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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  وف افسائی ؤر
 ٢٠١٧ جون ٠٩

 

   محکوم استعمليات تروريستی اسالمی در تھران قوياً 

  

سفانه أ تروريستی اسالمی که ھمزمان در دو منطقه در تھران انجام گرفت، متۀ يک حملۀروز چھار شنبه در نتيج

 جنايتکارانه ۀوليت اين حملؤمس) داعش(گروه تروريستی اسالمی .  نفر زخمی برجای گذاشت۵۴ه و   نفر کشت١٣

 تروريستی و آرزوی  بھبودی برای ۀضمن تسليت به خانواده ھای قربانيان اين حمل. را بر عھده گرفته است

اسالمی و رژيم اسالمی ايران   مردم را به ھوشياری و مقابله با تروريسم ۀمجروحان و ھمدردی با مردم تھران، ھم

  . خوانم فرا می

که  رغم اين علی.  محکوم استبدون ترديد تروريسم اسالمی و کشتارمردم بيگناه در تھران و ھر جای ديگر، قوياً 

 تروريستی کوچکترين ۀخود رژيم اسالمی يک دولت و رژيم تروريست تمام عيار است، اما اين روش جنايتکاران

تجربه نشان داده که تنھا .  کارگران و مردم آزاديخواه در ايران عليه جمھوری اسالمی نداردۀجايگاھی در مبارز

 مردم و ۀعنوان بھانه ای برای سرکوب مبارزات حق طلبانه رژيم اسالمی از فضای ترور و ناامن بودن جامعه ب

خود اين امکان را به رژيم بايد مردم با ھوشياری و صف مستقل . بسيج افکار عمومی به نفع خود سود می برد

اسالمی ندھند و با رد ھرنوع عمليات تروريستی پشت سر رژيم اسالمی ايران که خود دولتی تروريستی است به 

 .خط نشوند

سس و مروج تروريسم اسالمی است و طی ؤاين يک واقعيت انکارناپذير است که رژيم اسالمی  ايران خود بانی و م

يت يک دولت تروريست در ترور مخالفانش در داخل و در خارج از ايران فعال  سال حاکميتش در ظرف٣٨مدت 

بوده و تروريسم اسالمی يک رکن اساسی اسالم سياسی بوده و خود دولت اسالمی  ايران سرمشق گروھھای 

 تروريستی ۀ جنايتکارانۀاين حمل. تروريستی اسالمی و از جمله داعش  در خاورميانه و سراسر جھان بوده است
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که ھميشه " آھنينی" خمينی نشان داد که چندان امنيت ۀداعش و آن ھم به مناطق حساسی چون مجلس اسالمی و مقبر

 خود خالقش را گرفته است ۀھمچنين تروريسم اسالمی اينبار يق. مقامات رژيم اسالمی ادعا می کردند برقرار نيست

وجودآورده و شروع کرده ه اسالمی که خود رژيم اسالمی ايران بو نشان می دھد که مسابقات و رقابتھای تروريسم 

 نفر ۶٠رھبر رژيم اسالمی خامنه ای، با القيدی ھمراه ترس کشتار و مجروح شدن بيش از . در حال گسترش است

  . ناميد و سپاه پاسداران ھم تھديد به انتقام کرد" چند ترقه"را 

 کار مردم آزاديخواه، کار کمونيستھا و کار ۀوريسم دولتی از جامعکوتاه کردن دست دستجات تروريسم اسالمی و تر

بايد مردم مبارز و نيروھای انقالبی ضمن ھوشياری کامل با . جنبش سرنگونی طلب انقالبی رژيم اسالمی است

ی نيروی متحد و متشکل خود و مستقل از رژيم برای امنيت جامعه و خنثی کردن ھر اقدام تروريستی اسالمی و دولت

مردم و نيروھای انقالبی بايد ھشيارانه تالش کنند که آگاھی . و جلوگيری از سناريوی سياه در جامعه به ميدان بيايند

و اتحاد در بين تمام مردم مناطق مختلف در ايران گسترش يابد و نگذارند رژيم اسالمی با ايجاد تفرقه و انگشت 

  . اش سوء استفاده کند برداری سياسی ھميشگیاتھام به طرف اقليتھا از اين وضعيت برای بھره 

  !رژيم اسالمی خود بخش بزرگی از مشکل است نه راه حل

  ! مرگ بر رژيم اسالمی ايران

  ١٣٩۶ ]جوزا[ خرداد١٧ برابر با ٢٠١٧ جون ٧

  

 

 


