
  !!! که در اردوگاه اشرف مورد تهاجم قرار گرفته اندهايیانسان       پشتيبانی از 
  

 "بيانيه جمعی ازکمونيست ها درباره حمله به قرارگاه  اشرف"
  

اه اشرف                            دين ساکن دراردوگ ه اعضای سازمان مجاه همگان ديده و شنيده اند که در زد و بند دستگاه حکومتی و حلقه به گوش عراق چگون

اکنان               دباره س اره وچن د و دوب مورد حمله ی وحشيانه قرارگرفته اند و چند تن ازآنان کشته شده و چند صد نفر زخمی و تعدادی دستگيرشده ان

  .اين اردوگاه مورد تهاجم قرارگرفته اند

ه       دولت حلقه ! ای عجب که گفته شده پليس عراق برای ايجاد امنيت اين افراد وارد قرارگاه اشرف شده است           ه ازسويی حلق ه گوش عراق ک ب

ای حکومت   تای خواست ه ود و درراس ه ی خ يم پاي رای تحک شان برگوش دارد، ب ايی ن ه ی آمريک ی حلق شان و ازطرف وری اسالمی ن جمه

اف            . سرمايه داری ايران و آمريکا، حاضراست که دست به هراقدام نکبت باری بزند             افع حکومت سرمايه ساالرآمريکا و من ع درهم تنيدگی من

ين اشتراک                    ل هم ه دلي حاکميت سرمايه ی جمهوری اسالمی با استخوان بندی حاکميتِ  کاشته شده درعراق بيش ازپيش عريان شده است و ب

د، درست درنقطه ی مشترک              ه ان ه راه انداخت منافع اين حاکميت ها برخالف دعوای زرگری که دردنيا برسراين و آن  مسأله مورد مناقشه ب

ا و من  ال       درخواست ه ت ح ی دول ان، يعن ت تحت نفوذش تين حاکمي شان ازآس ند و دستان ی رس اری م سويی و همک ی و هم ه تالق ود ب افع خ

  . حاضرعراق بيرون می آيد و می شود آنچه شده است

ا ساز             ی خود ب ات اساسی فکری و عمل مان نويسندگان اين نوشتار شايد دست کم به اندازه ی همين نوشته مجال برای توضيح سرخط اختالف

ازمان    ) ايدئولوژی( طرزفکر. مجاهدين نيازدارند  ن س و عملکرد سازمان مجاهدين در همين مقطع زمانی که درآن هستيم ،بنيادهای فکری اي

ان  ۵٧زمان پيدايی آن، مواضع فکری و عملی مجاهدين درسال های نخستين پس ازقيام  از  و تا به امروزبرای ما جای نقد اساسی دارد، آنچن

  . به هيچ عنوان با آنان دريک اردوگاه قرارنمی دهدکه ما را

 ازسويی ايدئولوژی مارکسيستی و انقالبی ما که تنها منافع طبقه ی کارگرو رهايی انسان و برابری را درافق ديد ما قرارمی دهد، باعث می    

رات             ان را محکوم       شود که اتفاقًا برپايه ی همين ديد انسانی خود، يورش وحشيانه به افراد و يک عده نف شتارو اذيت آن سلح و ک سياسی غيرم

وق                             . کنيم ا وجود درب ی ب ه حت ازد ک شربازهم رنگ می ب وق ب اب دموکراسی وحق دراينجا ژست های بی محتوای دستگاه سرمايه داری درب

، جايی که منافع آنان کردن مبانی حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، کنوانسيون های رنگارنگ برای به اصطالح حمايت ازحقوق انسانی افراد           

  . ايجاب کند، درمقابل اينچنين اقدامات سبعانه ای سکوت می کنند و حتی دست به تحريک و حمايت حمله کنندگان می زنند

رات ساکن             اه اشرف و نف ما کمترين نقطه ی اشتراک فکری را با سازمان مجاهدين خلق داريم،ودر اينجا فرصت نيست که به کارکرد قرارگ

ا،                 در آن بر   ه حاکميت های امريک ی ب ا چه کسی و چه دليل ردازيم ، ام ای سازمان مجاهدين و به چگونگی تحليل آنها در مورد اتفاق اخير بپ

رادِ  مخالف سياسی                                  داد اف ون فقط درقالب يک تع د و اکن ده ان جمهوری اسالمی و دولت عراق اجازه می دهد که به افرادی که خلع سالح ش

   حمله کنند؟–ی کنند  گيرم که محتوی و شکل اين مخالفت مورد قبول ما يا کسان ديگرنباشد ساکن در اشرف فعاليت م

امی وجدان                              اييم و ازتم ما اکيدًا دستگيری، کشتار و ضرب و شتم اعضای سازمان مجاهدين خلق را دراردوگاه اشرف عراق محکوم می نم

ن اين اقدام وحشيانه، به افشای ماهيت منفعت طلبانه و وحشيانه ی حاکميت های بيدارو آگاه درسراسرجهان می خواهيم عالوه برمحکوم نمود     

ها ايالت متحده امريکا و جمهوری اسالمی بپردازند و نيزبا ايجاد فشاربردولت عراق درجهت جلوگيری ازاينگونه اقدامات غيرانسانی تالش       

  .نمايند

   جاکا-) داخل کشور( جمعی از کمونيست های ايران

  ١٣٨٨اه هفت مرداد م
  



  !حمله نيروهای عراقی به قرارگاه اشرف را محکوم کنيم
  
  
داخل و خارج کشور، افکار عمومی مردم جهان را به جنايات و وحشی گری های حکومت اسالمی  مردم ايران درحالی که نفرت ميليونیدر

  . اند با وضعيت جاری ايران بی ارتباط باشدمعطوف کرده است، حمله ارتش و پليس عراق به اعضای مجاهدين در قرارگاه اشرف، نمی تو

