
 را  "حرم شاهچراغ"به مردم در  جنایتکارانه حمله

   !محکوم می کنیم 

از  خبرگزاری آبان  چهارم  چهارشنبه  روز  اسالمی  جمهوری  های 

و   شیراز  شهر  در  شاهچراغ"  "حرم  داخل  به  مسلحانه"  "حمله 

نفر خبر    2۱نفر و مجروح شدن بیش از    ۱۵کم  کشته شدن دست 

گزارشات  .دادند این  اساس  بین    ،بر  در  کودک  دو  حداقل  کنون  تا 

اند.  حملهین  اکشته شدگان   ب  شناسائی شده  واقعیت  ه  همین 

به   خوبی  حمله  که  دهد  می  شاهچراغ"  نشان  اقدام "حرم    یک 

که به هیچوجه نمی تواند از سوی نیروهای  ه است  جنایتکارانه بود

 مردمی صورت گرفته باشد. 

 

کار خود  چنینی رژیم در گذشته، بسیاری این عمل تروریستی را  با توجه به تجربه دسیسه های این 

دانستند امنیتی جمهوری اسالمی  در همین حین دستگاه های  دیکتاتوری    ،رئیسی   ،.  رئیس جمهور 

کرد حاکم   کرده داعشی ":    که   مطرح  ما  را  کار  این  که  کردند  اعالم  رسما  عاما،  ایم".  ها  این  مل  چه 

در ماهیت ضد  شکی    ، در واقعیت امرداعشیان حاکم بر ایران اقدام  تروریستی کار داعش باشد و چه  

 .  باقی نمی گذارداین حرکت انقالبی و ضد مردمی 

 

و برای آزادی آنها از سلطه ظلم و ستم  نیرو های انقالبی که به خاطر مردم    این، امر روشنی است که

هی در  و  هرگز  اند  گرفته  بر  دهند.  سالح  نمی  قرار  خود  حمالت  آماج  را  عادی  مردم  زمانی  تنها  چ 

جنایاتی  به  نیروهائی   کنندچنین  می  کاری  که    اقدام  هر  به  مردمی شان  ضد  اهداف  پیشبرد  برای 

آنان   برای  زنند.  می  کند"دست  می  توجیه  را  وسیله  اقدامات  "هدف،  از  مانده  جا  به  تجربه  یک   .

به زمان در قدرت بودن سعید امامی در وزارت اطالعات    ۱373سال  تروریستی جمهوری اسالمی به  

این    لیدر حرم  امام هشتم شیعیان در مشهد بمب کار گذاشتند وکه    جمهوری اسالمی بر می گردد

را دادند  عمل  نسبت  مجاهدین  روبعدها  .  به سازمان  و  امامی  بازداشت سعید  از  دست  شدن    پس 

، مشخص شد بمب گذاشتن در آن حرم نیز کار خود  ای زنجیره ایقتل هوزارت اطالعات در ارتکاب به  

   بوده است. برای پیشبرد مقاصد ضد مردمی اش این دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی 

 

به گونه ای به    مسئولین جمهوری اسالمی  ، "حرم شاهچراغ"امروز در مورد اقدام تروریستی اخیر در  

نشانه رفته اند.    خودشانبسوی  را  اتهام    ، انگشتخود   به دست  اظهارات ضد و نقیض پرداخته اند که

رئیسی  مثالً   گفتابراهیم  زنجان  به  سفرش  جریان  بی در  و  "اغتشاش  حرکت :  زمینه  های  نظمی 

جاری در  توده ای  به اعتراضات    را  "حرم شاهچراغ" به این نحو کشتار    " و.کندتروریستی را فراهم می 

  جمهوری اسالمی نیروهای سرکوب    بیش از چهل روز است  در شرایطی که  داد. همچنین  نسبت ایران  

خامنه    ، دنرا به قتل می رسان  و کودک پیر و جوان و زن و مرد    ،هر روز در خیابانهای شهر های مختلف

مردم    ای، اتحاد  خواستار  پیامش  در  هم  اسالمی  جمهوری  وقیح  یعنی  )ولی  وی  پایگاه  تنها  بخوان 

سرکوبگر(   مقنیروهای  و  آنان  امنیت  و  مردم  جان  به  او  قول  به  که  شد  کسانی  آنان  علیه  دسات 

 .دارنداحترامی روا می اعتنائی و بی بی 

 

از مسئولین خواست    نیزروزنامه کیهان که به بیت رهبر وابسته است    قابل توجه است که در این میان

نکن مدارا«  و  »مماشات  معترضان  با  دیگر  حکومت  حمله،  این  از  :"پس  که  "دکه  این  به  توجه  با   .

را مورد  "حکومت" تا جائی که می تواند با وحشیگری تمام توده های انقالبی یا به قول آنان "معترضان"  

ا نهایت وقاحت خود را به نمایش  د، نویسنده روزنامه کیهان با این سخن تنهحمالت خود قرار می ده

است کلی،    .گذاشته  طور  عمل    مجموعهبه  از  اسالمی  جمهوری  استفاده  سوء  اظهارات  این 

عمل تروریستی  قرار دادن  با دستاویز    آنها  می دهد.  را نشان  و منافع آن برای حکومت  اخیر  تروریستی

مردمی که بیش از چهل روز است با چنگ و دندان در شهر    در مقابل حمله به "حرم شاهچراغ" شیراز  

 



به مردمی که تاکنون چند صد کشته و    ،های مختلف با نیرو های سرکوب جمهوری اسالمی در جنگند

هزاران نفر مجروح و بازداشتی برای رسیدن به آزادی داده اند اخطار می کنند که با شدت بیشتری به  

 داد. قتل و جنایت خود ادامه خواهند 

 

انقالبی جمهوری اسالمی   پاسخ قهر ضد  این واقعیت که  بر  تاکید  ایران ضمن  چریکهای فدائی خلق 

اعمال قهر انقالبی از سوی جوانان و توده های بپاخاسته است و با تاکید بر این امر که بدون تشکل و  

ز را محکوم کرده  "حرم شاهچراغ" شیرا عمل تروریستی حمله به ،راه انقالب هموار نمی گردد   ،تسلیح

تداوم انقالب تا نابودی    ، عشیان حاکم بر ایران تنها راها شر داعش و د  و بر این باورند که برای خالصی از

ان حافظ  وجمهوری اسالمی به عنحاکمیت    تمامیتپایان دادن به    نظام سرمایه داری وابسته حاکم و

 این نظم ظالمانه می باشد. 

 

 ! وکر غارتگران نابود باید گرددجمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، ن

 ! یر کارگران و توده های ستمدیده ذفقه ناپوپیروز باد مبارزات 

 ! نان ،کار، مسکن ،آزادی و استقالل
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