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 بھ ملت ستمدیده و در بند ایران 
 
 

 پیام جبھھ ملی ایران (سامان ششم)
 

ھم میھنان گرامی، ھنوز در جبھھ ملی ایران از صدور بیانیھ و تحلیل درباره عدم رسیدگی بھ زمین لرزه کرمانشاه و 

ل در بلوچستان، کشتار ھزاران تن سیل در گرگان و لرستان و خوزستان، کشتن دھھا کولبَر در کردستان، قربانیان سی

تن از بھترین شھروندان ما،  176، منفجرکردن ھواپیمای مسافری با موشک سپاه و قتل 98ھم میھن ناراضی در آبان 

زیر پا کشتھ شدن دھھا تن بعلت سوء مدیریت در خاکسپاری قاسم سلیمانی و انجام انتخابات نمایشی مجلس رژیم و 

نی حاکمیت فارغ نشده بودیم کھ فصلی دیگر از کارنامھ بصیرت گرایان جمھوری اسالمی ورق تحمل دروغ ھای تمام نشد

خورد و شرکت ھواپیمایی ماھان (وابستھ بھ سپاه) از آغاز شیوع بیماری ویروسی کرونا در شھر ووھان چین، با وجود 

ع بیماری بھ قم آورد و گسترش این منع سفر وزارت بھداشت، طی دھھا سفر ھزاران تن از اتباع چین را از مرکز شیو

بیماری خطرناک را بھ سراسر ایران پخش کرد و صدھا تن را کشت و از اینجا بھ سراسر جھان منتشر و باعت ھزاران 

 .مرگ و یک بحران جھانی شد. نمونھ ھایی از سیاست و تدبیر جمھوری اسالمی در طی چھار دھھ گذشتھ

در مورد شیوع بیماری ایدز در لردگان لرستان با سرنگ آلودۀ مامور بھداشت   تجربھ مدیریت بھداشت جمھوری اسالمی

در سال گذشتھ نشانھ ای بود از بی اعتنایی و بی خردی مدیریت جلوگیری و درمان بیماریھای واگیردار در نظام جمھوری 

جود تحمیل دانشجویان سھمیھ اسالمی. این در حالیست کھ نظام پزشکی کشور کھ ھمیشھ از بھترین در جھان بوده و با و

ای و صدور مدرکھای فروشی یا فرمایشی و نیز تحریمھای بین المللی در دھھ ھای اخیر کاھش کیفیت یافتھ، ھنوز از 

بھترین ھا در جھان است. آنچھ سامانھ بھداشت و درمان را در کشور ما ناکارآمد و ھدف سودجویی کرده، دخالت 

 .و تصمیم گیرندگانی است کھ از سواد و ضریب ھوشمندی بسیار پایینی برخوردارند  نھادھای غیر مسئول و غیرمتخصص

در مورد بیماری واگیردار و خطرناک ویروسی کرونا ھم ھمین نادانی و بی اعتنایی بھ تندرستی و منافع ملی، با وجود 

رکز بیماری کھ کل استان ھوبِی ھشدارھا و اقدامات سختگیرانھ دولت چین برای مھار بیماری کھ نھ تنھا شھر ووھان م

را قرنطیھ کرد، ھواپیمایی ماھان کماکان بھ واردات انسان و کاالی چینی بھ ایران ادامھ داد و در نتیجھ شھر قم و سپس 

تمام ایران را آلوده بیماری کرد کھ تا کنون صدھا ھم میھن ما را کشتھ است. در حالیکھ ھمھ کشورھای آلوده شده از 

مھ برنامھ ھای گروھی، مراکز آموزش و برنامھ ھای ورزشی و تفریحی را لغو کرده اند، آقایان در ایران سوی ایران ھ

ھای پر رفت و آمد مخالفت نمودند و آنھا را دارالشفاء خواندند چھ رسد بھ حتی با تعطیل کردن مسجدھا و زیارتگاه

ازم پزشکی و حفاظتی ضروری برای جلوگیری از قرنطینھ کردن شھر قم. برای پاشیدن نمک روی زخم مردم، تمام لو

انتقال ویروس را کھ برای مردم تولید یا خریداری یا کمک گرفتھ شده بود در انبارھای مکانھای مذھبی یا امنیتی احتکار 

 .کردند تا بھ چندین برابر قیمت واقعی بفروشند، کھ باز موجب واگیری ھا و رنج و مرگ بیشتر مردم شده است
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بھداشت جھانی تندرستی و بھروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی را از حقوق بنیادین و ضامن توانمندی ھر  سازمان  

انسان میداند. تندرستی در بر گیرنده سیاست ھای پیشگیری، درمان، و تولید تندرستی است. شیوع بیماری ویروسی 

ی، ایران را دومین مرکز اشاعھ آن در جھان کرونا در کشور بھ علت سوء نیت و سوء مدیریت عوامل جمھوری اسالم

 .کرده کھ باعث سرافکندگی ملی است

بی اعتنایی شگفت انگیز بھ موضوع حفظ سالمت مردم، عدم صداقت با مردم، احتکار لوازم بھداشتی ضروری برای 

وضوع موھوم جلوگیری از اشاعھ بیماری، دروغگویی ھمگانی مقامات مسئول در ھمھ سطوح، ھمھ بھ خاطر الویت م

"مصلحت نظام" بجای منافع ملی در ذھن سردمداران فرقھ حکومتی است کھ ھمیشھ خالف امنیت و منافع ملی عمل 

 .کرده است

بی اعتنایی و سوء مدیریت مصیبت ھای وارده بر کشور ما از تظاھرات آبان تا ھواپیمای مسافربری اوکراینی و سرانجام 

ن جامعھ را سرافکنده و خشمگین کرده کھ بنا بھ نوشتھ مجلھ آتالنتیک در شماره در مبتال شدن بھ ویروس کرونا چنا

 .اخیر، فاجعھ ھمھ گیر شدن کرونا ممکن است تیر خالص باشد و بھ متالشی شدن کل جامعھ ایران منجر شود

می ھمھ ما را  ھم میھنان گرامی، جبھھ ملی ایران ضمن ابراز ھمدردی با شما و ابراز شرم از وضعی کھ جمھوری اسال

گرفتار کرده، درخواست میکند کھ ھمھ دستورھا و راھنمایی ھای بھداشتی و درمانی منتشر شده در سطح جھانی را 

برای حفظ تندرستی جسمی و روانی خود رعایت کنند؛ و از مقامات فرقھ حکومتگر تحمیل شده بر ایران انتظار دارد کھ 

آنان از فساد و سودجویی دست بردارد و اینقدر با بی اعتنایی بھ منافع ملی خشم بھ بدیھی ترین نیاز مردم یعنی تندرستی  

 .مردم را افزون و شعلھ ور نکنند

 سامان ششم –شورای مرکزی جبھھ ملی ایران 
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