
ارسال کمک های قطر به ایران برای 
مقابله با کرونا

س��فارت ایران در دوحه از ارسال نخستین محموله 
کمک ه��ای قط��ر به میزان بیش از پن��ج و نیم تن 

اقالم بهداشتی و درمانی به ایران خبر داد.
این محموله وارد ایران شده و قرار است برای توزیع 
در مراکز بهداش��تی و بیمارستانی کشور در اختیار 
وزارت بهداشت و ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 

بیماری کرونا قرار گیرد.
صندوق توس��عه قطر )QFFD( در بیانیه ای اعالم 
ک��رده بود که قطر به  منظور حمایت از مقابله ایران 
با ویروس جدید کرونا »کووید-۱۹« به این کش��ور 
حدود ۶ تن بس��ته حاوی تجهیزات و لوازم پزشکی 
ارسال و تأکید کرد که قطر به حمایت از تالش های 
بین الملل��ی به منظور مقابله ب��ا کرونا ادامه خواهد 
داد. رس��انه های قطر پیش از این اعالم کرده بودند 
که »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر دستور داده 
هر چه س��ریعتر کمک های پزشکی مورد نیاز برای 

مقابله با کرونا، به ایران ارسال شود.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران 
روز شنبه ۲۴ اسفند ماه در توئیترش به کمک های 
ارسالی از سوی برخی کش��ورها برای مقابله ایران 
با ش��یوع کرونا اشاره کرد و نوشت: »در پی توئیت 
و تم��اس تلفن��ی ظری��ف و همچنی��ن تالش های 
س��فارتخانه های ایران، عالوه ب��ر کمک های چین، 
ترکی��ه، ام��ارات عربی متح��ده، آلمان، فرانس��ه و 
انگلی��س، کمک های نقدی و تجهیزات پزش��کی از 
ژاپن، قطر، جمهوری آذربایجان و روس��یه دریافت 
شده است.« کمک های انس��ان دوستانه ازبکستان 
نیز ش��امل مقادیری اقالم بهداش��تی و درمانی به 
منظور مبارزه با ش��یوع ویروس کرونا توس��ط یک 

هواپیمای این کشور به ایران ارسال شد.  فارس

نگاهی به گروه مجازی »همیاری چین و 
ایران« برای مقابله با کرونا

گروه��ی از داوطلبان چین��ی و ایرانی برای همدلی 
و کمک با مردم ای��ران، در فضای مجازی گرد هم 
آمدن��د و تی��م »همی��اری چین و ای��ران« را برای 

پیشگیری و مهار ویروس کرونا تشکیل دادند.
رادی��و بین المللی چین گزارش داد، از اواس��ط ماه 
فوریه، یک گ��روه از داوطلبان چینی و ایرانی برای 
همدل��ی و کمک با مردم ای��ران، در فضای مجازی 
گ��رد هم آمدند و تیم »همی��اری چین و ایران« را 
برای پیشگیری و مهار کروناویروس تشکیل دادند. 
آن��ان تجربیات و طرح ه��ای چین ب��رای مقابله با 
کروناویرس را به س��رعت از زبان چینی به فارسی 
ترجمه کردند و در اختیار مردم ایران گذاشتند و از 
این طریق یک پل اطالعاتی از دانستنی های مربوط 
به مقابله مشترک با کروناویروس و کمک به یکدیگر 
برقرار کردند. مرضیه بهرادفر )با نام چینی ما جیه( 
یکی از ایرانی های مس��وول این گروه اس��ت. او ماه 
سپتامبر سال گذشته برای تحصیل به چین آمد و 
در مقطع کارشناس��ی ارشد رشته ادبیات دانشکده 
آموزش دانش��گاه جن جئو مشغول تحصیل شد. او 
زبان چینی را در دانش��گاه آموخت��ه و به خوبی به 
این زبان صحبت می کن��د. به این ترتیب، هنگامی 
که خانم چ��ن بین بین به عن��وان بنیان گذار گروه 
همی��اری چی��ن و ایران از او برای ش��رکت در این 
گروه دعوت کرد، او فوراً قبول کرد و اکنون مسئول 
بخش ترجمه گروه اس��ت. ح��دود نیمی از اعضای 
گروه ایران��ی و نیمی دیگر چینی هس��تند و چند 