عالوه بر . اولين تاثير اين حمله، انحراف افکار عمومی از جنايات حکومت اسالمی به مساله انسانی صدها مجاهد گير افتاده در عراق است

در قرارگاه اشرف به مذاکرات اين، در سال های اخير بارها مقامات حکومت عراق و حکومت اسالمی ايران، بر سر مجاهدين خلق مستقر 

بنابراين، اين يورش ارتش و پليس حکومت عراق در اشغال قرارگاه اشرف، نمی تواند بی ربط با اين . آشکار و نهان و معامله پرداخته اند

  .معامالت و بده و بستان های غير انسانی باشد که بين دو حکومت صورت گرفته است

  .اردوگاه اشرف شديد وشرط جان وزندگی مجاهدين درخواستار تامين بدون ق بايد شديدا محکوم کرد و عراق راصورت اين اقدام دولتدرهر

   يورش ارتش عراق به قرارگاه اشرف

، کنترل قرارگاه ١٣٨٨ مرداد ۶اعالم کرده است، ارتش عراق روز سه شنبه » ديالی«در استان » بعقوبه«يک منبع نظامی در شهر 

  .وم به قرارگاه اشرف مستقر در عراق را با توسل به زور به دست گرفتسازمان مجاهدين خلق موس

 نفر به دستور دفتر نوری مالکی نخست وزير عراق وارد اين ۴٠٠به گفته سخنگوی ارتش عراق در استان ديالی، دو گردان به استعداد 

  .اردوگاه شدند و با توسل به زور کنترل آن را به دست گرفتند

 در ٢٠٠٩ يولی ٢٩س عراق امروز سه شنبه يروهای مشترک ارتش و پليابطه با يورش به قرارگاه اشرف، خبر داد که نراديو فرانسه در ر

ن خلق يمحل استقرار اعضاء و هواداران سازمان مجاهد» اشرف«گاه يع با صدها تن از نفرات خود، با حمله به پايات وسيک سلسله عملي

  . گاه را به دست گرفتنديران کنترل پايا

ن امر به دستور دفتر يگاه اشرف اظهار داشت که برای ايد تصرف پايز با تائيک سخنگوی ارتش عراق نيبه گزارش خبرگزاری فرانسه، 

گاه يه پايات نظامی عليعمل» تصره«و » الهيد«س از دو استان يری عراق دو لشکرمتشکل از چهار صد تن از نفرات ارتش و پلينخست وز

   .را بر عهده داشتند

روهای يه به مقاومت بپردازند و نيرمسلحانه و با استفاده از امکانات اولين کوشش کرده اند به طور غيس، مجاهديک سخنگوی پليبه گفته 

  . نديز از باتوم های برقی برای کنترل آن ها سود جويعراقی ن

گاه وارد اشرف يران کردن درب ورودی پايبا و» وزربلد«روهای ارتش با استفاده از يران اعالم کرد نين خلق ايمتقابال سازمان مجاهد

 .گاه از گاز اشک آور استفاده کرده انديه نفرات مستقر در پايده و عليگرد

  .و ساکنان آنان را برعهده گرفته است از اردوگاه اشرف تيت حفظ امني، اعالم کرد که دولت عراق مسئول»ايان کلی«

اردوگاه «ما هم چنان وضعيت «: گفت خنگوی وزارت خارجه اياالت متحده، سه شنبهبه گزارش خبرگزاری فرانسه، ايان کلی، س

دوستانه  های کتبی عراق و به شيوه انسان  کنيم تا اطمينان يابيم با ساکنان اردوگاه اشرف مطابق تضمين را از نزديک نظاره می »اشرف

  ».رفتار خواهد شد

ن اردوگاه را به اجبار به کشور ين داده است که ساکنان ايکا کتبا تضمين به آمري چندولت عراق هم«: کا گفتيسخنگوی وزارت خارجه آمر

  ».اسی و مذهبی شان وجود داشته باشد، منتقل نخواهد کرديل اعتقادات سيت و آزار و شکنجه آن ها به دليگری که احتمال بازداشت، اذيد

ت اردوگاه يکا مسئوليش آمريشنبه گفته است که سه ماه پ ز روز سهيعراق، نکايی در يروهای آمريرنو، فرمانده نياز سوی ديگر، ژنرال اود

  .روهای عراقی واگذار کرده استياشرف را به ن

  خبرگزاری رويترز، به نقل از بهزاد صفری، يکی از ساکنان اردوگاه اشرف، گزارش داده است که اعضای سازمان مجاهدين خلق برای



های اين اردوگاه را با گذاشتن موانع بسته بودند، که نيروهای عراقی نيز  ه اردوگاه جلوگيری کنند ورودی اين که از ورود نيروهای عراقی ب

  .آور استفاده کرده بودند در مقابل از گاز اشک

 بشر ر کل سازمان ملل و سازمان های حقوقين اشرف دانسته و از دبيکا را مسئول حفاظت از جان ساکنيران، آمرين خلق ايسازمان مجاهد

  .روهای نظامی حکومت عراق دست به اقدام فوری به زننديورش نين المللی خواسته است برای متوقف کردن يب

  مساله بازگشت اعضای مجاهدين به ايران تحت شرايط معين

 بسيار در چنين شرايطی، موضع گيری رهبری مجاهدين خلق در رابطه با بازگشت اعضای اين سازمان در اردوگاه اشرف به ايران،

   .شگفت انگيز و سياستی توهم زا است

بعضی از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران که در «: ، با انتشار بيانيه ای نوشته است»شورای ملی مقاومت ايران«مريم رجوی، رييس 

