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 Political سياسی

   
  فدائی خاق ايرانای چريکھ
  ٢٠١٧ جون ٠٩

  
  

  پيرامون حوادث تروريستی اخير در تھران
 

 جون ٧ برابر با ١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد١٧( صبح امروز ١٠حوالی ساعت 

ساختمان مجلس شورای اسالمی و ھمچنين قبر خمينی در تھران به طور ) ٢٠١٧

ھا  ھمزمان ھدف تھاجم نظامی افراد مسلحی قرار گرفت که خبرگزاری ھا از آن

در جريان درگيری اين افراد با . اعش نام برده اندبه عنوان تيم ھای تروريستی د

 ساعت طول ۵ حدود و امنيتی جمھوری اسالمی که مجموعاً  نيروھای انتظامی

مورين و أ نفر از م١٢تاکنون ، بر اساس گزارشات خبرگزاری ھا، کشيد

لی آن خبرگزاری ھای  مطابق گزارشاتی که منبع اص .نده ا تن زخمی شد۴٢کارگزاران رژيم و مردم عادی کشته و 

 قبر خمينی و در داخل ۀجليقه ھای انفجاری خود را در محوط،  تن از مزدوران داعش ٢،  جمھوری اسالمی ھستند

به رغم گزارشات اوليه مبنی بر دستگيری يکی از مھاجمان ، به ادعای رژيم . مجلس شورای اسالمی منفجر کردند

داعش نيز پس از گذشت مدت کوتاھی از  . مينی کشته شده اندخ و قبرشورای اسالمی  مھاجم به مجلس ۶ھر 

وليت اين حمالت را بر عھده گرفت و تصاويری را در اين رابطه در سايت ھای ؤمس، حمالت تروريستی مزبور

، شمار فزاينده   کوتاھیۀ، در فاصل  پس از وقوع حمالت تروريستی امروز .وابسته به خود به نمايش عموم گذارد

با " ابراز ھمدردی"، به پشتيبانی و  مقامات دولت ھا و نيروھای امپرياليستی با محکوم کردن حمالت امروزای از 

   .، پرداخته اند  تبھکارترين رژيم ھای داعشی بوده استۀ زمردررژيم جمھوری اسالمی که خود 

ه و مجروح شدند بدون شک  امروز که در جريان آن از جمله تعدادی از مردم بی گناه کشتۀحمالت جنايتکاران

بی . موجب نگرانی به حق توده ھای تحت ستم ما در تمام کشور شده و فضای ناامنی و بحران را گسترش داده است

 از طرف ھر نيروی ضد خلقی از -شک رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی خواھد کوشيد از اين عمليات تروريستی 

 - ) را به عھده گرفته است وليت آنؤھر چند داعش رسماً مس(شد جمله تروريست ھای خود رژيم صورت گرفته با

ھا به عنوان يک دستاويز برای گسترش فضای  در جھت اھداف پليد خود بھره برداری نموده و به خصوص از آن

  . وحشت و ترور و اختناق ھر چه بيشتر در جامعه استفاده کند
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 خليج فارس و تشديد تنش بين کشورھای منطقه ۀخير در منطقحمالت امروز را نمی توان بدون ارتباط با تحوالت ا

مپ با سفر به عربستان سعودی و عقد قراردادھای نظامی الت در شرايطی اتفاق افتاد که تر اين حم .بررسی کرد

حمالت امروز در خدمت . در پيشبرد سياست ھای جنگی خود قدم ھای باز ھم بيشتری برداشت، جديد با عربستان

ھای نظامی و سرمايه داران تبھکار بين المللی  ھا و صاحبان کارتل آشکار جناح ھای جنگ طلب امپرياليستمنافع 

که اين حمالت به سياست  ھمچنان. قرار دارد که از گسترش سياست ھای جنگ طلبانه و ميليتاريستی بھره می برند

االران بين المللی مشروعيت ھر چه  جمھوری اسالمی در خدمت به اھداف جنگ سۀھای ضد خلقی و جنگ طلبان

می بينيم که عوامل جمھوری ،  ھم اکنون با وجود گذشت مدت بسيار کوتاھی از حوادث امروز  .بيشتری می دھد

مردم زير پرچم حکومت و عليه " اتحاد"اسالمی و دستگاه ھای تبليغاتی اين رژيم با دستاويز داعش در حال تبليغ 

 ۀاين حمالت بھان. ن سياست ھای جنگی حکومت را تھديد به برخورد قاطع می کننداخطرات امنيتی بوده و مخالف

