، جريان

 فعاليت کروناويروس شيوع با مقابله برای چين .امريکاست ۀمتحد اياالت تراتيژيکس رقيب  چين خلق جمھوری

 خلق جمھوری اما، .يافت کاھش يوآن ارزش شد، ُکند ملی ناخالص توليد رشد کرد، متوقف را توليدی مؤسسات يکسری

 .سازد محدود را ويروس اين شيوع ۀدامن عفونی ھای بيماری با مبارزه مجھز و مرکزی ساختار کمکه ب شد موفق چين

 در را زيان و ضرر اين بود، کرده سقوط آنھا ارزش که خود "آشغال ۀقرض اوراق" خريد با يجينگب حال، عين در

 می صفر به سرعته ب چين خلق جمھوری در مبتاليان تعداد اينک .نمود جبران محسوسی حد تا جھان مالی بازارھای

 .کند می لغو را کشور ھای بخش بقيه و ھوبی استان بين کاالھا و مردم حرکت بر نظارت حاضر حال در دولت .رسد

 نھائی ۀنتيج .بود ناچيزً نسبتا )نفری ميليون ۴٠٠ و ردميليا ١ جمعيت از نفر ٣٢٧٠( چين خلق جمھوری انسانی تلفات

 .است آماده اضطراری مواقع در مؤثر و گسترده اقدامات برای کشور که داد نشان

 اما .برد می رنج بشدت ويروس ھجوم از نيست، زياد کشور دو بين مردم تردد و ندارد مشترک مرز چين با که ايران

 .است سودمند کند، می خودداری کشور اين عليه اقتصادی تحريمھای لغو از که گتنواشين برای ايران در ويروس شيوع

 .رسيد درصد دھم ٨ و ٧ به و يافت افزايش جھانی شاخص از بيش برابر دو تا ايران در اپيدمی از ناشی مير و مرگ

 .ادد نخواھد تجھيزات و دارو خريد برای نفت فروش ۀاجاز ايران به که است گفته امريکا دولت

 .دارند قرار واشينگتن توجه مرکز در کشور دو ھر .شود مواجه ايران مشابه وضعيت با نيز سوريه است ممکن

 با مخالفت به ايتاليا دولت .گرفتند قرار ويروس تأثير تحت بيشتر که ندازيمبي اسپانيا و ايتاليا اروپائی کشور دو به نگاھی

 تأئيد از اروپا کميسيون .نيست بودجه کسری و دولتی بدھی رداختپ لۀأمس در سازش به حاضر و برخاست بروکسل

 تشديد ۀفاجع ،اين متن در .شد مطرح اروپا ۀاتحادي از ايتاليا خروج خطر .کرد امتناع باره اين در ايتاليائی ۀنسخ پيشنھاد

 .است شدن آشکار حال درنيز  بازنشستگان و ھا کاج کشور در واگيری

 کشورھای در واگير بيماری مقياس .درگذشتند مبتاليان ٪١٠ از بيش .زد رکورد مير و مرگ تعداد لحاظه ب ايتاليا

 .است ترکم ای مقايسه قابل غير طوره ب المان يس،سو ريش،تا

 .شود می مشاھده مشابھی وضعيت است، متالطم کاتالونيا طلبی جدائی ۀنتيج در که نيز اسپانيا در

 موجود، اطالعات طبق .است الزم جداگانه صحبت است، وقوع حال در امريکا ۀمتحد اياالت در که ای فاجعه به راجع

 در .يافت دست جھان در نخست جايگاه به کروناويروس به مبتاليان تعداد لحاظ از امريکا ۀمتحد اياالت چمار ٢۶ تا

 رسانه از برخی .شودمي تبديل مپتر عليه انتخاباتی مبارزات روند در دموکراتھا مھم استدالل به واگير بيماری اينجا

 صدھا و ھا ميليون به ترتيب به پائيز و تابستان در امريکا ھای فوتی و مبتاليان تعداد که کنند می بينیپيش جمعی ھای

ه ب .فوتی نفر ٣٧٩ و مبتال نفر ھزار ۵۵ امريکا، جمعيت ميليون ٣٣٠ از :کنند می ذکر رقم و رسيد خواھد نفر ھزار

 ولی .است شده ثبت نفر ھزار ۴٠ سطح در امريکا در گذشته سال سه رانندگی حوادث شدگان شتهک تعداد :مقايسه عنوان
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 ھای مؤلفه به اصلی ۀضرب ھستند؛ مپ تر دست در برنده ھای برگ ملی اشتغال از حمايت و کاریبي پائين درصد

 .آورد خواھد وارد واگير بيماری را امريکا موجود اقتصادی -اجتماعی وضعيت

 نظام چگونگی به ً،اوال :دارد بستگی چيز ھمه .است لوکنتر قابل کروناويروس شيوع که کند، می ثابت چين ۀتجرب

 گواه انتخابی کشورھای در ويروس شيوع .مقامات توسط اتخاذی مديريتی تصميمات سرعت و کيفيت به ً،ثانيا بھداشت،

 کروناويروس ضد نيواکس "اختراع" نم،گماه ب موضوع، اين تأئيد در ديگر شاھد .است آن مصنوعی منشاء آشکار

 يا" جديد جمھور رئيس رسيدن قدرت به و امريکا متحده اياالت جمھوری رياست انتخابات ۀنتيج اعالم از پس بالفاصله

 .بود خواھد "قديم جديد

 :منبع
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