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سخنان علی خامنه ای در مورد واکسن کرونا
دانش ستیز و ناقض حق زندگی میلیون ها ایرانی است
هموطنان گرامی,
ویررروج یدیررد کرونررا کوویررد )19-یررس سررات اسررت کرره در ایررران دیررداد می نرردا از همرران روزهررای اوت رهبررری ا ا
پانرردمی کرونررا را نخسررت کتمرران کررردآ سرر ک ن را کرر خ ررر و پررک از ن یررس وط رره قلمررداد نمررود و دعرردب درره
شرریوه ای دررد و درری هنمررار مرردیریت کررردا ایررن سیاسررت ناراسررت و ی و قلرر واقعیررت منمررر درره گسررتر
سرررریی دیمررراری کرونرررا در کشرررور شررردا درررا ویرررود زحمرررا یان رسرررای کرررادر پزشرر ی در دیمارسرررتان اآ کنتررررت
پانرردمی کرره دیرهن ررا هرراز شررده دررودآ میسررر نشررد و درریش از دویسررت ن ررر از ایررن دزرگررواران فررداکار درره همررراه
شمار زیادی از ش روندان یان داختندا
رهبررر یم رروری اسرر می در مارراحبه اخیررر خررود در مررورد واکسررن هررای مری ررا ی و ان لیسرری دررا درری رروی ی
درره دانررش دشررری یرران میلیررون هررا ایرانرری را فرردای ان رراره هررای ایررد وووویس می نرردا او واکسررنی را ررری
نررد مرحلرره ای و زمررایش دررر روی ده هررا هررزار ن رررآ
حیحررا
می نررد کرره دیرراری هم رراری ی ررانیآ پررک از
ازسرروی یامعرره دررین اومللرری علررو پزش ر ی پریرفترره و مررویز شررده اسررتا ایررن ح ر ح ررومتی رهبررر یم رروری
اسرر می ,شرر روندان ایررران را از اسررت ادو ایررن واکسررن هررا درررای یلررو گیررری از ادررت و شرریو دیشررتر در ایررران
م رو و زمینه انتشار ن را ده دی ر کشورها و نتیمتأ خت این دیماری خ رناک را هیر مم ن میسازدا
پایرره ای رررین حررق از زمرررو ححرروی دشررر حررق حیررا اسررتا میترره دفررا از ححرروی دشررر و ررادر پزشررق ححرروی
دشررر در ااررران -واررن ایررن اررمی نادخردانررم رهبررر یم رروری اس ر می در ک ر د ررا دادن درره یرران ودرره خ ررر انررداختن
س ر متی ایرانیرران را درره شررد حبیرره میقننرردا یررن اررمی نشررانه اش ر اری اسررت کرره مررا را وامی ردار درخواسررت
کنرری کرره ح ومررت ایررد وووویس دایررد از سیاسرری کررردن هسررتی و سرر مت شرر روندان ایررران دسررت دررردارد و
د داشرررررررت نررررررران را دررررررره کارشناسررررررران و پزشررررررر ان ممرررررررر در ایرررررررن حررررررروزه واگررررررررار کنررررررردا
از یامعرره پزشرر ی ایررران هرر خواسررتاری کرره از موقعیررت خررود اسررت اده کرررده و نیازمنرردی کشررور درررای یرره
واکسررن هررای مررورد قبرروت یامعرره پزش ر ی ی ررانی را درره مس ر ووین د ماننرردا مرررد ایررران سررزاوار اقرردا سررریی
درررای ماررون مانرردن و خا مرره دادن درره ایررن دیمرراری واگیررردار مرگبررار هسررتندا حیررا ایررلی رررین حررق دشررر
استا
وین ۱۲ ,ژانویه ۲۰۲۱
()۲۲/۱۰/۱۳۹۹

پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

