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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠٢١ جنوری ٢١
  

 ! کرونا، بازی مرگبار با جان مردم ماستواکسينواردات ع نمودن ممنو
  

ويژه ه ميان مردم ب در حالی که ھمه گيری کرونا ھر روز قربانيان بيشتری از

و سيمای رژيم وابسته  طبقات و اقشار بی چيز و محروم جامعۀ ما می گيرد، صدا

اعالم کرد که خامنه  ]جدی[ دی ماه١٩روز جمعه  جمھوری اسالمی به امپرياليسم

 مريکا و انگليس باشد را ممنوعاکه ساخت ) ١٩ کوويد( کرونا واکسينواردات  ای

اين تصميم ضدمردمی در شرايطی که کشورھای بسياری در حال . نموده است

 ساخت خود کشور ھم در دسترس واکسينھا ھستند و واکسيناين نوع  استفاده از

داد بازی با زندگی مردم و صدور فرمان نانوشتۀ مرگ تع ی جزئ معناًنيست، عمال

  ضدمردمی سردمداران جمھوری اسالمی را درۀيک بازی جنايتکارانه که بار ديگر چھر .بيشتری از توده ھا را ندارد

اين اپيدمی، با سياستھای  گر چه از رھبران جمھوری اسالمی که از ھمان آغاز شيوع. مقابل چشم ھمگان قرار می دھد

 .تصميماتی دور از انتظار نمی باشد  چنينضد مردمی خود باعث تسريع ھر چه بيشتر آن گشتند،

ولی وقيح جمھوری اسالمی در ھمان آغاز اين اپيدمی و در شرايطی که کرونا ھر روز  کسی فراموش نکرده است که

 ٢٢ی ئراھپيما"و " انتخابات مجلس "عليه به اصطالح"  دشمنۀتوطئ" از مردم قربانی می گرفت مدعی شد که اين

نکردن " بزرگ "خاطر ھمينبه . نکنند" له را زياد بزرگأمس " سپس از مردم ستمديده خواست کهمی باشد و" بھمن

پرواز ھای خود را به مدتھا اجازه دادند تا " ماھان "یئھواپيما لۀ مرگ ھر روزۀ مردم بود که مقامات حکومتی بهأمس

مردم ما در طول يک سال اخير و .  شدسطح کشور چين ادامه دھند؛ واقعيتی که باعث تسريع گسترش اين بيماری در

 ضد مردمی خويش ضمن خودداری که مقامات جمھوری اسالمی با سياستھای پس از شيوع وسيع اين بيماری نيز ديدند

بيشتر ساختند تا  وسايل پيشگيری و مداوای اين ويروس مرگبار، ابعاد تلفات وارد بر مردم را ھر چه مين کمترينأاز ت

 ھزار نفر از مردم، جان ۵۶ بيش از - بيان نمی کنند   که به ھيچ وجه تمام حقيقت را-ا به آمار رسمیی که امروز بنئجا

   .خود را از دست داده اند

کرونا و نتايج باز ھم مرگبارتر  غم انگيز و ھولناک ناشی از ھمه گيری ويروس  در اين شکی نيست که شرايط

.  رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی ستۀ سلطۀاز ھر چيز نتيج ھا قبل اجتماعی آن بر حيات و معيشت توده - اقتصادی 

پيشبرد سياستھای آنھا در ايران و  تا بن استخوان به امپرياليستھا وابسته است و ھر روز در جھت از رھبر رژيمی که
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ی که از ی باندھای حکومتيئعجيب نيست که به دليل سودجو ًمنطقه به دسيسه و جنايتی جديد متوسل می شود، اصال

 ھای موجود و تغيير کمپانی ھای امپرياليستی فروشنده به جمھوری اسالمی، سودھای واکسينورود و يا عدم ورود 

نمی توان داشت که خود  ی صادر شود، آنھم در شرايطی که شکیيب می زنند چنين حکم ھای ضدخلقيميلياردی به ج

  . کننداستفاده می ھا واکسينتبھکار نامبرده و دارو دسته اش از ھمين 

آقازاده   کرونا ھمچون حکايتواکسينی سردمداران جمھوری اسالمی در رابطه با ئمريکااھياھو ھای ضد  حکايت

زندگی کرده و مشغول عياشی و تن  مريکا و انگليس در رفاهاھايشان می باشد که در عين حال که اکثرشان در ھمين 

خامنه ای . ھستند، فريبکارانه شعارھای ضد غربی می دھند ان ماپروری با پول ھای ناشی از مکيدن خون زحمتکش

يس ئُ غربی به گرفتن پز ضد امپرياليستی مشغول است که در عمل، رواکسينمنع ورود  تبھکار در شرايطی با دستور

  کرونا را صادرواکسينت دولت گفت دستور خريد أھي ۀدر جلس ھمين چند روز پيش روحانی فريبکار او يعنی جمھور

 از واکسينھزار دوز  ٧٠٠ ميليون و ١۶ ايران  زمينه حاکی از آن است که گزارشات منتشر شده در اين. کرده است

کرده   خريداری-  ١٩- کوويدواکسينھای جھانی برای دسترسی کشورھا به   تالشۀکنند  نھاد ھماھنگ-" کواکس "طريق

ی و ئبريتانيا ی وئمريکااھای  توليد شرکت ،ون واسطهاست؛ که به گزارش خبرگزاريھا اين محصوالت، با واسطه يا بد

 اعالم واکسينمريکا را مانع خريد اھای " تحريم "ولين جمھوری اسالمیؤ مسًالبته بعدا. متحدان تجاری آنھا می باشند

 مريکااھای مالی   کرونا خريداری کنند اما تحريمواکسينبيست ميليون دوز  می خواستند حدود کرده و مدعی شدند که

  .را نمی دھد چنين امکانی

بخشی از   ی،ئمريکااجمھوری اسالمی است و ھياھو ھای ضد  ی ناپذير از حياتئ جداءتجربه نشان داده که دروغ جز

برای بازی کردن با جان توده ھای محروم ما  ی به پوششیئمريکاااين بار نيز ھياھوی ضد . اين دروغھا می باشند

 شده باشد واکسينخريد  مريکا باعث عدم امکانابنابراين چه تحريم ھای   .شده استتوسط سران جمھوری اسالمی بدل 

در اين واقعيت نمی کند که جمھوری اسالمی مسبب  و چه حکم خامنه ای اين امکان را از مردم سلب نموده باشد فرقی

 نيازمندند و واکسينيدمی به مردم برای مقابله با اين اپ. توسط کرونا می باشد اصلی افزايش بی حد مرگ و مير مردم

قدرت قھر انقالبی   مقابل خواست و حق زندگی مردم ايستاده است و بايد بهًجلوی اين امر را بگيرد عمال ھر عاملی

  .مردم از سر راه برداشته شود

  !جمھوری اسالمی نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم

  نی خلق ايرائچريکھای فدا

  ١٣٩٩ ]حدی[بيست و نھم دی ماه

 