دوست افغانستانی نیز با آنان همکاری می کنند.
روزهای آخر ماه ژانویه، هنگامی که او به دوس��تان 
چینی خود س��ال ن��و را تبریک می  گف��ت از آنان 
می خواس��ت که به خوب��ی مواظب خود باش��ند و 
ویدیوه��ای مربوط به مقابله با کروناویروس را برای 
آنان می فرستاد. ش��اید فکر کنیم که او می دانسته 

که این ویروس همه گیر خواهد شد
با ش��یوع وی��روس کرون��ا در ایران اکن��ون تعداد 
مبتالی��ان در این کش��ور به بی��ش از ده هزار نفر 
رس��یده است. مرضیه با وجود آنکه در چین حضور 
دارد نگ��ران وضعی��ت اعضای خانواده، دوس��تان و 
مردم کش��ورش است. او مطالب و ویدیوهایی را که 
به فارس��ی ترجمه کرده، برای دوس��تان و اعضای 
خانواده خود می فرس��تد ت��ا به آن��ان در مقابله با 

کروناویروس کمک کند.
او می گوی��د: آرزو می کن��م جهان هرچ��ه زودتر بر 
کروناویروس غلبه کند و این بیماری هر چه زودتر 
نابود ش��ود. می دانم که ش��یوع ای��ن بیماری یک 
فاجعه جهانی است اما از طرف دیگر باعث افزایش 
دوس��تی مردم سراسر جهان از جمله مردم ایران و 

چین شده است.  تسنیم

اخبار

واشنگتن کرونا را راهی برای فشار بر ایران می بیند
یک پایگاه خبری-تحلیلی در آمریکا نوش��ت دولت این کشور شیوع ویروس 

کرونا را راهی برای افزایش فشار بر ایران می بیند.
پایگاه »آنتی وار« نوش��ته اس��ت: »ب��رای دولت آمریکا کش��تن ایرانی ها به 
خص��وص آنهایی که مناص��ب حکومتی دارند عموماً اتفاقی مثبت دانس��ته 

می ش��ود. این موجب ش��ده عده ای در داخل دولت، بح��ران ویروس کرونا در 
ایران را به نوعی فرصت تلقی کنند.« آنتی وار با اشاره به تلفات کرونا در ایران نوشته 
دولت آمریکا فوت برخی از افراد صاحب منصب در حکومت ایران را تلفاتی دانسته 

که کرونا از تصمیم سازی در ایران گرفته است. 
ای��ن پایگاه س��پس به س��خنان »کنث مک کن��زی«، فرمانده نیروهای تروریس��ت 
آمریکایی در منطقه اش��اره کرده و نوش��ته او معتقد است که تلفات کرونا در ایران 

ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که همه از آن خبر دارند.  تسنیم

تحریم های آمریکا مبارزه ایران با کرونا را کند می کند
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به تحریم های دارویی آمریکا 
علیه ملت ایران، ضم��ن مخالفت با این تحریم ها گفت: »تحریم های آمریکا 

توان ایران برای مبارزه با کرونا را محدود کرده است«.
»گنگ ش��وانگ« افزود: دولت و مردم ایران در حال مبارزه با شیوع ویروس 

کرونا هس��تند و اعمال این تحریم ها به طور جدی مبارزه با این بیماری همه 
گیر را کند می کند و بر ارس��ال کمک های س��ازمان ملل و سایر سازمان های بین 

