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 عمليات تروريستی داعش درتھران را محکوم می کنيم   

 

 

 

 

 

  

  

خرداد، دو رشته عمليات توسط دو تيم تروريست و انتحاری درمحوطه مقبره خمينی و ساختمان اداری  ١٧صبح امروز چھار شنبه 
خبرھای ضدونقيضی را درمورد اين حوادث منتشر  ،يهلخبرگزاريھا و رسانه ھای جمھوری اس/می درساعات او.داد مجلس رخ

وارد محوطه آرامگاه خمينی می شوند و به روی  مطابق گزارش رسمی پايگاه اط/ع رسانی وزارت کشور، يک تيم دونفره.کردند
يم تروريستی ت .حاضرين درمحل تيراندازی می کنند که يک نفر با عمل انتحاری و نفردوم دراثرتيراندازی مأموران کشته می شوند

دوم متشکل از چھارنفرواردساختمان اداری مجلس شورای اس/می می شوند تعدادی از محافظان، کارکنان و مراجعه کنندگان درآن 
سرانجام سه تن ازاين افراد دراثر تيراندازی مأموران و نفر چھارم با عمليات .جا وطبقات فوقانی ساختمان را به رگبار می بندند

 .می شوندانتحاری کشته 

  

عمليات خود ھنگام ورود به ساختمان اداری ازھا  که تروريست" اعماق"داعش با انتشار يک ويدئوی کوتاه  از شبکه خبر رسانی 
نفر  ۴٠بيش از  و نفر کشته ١٢دراثر اين دو اقدام تروريستی و تلخ،  .انجام اين عمليات را برعھده گرفت ،مجلس تھيه کرده بودند

 .زخمی شده اند

  

وحشيان داعشی توأم با . درھرنقطه ازجھان که باشد، بايد به شدت محکوم شود مرتجعين آدمکش داعش عمليات کور و تروريستی
پھنه جھان گسترش داده و تشديد نموده   دراروپا و درتمام شان درعراق و سوريه، عمليات تروريستی خود را روند تضعيف موقعيت

عمليات داعش تا ديروز مردم بی دفاع اروپا اگرکه  اين نکته مھم را ازنظر دورداشتنبايد ی گردد تا آن جا که به ايران برماما .اند
سياست ھای رژيم و ازعواقب  را درکوچه و خيابان به خون می کشيد و امروز پای آن به تھران بازشده است، اين نتيجه مستقيم

براين تبعيضات گوناگونی که ازطرف رژيم مذھبی و شيعی  ع/وه.مداخ/ت گوناگون جمھوری اس/می درکشورھای منطقه است
بيش  طی چند سال اخير حاکم عليه اقليت ھای ملی و مذھبی ازجمله اقليت ھای دينی بخصوص سنی مذھب ھا اعمال می شود

  .ساخته استازپيش تشديد شده و بطور واقعی زمينه ھای داخلی برای بذرپاشی و پرورش نيروھائی از نوع داعش را نيز فراھم 

  

  .عمليات تروريستی داعش درتھران و کشتار مردم بی دفاع را محکوم می کند) اقليت(سازمان فدائيان

ھای ملی و و اعمال تبعيضات گوناگون علی اقليت  هتمام سياست ھای مداخله جويانه رژيم درمنطق ھمچنين) اقليت(سازمان فدائيان
 .را قوياً محکوم می کندمذھبی 

  

ھای خارجی  ھای رژيم تروريست جمھوری اس/می بويژه سياست سياست مجموعه براين باور است که اين) اقليت(سازمان فدائيان
اين رژيم ارتجاعی  درکشور ھای منطقه است که ترور وکشتار را به داخل مرزھای کشور کشانده است و تاآن  و مداخ/ت

  .نيز برسرمردم ايران خواھد بودبرسرکار ھست، سايه شوم جنگ و کشتار و ترور 

 
 

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس)می 

  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  )اقليت(سازمان فدائيان 

١٣٩۶ خرداد١٧  
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