  ».اردوگاه اشرف در عراق سکونت دارند، حاضرند با شرايطی به ايران باز گردند

، با انتشار بيانيه ای در رم پايتخت ايتاليا چند شرط برای بازگشت ٢٠٠٩ يولی ٢۶ برابر با ٨٨مرداد ماه  ۴مريم رجوی روز يک شنبه 

  .ساکنان اردوگاه اشرف به ايران تعيين کرده است

ای بر اساس اين بيانيه، چنانچه حکومت ايران در نامه ای رسمی خطاب به سازمان ملل متحد، کميته بين المللی صليب سرخ و دولت ه

آمريکا و عراق متعهد شود که اعضای سازمان مجاهدين خلق در صورت بازگشت به ايران از دستگيرى، تعقيب، شکنجه، اعدام و هرگونه 

  .پيگرد و پرونده سازى قضايى مصون هستند و از آزادى بيان برخوردارند ساکنان اردوگاه اشرف به ايران باز خواهند گشت

  . سازمان مجاهدين، بارها اعالم کرده بود که به هيچ قيمتی حاضر به تخليه قرارگاه اشرف نخواهد بوددر حالی که قبل از اين رهبری

آن هم در شرايطی که اين حکومت جانی مورد خشم . از سوی ديگر، هيچ کس به تصميمات و تهعدات سران حکومت اسالمی باور نمی کند

در يک ماه اخير نيروهای وحشی و سرکوبگر اين حکومت، صدها نفر را در خيابان و نفرت ميليون ها شهروند ايرانی قرار گرفته است و 

ها و در زندان ها در زير شکنجه به قتل رسانده اند و هزاران نفر را در سياه چال های مخوف در زير شديدترين و وحشيانه ترين شکنجه 

اهدين دست اين حکومت جانی بيافتد اگر اعدام نشود هرگز تا های روحی و جسمی قرار داده اند، قطعا هر عضو اپوزيسيون از جمله مج

بر اين اساس، اين خوش باوری سياسی و ناگهانی . روزی که اين حکومت بر سر قدرت است زندگی بی دغذغه و آرامی نخواهد داشت

 و سازمان ملل تعهد کند که حکومت اسالمی رسما خطاب به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر«رهبری مجاهدين مبنی بر اين که 

اعضای مجاهدين خلق در صورت بازگشت به ايران از دستگيری، تعقيب، شکنجه، اعدام و هرگونه پيگرد و پرونده سازی قضايی مصون 

  !؟»هستند و از آزادی بيان برخوردارند ساکنان اشرف به ايران باز خواهند گشت

دست حکومت عراق اسيرند و هيچ دسترسی نيز به بيان خواست های آزادانه خود و در هر صورت هم اکنون ساکنان اردوگاه اشرف، در 

 .از جمله اين که آيا موضع خانم رجوی را می پذيرند يا نه، ندارند

  ضايعات انسانی حمله به قرارگاه اشراف

ردوگاه اشرف در شمال بغداد شده وارد ا» بدون استفاده از خشونت«سخنگوی دولت عراق ادعا کرده است که نيروهای دولتی اين کشور 

  .اند، اما ساکنان اين اردوگاه عمليات نيروهای عراقی را بسيار خشن توصيف کرده و می گويند چهار نفر در آن کشته شده اند

به افراد در پی آتش گشودن نيروهای امنيتی عراق «: ای اعالم کرد شهريار کيا، سخنگوی اردوگاه اشرف شامگاه سه شنبه با صدور بيانيه

  ».غيرمسلح در ساعت هشت شب امروز، چهار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف، از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران، کشته شدند

مهدی عقبايی، سخنگوی مطبوعاتی ساکنان اشرف، نيز در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که ورود نيروهای عراقی با زور و خشونت 

  . نفر از ساکنان آن مجروح شده اند٣٠٠يش از صورت گرفته به طوری که ب

وی گفت که نيروهای پليس و ضدشورش عراق ساعت سه و نيم بعد از ظهر، پس از دو ماه سد شدن درب اصلی اردوگاه توسط مجاهدين، 

  .با لودر حصار اردوگاه را شکسته و وارد آن شدند



به گفته . اردوگاه شد»  نفر از ساکنان٣٠٠بيش از «ده که باعث مجروح شدن در اين يورش از گاز اشک آور و باتوم استفاده ش: وی افزود

  .وی حال ده نفر از مجروحان وخيم است

بهزاد صفاری از ساکنان اشرف که وکيل است نيز به خبرگزاری رويتر گفت که تعداد زيادی از ساکنان اردوگاه در يورش نيروهای عراقی 

  .زخمی و تعدادی نيز دستگير شده اند

سوی ساکنان اردوگاه اين تنهاعملياتی از«: وگاه را رد کرد وگفتاما علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق هرگونه حمله فيزيکی به ساکنان ارد

  ».برای بدنام کردن دولت عراق است

مور عراقی در اين درگيری  ما۶٠ نفر، از جمله ٢۶٠مقام های امنيتی عراق گفته است که دست کم  به نقل ازبا اين حال خبرگزاری فرانسه،

  .زخمی شده اند

  .اند سخنگوی اردوگاه اشرف، هم چنين گفته است که اعضای اين سازمان در اعتراض به اقدام نيروهای امنيتی عراق اعتصاب غذا کرده 

  موضع پارلمان اروپا

 شد، از نخست وزير عراق خواست اطمينان پارلمان اروپا در استراسبورگ، با انتشار بيانيه ای که در جلسه عمومی اعضاء آن تدوين

هيچ اقدامی از سوی مقام های عراقی انجام نشود که ناقض حقوق بشری ساکنان اردوگاه اشرف باشد و نيات دولت عراق «حاصل کند که 