المللی به ایران تأثیر منفی می گذارد.
شوانگ خاطر نشان کرد: چین از آمریکا و کشورهای دیگر می خواهد هرچه سریعتر 
تحری��م ه��ای مربوط به ای��ران را لغو کنن��د از مداخله در تالش ه��ای ایران برای 
جلوگی��ری و کنترل کرونا جلوگیری و از آس��یب های بیش��تر ب��ه اقتصاد ایران و 

معیشت اساسی مردم خودداری کنند.  تسنیم

واکنش به افتتاح سفارت ارمنستان در تل آویو 
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در ام��ور بین الملل ضمن محکوم کردن تصمیم 
دولت ارمنس��تان در افتتاح سفارت خود در تل آویو، این اقدام را در تضاد با 

منافع ملت فلسطین و امنیت منطقه دانست.
حس��ین امیرعبداللهی��ان اعالم خبر تصمیم دولت ارمنس��تان جهت افتتاح 

سفارت این کشور در تل آویو را تعجب برانگیز خواند و 
با اش��اره به مواضع کشورهای اسالمی در لزوم تحقق حقوق ملت فلسطین، هرگونه 
عادی س��ازی روابط کش��ورهای عربی و غیر عربی با رژیم نژادپرست صهیونیستی 
را ش��دیداً محکوم کرد. وی روابط دوستانه تهران و ایروان را عامل مهمی در جهت 
حف��ظ ثبات و امنی��ت در منطقه توصیف و اظهار امیدواری ک��رد: امیدواریم دولت 
ارمنستان در تصمیم خود تجدید نظر کرده و در جهت کمک به مردم آواره و مظلوم 

فلسطین تدابیر الزم را اتخاذ کند.  خانه ملت

"آنفلوآن��زای اس��پانیایی" ک��ه م��ردم آن را "زکام فرنگی" 
مینامیدند، بالفاصله پس از قحطی بزرگ توس��ط نیروهای 
نظامی انگلیس��ی وارد ایران شد و بیش از یکمیلیون ایرانی 
را ب��ه کام م��رگ کش��اند.  جنگ جهان��ی اول تلخترین و 
مرگبارتری��ن حادثه برای مردم ایران در طول تاریخ معاصر 
اس��ت. ایران اگرچه در این جنگ بیطرف بود، اما بیشترین 
صدمات را از نیروهای نظامی خارجی درگیر جنگ دریافت 

کرد.
بزرگترین خس��ارتی که به ایران وارد ش��د، کش��ته شدن 
و نسلکش��ی حدود ۴0 درصد از مردم ای��ران تحت عنوان 
»قحطی بزرگ« بود. ایران ک��ه در این جنگ بیطرف بود، 
متحمل بزرگترین خس��ارات شد. محمدقلی مجد نویسنده 
کتاب »قحطی بزرگ« معتقد است که هیچ کشوری مانند 

ایران از جنگ جهانی اول آسیب ندید.
نیروهای متخاصم انگلیس��ی و روس��ی از ش��مال و جنوب 
وارد ایران ش��دند و باتوجه به نی��از این قوا به غذا و آذوقه، 
تمام غالت و نیازهای خوراکی مردم ایران توسط نیروهای 
انگلیس��ی جمعآوری ش��د، به همین دلی��ل بین ۲5 تا ۴0 
درصد مردم ایران بهدلیل گرسنگی، سوءتغذیه و بیماریهای 
ناش��ی از آن کشته شدند. اما قحطی پایان ماجرا نبود و در 
پایان جنگ جهانی اول بیم��اری واگیرداری با نام ویروس 
آنفلوآنزای اس��پانیایی که مردم آن را زکام فرنگی نام نهاده 
بودند در کش��ور ش��یوع پیدا کرد. این بیماری را سربازان 
نیروهای متجاوز وارد کش��ور کردند و به دامن مردم ایران 
انداختند. ویروس آنفلوآنزای اس��پانیایی نیز جان بسیاری 
از مردم ایران را گرفت و بنا بر برخی نوش��تهها بین ۱0 تا 
۲5 درص��د مردم ایران یعنی ۹00 هزار تا دو و نیم میلیون 
نفر بهدلیل ش��یوع این وی��روس به کام م��رگ فرورفتند. 
آنفلوآن��زای اس��پانیایی که ویروس��ی همهگی��ر در جهان 
)دنیاگیر( بود، بهنس��بت دیگر کش��ورها، تلفات بسیاری از 
ایران گرفت. کش��ور انگلیس ,بی��ن ۱0 تا ۲5 درصد مردم 
ایران یعنی ۹00هزار تا دوونیم میلیون نفر به دلیل ش��یوع 

