
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۵ نومبر ٠٢
  

ليبرتی توسط  اردوگاهدر محکوميت کشتار ساکنان 

  !میاسالجمھوری 
در اثر پرتاب ده ھا موشک به اردوگاه ليبرتی، محل استقرار افرادی از سازمان روز گذشته 

 سازمان ملل اريای عالی پناھندگانسيمجاھدين خلق ايران که در خاک عراق تحت نظارت کم

با توجه به ھمکاری دولت . ديگری نيز مجروح شدندتن کشته و تعداد  ٢٣به سر می برند،  

مسلحی چون مزدور عراق با رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی و در شرايطی که اين رژيم امکان سازماندھی نيروھای 

را در عراق پيدا کرده است، جای ترديد نيست که جنايت اخير در ليبرتی " حشدی شعبی" ًو اخيرا" جيش المختار"

 جنايت بار اخير و حمالت ديگری از ۀحمل. ھوری اسالمی با حمايت دولت عراق صورت گرفته استتوسط رژيم جم

اين نوع که ھر بار منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مجاھدين مستقر در عراق گشته و ھر بار محکوميت ھای 

رغم تمامی اين اعالم ه ی دھد که بنشان م، ولين سازمان ملل را به دنبال داشته است ؤ و مسئیامريکاظاھری مقامات 

ھای قدرت ھای امپرياليستی در حفاظت از جان و امنيت ساکنان اردوگاه ليبرتی، رژيم " ضمانت"ھا و " محکوميت"

ھای الزم از سوی اين قدرت ھا و دولت عراق برای تداوم  "ضمانت " در عملوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  .ن اردوگاه را در اختيار داردي کشتار و سرکوب پناھندگان ساکن ااقدامات جنايتکارانه اش در

 افراد وابسته به ً شديدا ناامنھای ريخته شده که بيانگر موقعيت از طرف ديگر تداوم اين حمالت وحشيانه و خون

دن به ي که برای رس-ال را در مقابل رھبری سازمان مجاھدين خلق ايران ؤاين س، سازمان مجاھدين در عراق می باشد 

 چه واقعيت ھائی و يا ٢٠١١ قرار می دھد که حداقل پس از توافق سال -سم دوخته است ياليت امپريقدرت چشم به حما

   است؟ از عراق گشته اين سازمانوليت ؤچه مصالحی مانع از خارج کردن افراد تحت مس

کمپ مقرر شد که اعضای اين سازمان به تدريج از ،  بر اساس توافق رھبری مجاھدين با دولت عراق ٢٠١١ل در سا

در ھر حال به . ھا به ديگر کشورھا فراھم شود جا نيز تدارکات انتقال آن ليبرتی انتقال يافته و از آناردوگاه اشرف به 

 جمھوری ۀاني وحشۀد حمليی مجاھدين می توان داشت بار انقالبيھای غ استيت و سي ماھۀرغم ھر نظری که در بار

 يک اقدام ۀبه مثاب  و کشتار آنان را -  که به عنوان پناھنده در عراق شناخته شده اند-روھای مجاھدين ياسالمی به ن
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ايت ًدا محکوم نمود و تأکيد کرد که ضمانت نيروھای مرتجع به جمھوری اسالمی در ارتکاب به جنيشد، جنايت کارانه 

   .د باشن المللی در رابطه با حقوق پناھندگان میين بيآشکار به معنی نقض قوان اخير به طور

 ۀکشتار وحشيان،  خلق ايران که ھمواره از حقوق پناھندگان و حفظ جان و سالمت آنان دفاع کرده اند ئیچريکھای فدا

ًچون دفعات قبل شديدا محکوم  ھم، المی مجاھدين مستقر در اردوگاه ليبرتی را از طرف رژيم ددمنش جمھوری اس

     .دانندھا می  کرده و حفظ امنيت و انتقال آنان به يک مکان امن را حق طبيعی و انسانی آن

  !سم جمھوری اسالمیياليم وابسته به امپريمرگ بر رژ

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۵بر وکت ا٣٠

 

 
 


