
 نقش جمهوری اسالمی

 کرونا در ایرانویروس پخش  ۀدر فاجع

عالوه بر تمام مصایب کمر شکن ناشی  ،تحت سلطۀ ما ۀاین روزها مردم جامع

نظیر فقر و  ،از حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی

گرسنگی و گرانی و بی خانمانی و سرکوب، با شیوع گسترده ویروس مرگبار 

این  ۀدر اثر اشاع  .ها را تهدید می کند نیز مواجه شده اند کرونا که حیات آن

از سوی مقامات ، ویروس و عدم انجام کمترین اقدامات پیش گیرنده و به موقع 

اسارت بار توده های تحت ستم ما هر چه بیشتر با احساس ترس و  دزد و فاسد جمهوری اسالمی، اکنون حیات

 . گره خورده استنسبت به آینده بیم و عدم امنیت 

های این بیماری از جمله شهر  که از همان ابتدا کارشناسان خود رژیم از ضرورت قرنطینه کردن کانون رغم اینه ب

به منظور یل تأمین سود جوئی سرمایه داران و چه چه به دلاما سردمداران جمهوری اسالمی  ،قم سخن گفتند

زیر بار این واقعیت نرفتند و همین امر باعث شد تا ، مشروعیت دادن به حکومت مورد خشم و تنفر توده ها

؛ تا جایی های کشور اشاعه یابد در سطح بیشتر استاندر غیاب اعمال پیشگیرانه و کنترل کننده ویروس کرونا 

به یکی از مراکز اشاعۀ این ویروس مرگبار در میان کشورهای امروز که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی 

  .مرزهای خود را به روی مسافران ایرانی بستند، و خیلی زود کشورهای همسایه  همنطقه تبدیل شد

است و خیلی از کشورها پرواز کشور چین محل اصلی این بیماری که که همه جهان می دانستند  در حالی

خطوط هوایی خود به چین یا از چین به کشورشان را متوقف کرده بودند، سردمداران بی همه چیز جمهوری 

اسالمی به خاطر سودجویی و مال اندوزی، به شرکت هوایی ماهان که متعلق به سپاه پاسداران است اجازه 

ن چینی را به کشورشان برساند و به این ترتیب منبع بخش مسافرا ،دادند که با به خطر انداختن جان مردم 

 . شودببزرگی از آلودگی های بعدی 

و نمایش مسخره انتخابات دوم اسفند بهمن شان  22برگزاری راهپیمایی جنایتکاران حاکم به خاطر  از طرف دیگر،

وقتی خبرهائی مبنی بر شیوع این بیماری و  کردهرا انکار کرونا وجود و خطر بیماری  ،با وقاحت خود ویژه شان 89

شیوع این بیماری را به خاطر تحت تاثیر قرار  تبلیغات حول ،حتی خامنه ایدر شبکه های اجتماعی پخش شد، 

اری در اما با گسترش باورنکردنی این بیم  .کردوانمود دادن انتخابات مجلس و مانعی جهت رای دادن مردم 

مرگ   ،مجبور گردید که گام به گام، بود مربوط به کرونا منکر وجود بیماری  که سراسر کشور، وزارت بهداشت

درست به دلیل این عدم  . کرونا تائید نمایدویروس تعداد بیشتری از مردم رنج دیده این آب و خاک را به دلیل 

صد هزار نفر بدون آگاهی از خطر شیوع تهفبا مردم بود که سران جمهوری اسالمی " صداقت"و " شفافیت"

تبدیل به ویروس کرونا طبق معمول به شمال کشور مسافرت کردند و این باعث شد که اکنون شهرهای شمال 

 .شده اندو مرگ و میر انسان های بی پناه یکی از بدترین مراکز ایران در شیوع بیماری کرونا 

شواهد و اسناد مستقل نشان می بیماری کرونا در کشور،  به وجود وزارت بهداشتاکنون نیز پس از اعتراف 

پوسیده و دهند که جمهوری اسالمی با تمام قوا به خاطر کاستن از شدت نفرت توده ها نسبت به حاکمیت 

در حالی که   .عداد واقعی قربانیان این بیماری و مبتالیان به آن سر باز می زندهمچنان از اعالم ت ،خود فاسد

می باشد و چگونگی دفن تعداد قربانیان روزافزون مرۀ مردمی از شهر های مختلف حاکی از رشد گزارشات روز

در شرایطی که مردم در توصیف   .ها به موضوع مطرح در جامعه تبدیل شده است اسالمی یا غیر مذهبی آن

 



آمار رسمی  کنند، مقایسه می" طاعون زده"شهر را با یک  انزلی، آنکرونا در برخی شهرها نظیر ویروس شیوع 

با  اما این رقم . نفر اعالم می کنند 021و تلفات را حدود   نفر هزار 5و نه واقعی، مبتالیان را تنها نزدیک به 

  .داشته و تنها درجۀ رذالت و فریبکاری آمار سازان حکومتی را نشان می دهد نافاتعینی توده ها ممشاهدات 