  ».نسبت به آن ها را به طور واضح بيان کند

: گشت غيرداوطلبانه ساکنان اردوگاه اشرف به ايران، عنوان کرده اندباز» خطرات«اعضاء پارلمان اروپا در بيانيه خود با هشدار نسبت به 

هيچ کس، چه به شکل مستقيم يا از طريق کشور سوم نبايد مجبور به بازگشت شده و در شرايطی قرار گيرد که با خطر شکنجه يا ديگر «

  » .موارد نقض حقوق بشر مواجه گردد

محسوب ) protected person(» فرد مورد حمايت« اردوگاه اشرف بر اساس کنوانسيون ژنو پارلمان اروپا، تاکيد کرد که افراد مستقر در

برای يافتن يک شرايط «می شوند و از اتحاديه اروپا، دولت عراق، دولت آمريکا، سازمان ملل متحد و صليب سرخ بين المللی خواست 

  » .حقوقی پايدار و قابل قبول برای ساکنان اردوگاه اشرف همکاری کنند

 سازمان مجاهدين خلق را در فهرست خود از سازمان های تروريستی قرار داد، اما ٢٠٠٢الزم به يادآوری است که اتحاديه اروپا، در سال 

  .در ماه ژانويه سال جاری و در اقدامی که خشم ايران را برانگيخت، نام اين تشکل را از فهرست سازمان های تروريستی خارج نمود

 اعضای سازمان در آن ٣۵٠٠، اردوگاه اشرف که در حدود ٢٠٠٣ است که پس از حمله نيروهای آمريکايی به عراق در سال الزم به تاکيد

کنترل اين اردوگاه .  کيلومتری شمال غرب بغداد قرار دارد۶۵اردوگاه اشرف، در . مستقر هستند، تحت حفاظت ارتش آمريکا قرار گرفت

  . ای عراقی محول شده بود به نيروه٢٠٠٨نيز در تابستان سال 

 ،ريك سي مهرداد ن،ن زمانىي نفر به نام هاى فرز۴انه نيروهای سرکوبگر عراقی به قرارگاه اشرف، ين حمله وحشيان ايمتاسفانه در جر

    . نفر زخمى شده اند٣٠٠ش از يارى و مهرداد رضا زاده جان باخته و بيمحمد رضا بخت

ستى ي خواه و چپ با هر انتقاد و تضادی که با سياست های مجاهدين خلق دارد اما اين حمله ترورمسلم است که هر انسان و جريان آزادی

ران را به يون آزادی خواه و سرنگونی طلب ايسيروهاى اپوزيحکومت عراق به قرارگاه اشرف را صريحا محکوم می کند و هم چنين ن

  .  از بند و بست هاى حکومت های عراق و ايران و غيره دعوت می کندنيت و تالش براى نجات جان اعضای مجاهدين جنايمحکوم کردن ا

   .ط امن و کشور ثالث استيک محيت مجاهدين و انتقال آن ها به ين بدون قيد و شرط هم ساکنان قرارگاه اشرف و امنيمساله فورى تام

  بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu  

  ٢٠٠٩ بيست و نهم يولی - ١٣٨٨هفتم مرداد 
                                    



  
  يورش وحشيانه نيروهای عراقی

  به قرارگاه اشرف را محکوم می کنيم

  
بعد ازظهر روزسه شنبه ششم مرداد، صدها تن از نيروهای ارتش وپليس عراق، به دستور نوری المالکی،  نخست وزير ا ين کشور ، پايگاه 

نيروهای عراقی پس از آنکه .  مجاهدين خلق درعراق را ، وحشيانه مورد حمله قرار دادنداشرف، محل استقراراعضا و هواداران سازمان

به وسيله لودر، درب ورودی پايگاه را تخريب کردند، با پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل، به زور، وارد پايگاه شدند و با باتون، به جان 

يورش به محل استقرارمجاهدين، تخريب وروديها و حصارقرارگاه وضرب و . دمجاهدين افتاده و بيرحمانه به ضرب و شتم آنان پرداختن

  .شتم مجاهدين ، به قصد تصرف کامل اين قرارگاه ، ديروز نيز ادامه يافت

دراثر اقدامات وحشيانه نيروهای سرکوبگر عراقی، بيش از سيصدتن از مجاهدين زخمی شده اند که حال بيست تن از آنان وخيم اعالم شده 

بر طبق اطالعيه ای که روز گذشته توسط دبيرخانه شورای ملی مقاومت . ده ها تن ديگر نيزتوسط نيروهای عراقی  دستگير شده اند. تاس

  .انتشاريافته است ، هفت نفر از مجاهدين در اثر تير اندازی نيروهای مشترک عراقی، کشته شده اند

ت عراق ، يورش وحشيانه به پايگاه مجاهدين، ضرب و شتم وکشتار آنان را محکوم می ، اقدام جنايتکارانه دول) اقليت ( سازمان فدائيان 

دولت آمريکا که ضمانت هائی درمورد محافظت . دولت امپرياليستی آمريکا نيز نقش کمتری ازدولت دست نشانده خود در عراق، ندارد. کند

ی منافع خويش است، و در زد و بند با دولت عراق، مجاهدين را قربانی ازساکنان اردوگاه اشرف داده بود، بارديگر نشان داد که تنها درپ

  .منافع خود ساخت

سازمان ها و نهادهای بين المللی  مدافع حقوق بشر، وظيفه دارند هرچه . اکنون سرنوشت هزاران انسان ساکن اردوگاه اشرف نامعلوم است

اه آنان در عراق، به نحوی بايد حل شودکه مجاهدين از حق انتخاب محل زندگی مساله مجاهدين و پايگ. زودتر به اين مساله رسيدگی نمايند

