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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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  )اقليت(سازمان فداييان 

	٢٠١١ اپريل ٠٩

  

	!کنيم  محکوم میق را مجاھدين در عراۀکشتار وحشيان
 

ف، تعدادی از بامداد روز جمعه، نيروھای ارتش عراق با حمله به اردوگاه اشر

اساس يکی از ه ب. مجاھدين مستقر در اين اردوگاه را کشته و زخمی ساختند

 صبح به وقت اروپا منتشر ٩ھای شورای ملی مقاومت که در حدود ساعت  اطالعيه

 نفر زخمی ٣٠٠ زن کشته و بيش از ۶ نفر از جمله ٢٣شده، در اين تھاجم وحشيانه 

 .کيد شده استأل افزايش کشته و مجروح شدگان تدر اين اطالعيه بر احتما. اند گشته

  .ای است کار خامنه کار مالکی به حکومت جنايت ی دولت جنايت اين کشتار ھديه

حفاظت جان مجاھدين در اين اردوگاه در حالی به ارتش و دولت مالکی واگذار شده 

با حمله به ھا دست در دست دولت ايران داشته و اين دومين بار است که  است که آن

  .زنند  آنھا دست میۀمجاھدين غيرمسلح، به کشتار وحشيان

ضمن محکوم کردن اين جنايت، خواستار پايان دادن به ) اقليت(يان ئسازمان فدا

  .باشد کشی مجاھدين در عراق می نسل

ول اصلی حفظ جان مجاھدين مستقر در ؤسازمان ما اعتقاد دارد که سازمان ملل مس

  .و بايد با اتخاذ تدابيری مانع تکرار اين فجايع گردداردوگاه اشرف است 
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خواھد که با اعتراض به اين  ھای چپ و حقوق بشر می سازمان ما از تمامی سازمان

از حقوق انسانی مجاھدين مستقر در اين اردوگاه، در پايان دادن به اين  جنايت و دفاع

  .نندوضعيت ياری رسا

ص شدن عوامل اين کشتار و محاکمه و مجازات خواستار مشخ) اقليت(يان ئسازمان فدا
 .آنان است
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