آنفلوآنزای اسپانیایی به کام مرگ فرورفتند.
در شهر شیراز در مدت یک ماه، یکپنجم مردم شهر کشته 
شدند. محمدعلی جمالزاده نویسنده معروف ایرانی در مورد 
ابعاد این فاجعه در ش��هر شیراز نوشته است: »هیچ غذایی 
پیدا نمیش��د، مردم مجبور بودند هرچه را که میتوانستند 

بجون��د، بخورند، ش��یء یا حیوان. بهزودی گربه و س��گ و 
کالغ را نمیش��د یافت. حتی موش��ها نسلشان برافتاده بود. 
ب��رگ، علف و ریش��ه گی��اه را مانند نان و گوش��ت معامله 
میکردند. در هر گوش��ه و کنار اجس��اد مردگان بیکسوکار 
پراکنده بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان 
روی آوردن��د. گاهگاه اجس��اد را جمع کرده و با گاریها رها 
کرده و به بیرون ش��هر میبردند ت��ا در چالههایی ریخته و 
رویشان خاک بریزند. بازارها و دکانها خالی و تعطیل بودند 

و هیچ پزشک و پرستار و درمانی پیدا نمیشد.«
آنفلوآنزای اسپانیایی همچنین با وزش بادی بهیکباره وارد 
تهران شد و چهره شهر را تیرهوتار کرد. عینالسلطنه نوشته 
است: »روز ۱8 ذیحجه ]۱33۶ق. برابر با اول مهر ۱۲۹7[ 
باد و طوفانی به شهر طهران رسید که بعد از آن روز بدون 
اغراق از صد نفر انس��ان ساکن طهران نود نفر مبتال به تب 
و ناخوش��ی شده و چنان شده است که بازارها ]و[ دکاکین 
بس��ته ش��د. عموم مدارس تعطیل کردند. در تمام ادارات 
بیش از یک ثلث اعضا حاضر نمیش��ود. در هر خانه رویهم 
رویهم مریض ریخته است که کسی نیست پرستاری مرضا 
را بنمای��د. هیچ کس همچو واقعه را بهیاد نداش��ت و این 
مرض با س��ینهدرد است، سه ش��ب یا دو شب با سردرد و 

سرگیجه...«.

آنفلوآنزای اسپانیایی از کجا آمد؟
آنفلوآنزای اسپانیایی را نظامیان خارجی وارد ایران کردند. 
اگرچه نام آن اسپانیایی است، اما منشأ آن اسپانیا نیست و 

بسیاری محل تولد آن را آمریکا میدانند.
البته س��ه فرضیه در خصوص مرکز ش��یوع ویروس مطرح 
ش��ده است؛ یک فرضیه مربوط به چین و ویتنام است؛ چرا 
ک��ه دولتهای آمری��کا، کانادا و انگلیس برای مش��ارکت در 
جنگ دهها هزار چینی را از کانادا به فرانس��ه و جبهههای 

غربی اروپا منتقل کردند.
دومین فرضیه مربوط به انگلیس و فرانس��ه اس��ت و گفته 
میش��ود ویروس از یک کمپ بیمارستانی بریتانیا در شمال 
فرانس��ه آغاز شد و از آنجا به سراس��ر جهان تسری یافت. 
در س��ال ۱۹۱8 دو میلیون نظامی بریتانیای��ی، کانادایی، 
اس��ترالیایی، نیوزیلندی، چینی، هن��دی، آفریقای جنوبی، 
پرتغال��ی، فیجیای��ی و غی��ره در ارتش بریتانیا در ش��مال 

فرانسه در حال جنگ بودند.

