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  است "وظیفه ملی"یک  و پشتیبانی از آن اعتصابات سراسری  پیوستن به

عوامل  .  برای رسیدن به آزادی و نجات ایران بهره گیرنداز هر فرصتی  ند  مردم ایران توانسته ا 
انتخابات    ادغام چهار نوع  با   ترفندها برای جمع کردن بیشتر مردمتالشها و  رژیم اسالمی با همه  

روز متفاوت  یک  همبستگی ،  در  جلوی  را   نتوانستند  ایرانیان  ملی  اینبار  مرد  . بگیرند  فراگیر  م 
این    . اعتبار نمودند  بی  رژیم را رسوا و در نزد جهانیان  ،هابا نرفتن به پای صندوق   بشایستگی

نابودی فرهنگ کهن ایران    که بهدف  غاصب و مستبد   یبرای بزیر کشیدن حکومت   همبستگی مردم
  ،است  ه دست زددفاع    برای جلو گیری از هر جنبش ملی و میهنی به خشونت و کشتن مردم بی   و

 . تاسه بسیار کارآ بود

موفقیت پیرو سراسری  ، این  شده   اعتصابات  همه   است  آغاز  بهمت  آزادیخواه،    که  مبارزان 
چهل و دو    دوران  بار سنگین   تا کنون که   ،های محروم و میهن دوستان نیرو  ان،مندکار   ،کارگران

ای قرار دارد که سالها مردم  در نقطه   . اکنون مام میهن، انجام میشود نده اکشید  بدوش  را  ساله
 . میکردند را روز شماری   انتظارش

گوناگون جامعه یک صدا  ، که کارگران و اقشار و سر نوشت ساز در این لحظات تاریخی 
به ویژه آنان که در صف   ،آغاز نموده اند پشتیبانی از اعتصاب کنندگان را  اعتصابات قانونی

خانواده های   هادر این روز  که  داریم توجه. اول اعتصاب فداکاری میکنند، ضروری است 
و   سراسریاعتصابات  پیوستن بهدارند.  یاری هم نیاز بسیار به  شجاعاعتصاب کنندگان 

و نجات کشور   مردم   ضامن پیروزی است که "وظیفه ملی" یک  از آن هر چه بیشتر   پشتیبانی
 .  خواهد بود

رژیم را   تا بتوانیم  مرسانیب یاری  به اعتصاب کنندان همه  است  الزم در این روزهای تاریخی 
تنها نیروی پایان نا پذید ملت است که   کنیم. کشور را آزاد و از وجود اهریمن پاک  و  مختل 

 انجام برساند. میتواند این وظیفه تاریخی را به 

 پاینده ایران
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