  .واز حق پناهندگی برخوردار باشند وجان وزندگی يکايک آن ها ، بايد تضمين شود

 ايران و دربده بستان های ميان دولتهای ارتجاعی. ده ها تن ازمجاهدين توسط نيروهای عراقی دستگير وبه محل نامعلومی منتقل شده اند

خواستار آن است که تمام دستگير شدگان ، بدون ) اقليت ( سازمان فدائيان ! عراق ، خطر استردادآنان به جمهوری اسالمی وجود دارد

  .هيچگونه قيد و شرطی فورًا آزاد شوند

  
  

   مرگ بر دولت امپرياليستی آمريکا-مرگ بر دولت ارتجاعی عراق 
  

   برقرار باد حکومت شورائی-م جمهوری اسالمی يسرنگون باد رژ

  سم  يالي زنده باد سوس-زنده بادآزادی

  )تياقل(ان يسازمان فدائ

  ١٣٨٨ مرداد ٨

   حکومت شورائی- آزادی - نان -کار 
  org.minority-fadaian.www :نشانی ما روی اينترنت

:org.minority-fadaian@info آدرس الکترونيکی ما   
  
 



 
  )بعيددر ت(کانون نويسندگان ايران

 !کندحمله به قرارگاه اشرف را محکوم می                
 صدها نفر ٢٠٠٩ه ي ژوئ٢٨ برابر با ١٣٨٨ مرداد ماه ۶ها، روز سه شنبه بنا به گزارش خبرگزاری

ن يد و کنترل اران حمله کردنين خلق ايمحل استقرار اعضاء و هواداران سازمان مجاهد» اشرف«گاه يس عراق به پايروهای ارتش و پلياز ن

  .گاه را به دست گرفتنديپا

و با پرتاب گاز  ران کردنديگاه اشرف را ويدر ورودی پا» بلدوزر«س عراق در حمله وحشيانه خود، با استفاده از يروهای ارتش و پلين

اه را به تصرف کامل خود در گين پاين را در هم شکستند و ايرمسلح مجاهديکی مقاومت اعضا و هواداران غيهای الکترآور و با باتوماشک

 ۴٠٠ن خلق جان باختند و حدود ين حمله هفت نفر از اعضای سازمان مجاهديان ايهای مجاهدين خلق ايران، در جربنا به اطالعيه. آوردند

. اندا زدهدر پی اين حمله، تمامی ساآنين قرارگاه اشرف به غير از مجروحان و بيماران دست به اعتصاب غذ .اندنفر نيز زخمی شده

  :های اعتصاب آنندگان از اين قرار استخواست

  عراقى از قرارگاه؛  خروج نيروهاى -

  آزادی بازداشت شدگان؛ -

 سپردن حفاظت قرارگاه به نيروهاى آمريكايى؛  -

 اند؛ ماه است امكان ورود به اين مكان را نداشته٧المللی آه هاى بينلغو ممنوعيت حضور وآال و سازمان -

  آوريل پارلمان اروپا درباره قرارگاه؛ ٢۴نامه  اجرای قطع -

  .مجازات آمرين حمله روز گذشته به قرارگاه -

 نفر از اعضای سازمان مجاهدين خلق در ٣۴٠٠قرارگاه اشرف در استان دياله در شمال بغداد و در نزديکی مرز ايران قرار دارد و حدود 

  .  توسط نيروهای آمريکايی خلع سالح شدند٢٠٠٣ساکنان اين قرارگاه، در سال . جا سكونت دارندآن

های سياسی عراق و به ويژه دولت اين آشور، حکومت اسالمی ايران تاکنون بارها تالش کرده است تا با استفاده از نفوذ خود در ميان گروه

دين خلق نيز در همين راستا ها و احزاب مخالف خود مستقر در عراق را تحت فشار قرار دهد و حمله به قرارگاه سازمان مجاهسازمان

به گزارش . دولت جمهوری اسالمی ايران از برخورد شديد ارتش و پليس عراق عليه مجاهدين ابراز خوشحالی نمود. صورت گرفته است

هرچند که اين اقدام دولت عراق «:  مرداد، علی الريجانی، رييس مجلس شورای اسالمی، گفت٧خبرگزاری حکومتی مهر روز چهارشنبه 

  ».ها پاک کنند ديرهنگام است اما قابل تقدير است که تصميم گرفتند سرزمين عراق را از لوث وجود تروريست

يت حق پناهندگی و مصونمانندهرفعال سياسی ديگر بايد ازالمللی، اعضای سازمان مجاهدين خلق اساس قوانين شناخته شده بينبرحالی که در

آمريكايی آه حاآميت دوگانه منطقه را به عهده دارند مسئول تامين امنيت جانی اعضای اين نيروهای برخوردار باشند و دولت عراق و

  .سازمان هستند

ها و همه انسان ازکند؛ن خلق را محکوم میيگاه مجاهدي، اين حمله غيرانسانی نيروهای عراقی به پا)در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

خواهد که از ديدگاه انسانی، برای رهايی اعضای مجاهدين از سطح جهان میمدافع حقوق بشر در نهادهای چنينهم خواه ونيروهای آزادی

ران مستقر در قرارگاه اشرف، قربانی ين خلق ايت و جان اعضای سازمان مجاهدياسارت حکومت عراق بکوشند و اجازه ندهند امن

    . های ايران و عراق و منطقه شودمعامالت حکومت

  ٢٠٠٩ بيست و نهم ژوئيه -)تبعيددر(کانون نويسندگان ايران                                                      

www.iwae.org  
kanoon_dt@yahoo.com  



  
  ن مجاهدين خلق ايرانگاه سازمايدر ارتباط با حمله ارتش و پليس عراق به پا

  
 صدها نفر از نيروهای ارتش و پليس عراق به  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٨ برابر با ١٣٨٨ مرداد ماه ٦بنا به گزارش خبرگزاری ها روز سه شنبه 

