
 

گانی و مبارزه مدنی ات سرنگونی جمهوری اسالمیغ ا با زمان آن رسیده هک  هب پا خیزد اریان ملت  تصاب هم
 اریانیان ملی   یگتسبمه کنگره   و  اریان  مبارزان  همآهنگ  جبهه  مشترک آگاهیناهم 

قتل و با توسل به ترفند های عوام فریبانه  تهدید،چهل و یکسال است که بحرانهای بزرگ را با توسل به ارعاب،  جمهوری اسالمی ایران

علت  منتهی شده است.منابع حیاتی کشور  زیست و ، تخریب محیطبه تخریب روابط بین المللی هاپشت سر میگذارد. تمسک به این ترفند 

خودی خط کشیدند و خودی ها یک مشت  بین خودی و غیر مالیان اصلی همه این مصائب به همان روز های اولیه انقالب بر میگردد که

بودند و غیر خودیها  به بیگانه،  وابسته یا روشنفکران تهی مغز باصطالح همراه با ،انسانهای عقب مانده فکری و یک گروه اوباش و ارازل

در  ،که میدهدنشان  اجتماعیی پژوهشها .می تپید برای ایران قلبشانکه  پرستانی بودند میهنو یا  متخصصینراتها ، اندیشمندان، کتکنو

کوشش  با نام مذهببا ترفند و  ،مرد هستندهم  آنها %99که  ،نفر  2000با شمار  تنها مافیای جمهوری اسالمی ،چهل و یکسال گذشته

 ولی این کوششها همیشه نا موفق مانده است. .کنندتبدیل  مالیان برده و ملت ایران را به امت بیهوده کردند تا

است.  از کشور چین همه گیر بیماری مهلک و یک تعمدی واردات که همانا ننگین هستیم  این حکومت  خیانت  آخرین  شاهد  هم اکنون

تا ویروس به قم  ادامه داد را ایران و چین انتقال دو سویه مسافر بین  همچنان به دو ماه گذشته در ها خودی وابسته به ماهان هواپیمایی

تا کنون حکومت ننگین مالیان نه تنها در جلوگیری پخش این ویروس واگیر کاری انجام نداده بلکه با انجام . وسپس به همه ایران کشیده شد

 ،خرافات ، تبلیغو زیارتگاه ها امامزاده ها ،ها مسجد، نبستن مجلس انتخاباتبهمن، لغو نکردن  22نمایش مسخره  پاییاقداماتی مانند بر

این باعث پخش  ،پزشکان و درمانگاه هادروغ گفتن به مردم در باره شمار مبتالیان و مردگان، یاری نرساندن به و  خواندن دعا بجای مداوا

از آبانماه  ی خود را که قیام براندازانه را، ، ملتیکشوردر  کشنده این بیماری ویروس با پراکندن تا شدند تصاعد هندسی با در ایران ویروس

 و از خیابانهای ایران در مرد و زن و جوان مسئولیت کشتار هزاران از و همزمان دمجبور به خانه نشینی کن د،پیگیری میکر 98

برای  ،ناامن کردن منطقه بقصد ،مراجع بین المللی سیاه به جعبه پس ندادنو  عمدی هواپیمای اوکراین ساقط کردنبرای  پاسخگویی

  تمدید کند. خود را بقای بحران سازی با ساله خود 41شیطانی  و طبق روال رار بجلو کندف مدتی

ایران وارد شده، به کشور بدست مالیان ویروس کورونا ،سرداران سپاه سران جمهوری اسالمی و در اثر بی لیاقتی و سود جوئی ،که اکنون

 نه تنها توانایی و لیاقت مدیریت چنین بحرانی جمهوری اسالمی و مالیان،و گروه اوباش و ارازل  ترفند های گذشته کار ائی ندارد بار دیگر

و یا برای سود جویی  اند و آقا زاده ها اختصاص داده یهابه خود یا وسائل و داروهای الزم رابلکه  ،دنندار ،اند که خود ایجاد کرده ،را

. ویروس به همه جای ایران شده اند تر زودفرار کرده اند و باعث پخش  کوچک تر رهایبه شه خود یاز شهرهامالیان نیز . احتکار میکنند

بال  با این ،ترویج خرافات همچون کتمان کردن و دروغ پردازی و ،خود تالش میکند با همان سیاست های گذشته مالیان گرچه حکومت

 نیست. ی ملت بزرگ ایرانولی دیگر این روش ها پاسخگو .برخورد نماید

در این  روزهایی که ملت ایران باید با  شادمانی به استقبال  بویژهفزاینده مردم و نبود هرگونه امکانات رفاهی و امنیت اقتصادی،  رگرچه فق

و مدیریت  بحران  از سوی  مردم غیور کشور مان عملکرد جشنهای  ملی نوروزی برود، بسیار غم انگیز است، اما هوشیاری و حسن 

این برای از میان بردن خطر اصلی در ایران، که همان جمهوری مالیان است، تبدیل کند و  خوبن تهدید  جدی را به یک فرصت میتواند ای

   .و آزادی را به کشور برگرداند حکومت نابکار  فرود آوردخود چون گدازه های آتشفشان بر سر  لیاقتی را بی

امکان تظاهرات میلیونی  براندازی در خیابانهای  کشور را از میان برده اند،  ،بیشرمانه  با این حیله ،ضحاکیان  حاکم بر ایران که اکنون

 مرزاعتصابات سراسری تا  بر قراری همبستگی ملی در جهت همآهنگی ویک ایجاد  برای فرصت بی همانندی موقعیت میتواند این

 منشا میتواند ملت دلیر ایران میداند که جمهوری اسالمی صورت در غیر این .زمینگیری کامل جمهوری اسالمی و فروپاشی مطلق آن باشد

 تا سرنگونی و مبارزه مدنی اعتصاب همگانی»اعتصابات فلج کننده با شعار  برایاراده ملی  پخش  در این راه .باشدبزرگی  انسانی فاجعه

  .اشدب و برقراری حاکمیت ملی ه زودترچهر سر نگونی برای  عامل بزرگ همآهنگ کننده میتواند رسانه هاشبکه های مجازی و  در« کامل

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ملی ایرانیان


