
   نيروهايبه جنايتكارانه ارتش عراق هجوم
  !مي كنيممحكوم را  مجاهدين 

  
 دولت ، مرداد۶ از روز سه شنبه ،ارش خبرگزاريھار اساس گزب

 بطور عراق به محل استقرار نيروھای مجاھدين در اين کشور
 اردوگاه  کاملکنترلدر تالش است تا حمله کرده و وحشيانه 

تن  ١٠حداقلحمله تاکنون اين ان در جري. بگيردمزبور را بدست 
و تعدادی  تن زخمی ۴٠٠ از  ساکنين اين اردوگاه  کشته و 

 نفر گزارش داده اند که با توجه به ٣٠خبرگزاريھا از بازداشت حدود . دستگير شده اند
جمھوری  رژيم وابسته به امپرياليسم عراق با دولت دست نشانده نزديک روابط 

در این حال .  وجود دارداکم بر ايرانحه رژيم جنايتکار  خطر تحويل آنھا ب،اسالمی
مقامات جمھوری اسالمی از اقدام جنایتکارانه دولت عراق استقبال کرده و خواھان 

  .نيروھای مجاھدین به ایران شده اند" استرداد"
  

به دنبال انتقال کنترل محل این رویدادھا در شرایطی اتفاق می افتد که چند ماه پيش 
، این دولت که خود  افراد سازمان مجاھدين از طرف ارتش آمريکا به دولت عراقاستقرار

  به نيروھای سازمان مجاھديندست نشانده امریکا در آن کشور است برای وادار کردن
 برای قات مختلفيتوسل به تضيو بر قراری يک سری محدوديتھا ، به خروج از اين کشور

 که جمھوری اسالمی در ایحال در شرایط بحرانی  ، و بودهساکنين اين اردوگاه نمود
تسخير این اردوگاه و توسل دولت عراق به نيروی نظامی برای  آن دست و پا می زند،

، امتيازی برای رژیم مزدور جمھوری اسالمی محسوب کنترل نيروھای مستقر در آن
  .می شود

   
 ٣اردوگاه که حدود سرنوشت ساکنين اين   نيرو ھای پليس عراق به اين محل،با حمله

ھزار نفر تخمين زده می شود در ھاله ای از ابھام قرار گرفته و ھر لحظه ممکن است 
  .   مورد معامله قرار گيرد آنھابند سياسی زندگی  و در جريان يک زد

  
بدون شک حمالت اخير و اقدامات ضدمردمی ارتش عراق بر عليه نيروھای مجاھدین 

 و  در اين کشور  حق پناھندگی نيروھای مجاھدين بردتاکيبا محکوم است و ما 
ن برخورد واھاخخطرات غير قابل انکاری که تحويل آنھا به حمھوری اسالمی در بر دارد 

  .ان می باشيمپناھندگ بين الملی ناظر بر حقوق با آنھا بر اساس قوانين
  

  !مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش
 !يسم جمهوري اسالمينابود باد رژيم وابسته به امپريال

 
  با ايمان به پيروزي راهمان
  چريكهاي فدائي خلق ايران

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩ – ١٣٨٨ مرداد ٧

 