 بنا به .گاه را به دست گرفته انديران يورش برده و کنترل اين پاين خلق ايمحل استقرار اعضاء و هواداران سازمان مجاهد" اشرف"گاه يپا

  .گفته سخنگوی ارتش عراق اين حمله به دستور دفتر نخست وزيری عراق صورت گرفته است

 و با بکار گرفتن باتوم  گاه اشرف را ويران کردهيدرب ورودی پا" بلدوزر"در جريان اين حمله نيروهای ارتش و پليس عراق با استفاده از 

مت اعضا و هواداران غير مسلح مجاهدين را در هم شکسته و اين پايگاه را به های الکتريکی و پرتاب گاز اشک آور اعتراض و مقاو

در جريان اين حمله چهار نفر از اعضا و هواداران سازمان " دبيرخانه شورای ملی مقاوت"بنا به خبر . تصرف کامل خود در آورده اند

  .داشت می شوندمجاهدين خلق جان خودشان را از دست می دهند و صدها نفر ديگر زخمی و باز

تاريخ و پيشينه روابط دولت عراق با رژيم جمهوری اسالمی و همچنين تالشها و توطئه های هميشگی جمهوری اسالمی برای تحت فشار 

قرار دادن سازمانها و احزاب مخالف خود مستقر در عراق، ترديدی باقی نمی گذارد که حمله به پايگاه مجاهدين خلق با نقشه و تحت فشار 

دولت عراق در همانحال که برای تثبيت پايه های حاکميت خود، حفظ يکپارچگی عراق و حل . م جمهوری اسالمی صورت گرفته استرژي

و فصل منازعات داخلی به همکاری و مساعدت های دولت امريکا چشم دوخته است اما هيچگاه نمی خواهد اتحاد و همکاری استراتژيک 

حمله به پايگاه مجاهدين خلق يک همدستی و خوشخدمتی آشکار به رژيم جمهوری اسالمی . ر هم بزندخود با رژيم جمهوری اسالمی را ب

  .است

حزب کمونيست ايران ضمن محکوم کردن حمله دولت عراق به پايگاه مجاهدين خلق، از همه نيروهای سياسی اپوزيسيون ايران و نهادهای 

 امنيت و جان هواداران و اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در عراق مدافع حقوق بشر در سطح جهان می خواهد که نگذارند

  . شودقربانی بند و بست های نيروها و دولت های منطقه ای

  

  حزب کمونيست ايران

  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩ -١٣٨٨ مرداد ٧

 م استروهاى عراقی به اردوگاه مجاهدين در خاک آن کشور محكويحمله ن
 

ن در قرار يس ضد شورش عراق به محل استقرار اعضا مجاهدي ضربت و پلیروهايه نيژوئ٢٨ روز سه شنبه ، اعالم شدهیبنا به گزارشها

ش از ين اين اردوگاه توسط نيروهای عراقی آشته شده و بيطبق اخبار منتشر شده تا آنون هفت نفر از ساآن. حمله آرده اند" اشرف"گاه 

 . وح شده اند و اين اردوگاه به اشغال اين نيروها در آمده استصد نفر مجريس

 و برای خوشخدمتی به آن به اين حمله دست ی اسالمی بنا بدرخواست جمهور، حاآم بر عراقی ـ مذهبیشکی در اين نيست که دولت اسالم

يسيون جمهوری اسالمی مستقر در خاک عراق  و دولت حاآم بر عراق در چند سال گذشته فشار بر نيروهای اپوزی المالكینور. زده است

 در منطقه قرار داده و همواره بعنوان متحد یاسيك اسالم سي و استراتژیك مذهبيدئولوژي ای هایه همكاريرا افزايش داده و آنرا دستما

 .  عمل آرده استی اسالمیجمهور

  بايد برای نجات جان و زندگی ساکنين . رانه را بايد محکوم نمودبهانه حمله ارتش عراق به اين اردوگاه شده هر چه باشد اين حمله جنايتکا

  ن اردوگاه اشرف دفاع آنند و انتقال ي ساآنی مدافع حقوق بشر موظفند از جان و سالمتی و سازمانهایکشورهای غرب. اين اردوگاه تالش کرد

 . ايندن اردوگاه به کشورهای اروپائی را بعنوان پناهنده سياسی تضمين بنمين ايساآن



ون يسي اپوزیاسياز سازمانها و احزاب س. ميكنيا محكوم مين اردوگاه اشرف را قوي ضربت و ضد شورش عراق به ساآنیروهاي حمله ن،ما

ن اردوگاه و برای جلوگيری از توطئه های دولت عراق عليه اپوزيسيون مستقر در آن کشور ين اي ساآنیت جانين امني تضمیم برايخواهيم

  . رانه انجام دهنديگي را پ خودیتالشها

 

 ٢٠٠٩ه ي ژوئ٢٩  -ست يمبارزان آمون

  

  حمله به اعضای سازمان مجاهدين 

  توسط دولت عراق شديدا محکوم است 
طبق گزارشات منتشره توسط مجاهدين خلق ايران، در دو روز گذشته نظاميان عراق به ساکنين کمپ اشرف که اعضای سازمان مجاهدين 

بر اساس اين گزارشات در اين حمله . تند حمله کرده و بطور وحشيانه ای آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اندخلق در آن مستقر هس

  . تعدادی از اعضای اين سازمان مجروح و تعدادی دستگير شده و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند

حزب از همه . ان پايان دادن فوری به اين سرکوبگری استحزب کمونيست کارگری اين جنايت دولت عراق را شديدا محکوم ميکند و خواه

سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان و نهادهای بين المللی ميخواهد که دولت عراق را محکوم کرده و برای پايان دادن به اين سياست 

  . سبعانه و ضدانسانی تحت فشار قرار دهند

اعضای سازمان مجاهدين مستقر در اين کمپ انتقال داوطلبانه آنها به يک کشور امن و ثالث همانطور که ما بارها گفته ايم تنها راه نجات 

  . است

  
  رانيست کارگری ايحزب کمون

 ١٣٨٨ مرداد ٧، ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩

  

 !محکوم می کنيم" برخورد ضدانسانی حکومت عراق با مجاهدين خلق را قويا

 
در روز چهارشنبه هم ) اشرف(ن خلق در عراق يس و ساکنان اردوگاه مجاهدين پلايری ميبر اساس گزاشات سازمان های حقوق بشر در گ

    .دهند یشنبه شب خبر م ی سه  کشته٨ تا ٧ها از  یخبرگزار. افته استيادامه 

ن خبرگزاری يا. ران استناد کرده استين خلق ايس عراقی و اعضای سازمان مجاهديک افسر پليی  تدپرس به گفتهيخبرگزاری آسوش

ن افسر خواسته که نامش فاش يا. د کرده استيي نفر را تا٧س عراقی که در صحنه حاضر بوده، خبر کشته شدن يک افسر پليارش داده که گز

  .ی دادن اطالعات را ندارد د، اجازهيگو ینشود، چون م

ن ي زخمی از ساکنان ا۴٢۵است، خبر از کی اردوگاه اشرف واقع ياله که در نزديت ديی فرماندار وال خبرگزاری آلمان با استناد به گفته

 .اند  دهيب دين آسيان حمله به مجاهديس در جري مامور پل٣٠ن گفته است، ين فرماندار همچنيا. اردوگاه داده است

  .ز ادامه داشته استيس عراق و ساکنان اردوگاه اشرف در روز چهارشنبه نيان پليری ميبه گزارش خبرگزاری فرانسه ناآرامی و درگ

  ری مقامات عراقیيگ ضعمو

  ای که در  نامه ن دفاع کرد و گفت که طبق موافقتياز حمله به اردوگاه مجاهد” هيالعرب“ونی يزيی تلو ر دفاع عراق در مصاحبه با فرستندهيوز



طبق . رندياق را بپذد قانون عريوی افزود، ساکنان اردوگاه با. ن حمله بالمانع بوده استيکا امضا شده، ايماه نوامبر سال گذشته با آمر

. ی بوديکايروهای آمرير نظارت نيش از آن زيش مسئول کمپی هستند که پيتی عراقی از سه ماه پيروهای امني، ن اد شدهيی  نامه موافقت

  .ن خلع سالح کرده بودنديش از ايی ساکنان اردوگاه اشرف را پيکايروهای آمرين

ران خواهد يل دولت اين را تحويای از اعضای مجاهد نگرانی کرده که دولت عراق عدهران، ابراز ين خلق ايا، سخنگوی مجاهديار کيشهر

ک از ساکنان اردوگاه اشرف به اجبار به کشوری منتقل يچ ينان داده که هيکا گفته است که دولت عراق اطميک سخنگوی دولت آمرياما . داد

  .گرد و سرکوب در انتظارشان باشدينخواهند شد که خطر پ

 رانيت دولت ايضاابراز ر

به گزارش خبرگزاری مهر در روز . ن ابراز خوشحالی کرديه مجاهديس عراق عليد پليران از برخورد شديدولت جمهوری اسالمی ا

ر است که يرهنگام است اما قابل تقدين اقدام دولت عراق ديهرچند که ا,: ، گفتیس مجلس شورای اسالمي، رئیجانيچهارشنبه، علی الر

  ,.ها پاک کنند ستين عراق را از لوث وجود تروريد سرزمم گرفتنيتصم

اعالم کرده است به افراد ساکن کمپ بايد " همانطور که سازمان ما قبال. محکوم می کنيم " ما حمله دولت عراق به کمپ اشرف را شديدا 

ر صليب سرخ جهانی و کميساريای عالی پناهندگی سياسی اعطاء شده و شرايط انتقال آنها به کشورهای امن از لحاظ پناهندگی زير نظ

بايد در مورد سرنوشت سياسی اشان " در چنين شرايط امن به لحاظ پناهندگی است که اين افراد خود راسا. پناهندگان سازمان ملل مهيا شود

ا توسط هر نيروئی به هر نوع تحميل شرايط اجباری به ساکنان اين کمپ و تصميم گيری در مورد سرنوشت سياسی آنه. تصميم گيری کنند

 . هر شکل و وسيله ای محکوم و مردود است

بهمين .  اعدام برای آنها نخواهد داشت  معنائی جز شکنجه های وحشيانه و ل اعضای کمپ مجاهدين به رژيم جمهوری اسالمی ايرانيتحو

  . ی پناهندگان سازمان ملل واگذار شودخاطر نيز بايد در شرايط حاضر اداره اين اردوگاه به صليب سرخ جهانی و کميساريای عال

  .محکوم می کنيم " ما بار ديگر حمله نيروهای نظامی دولت عراق به اردوگاه اشرف را قويا

  

  )راه کارگر(هئيت تحريريه سايت سازمان کارگران انقالبی ايران

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠

 هم در تهران هم در اشرف: دفاع از انسانيت

 
 حکومت نظامی را با زور باتوم وگاز اشک آور و  گر رژيم جهل و جنايت در تهران و شهرهای ديگر ايراندر حالی که نيروهای سرکوب

گلوله اعمال می کنند، همتايان بی رحم عراقی آنها جان عده ای ديگر از ايرانيان را درپايگاه مجاهدين در عراق، شهر اشرف، به وحشيانه 

