
 قرارگاه اشرف در عراق ی ساکنان رحمانو اعتراض بو کشتار بی
 خبر کوتاه بود

 .شان کردندکشتار

تَ لزارگاٍ  ُای هتجاّر ّ در ُن دستی تا رژین جٌایت کار جوِْری اسالهی در تْافك تا اهپزیالیستػزاق  یرژین دست ًطاًدٍ

تزتزهٌطاًَ تا ُا را  اس آىتي  ُا دٍیاًَ حولَ کزد ّ است ّحطایزاى یي خلك ساسهاى هجاُدکَ هحل سکًْت اػضای  اضزف

  .رساًید لتَ لتّ لثلی  ی ُای گزم ّ سزد ّ تا ًمطَ سالح

کطتار . دارد یص را اس ایي اػوال فجیغ تیاى هیتَ خطن آهدٍ ّ ًفزت ّ اًشجار خْ جٌایت ا ّجداًی اس اتؼاد ُْلٌاک ایيُز اًساى ت

خْد تزخْردار حفاظت اس دفاع ّ اهکاى گًَْ  تزًد ّ اس ُیچ  اسارت تسز هی ًْػیدر پٌاُی کَ دفاع ّ تی ُای تی  اًساى

 .هحکْم استایدئْلْژیک  ُای ًظز اس تفاّت در سزاسز جِاى صزفًیزُّای هتزلی ّ تطز دّست  اس جاًة  تزدید ًیستٌد؛ تی

 

ػزاق یک کطْر اضغالی است  ًْضت؛ایزاى هی ػزاق ّ رژین جوِْری اسال یٍ ایي جٌایت را تٌِا ًثاید تَ پای رژین دست ًطاًد

هٌاتغ کَ تزای غارت ایي ًیزُّای اضغالگز  جا هستمزًد؛ آىدر ّ ُن پیواًاى جٌایت کارش  ّ ًیزُّای ًظاهی اهپزیالیست آهزیکا

آّارٍ ّ را  ُشاراى ًفزجا کطتَ ّ  ّ حدّد یک هیلیْى ًفز را در آى اًد ثزّت ّ ًفت ػزاق تَ آى کطْر لطکز کطی کزدٍهلی ، 

اضزف در ضاى تزای ایزاًیاى ساکٌاى اردّگاٍ  ًَ تٌِا دلایٌاى اًد،  اًد ّ سًداى اتْغزیة را راٍ اًداختَ خاًَ خزاب کزدٍّ سخوی 

 .است کاهلي پیدا در ایي کطتار ضاى  کثیف ُای دستسْسد، تلکَ  ػزاق ًوی

 

ساسهاى خْیص ًیش  رُثزی ی ّ فزصت طلثاًَُای غیز اصْلی  در ػیي حال لزتاًی سیاست ،ثاختگاى لزارگاٍ اضزفهتاسفاًَ جاً

سیاست تکیَ . کٌد ای تَ چاٍ دیگز پزتاب هی ص را اس چالَاػضایتا ضکست سیاسی ّ کطیدٍ ضدى کارش تَ تي تست، کَ  ،تاضٌد هی

هثارسٍ تا رژین  ی تَ تِاًَدر اهزّس  ّ ارّپا هزیکاتکیَ تَ اهپزیالیست آًظیز صدام حسیي در گذضتَ ّ  ُای ارتجاػی تَ دّلت

ساسهاى ی  اس تدًَاًساًیت کار ایي رُثزی را تَ اًشّای کاهل کطاًدٍ ّ هٌجز تَ آى ضدٍ کَ دضوٌاى جوِْری اسالهی ایزاى 

 .را تْجیَ کٌٌد آىساسهاى  رُثزاىّ  لزتاًی تگیزًد

  

ُای آسادی خْاٍ اًتظار دارین کَ یکپارچَ اس  هثارس ّ اًمالتی  ّ اًساى ّ ًیزُّای ُای سیاسی ساسهاى ی احشاب ّ ُوَ ها اس

ّ ضزکای هتجاّسش ا ُای ػزاق ّ ایزاى ّ اهپزیالیست آهزیک لزارگاٍ اضزف تَ حوایت تزخیشًد ّ تزضد دّلت حمْق ساکٌاى

 .اًد پیطگاٍ تاریخ رسْا ّ هحکْم تزدید آهزیي ّ ػاهلیي ایي جٌایت ُن چْى جٌایت کاراى صثزا ّ ضتیال در تی .اػتزاض کٌٌد

     

 !قرارگاه اشرف بپا خیسیم برای حفظ جان ساکنان
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