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Társadalmi (gazdasági ,  ideológiai éstb )  szinten   sokkal  

fontosabb,  árulkodóbb  a koronajárvány jelentősége mint   

pusztán  egy virológiai  jelenség, a vele kapcsolatos     eljárások és 

hisztériák nagyon nem a dolog virológiai veszélyessége okán 

zajlanak . 

A  mutatók világosan jelzik ,  hogy a világon mostanság 

kevesebben halnak mint egy  más átlagos évben  ( ilyentájt  pl  

influenza  járvány idején  ):   https://www.euromomo.eu/  

 

Olaszországi helyzet kapcsán  is  a kirivó  statisztikai 

ellentmondásokra alapozzák a félelemkeltést https://off-

guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-

covid19-as-cause/   88 % osan  rögzitett  „ járványhalálból „ 

Olaszorszagban nem is a járvány okozta  a halált önmagában ,    

beteg embereket  nem  a koronavirus  ölte meg ,    hanem    

mindenféle  más bajjal ,  kórsággal együtt   (krónikus betegségek, 

magas cukor,gyenge immunrendszer éstb ) összeadódva haltak 

meg  a    rendszer áldozatai  . 

Ugyanakkor a   rendszer hivei , gépezetének aktiv militáns  

alkatrész  tagjai  is  elpatkolnak  olykor nemcsak mi ,   miképpen a 

középkori poéta dalolja :   

 

Halál,    csak egyet   csapj , s kihull 

Tornyából   a királyi úr, 

Kunyhójából  a   nincstelen ! 

                         

      A svéd  epidemológiai  szakértők  is  utána néztek  a dolgoknak 

s  rámutattak a nagyon alacsony halálozási rátára ,    ezek a  

beszámolók  tükrözik azokat epidemologia szakvéleményeket   

https://www.euromomo.eu/
https://off-guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-covid19-as-cause/
https://off-guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-covid19-as-cause/
https://off-guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-covid19-as-cause/
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amiket  ideje komolyan vennünk   : https://off-

guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-

coronavirus-panic/. 

  Ezen   az oldalon  is közölnek csomó  kritikus információt    

mondanak a pandémiáról. És magyarul . https://swprs.org/egy-

svajci-orvos-a-covid-19-rol/  

 Pl. 

Minden országban több ember hal meg rendszeres influenza miatt, 

mint a koronavírus miatt  ez   nem elhanyagolható  adat. 

 

Igen  fontos adalékok is felszinre törnek e  cikkekből pl. 

„... van egy nagyon jó példa, amelyet valamennyien elfelejtünk: a 

sertésinfluenza 2009-ben. Ez a vírus eljutott a világba Mexikóból, 

és a mai napig nincs oltás ellene. De mi  a helyzet  ?  Abban az 

időben nem volt Facebook  avagy még gyerekcipőben  járt „  éstb 

éstb . Most azonban   nagy  a   hatása    és  virul ,  hatékonyan 

terjeszti  a   pánikot  a  hisztériát,  a megfélelmitést  ,   az 

önkontroll és   társadalmi kontroll ideológiáját (gyakorlatát ) a  

tőke  védelmében  , nem kell ehhez , Orwellt vagy Focoultot,  

olvasni  és ez csak  facebook,  az ellenőrzés  kapitalizmusa ,  

társadalma finomitott  a módszerein (ehhez média felszinei 

ragyogó üzenet közvetitők ,  indukált tömegpszichózisuk révén )   

a pánikkeltés  hatása   átragad   ránk és mi magunk végezzük el 

azt a propagandát    amit máskor a  sztálinizmus,  fasizmus  ,   

liberális-neoliberális , ultranacionalista hatalom és házórző kutyái 

végeztek ,  végeznek  el.  A kapitalizmus üzenő falai adagolják  a 

szérumot  mi meg  ki plakátozzuk  a  glóbuszt !  

Aki azt gondolja, hogy   a burzsoá  kormányok véget vetnek a 

vírusoknak, az téved. 

https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/
https://swprs.org/egy-svajci-orvos-a-covid-19-rol/
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A burzsoá kormányok médiái (ellenzékével egyetemben ) a 

tömeghisztéria gyártok , igazán abban érdekeltek , hogy a 

hatalmi-gazdasági kényszerpályáikon túl , túl a gazdasági és 

általában a tőkés hatalom stabilizásán (de még  benne  az 

értéktörvény Óperanciájába   ) a Profit termelés állandóságát, 

növekedését fenntartsák, bővitsék, biztositsák. . 

 Nagy kalandnak  fog ez most igérkezni ! 

Az  természetes  szinte , hogy,   minden  ideológiai porhintésük ,  

média hadjáratuk  elörevetiti a munkásosztályt sújtó  gazdasági 

szankciókat   ! 

