
 ل! استیصا سر  از تییجنا ، کرد احزاب  مراکز به موشکی حمله

  که   اسالمی  جمهوری  جنایتکار  رژیم  (1401)  آبان  23  دوشنبه  روز

  لرزه   به   پایش   زیر   را   زمین  ایران   سراسر  در  ها   توده   بزرگ   خیزش

  دیگر   بار  عمومی،  اذهان   انحراف   و   نمائی  قدرت   جهت  است، انداخته

  توسط   ،  را  عراق  کردستان  در   مستقر  ایران  کردستان   احزاب  مراکز

  داد.  قرار  حمله   مورد   پهپاد   و   موشک   با  خود  جنایتکار  پاسداران سپاه

 قرار  پاسدارن  سپاه  پهپادی   و  موشکی   حمالت  مورد   که   مکانهائی 

  کردستان   دمکرات  حزب  به  مربوط  سنجق   کوی  شهر  نزدیکی  در  گرفتند

  زحمتکشان   لهکومه   به   مربوط   سلیمانیە  توابع   از  “زڕگویز”  در  و  ،

  تن   8  و  باخته  جان  نفر  3  تاکنون  حمالت  این  طی  در  شده  منتشر  گزارشات  اساس  بر  .  بودند  کردستان

  محکومیت   با  حمالت  این  است.  گذاشته  جای  بر  نیز  مالی  خسارت  بمبارانها  این  و  اند  شده  زخمی

  اما   شد.  مواجه عراق  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  و  عراق  کردستان  اقلیم  مسئولین  و  عراق  دولت

  پاسداران  سپاه  در   سیدالشهدا"  "حمزه  قرارگاه  فرمانده   اصانلو،  تقی  محمد  جمله  از   سپاه  مسئولین 

  حمالت   به   سپاه  نکنند،  سالح   خلع  یا  و  اخراج  را  ُکرد   احزاب  بغداد  و  اربیل   که  زمانی  تا  "   که  کردند  اعالم

 از  سپاه  که  کرد  تهدید  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور،  مدمح حتی  .دهد"می   ادامه  خود

  قرار   هدف   هستند،  جا  آن   در   کرد  احزاب   اعضای   او  گفته   به   که   هم   را   مسکونی  مناطق  بعد  به  این

  ،احزاب  این  خود  بر  عالوه که  دهند می  رخ   شرایطی  در  جنگی  اقدامات  و  ها خوانی رجز  این  داد.  خواهد

  نداشته   وجود  نظامی  فعالیت  گونه  هیچ  مناطق  این   در  که  ندا  کرده  تاکید  نیز  بشری  حقوق  های  نهاد

 است.

 

  ای   مسلحانه  فعالیت  که  کنند  می   اذعان  خود  که  جریاناتی  استقرار  محل   به  موشکی   حمله 

  در  مردم  نفرت  و  خشم  آتش  که  شرایطی  در  ، ماه  مهر   6  در  پیش   چندی  بمباران  همچون  ،ندارند

  اقداماتی   چنین  از  اسالمی  جمهوری که  دهد  می نشان  کشد  می  شعله  کردستان   سراسر  شهرهای

  این   از   ناشی   را  کردستان  سلحشور   مردم  انقالبی   جنبش  که   کندمی   تعقیب  را   مردمی  ضد   هدف  این

  ضمن  رژیم  فریبکارانه سناریوی   این   با دهد.  جلوه شده  رهبری  "ایران  از  خارج"   از  که   جنبشی   و   جریانات

  سنگین   های  محکومیت  صدور  برای  میاسال  جمهوری  جالدان  دست  تا  کوشد  می  عمومی  افکار  فریب

  ضد   قضایی  های  دستگاه  که   را  اخیر  انقالبی   و  جوش  خود  خیزش  شدگان  دستگیر  علیه  اعدام  احکام  و

 سازد.  تر  باز اند کرده سازی  پرونده برایشان  خلقی

 

  محل   به  تعرض  در  اسالمی   جمهوری  ددمنش  رژیم  جنایتکارانه   اقدام  ایران  خلق   فدائی   چریکهای

  چنین   که   کنند  می   تاکید  دیگر  بار و  نموده  محکوم  را  اقدام  این  خلقی   ضد   اهداف  و  کرد  نیروهای  استقرار

  مقابل   در  اسالمی  جمهوری  سردمداران   استیصال   از   بلکه  وامانده  رژِیم  قدرت  از  ای   نشانه   نه  اقداماتی 

  قادر   انداخته   راه  ایران  سراسر  در  که  کشتاری  با  رژیم   این  شود.   می   ناشی  ایران  مردم  انقالبی  جنبش

  همه  رغم  به  کنون  تا  و  گرفت  شکل  امینی  )مهسا(  ژینا  قتل  با  که  است  نشده  جنبشی  سرکوب  به

 ندارد.  ایستادن سر که داده نشان اما  گذاشته  جای  بر که اسیری هزاران و داده که  شهدائی

 

 گردد!  باید نابود غارتگران، نوکر زحمتکشان، دشمن اسالمی جمهوری

 آزادی! برای ایران  ستم  تحت خلقهای و زحمتکشان  و کارگران  مبارزات ادب تر توفنده چه  هر

 

 ایران  خلق فدایی چریکهای

 2022 نوامبر 15 با برابر 1401 آبان  24

 

 