بسيار خوبی به مقامات حکومت می دھد تا از دخالت ضد انقالبی جمھوری اسالمی در سوريه و عراق و يمن دفاع 

 ۀمخالفان اين سياست جنگی را زير تازيان ، ھا توسط افکار عمومی مردم ايران و با توجه به محکوميت اين دخالت

 به طور طبيعی به گسترش فضای جنگ و ناامنی در امريکا، سياست  ھمچنين  .حمالت قلمی و عملی خود بگيرند

 تسليحاتی دامن زده به طوری که رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی که در طول ۀاين منطقه و تشديد مسابق

شدت در حال وز در شرايط فقر و فالکت مردم بامر،  ضد خلقی بوده ۀھای اين مسابق ز طرف سال گذشته يکی ا٣٨

  .تخصيص منابع بيشتر مالی به بودجه ھای جنگی خود می باشد

 ايران به روشنی به تمام توده ھای محروم و تحت ستم ۀ چند سال اخير در سطح منطقه و در کشورھای ھمسايۀتجرب

 ھا و سگان زنجيری ژيک است که توسط امپرياليستيسترات ارتجاعی و ضد انقالبی ۀک پروژنشان داده که داعش ي

و ش ساخته و پرداخته شده و توسط ھمين ھا تغذيه و تسليح شده و ھر جا که جنبش اعتراضی مردم به پا خاسته ا

ان توده ھای تحت ستم در به ج، ھا و سرمايه داران غارتگر رشد يافته   از چنگال امپرياليستئیبرای آزادی و رھا

، ھر روز مدارک جديدی مبنی بر در ھم تنيدگی آشکار داعش و دار و دسته ھای   اتفاقاً  .منطقه انداخته شده است

واقعيت  . ھای جاسوسی و اطالعاتی در سراسر دنيا افشاء می گردد تروريست اسالمی ديگر با بسياری از سازمان

،  امپرياليستیۀھای ضد انقالبی داعش به عنوان بخشی از يک پروژ  فعاليتاين است که يکی از بزرگترين نتايج

، ، محدود کردن آزادی ھای دمکراتيکسرکوب و به حاشيه راندن نيرو ھای انقالبی و جنبش ھای اعتراضی

 در خدمت سرمايه داران تبھکار و خون آشام  ست که صرفاً ئیگسترش فضای ناامنی و وحشت و جنگ افروزی ھا

در چنين چھارچوبی ست که می توان گفت که رژيم داعشی جمھوری اسالمی که در تمام  . ن المللی قرار داردبي

شدت مورد نفرت اکثريت توده ھای زحمتکش و محروم قرار ه در يک بحران شديد دست و پا می زند و ب، زمينه ھا

خود را برای يک تعرض گسترده تر " داعش"و " تروريسم"زير نام مبارزه با ، ، با توجه به حمالت اخير  دارد

  .ضد خلقی عليه توده ھای تحت ستم ما آماده می نمايد

ھا   دست امپرياليستۀامروز فعاليت ھای جنايتکارانه و ضد خلقی نيروھای مرتجعی نظير القاعده و داعش که ساخت

ھا دشمنان  ن می دھند که امپرياليستبيش از پيش به تمام مردم خاورميانه و از جمله مردم ايران نشا، می باشند

اصلی توده ھای تحت ستم اين منطقه ھستند و رژيم ھای وابسته ای چون جمھوری اسالمی درست در خدمت به 

سياست ھای جنگی امپرياليستی است که خود را درگير جنگ در سوريه و عراق و يمن و انجام اقدامات تروريستی 

اين رژيم در حال حاضر کانال اصلی نفوذ و سلطه گری امپرياليسم در .  اندو توطئه گرانه در نقاط ديگر کرده

 امروز و کشتار مردم بی گناه را ۀ خلق ايران در حالی که حمالت مسلحانئیاز اين رو چريکھای فدا.  ماستۀجامع
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کليت رژيم داعشی بر اين امر تأکيد دارند که تنھا با مبارزه در جھت سرنگونی انقالبی ، به شدت محکوم می کنند 

و دسته ھای مزدور و ضد  جمھوری اسالمی توسط توده ھای مبارز می باشد که امکان جلوگيری از رشد و نفوذ دار

  . انقالبی ای نظير داعش و شرکاء در کشور ما فراھم می شود

  !مرگ بر امپرياليسم و سگان زنجيريش

  !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  زنده باد انقالب

  

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد١٧

 
 