 ام��ا مهمترین و رایجترین فرضیه مربوط به آمریکاس��ت. 
هرچند بس��یاری از تحقیقات نشان میدهد که این ویروس 
از فرانس��ه یا چین آغاز ش��ده، اما بررسیهای زیادی تأکید 
بر این دارد که منش��أ ویروس آمریکا بوده اس��ت. مکفارلن 
برنت محقق سیس��تم ایمنی بدن و برن��ده جایزه نوبل که 
مطالعاتش در حوزه آنفلوآنزاست، استدالل میکند که منشأ 
ویروس آمریکا بوده و دلیل انتش��ار آن در فرانس��ه بهدلیل 

ورود سربازان آمریکایی به آن کشور بوده است.
کش��ور انگلیس,بیش��ترین تلفات آنفلوآنزای اسپانیایی در 
کش��ورهای جهان س��وم بود که ایران در ای��ن بین تلفات 
بس��یار زیادی داشت. تلفات آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان 

معادل تلفات جنگ جهانی اول بود.
ویروس به چند کش��ور جهان منتقل ش��د. اولین کشوری 
که به آن توجه کرد، اس��پانیا بود و دیگر کشورها از جمله 
آمریکا از اعالم وجود ویروس خودداری کردند. اس��پانیا در 
جنگ جهانی اول ش��رکت نداش��ت و ضرورت ش��فافیت و 
اطالعرس��انی در خصوص آنفلوآنزای جدید را درک کرد و 
مردم را نسبت به وجود چنین ویروسی آگاه ساخت، از این 
رو ویروس زاییده جنگ جهانی اول، آنفلوآنزای اس��پانیایی 
در جه��ان نام گرفت. گفته میش��ود یکس��وم مردم جهان 
)حدود 500 میلیون نفر( به ویروس آنفلوآنزای اس��پانیایی 
دچار ش��دند ک��ه از این تعداد بین ۱7 ت��ا 50 میلیون نفر 
جان خود را از دس��ت دادند. بیشترین تلفات در کشورهای 
جهان س��وم بود که ایران در این بین تلفات بس��یار زیادی 
داشت. تلفات آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان معادل تلفات 

جنگ جهانی اول بود.

آنفلوآنزای  اسپانیایی 
چگونه وارد ایران شد؟

در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای انگلیس��ی، روس��ی 
و عثمانی از چهار مس��یر و در چهار مرحله این ویروس را 

وارد کشور کردند.
روسها از شمالشرق و شمالغرب کشور، این ویروس را وارد 
ای��ران کردند که البت��ه همهگیری آن مح��دود و کوچک 
بود. نیروهای امپراتوری روس��یه این ویروس را از نیروهای 
آمریکایی گرفته بودند و در ش��هرها و روستاهای مشهد و 

بندرانزلی شیوع پیدا کرد.
نیروهای عثمانی نیز از غرب کش��ور و از طریق جنگزدگان 

آشوری و ارمنی ویروس را وارد ایران کردند. اما موج اصلی 
و بزرگ این بیماری توس��ط نیروهای انگلیسی و نیروهای 
نظامی هندی وابسته به انگلیس از جنوب کشور وارد ایران 
ش��د و شهرهای جنوبی ایران از جمله بندرعباس، بوشهر و 
شیراز آلوده شد که روایت آنچه بر شیراز گذشت بیان شد. 
هندیهای بس��یاری نیز بر اث��ر ابتال به این بیماری در ایران 
کش��ته شدند. کش��ور انگلیس ,پیوند سه سوغات انگلیسی 
یعنی قحط��ی بزرگ، تریاک و آنفلوآنزای اس��پانیایی کنار 
ضعف و ناتوانی حاکمان و دولتهای قاجاریه تلفات بس��یار 

زیادی را از مردم ایران گرفت.