دروغ گویی و فریبکاری سردمداران غیر قابل توصیف  ۀدرج دیگر بار ،نامی کروده ما در جریان اپیدمردم ستمدی

 :که خامنه ای جنایتکار با وقاحت تمام اعالم کردچگونه و دیدند که  وجود لمس کردند ۀبا همدیکتاتوری حاکم را 

این، اتفاقاً   ."دادندمسئوالن ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم را در جریان قرار "

گویم که آمارهای ارائه شده تاکنون،  به صراحت می" :گفت رشت در مجلسرژیم از نماینده  در شرایطی بود که

ها و  هایی که از آرامستان شود پنهان کرد؟ به هر حال، گزارش ها را که نمی قبرستان. هنوز واقعی نیست

در همین  " .شود آن را پنهان کرد دهد که نمی وحشتناکی خبر میهمچنین گزارش دوستان داریم از آمار خیلی 

رسانی  اطالع"و عدم " تلنبار شدن اجساد در قم " از مجلس گاننمایندیکی دیگر از  زاده، عبدالکریم حسین رابطه

رسانده جا  کار را به آن خامنه ای و دیگر مهره های درشت رژیم دروغ گویی های  . خبر داد" و هشدار به موقع

از سوی وزارت که آمار قربانیان کرونا " :ی خودشان هم صدایشان درآمده و می گویندعکه نمایندگان مجلس ارتجا

ادعایی خامنه " صفا، صداقت و شفافیت"معنای  هارات همگیظاین ا ." بهداشت اعالم می شود، واقعی نیست

 !دنای را آشکارتر می ساز

، حکومت از است غیر قابل انکار شدهکرونا عالوه بر دروغگویی مقامات، از زمانی که شیوع گسترده ویروس 

های  های یکبار مصرف و ماسک کمترین امکانات پیشگیری و مقابله با خطر این بیماری نظیر دستکش تامین

کرده به مردم خودداری ( لت نداردها خرج زیادی هم برای یک دو که تهیه آن)ضد عفونی کننده تنفسی و مایعات 

های مافیایی درون خود این رژیم و سرمایه داران جنایتکار با احتکار این اقالم و درست کردن  عکس دستو بر

مشغول مکیدن خون توده های دردمندی هستند که با امکانات ناچیز خویش در جستجوی این اقالم ، بازار سیاه 

با به راه افتادن بازار  . فاظت نمایندحدر مقابل این ویروس مرگبار را هایشان  خود و خانواده هستند تا بتوانند

  . در بازار به چهل هزار تومان نیز رسیده است ،قیمت یک ماسک تنفسی بدون کیفیت سیاه، اکنون

این سردمداران اهمال گرانه و سودجویانۀ چگونگی برخورد سال سلطه جمهوری اسالمی،  10در طول مردم ما 

با حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل و یا حتی برف و باران سنگین را بارها به چشم دیده و ناتوانی و  رژیم

واقعیتی که بار دیگر در جریان اپیدمی کرونا خود را به  ؛ها را به عینه تجربه کرده اند فقدان قدرت مدیریت آن

و قدرت سته حاکم در تنها زمینه ای که توانایی و د شکاری در مقابل دید همگان قرار داد و نشان داد که دارآ

 ؛می باشددیگر ستمدیدگان جامعه و ها  آنسرکوب اعتراضات و مطالبات ارگران و چپاول دسترنج کدارند ابتکار 

های پاسداران  بر روی برخی از ماشین، مورد بحث غاز گسترش بیماری آشاید به همین دلیل هم بود که در 

 !"سرکوب کرونا" :شده بود جمهوری اسالمی نوشته

و هزاران تن شیوع ویروس مرگبار کرونا که تاکنون جان صد ها تن از توده های گرسنه و رنجدیدۀ ما را گرفته است 

را مبتال و یا در خطر ابتال قرار داده و سایۀ سیاه وحشت و ناامنی را بر حیات توده های تحت ستم ما افکنده 

با آشکار شدن بی همچنین   .می باشد چهره کریه و ضد خلقی جمهوری اسالمیخود اثبات گر  ۀبه نوب، است

 ، پوسیدگی و فساد گسترده عالج ناپدیر ایناین فاجعه و عواقب آنمسئولیتی جمهوری اسالمی در برخورد با 

م های ه و نشان می دهد که توده های رنج دیده ما تا چه حد در برپائی قیارژیم بار دیگر به منصه ظهور رسید

 .این رژیم محق بوده انددالورانه و دست زدن به قهر انقالبی علیه 

در کشورمان چریکهای فدایی خلق ایران مراتب عمیق همدردی خود با خانواده های داغدار قربانیان ویروس کرونا 

تمامی محو با و به دست توانای مردم مبارز ایران را اعالم کرده و امیدوارند که با سرنگونی جمهوری اسالمی 



، نقطۀ پایانی بر تمامی دردها و آالم توده های تحت وابسته به امپریالیسمتجلیات ناشی از حاکمیت این رژیم 

 . ستم ما گذارده شود

 !، نابود باید گردد ، نوکر غارتگران دشمن زحمتکشان، جمهوری اسالمی 

 چریکهای فدایی خلق ایران
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