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Čínská komunistická strana lže v otázce epidemie koronaviru světu
V našem institutu IRCC se zaměřujeme na zkoumání zločinů komunismu. Čína je největší
komunistický režim na světě. Často se v rámci jejich zločinů jedná o pronásledování určitých skupin
tzv. nepohodlných lidí, anebo zamlčování podstatných a pravdivých informací. V souvislosti
s koronavirem COVID-19 nacházíme úplně stejné postupy lží – ale s globálními následky, následky
pro každého z nás.
Čínská komunistická strana v rámci zachování vlastní pověsti a tvářeupřednostňuje dezinformace,
před pravdou, a to proti životům jak v samotné Číně, tak Evropě a jinde ve světě. Její cenzura
informací
a
potlačování
pravdivého
obrazu
situace,
způsobily,
že se virus mohl bez překážek šířit již koncem prosince loňského roku a začátku letošního, a svět
neměl pravdivé informace, na základě kterých by mohl přijmout bezpečnostní opatření včas.
Vyzýváme tímto veřejnost, aby čínskou komunistickou stranu odsoudila za to, že v době globální
pandemie bylo její prioritou potlačit pravdu, namísto toho aby varovat svět. Je to zločin proti všem
lidem.
Průběh šíření koronaviru
Prosinec – Čínské laboratoře již prováděly testy nového koronaviru, než jim to bylo ale posléze
zakázáno. Čína poté,co znemožnila vlastním laboratořím virus zkoumat – a umlčela některé lidi, kteří
chtěli před virem varovat svět - informovala organizaci Světové zdravotnické organizaci (WHO), že
ve městě Wuhan došlo k výskytu nezvyklého zápalu plic. S ohledem na to, že některé její laboratoře
musely mít pravdivé informace, a lidé, kteří varovali, tak činili před novým virem, nikoli před zápalem
plic, tak Čína musela v tuto chvíli WHO již lhát.Taiwan již v tuto dobu varoval WHO před tím, že
virus je přenositelný z člověka na člověka.
Leden – Čína sdělila, že se nejedná o druhý SARS. 7. ledna poté, dle WHO, sdělila, že se setkala
s novým virem. O 4 dny později, 11. ledna, Čína oznámila první úmrtí následkem tohoto viru. 14.
ledna WHO na Twitteru sdílelo čínskou studii o tom, že virus není přenositelný z člověka na člověka
– a to i přesto, že čínští doktoři a Taiwan o tom chtěli varovat již v prosinci. Až 20. ledna nakonec
Čína veřejně uznává, že se nový typ viru přenáší mezi lidmi navzájem.
= V tomto bodě je nutné si uvědomit, že Čína ignorovala známky a informace o přenositelnosti viru
z člověka na člověka již v prosinci, a oznámila to až 20. ledna. Mezitím celou dobu lidé ze zasažených
oblastí cestovali jak do jiných částí Číny a tak do jiných zemí světa.
WHO je poněkud pozadu, a 23. ledna stále ještě tvrdí, že virus není důvodem k mezinárodnímu
poplachu a že nejsou žádné důkazy o tom, že by se virus přenášel mezi lidmi mimo Čínu. Avšak již o
sedm dní později, 30. ledna, vyhlašuje virus globálním ohrožením. Do 30. ledna, více než měsíc od
doby, kdy lidé v Číně varovali před virem, Taiwan varoval WHO (jehož není členem kvůli Číně), a
čínským laboratořím bylo zakázáno virus zkoumat, se tak virus rozšiřoval do světa.
Únor – pokračují zprávy o případech nakažení po světě. Jeden z těch, kteří před virem varovali
v prosinci, doktor Li Wenliang, na virus umírá.
Březen – Státy na světě zavírají nadále hranice a přibývají případy nakažení. Čína prodává státům
roušky a respirátory – poté, co v prosinci umlčela vlastní lidi, nepřímo i Taiwan, zakázala publikovat
svým laboratořím výsledky šetření, a i přes zjištění vlastních lidí tvrdila WHO, že se jedná o typ
„zápalu plic“, a umožnila se viru od prosince šířit světem. V současné době se prezentuje jako ten kdo
nad novým virem vyhrál a je zachráncem světa.
Zdroje:

Aljazeera

Plus informace níže
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Jednotlivé zločiny
Zamlčování důkazů
Čína umlčela prvních několik jedinců, kteří jako první varovali před výskytem a následky koronaviru.
Jedním z nich byl i doktor Li Wenliang, který byl vyslýchán kvůli tomu policií, a musel také podepsat
dokument, ve kterém popřel své dřívější tvrzení. Následně i na virus zemřel.
Zdroje:

New York Times

BBC

The Lancet

Ničení důkazů
Laboratoře v Číně se věnovaly koronaviru, jak to bylo možné, hned po prvních případech, ale již
v prosinci minulého roku byly nejen zastaveny další testy, ale byly také zabaveny vzorky a propukla
nešířit jejich výsledky.
Zdroje:

TheTimes

NationalReview

Popírání rizik
Jak Čína, tak WHO nepodávaly žádné varovné informace světu. Zatímco u vědeckých a jiných
výzkumů není žádný prostor pro spekulace, v případě vysoce nakažlivého viru je třeba zvažovat
všechny možné varianty, aby se zbytek světa mohl připravit. WHO však v lednu na Twitterusdílela
čínskou studii, která tvrdila, že virus není přenositelný z člověka na člověka. Tedy čínská
komunistická strana lhala WHO a ta následně lhala celému světu.
Zdroje:

Washington Examiner

New York Post

Ignorování pravdivých dat z Taiwanu
Taiwan již v prosinci varoval WHO, a tedy i Čínu jako jeden z členských států, že koronavirus může
být přenositelný z člověka na člověka. Taiwan k tomu došel poté, co tamní doktoři slyšeli od svých
kolegů v Číně, že jsou nakaženi virem – což jsou známky možné infikovatelnosti z člověka na
člověka. Jak WHO tak Čína však Taiwan ignorovali, a není divu – Taiwan totiž není částí WHO právě
kvůli vlivu Číny. Politika jedné Číny o neuznávání Taiwanu tak vedla k ignorování varování u
globální epidemie, sdůsledky pro zbytek světa. Všechny postižené státy epidemií by měli tuto
převzatou politiku jedné Číny přehodnotit.
Zdroje:

DailyWire

FinancialTimes

DailyCaller

Falzifikování dat
Shandongské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí v Číně provádělo vlastní výzkum o počtu
nakažených lidí formou vlastního testování na přítomnost viru. Počet, ke kterému došlo, je 1.3x až 52x
vyšší, než oficiální čínská data.
Zdroje:

The Epoch Times

CCN

Daily Mail

www.theircc.org
Lhaní o účinnosti léčby
Jeden z pacientů nakažených koronavirem byl „vyléčen“ transplantací plic. Ale i samotný čínský
doktor přiznává, že v době transplantace si nebyl jist, zda plíce také nejsou nakažené. Místo upřímné
pomoci tak spíše šlo o PR.Tyto plíce byly dodány během 24 hodin, přičemž normální čekací lhůta je
v řádu týdnů až měsíců. To opět poukazuje na možné nedobrovolné orgánové transplantace.
Zdroje:

Bitter Winter

Daily Mail

Metro

Historie nedůvěryhodnosti
Čína dle expertních odhadů nadsazuje svůj roční růst GDPR a také mimo jiné lhala o míře investic
v Evropě, jak je vidět i na příkladu České republiky. Nemá žádnou motivaci podávat pravdivá data o
koronaviru – i díky tomu, že tzv. „Španělské chřipce“ z roku 1918 se říká španělská právě proto, že
Španělsko jí bylo oficiálně zasaženo nejvíce, vzhledem k tomu, že v ostatních státech byla cenzura
informací jako dnes v Číně. Samotná chřipka přišla ale také z Číny, měla by tak být nazývaná čínská
chřipka, jako dnes by měl být koronavirus nazýván čínský virus.Pravdivá čísla by tak mohla přisoudit
navždy tuto epidemii Číně,a jak je vidět v rámci jejího chování, ona raději ohrozí zbytek světa, než
aby ztratila na své pověsti. Čína se naopak koronavirem cítí ohrožena, neboť došlo i k větší míře
pronásledování u jedné z náboženských skupin.
Zdroje:

Minghui

Zamlčování aktuálních informací
Čína nereportovala žádné nové případy nakažení ve Wuhanu od 18. března, ale přitom obyvatelé
vyfotili dokument pouličního výboru, který podává opačné informace. 19. března bylo také
lékařskému personálu ze Zhejiang řečeno, že jsou potřební ve Wuhanu – což nedává smysl, pokud tam
žádné případy nakažení již nejsou.
Zdroje:

The Epoch Times

Potlačování logiky
V čínském městě Wuhan je laboratoř 4. stupně, která zkoumá vysoce nebezpečné patogeny. Nejméně
veřejně jde o jedinou takovou laboratoř v Číně. Nabízí se tak otázka, zda virus nemohl uniknout z ní.
A to mnohem více, než otázky, které Čína sama vznáší o původu viru.
Zdroje:

Web laboratoře

Cenzura informací
Čína na svých sociálních sítích znemožňuje šíření jistých druhů informací ve spojitosti s koronavirem,
a to skrze zakázání klíčových slov, zaměřených na místa, slovní spojení a alternativní názvy
koronaviru. To vše samozřejmě znemožňuje nezávislému pozorovateli dopátrat se pravdivé situace od
obyvatelů Číny, a také proudění informací mezi nimi samotnými.
Zdroje:

Citizen Lab
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Jaká je tedy role Číny v této události?
-

Umlčela svědectví lidí, kteří se snažili varovat doktory po světě
Zničila pravdivé nálezy svých vlastních laboratoří o koronaviru
Následně
popřela,
že
virus
se
přenáší
z člověka
na
člověka,
i když ze svých laboratořích to musela vědět
Její politika vůči Taiwanu zapříčinila ignorování pravdivého varování
Přehání o důvěryhodnosti jednoho typu léčby – transplantacemi orgánů
Falzifikovala
reportovaná
data,
a
tím
zamezila
ostatním
zemím
včas si uvědomit, jak vysokou hrozbu virus představuje
Léčí
lidi
mimo
jiné
i
transplantacemi
plic,
za
které
platí,
aniž by si doktoři mohli být jisti, že plíce nejsou nakaženy

Čína používá u epidemie koronaviru stejné prostředky, jako u kampaní zaměřených na propagandu
čínské komunistické strany, pronásledování náboženských skupin, svobody slova či novinářů.
Jsou jimi důkazně:
- Umlčování pravdivých informací (svých laboratoří)
- Umlčování svědků (varovali před virem)
- Používání vlivu na potlačení Taiwanu (který varoval v prosinci)
- Lhaní o vzniklé situaci (čínští doktoři v prosinci mluvili o viru, ale Čína v lednu o „typu zápalu plic“)
- Nezájem o ekonomické dopady na ostatní země světa (i přes informace o přenositelnosti z člověka
na člověka Čína sdělila tuto informaci až 20. ledna. Předtím ale i publikovala studii o tom, že tomu
tak není)
- Nulový etický a lékařský standard (studie potvrzující, že koronavirus se nepřenáší mezi lidmi)
- Propaganda v médiích (namísto toho, aby čelila zodpovědnosti za své chyby, se Čína zaměřuje na to,
kdo virus zapříčinil, a že to bylo namířeno proti ní)
- Cenzura informací na internetu a sociálních sítích (WeChat)

Pokud se zváží role Číny v celé věci, a to, že nástroje komunistické strany, které používá obvykle
jen vůči utlačování svých lidí a společenských skupin, teď používala proti celému světu, tak dává
větší smysl nazývat koronavir COVID-19 naopak čínským, či Wuhanským virem.
Lže o průběhu viru a cíleně zamlčuje informace ve svůj prospěch, ohrozila životy lidí na celém
světě, způsobila úmrtí tisíců lidí na světě a stále vystavuje svět nebezpečí druhé vlny epidemie
z důvodu ignorování aktuálních dat a ukončování bezpečnostních opatření. Za tyto činy by měla
být souzena mezinároním tribunálem, měly by na ni být ustaveny sankce a měla by být
rozpuštěna.
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