چرا تلف���ات آنفلوآنزای اس���پانیایی در ایران زیاد 
بود؟

آنفلوآنزای اسپانیایی زمانی وارد ایران شد که مردم کشورمان 
بهدلیل قحطی بزرگ که توس��ط انگلیسیها به وجود آمده 
بود، بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خود را 
از دس��ت داده بودند و با فقر، گرسنگی و قحطی همچنان 
دس��ت و پنجه نرم میکردند. مردمی ک��ه از قحطی بزرگ 
جان سالم بهدر برده بودند، سیستم ایمنی بدنشان بهشدت 
ضعیف شده بود و برخی دچار بیماریهای دیگری هم شده 
بودند. همچنی��ن در آن زمان بهدلیل قحطی بزرگ، مردم 
به مصرف تریاک روی آورده بودند. مصرف تریاک سیستم 
ایمنی بدن افراد را ضعیف کرده بود. انگلیسیها عوامل خود 
را مأم��ور کرده بودند ت��ا با تبلیغ تری��اک بهعنوان درمان 
درده��ا، مردم ایران را که در آن زمان بهدلیل فقر و کمبود 
پزش��ک از بیماری رنج میبردن��د، به این ماده مخدر معتاد 
کنند. گفته میشود در آن سالها حدود ۱0 درصد جمعیت 
دویست و پنجاه هزار نفری تهران تریاکی بودند. در برخی 
شهرستانها درصد معتادان حتی باالتر بود، بهطور مثال در 
کرمان از جمعیت ۶0هزارنفری آن زمان بهروایتی ۲5 هزار 
نفر معتاد بودند. در نتیجه پیوند سه سوغات انگلیسی یعنی 
قحطی بزرگ، تریاک و آنفلوآنزای اس��پانیایی کنار ضعف و 
ناتوانی حاکمان و دولتهای قاجاریه تلفات بس��یار زیادی را 
از مردم ای��ران گرفت. البته نیروه��ای نظامی انگلیس هم 
مبتال به این ویروس ش��دند، ام��ا آنها مواد غذایی، غالت و 
نیازه��ای مردم را بهغارت برده بودند و از تجهیزات درمانی 
برخوردار بودند و از این رو تلفات چندانی ندادند و از خطر 

آنفلوآنزای اسپانیایی در امان ماندند.  تسنیم

گزارش

اتفاق��اً باید بحث حمل��ه بیولوژیکی آمری��کا را در ماجرای 
وی��روس کرونا ج��دی گرفت، نه این که ای��االت متحده از 
فناوری یا داش��تن یک علم بس��یار پیشرفته در این زمینه 
برخوردار است، بلکه از آن جهت باید جدی گرفت که رژیم 
آمریکا ماهیت جنایتکاری دارد و برای رس��یدن به اهداف 
خود ارگ الزم باشد هزاران و یا حتی میلیونها نفر از مردم 
دنیا و مردم کش��ور خود را قربانی میکند تا به هدف تفکر 
لیبرال س��رمایه داری مبتتی بر آموزههای صهیونیس��تی 

دست یابد.
ای��ن که برخ��ی در بیولوژیک بودن انتش��ار ویروس کرونا 
همچنان ش��ک و تردید دارند و بررس��ی این موضوع را به 
بعد موکول میکند جای ش��گفتی دارد در حالی که آمریکا 
دارای بیش از ۱30 مرکز تحقیقاتی تس��لیحات بیولوژیک 
اس��ت چگونه میتوان به دست داشتن این رژیم در تولید و 

