نقش جمهوری اسالمی
در فاجعۀ پخش ویروس کرونا در ایران
این روزها مردم جامعۀ تحت سلطۀ ما ،عالوه بر تمام مصایب کمر شکن ناشی
از حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ،نظیر فقر و
گرسنگی و گرانی و بی خانمانی و سرکوب ،با شیوع گسترده ویروس مرگبار
کرونا که حیات آن ها را تهدید می کند نیز مواجه شده اند .در اثر اشاعۀ این
ویروس و عدم انجام کمترین اقدامات پیش گیرنده و به موقع  ،از سوی مقامات
دزد و فاسد جمهوری اسالمی ،اکنون حیات اسارت بار توده های تحت ستم ما هر چه بیشتر با احساس ترس و
بیم و عدم امنیت نسبت به آینده گره خورده است.
به رغم این که از همان ابتدا کارشناسان خود رژیم از ضرورت قرنطینه کردن کانون های این بیماری از جمله شهر
قم سخن گفتند ،اما سردمداران جمهوری اسالمی چه به دلیل تأمین سود جوئی سرمایه داران و چه به منظور
مشروعیت دادن به حکومت مورد خشم و تنفر توده ها ،زیر بار این واقعیت نرفتند و همین امر باعث شد تا
ویروس کرونا در غیاب اعمال پیشگیرانه و کنترل کننده در سطح بیشتر استان های کشور اشاعه یابد؛ تا جایی
که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی امروز به یکی از مراکز اشاعۀ این ویروس مرگبار در میان کشورهای
منطقه تبدیل شده و خیلی زود کشورهای همسایه  ،مرزهای خود را به روی مسافران ایرانی بستند.
در حالی که همه جهان می دانستند که کشور چین محل اصلی این بیماری است و خیلی از کشورها پرواز
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
دادند که با به خطر انداختن جان مردم  ،مسافران چینی را به کشورشان برساند و به این ترتیب منبع بخش
بزرگی از آلودگی های بعدی بشود.
از طرف دیگر ،جنایتکاران حاکم به خاطر برگزاری راهپیمایی  22بهمن شان و نمایش مسخره انتخابات دوم اسفند
 89با وقاحت خود ویژه شان ،وجود و خطر بیماری کرونا را انکار کرده و وقتی خبرهائی مبنی بر شیوع این بیماری
در شبکه های اجتماعی پخش شد ،حتی خامنه ای ،تبلیغات حول شیوع این بیماری را به خاطر تحت تاثیر قرار
دادن انتخابات مجلس و مانعی جهت رای دادن مردم وانمود کرد .اما با گسترش باورنکردنی این بیماری در
سراسر کشور ،وزارت بهداشت که منکر وجود بیماری مربوط به کرونا بود  ،مجبور گردید که گام به گام ،مرگ
تعداد بیشتری از مردم رنج دیده این آب و خاک را به دلیل ویروس کرونا تائید نماید .درست به دلیل این عدم
"شفافیت" و "صداقت" سران جمهوری اسالمی با مردم بود که هفتصد هزار نفر بدون آگاهی از خطر شیوع
ویروس کرونا طبق معمول به شمال کشور مسافرت کردند و این باعث شد که اکنون شهرهای شمال تبدیل به
یکی از بدترین مراکز ایران در شیوع بیماری کرونا و مرگ و میر انسان های بی پناه شده اند.
اکنون نیز پس از اعتراف وزارت بهداشت به وجود بیماری کرونا در کشور ،شواهد و اسناد مستقل نشان می
دهند که جمهوری اسالمی با تمام قوا به خاطر کاستن از شدت نفرت توده ها نسبت به حاکمیت پوسیده و
فاسد خود ،همچنان از اعالم تعداد واقعی قربانیان این بیماری و مبتالیان به آن سر باز می زند .در حالی که
گزارشات روزمرۀ مردمی از شهر های مختلف حاکی از رشد روزافزون تعداد قربانیان می باشد و چگونگی دفن
اسالمی یا غیر مذهبی آن ها به موضوع مطرح در جامعه تبدیل شده است .در شرایطی که مردم در توصیف

شیوع ویروس کرونا در برخی شهرها نظیر انزلی ،آن را با یک شهر "طاعون زده" مقایسه می کنند ،آمار رسمی
و نه واقعی ،مبتالیان را تنها نزدیک به  5هزار نفر و تلفات را حدود  021نفر اعالم می کنند .اما این رقم با
مشاهدات عینی توده ها منافات داشته و تنها درجۀ رذالت و فریبکاری آمار سازان حکومتی را نشان می دهد.