Ez  az egész nem azt jelenti,  hogy   nem kell   odafigyelni    

pandémiára , nagyon is oda kell figyelni  rá ,      de    amire 

igyekszünk  rámutatni az  nem összeesküvés  

 elmélet.    A   tőkés rendszer teremtette káosz  arra mutat rá ,  

igenis  a proletáriátus önvédelmi harcán  túl  aminek ki kell 

fejlödni és át  kellene csapni alakulnia  offenziv támadásba   ,    rá 

kell  mutatnunk    arra  is,  hogy  a       kapitalizmus terrorja  

sokalta  veszélyesebb ,  félelmetesebb   mind   most  ránk  ránk 

szabaditott   gyermeke a világjárvány.  

 Precizebben mondván    a  gyermek  egyengeti  a   kapitalizmus   

töretlen útját  a  jővőbe fúrva , hatolva.    

Amikor  éppen ezeket a  sorokat komponáltuk jelent meg Borbély 

András elemzése aki ezt irta  erról   „A várható gazdasági hatások 

tehát nem pusztán a munkanélküliség növekedése és a 

munkavállalók kiszolgáltatottabbá válása irányába mutatnak. 

Hanem egyrészt kedveznek azoknak az „innovációknak”, amelyek 

a tőke-munka harcában a tőke hosszú távú túlélőképességét 

biztosítják a munka és a munkavállalók kárára; a kapitalizmus 

megújul a válság körülményei között, például úgy, hogy a válság 

okozta veszteséget és költségeket az eddigieknél is erőteljesebben 

http://www.criticatac.ro/cu-picioarele-infipte-in-capitalism-cu-capetele-in-nori-socialisti/?fbclid=IwAR0FU5zmeYEFvpWSLPFZEpSQ4zp5EJn0lJ83PwR_ubd50h4X55tr7hiAcYc
http://www.criticatac.ro/cu-picioarele-infipte-in-capitalism-cu-capetele-in-nori-socialisti/?fbclid=IwAR0FU5zmeYEFvpWSLPFZEpSQ4zp5EJn0lJ83PwR_ubd50h4X55tr7hiAcYc
https://nedolgozzingyen.hu/2020/03/21/vigyzazzunk-egymasra-tavoktatas-idejen-is/?fbclid=IwAR0yJ0biC1KdC-m6yBN0M-owKyn06y6ivCSrhwUuN5UQ0LZ1yoCyHk5NLXQ
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terheli rá a láthatatlanná tett reproduktív munka szférájára. 

Másrészt égető közelségűvé hozhatja egy olyan, dominánsan 

munkátlan társadalom kialakulását, mely mindaddig nem a munka 

kényszerjellege alól való – egyébként kívánatos – felszabadulást, 

hanem a kiszolgáltatottság növekedését jelenti, amíg a 

jövedelemhez való hozzáférés és egyáltalán a társadalmi 

integráció egyértelműen a tőkével vagy munkával való 

rendelkezéshez van kötve. Röviden: ha a létfenntartás egyfelől 

csak munkával (tágabban: a tőke-munka kontinuumába való 

integrációval) lehetséges, másfelől meg, a technologizáció miatt, 

egyre kevésbé van/lesz szükség emberi munkára, akkor 

elhalaszthatatlannak látszik a társadalmi integráció, termelés és 

szolidaritás alternatíváinak intenzív keresése, amire egyébként a 

társadalmi termelés rutinját megakasztó jelenlegi válság elvben 

alkalmat is kínál.  ’ 

 

Továbbá beszél  arról az elemző ,  hogy „ a  reakciók második 

szintje politikai jellegű. Nevezetesen arról van szó, hogy a politikai 

hatalom birtokosai politikai tőkét igyekeznek kovácsolni a 

válságból   „  (lásd  https://aszem.info/2020/03/nem-szuszog-

nem-mozog-helyt-all-a-valsag-es-a-karanten-t  )   

Éstb éstb   Igen  erról  is  van szó !  

 

    De Itt és most  eme nyomkövetést abbahagyjuk, ( irva , mondva 

. csinálva   az adott témában    is  a kommunista harcot ) de ne 

feledjük  amit nekünk rendeltek  haláltáncot  , hogy tőke a 

hadrendje szerint csápoljunk áldozati bárányként, ezt  kell 

megtörni s    ideje magát   a  tőke univerzumát  a    pokolba  

zenélve  ,     megtámadni azt ! 

    

Hogy a kapitalizmus  ne   csak   ropja a haláltáncot ,  de bele  is 

dögöljön ! 

https://nedolgozzingyen.hu/2020/03/21/vigyzazzunk-egymasra-tavoktatas-idejen-is/?fbclid=IwAR0yJ0biC1KdC-m6yBN0M-owKyn06y6ivCSrhwUuN5UQ0LZ1yoCyHk5NLXQ
https://aszem.info/2020/03/nem-szuszog-nem-mozog-helyt-all-a-valsag-es-a-karanten-t
https://aszem.info/2020/03/nem-szuszog-nem-mozog-helyt-all-a-valsag-es-a-karanten-t
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Eszerint kell  sippal , dobbal, acél hegedűvel  húznunk  a talp alá 

valót !    

 

 

DE  TE FABULA NARRATUR  KOMMUNISTA KIADÓ   
 

Osztályszolidaritás Minden Szinten a Tőke ellen !  
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