انتشار ویروس کرونا شک داشت.
جنگ بیولوژیکی، از دیگر جنگها بسیار کم هزینه تر است، 
س��اخت، تولید و انتشار آن به مانند جنگ سخت پر هزینه 
نیست، یا مانند جنگ اقتصادی لطمات و صدمات اقتصادی 

کمتری به کشور تولید کننده ویروس وارد میکند.
بر اس��اس آنچه که از تاریخ رفتاره��ای آمریکا وجود دارد، 
س��ران رژیم ایاالت متح��ده حتی به جام م��ردم خود نیز 
رحم نمیکنند. فیلم س��ینمایی »پیشروی به منقطه صفر« 
را حتماً ببینید و پی به پلید بودن سیس��تم سرمایه داری 

آمریکایی مبتنی بر تفکر صهیونیستی ببرید.
ای��ن روزها ویروس کرونا در جهان همه گیر ش��ده اس��ت، 
بحث حمله بیولوژیکی در این ماجرا در میان افکار عمومی 
داغ اس��ت، گرچه رژیمهای س��رمایه داری که جان انسانها 
برای آنها اهمیتی ندارد این مس��ئله را به گردن نگرفتهاند 
اما شواهد و قرائن نش��ان میدهد که آمریکا در این بحران 

دست داشته باشد.
افکار عمومی جهان در جریان جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
چین قرار دارند، چین با اقتصاد تولید محور خود توانس��ته 
آمری��کا را در ای��ن مبحث به چالش بکش��د، تنها راه باقی 
مان��ده برای ایاالت متحده در مقابل چین، ضربه به اقتصاد 

این کشور بود.
در جن��گ اقتص��ادی آمریکا علی��ه چین، ای��االت متحده 
نتوانس��ت کاری از پیش ببرد، جنگ نظامی نیز غیر ممکن 
بود چرا که عالوه بر شکس��ت س��نگین آمریکا در جنگ با 
چین، هزینه سنگین جنگ نیز اقتصاد آمریا را نابود میکرد، 
پس تنها راه باقی مانده عملیات بیولوژیک عیله کش��وری 

ب.د که اقتصاد س��رمایه داری آمری��کا را به چالش جدی 
کش��یده بود. برای آمریکا اهمیتی نداش��ته و ندارد که در 
این جنگ حتی ش��هروندان خود نیز قربانی مطامع لیبرال 
سرمایه دارانی شوند که همه دغدغه آنها سلطه اقتصادی و 

فرهنگی بر دنیا است.
از س��وی دیگر انتش��ار ویروس کرونا در جهان کشورهایی 
را هم درگیر میکد که آمریکا علیه آنها وارد جنگ آش��کار 

شده است.
جن��گ اقتصادی که ایاالت متحد علیه ایران آغاز کرده هر 
چند قدمت ۴۱ ساله دارد، اما چند سالی است که وارد فاز 

تازه خود شده است.
آمریکاییه��ای هیچگاه در صدد لغ��و تحریمهای اقتصادی 
نبوده و نخواهند بود، چرا که این مسئله را توافق هستهای 

برای آنهایی که چنین تصوری داشتند، ثابت کرد.
توافق هس��تهای ایران . ۱+5 که با محوریت آمریا به امضا 
رسید بر اس��اس محدودیتهای هستهای ایران در قبال لغو 

تحریمهای اقتصادی بود که این اتفاق نیفتاد.
جمهوری اس��المی ایران نیز در حمل��ه بیولوژیکی یکی از 
اهداف مهم آمریکا اس��ت، چرا که ایاالت متحده در جریان 
تحریمهای اقتصادی نتوانست به آنچه در سر داشت دست 

یابد.
تصور و برداشت آمریکا این بود که تحریمهای اقتصادی، یا 
ایرتن را وادار به مذاکره و تن دادن به خواسته غرب خواهد 