مردم ستمدیده ما در جریان اپیدمی کرونا ،بار دیگر درجۀ غیر قابل توصیف دروغ گویی و فریبکاری سردمداران
دیکتاتوری حاکم را با همۀ وجود لمس کردند و دیدند که چگونه خامنه ای جنایتکار با وقاحت تمام اعالم کرد که:
" مسئوالن ما از روز اول با صفا ،صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم را در جریان قرار دادند" .این ،اتفاقاً
در شرایطی بود که نماینده رژیم از رشت در مجلس گفت" :به صراحت میگویم که آمارهای ارائه شده تاکنون،
هنوز واقعی نیست .قبرستانها را که نمیشود پنهان کرد؟ به هر حال ،گزارشهایی که از آرامستانها و
همچنین گزارش دوستان داریم از آمار خیلی وحشتناکی خبر میدهد که نمیشود آن را پنهان کرد ".در همین
رابطه عبدالکریم حسینزاده ،یکی دیگر از نمایندگان مجلس از "تلنبار شدن اجساد در قم" و عدم "اطالعرسانی
و هشدار به موقع" خبر داد .دروغ گویی های خامنه ای و دیگر مهره های درشت رژیم کار را به آن جا رسانده
که نمایندگان مجلس ارتجاعی خودشان هم صدایشان درآمده و می گویند" :آمار قربانیان کرونا که از سوی وزارت
بهداشت اعالم می شود ،واقعی نیست ".این اظهارات همگی معنای "صفا ،صداقت و شفافیت" ادعایی خامنه
ای را آشکارتر می سازند!
عالوه بر دروغگویی مقامات ،از زمانی که شیوع گسترده ویروس کرونا غیر قابل انکار شده است ،حکومت از
تامین کمترین امکانات پیشگیری و مقابله با خطر این بیماری نظیر دستکش های یکبار مصرف و ماسک های
تنفسی و مایعات ضد عفونی کننده (که تهیه آن ها خرج زیادی هم برای یک دولت ندارد) به مردم خودداری کرده
و برعکس دست های مافیایی درون خود این رژیم و سرمایه داران جنایتکار با احتکار این اقالم و درست کردن
بازار سیاه  ،مشغول مکیدن خون توده های دردمندی هستند که با امکانات ناچیز خویش در جستجوی این اقالم
هستند تا بتوانند خود و خانواده هایشان را در مقابل این ویروس مرگبار حفاظت نمایند .با به راه افتادن بازار
سیاه ،اکنون قیمت یک ماسک تنفسی بدون کیفیت ،در بازار به چهل هزار تومان نیز رسیده است.
مردم ما در طول  10سال سلطه جمهوری اسالمی ،چگونگی برخورد اهمال گرانه و سودجویانۀ سردمداران این
رژیم با حوادث طبیعی همچون زلزله ،سیل و یا حتی برف و باران سنگین را بارها به چشم دیده و ناتوانی و
فقدان قدرت مدیریت آن ها را به عینه تجربه کرده اند؛ واقعیتی که بار دیگر در جریان اپیدمی کرونا خود را به
آشکاری در مقابل دید همگان قرار داد و نشان داد که دار و دسته حاکم در تنها زمینه ای که توانایی و قدرت
ابتکار دارند چپاول دسترنج کارگران و سرکوب اعتراضات و مطالبات آن ها و دیگر ستمدیدگان جامعه می باشد؛
شاید به همین دلیل هم بود که در آغاز گسترش بیماری مورد بحث  ،بر روی برخی از ماشین های پاسداران
جمهوری اسالمی نوشته شده بود" :سرکوب کرونا"!
شیوع ویروس مرگبار کرونا که تاکنون جان صد ها تن از توده های گرسنه و رنجدیدۀ ما را گرفته است و هزاران تن
را مبتال و یا در خطر ابتال قرار داده و سایۀ سیاه وحشت و ناامنی را بر حیات توده های تحت ستم ما افکنده
است ،به نوبۀ خود اثبات گر چهره کریه و ضد خلقی جمهوری اسالمی می باشد .همچنین با آشکار شدن بی
مسئولیتی جمهوری اسالمی در برخورد با این فاجعه و عواقب آن ،پوسیدگی و فساد گسترده عالج ناپدیر این
رژیم بار دیگر به منصه ظهور رسیده و نشان می دهد که توده های رنج دیده ما تا چه حد در برپائی قیام های
دالورانه و دست زدن به قهر انقالبی علیه این رژیم محق بوده اند.
چریکهای فدایی خلق ایران مراتب عمیق همدردی خود با خانواده های داغدار قربانیان ویروس کرونا در کشورمان
را اعالم کرده و امیدوارند که با سرنگونی جمهوری اسالمی به دست توانای مردم مبارز ایران و با محو تمامی

تجلیات ناشی از حاکمیت این رژیم وابسته به امپریالیسم ،نقطۀ پایانی بر تمامی دردها و آالم توده های تحت
ستم ما گذارده شود.
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