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  سندی دیگر از بی کفایتی جمهوری اسالمی وپخش بیماری ایدز رد لردگان
  1398   ابب     2578    مهر

و  همگانی و باال بردن سطح بهداشت علمی تا با بهره گیری از روشهای پیشرفته میکوشنددورانی که حکومت های مردمساالر در کشورهای  در

بی  ،تبهکار ،رژیم انیرانی حاکمیت ور ما باشدر ک ،را باال ببرند عمر تندرستی شهروندان خود را تامین نمایند و میانگین توصیه های پزشکی،

هوای  مانند گوناگونهای  بگونه ای که رژیم میکوشد با آسیب ،ی هستیمئفاجعه اجتماعی نو تماشاگر، هر روز جمهوری اسالمی کفایت و ناالیق

به کشتار و نسل  ،و سدها روش دیگر ،چینی تقلبیه میکروب و ویروس، وارد کردن مواد خوراکی مسموم، استفاده از داروهای آلوده، آب آلوده ب

رژیم جمهوری اسالمی از بهترین شرایط زندگی، بهداشتی، حتی درمان در  فاسد در حالی است که سردمداراناین کشی مردم ابران بپردازد. 

 .بر خوردارند درمانگاهها و بیمارستان های اروپا و آمریکابهترین و گرانترین 

به تندرستی و بهداشت مردم ایران رژیم  لیل عدم توجهبد (ساله 2کودک )شامل یک  لردگان به ویروس اچ آی ویدن مردم بیگناه شفاجعه مبتال 

و میرفت که تبدیل  به یک شورش بزرگ و دامنه  انگیختخشم همگانی را بر از ستم رژیم جمهوری اسالمی بر مردم منطقه بود که  آشکار نشان

 پس از حضور در محل استاندار آن بود که واکنش رژیم به خواست مردمتنها  از آن جلوگیری شد.وبگر رژیم کدار گردد که با حمله نیروهای سر

خود داری  به بیماران درمانگاهها از پخش نتایج آزمایشهاو نیز رژیم خواسته است  . "از سوء تفاهمی که ایجاد شده عذر خواهی میکنیم" میگوید

یش کنند و بجای کنش سریع و معالجۀ مردم و کودک بیگناه و ریشه کن کردن این بیماری سخت درمان پذیر، که ازهم پاشیدگی خانواده ها را در پ

را به فساد اخال قی متهم مردم از وزیر گرفته تا بهیار،  خواهد داشت، بی هیچ شرمی به شهروندان توهین مینماید و بجای مجازات همۀ مجرمان،

 .میکند

حکومت هوش ترین و سازنده ترین انسانها هستند، سزاوار چنین  مردمانش نشان داده اند از بابزرگ ایران، که گهواره تمدن دنیا بوده و  کشور

خود و چپاول و غارت  گرایس پداده که جز صدور انقالب وا ساله خود نشان 40. رژیم در درازای عمر نیست یو تبهکار عقب مانده، فاسد

 ثروتهای ملی ایران هیچ برنامه ای برای توجه به بهزیستی و تندرستی ایرانیان ندارد. 

در شهرستان لردگان استان چهارمحال و  یچنار محمود نفری 1400یروستادر یک  تنهاتن  90این چنین است که بر پایه گزارشها 

برابر میانگین در خاورمیانه )یک در  64روستا  این سد بیماری در و این نشان میدهد که در مبتال میشوند ایدز مخوفبه بیماری  یاریبخت

 .هزار( است

 یاریبا  ،آمده هموطنان را به میدان ،مستقل از رژیم ،دارد وظیفه  که یاد کرده است در چنین شرأیطی به استناد قسمی  ایران  جامعه پزشکی
را تا برقراری حکومت مردمساالری در   لیاقت و فاسد رژیم بردارد وامور پزشکی  معالجه و نقاب از چهره بی ،خارج کشور  پزشکان ایرانی

 .بگیرد به دست  آینده زود و برای جلوگیری از کشتار مردم بیگناه

جمهوری اسالمی  گونه واکنشی به این مردم کشی و بیکفایتیشوربختانه جامعه به اصطالح آزاد جهان برای سود کوتاه مدت اقتصادی خود هیچ

، در کنار مردم ایران و بویژه مردم دردمند یجهان جامعه وظیفه خود میداند در راه آگاه کردن جبهه همآهنگ مبارزان ایران. ه استنشان نداد

فرستادن دارو  میکند تا با نهای بهداشتی بین المللی در خواستاز سازما جبهه همآهنگ مبارزان ایران لردگان قرار گرفته و به افشا گری بپردازد.

 .گرددجلوگیری از همه گیر شدن این بیماری در منطقه بهداشتی برای مردم ایران  هایو یاری

 

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا(:

انجمن مردم  آزادی و عدالت، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن زنان پارسی در سوئد،انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و 

جبهۀ ملی ایران اروپائی زرتشت شناسی، بنیاد دموکراسی در ایران، پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران، پیمان برای دموکراسی،  بنیاد ساالری،

جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، جنبش رنسانس  ، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،خارج از کشور

فرزندان فردوسی، حزب دموکرات مردم ایران، سازمان اتحاد برای نجات ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان،  -ایرانی

ر مشروطه پادشاهی، سازمان سربـاز، سازمان سکوالرهای دموکرات ایران، سازمان سازمان ایران پاد  ، سـازمـان پیـام، سازمان جوانان هوادا

نگهبانان ایران جاوید، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، سازمان مشروطه خواهان 

همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و بلوچ، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان 

گرۀ همبستگی ایرانیان، نگهبانان نانون خرد، کفرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد، ک شورای راهبردی ایران، همبستگی نیویورک،

 یکپارچگی ایران
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