کرد یا فروپاشی جمهوری اسالمی خواهد بود.
هیچی��ک از این دو مقوله محقق نش��د، چرا که جمهوری 
اسالمی ایران توانست تحریمها را تا اندازه زیادی مهار کند 

و از تبعات آن بکاهد.
ام��ا اکنون حمله بیولوژیکی که به نظر میرس��د از س��وی 
آمریکا تدارک دیده ش��ده باش��د، چی��ن را درگیر کرده و 

جمهوری اسالمی نیز از این بحران بی تأثیر نیست.
عالوه بر اصل ماجرا که ویروس کرونا است، در این مبحث 

ابزار دیگری وجود دارد و آن کرونا هراسی است.

با وجود تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران، 
وی��روس کرونا نیز توانس��ته بر اقتصاد کش��ور تأثیر منفی 

بگذارد.
گرچ��ه ای��ن تأثیر ب��ه ظاه��ر در دیگر کش��ورها همچون 
کشورهای اروپایی و آمریکا نیز دیده میشود، اما برای تفکر 
لیبرال س��رمایه داری اهمیتی ندارد که دیگران نیز قربانی 

اهداف آمریکا شوند.
حتی مرگ شهروندان آمریکایی در گسترش ویروس کرونا 
ب��رای نظام س��لطه اهمیتی ندارد چرا که هدف وس��یله را 
توجیه میکند و همین فلس��فه برای حاکمیت صهیونیستی 

آمریکا کافی است.
به فیلم س��ینمایی پیش��روی به منطقه صفر اشاره کردیم، 
چرای��ی ان در اینج��ا اس��ت که درفیلم که بر اس��اس یک 
داستان واقعی ساخته شده نشان میدهد که نظام حاکم بر 
آمریکا چگونه جان ش��هروندان آمریکایی را بازیچه اهداف 

خود قرار میدهند.
آمریکا در س��ال ۱۹8۶ می��الدی در ایاالت الس وگاس در 
صحرای نوادا قرار اس��ت آزمایش��ی را انجام دهد، آزمایش 
هستهای که در آن، سربازان آمریکایی موش آزمایشگاهی 

هستند.
انفجار اتمی در صحرای نوادا انجام میش��ود، سربازان ارتش 
آمریکا در چند صد متری محل انفجار در س��نگری حضور 
دارند، تشعشات انفجار فراتر از سنگر آنها را نیز تحت تأثیر 

قرار میدهد و آنها را آلوده میکند.
پزشکی که در میان سربازان ارتش آمریکا در جریان انفجار 
قرار دارد، پس از 30 س��ال این راز سر به مهر را میگشاید 

و آن را بازگو میکند.
چنین فیلمهایی با داستانهای واقعی نشان میدهد که حتی 
جان م��ردم آمریکا نیز برای ریم این کش��ور اهمتی ندارد 

همانگونه که اکنون دیده میشود.
ب��ی تفاوتی مقام��ات آمریکا به ویژه دونال��د ترامپ رئیس 
جمهور این کش��ور این ادعا را ثابت میکند که در ماجرای 
وی��روس کرونا مهم آن چیزی اس��ت که نتیج��ه آن علیه 
کش��ورهایی چ��ون ایران، چین و حتی روس��یه به دس��ت 

میآید.
دراین میان اگر مردم دیگر کشورهای دنیا نیز جان ببازند، 
حتی اگر ش��هروندان آمریکایی باشند، برای لیبرال سرمایه 

داری حاکم بر آمریکا اهمیتی ندارد.
اما لیبرال سرمایه داری تا چه زمانی میتواند زنده باشد؟ آیا 

زمان مرگ این تفکر فرا رسیده است؟!
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�پیشروی به منطقه صفر
آمریکا و ویروس کرونا

انگلیس چگونه با "آنفلوآنزای اسپانیایی" در ایران نسلکشی کرد؟


