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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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 Political سياسی

  

  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٧ جون ١٠

 

 )توفان(اطالعيه حزب کارايران

    داعش درتھرانۀ تروريستی جنايتکارانۀدرمحکوميت حمل
  

اس زنانه از در ساختمان ، ساعت ده وسی دقيقه چند فرد مھاجم با لب]جوزا[ خرداد ماه١٧صبح روزچھارشنبه، 

مراجعات نمايندگان مجلس وارد شده و به سمت نيروھای حفاظت تيراندازی  کرده ودقايقی  بعد نيز رسانه ھای 

اين حمالت طبق گزارشات رسمی . در جنوب شھر تھران خبردادند" مقبره خمينی" انتحاری درمحل ۀداخلی از حمل

وليت اين عمل ؤباند تبھکار حکومت اسالمی داعش مس.  ذاشته است مجروح برجای  گ۴٠ کشته وبيش از ١٢کشور 

  . عھده گرفته استه تروريستی را ب

مولود  .... که حکومت اسالمی داعش وآنچه در منطقه جريان دارد، در سوريه وعراق و يمن وافغانستان  اينيکم

 ممالک منطقه براساس ۀتجزي. استمريکا ومتحدينش عربستان سعودی اامپرياليسم غرب به سرکردگی امپرياليسم 

  .گيرد وجز اين نيست منافع ومصالح صھيونيسم اسرائيل صورت می

ری با ال ميليارد د١١٠مپ با عربستان سعودی و قرارداد  ديدار دونالد ترۀکه عمليات تروريستی تھران نتيج ايندوم  

خاطر ه قطر ب تنش ميان عربستان و. ويژه بين عربستان وايران استه اين کشور ، دامن زدن به تنش درمنطقه  ب

  .  اقتصادی اين کشور نيز درھمين چھارچوب قابل تبيين استۀنزديکی قطر با ايران و محاصر

 تروريستی به ايران سوای ماھيت نظام جمھوری اسالمی به قصد ايجاد آشوب و جنگ داخلی ۀکه حمل اينسوم 

ئيد ھيچ فرد و جريان مترقی أگيرد و نمی تواند مورد ت  مردم ايران صورت میوتجزيه وکشتار وسالخی

  . وميھندوستی باشد ، بشدت محکوم است و بايد عليه آن ايستاد

سياست تروريستی  امپرياليستی بی ثبات سازی    خارجی  وۀکه پاسخ جمھوری اسالمی درمقابل  توطئ  اينچھارم

مين أچنين سياست ارتجاعی نمی تواند ت اوضاع و تشديد سرکوب مردم  است وايران، سياست بھره برداری ازاين 

 آن ضامن ۀپارچ آزادی وآسايش مردم وصفوف متحد ويک. آرامش ومدنيت داخلی باشد  امنيت و ثبات وۀکنند

با عربده کشی و بگير وببند داخلی وپايمال کردن .پيروزی بر تروريسم ومزدوران رنگارنگ  امپرياليسم است

  .ی ترين حقوق مردم نمی توان به جنگ اجانب ودشمنان مردم ايران رفتئابتدا
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به بازماندگان اين حمالت تروريستی، اين اقدام کثيف وضد بشری را ضمن ابراز تسليت ) توفان(حزب کارايران

کند فرا می  مردم ايران را به اتحاد وايستادگی درمقابل  خطراتی که ايران را تھديد می کند و  محکوم میقوياً 

  .خواند

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۶ ]جوزا[خرداد ماه ١٧چھارشنبه 

 

  

  

 

 