 زخمی آمار روز اول اين تهاجم است که يادآور رفتار ارتش ضد بشر اسرائيل با ٢٦٠شته و ک٤بيش از . ترين طريق ممکن سلب می کنند

  . فلسطينی های بی دفاع و مظلوم است

مورد تاييد آمريکا به چنين » دمکراسی«اين رفتار نيروهای عراقی حکايت از ماهيت حکومتی دارد که در آنجا مستقر است و به عنوان يک 

و اين بی شک آينده ای است که در انتظار تمام نيروهای مردمی و دمکراتيک عراقی است که قرار . ی مشغول استقانون شکنی وحشيانه ا

 . است روزی دراين کشور برای درخواست مطالبات خود دست به تظاهرات و اعتراض گری بزنند

ی است که در ايران، آغاز پايان را برای رژيم ضد اما آنچه بيش از هر چيز ديگری از اهميت برخوردار است هم زمانی اين حمله با جنبش

ديديم که از همان روز اول اين جنبش رژيم به نحوی ديوانه وار سعی در از ميان بردن همه ی خطرات . بشری و ضد ايرانی اعالم می دارد

هزاران بازداشت و . به بهانه های واهیاعدام های وسيع در سيستان و بلوچستان و نيز اعدام های ديگر . بالقوه و بالفعل برای خود دارد



و اينک يک . کشتن دهها نفر زير شکنجه، به گلوله بستن مردم در خيابان ها و ضرب وشتم پيرزنان و کودکان در کنار ساير معترضان

سی به هيچ حرکت ديوانه وار و از روی وحشت، نسبت به مجاهدينی که هزاران کيلومتر دور از خاک وطن و در محاصره، بدون دستر

 . امکانی برای ارتباط مستقيم با ايران می باشند

در اينجا می خواهم بارديگر برجنبه ای . اين که اين حرکت از حيث سياسی چه معنا وعوارضی خواهد داشت موضوع اين نوشتار نيست

تعهدی که جز اخالق، مرز ديگری . ديدهديگر از اين موضوع اشاره کنم و آن تعهد اخالقی هر آزاديخواهی است در دفاع از مظلوم و ستم

دفاع از ستمديده امری است اخالقی و تابع هيچ چيز ديگری . نه رنگ، نه نژاد، نه مليت و نه خط بندی سياسی يا تعلق تشکيالتی: نمی شناسد

مال شده جوانان ما در خيابان های به همين دليل نيز نگارنده براين باورست که هيچ تفاوتی ميان دفاع از حقوق پاي. نيست جز انسانيت ما

تهران و کوچه های شهر اشرف نيست، هيچ فرقی ميان اعتراض به مرگ دانشجويان در اوين و کهريزک با سرکوب و ضرب وشتم 

بهه صريح بگويم که هرکس تمايزی دراين باب قائل شود بايد در انسانيت خود شک کند، نه در خط بندی و ج. مجاهدين در پايگاهشان نيست

 .گيری درست يا غلط سياسی خود

به همين دليل است که سکوت فردی و يا بی تفاوتی تشکيالتی نسبت به آنچه روز گذشته در اشرف رفت و ممکن است امروز و فردا باز 

عقيدتی و اختالف فکری و . تکرار شود بيانگر حفره های عميق هرکس يا هر تشکيالت درهمدردی با رنج انسان های تحت ستم می باشد

و آنچه امروز در اشرف می گذرد بر افرادی می رود که قبل از . سياسی يک چيز است، درک بی قيد و شرط درد انسان چيز ديگری است

به . و به چه بهانه و دليل و توجيهی می توان انسان بودن يک فرد را بر تعلق تشکيالتی وی ترجيح داد. آن که مجاهد باشند انسان هستند

يل نيز برای يک نوعدوست هيچ چيز امروز نبايد مانع از آن شود که بی تعارف و به گونه ای جدی و کارآمد به دفاع از جان و همين دل

اين فرصتی است . حرمت مجاهدين در مقابل نيروی سرکوبگری يک حاکميت ارتجاعی، طبقاتی، خودفروش و ضد دمکراتيک بپردازد

دا روزی در ايران بعد از جمهوری اسالمی، باز بستر و فضا برای يافتن دليل و توجيه جهت کشتار برای آزمايش تعهد خويش به اين که فر

تمايز قائل شدن ميان شهيدان خيابان های تهران يا شهيدان پايگاه اشرف آغاز . و زندان و شکنجه و اعدام عده ای فراهم خواهد بود ياخير

  . ی گناهان بی شمار ديگری را برای ما قابل پذيرش خواهد کردتمايزگذاری هايی است که فردا بی شک سلب جان ب

نگارنده تک تک ايرانيان را اعم از فرد يا تشکيالت به دفاع بی چون چرا و حمايت بی قيد و شرط از جان و حرمت اين انسان های شريف 

حث را به دفاع از يک تشکيالت محدود نکنيم، با وجود اختالف نظر سياسی ب. و مورد ظلم قرار گرفته که مجاهدين هستند دعوت می کند

ايرانيان نبردی عظيم را بر عليه رژيم ضد بشری آغاز کرده اند، نبردی که از خيابان های مشهد و تهران و . بحث دفاع ازانسانيت است

در اين نبرد آنچه همه . ی يابدزاهدان و کرمان و تبريز و اصفهان آغاز شده و از عراق می گذرد و به اروپا و آمريکا و آسيا امتداد م

 .اخالق: مخالفان و مبارزان را با وجود تفاوت هايشان به هم پيوند می زند فقط يک چيز می تواند باشد

* * 

  آورش عرفانى
korosherfani@yahoo.com   

www.korosherfani.com  
  ١٣٨٨ مرداد٧چهارشنبه 

  

  حمله به شهر اشرف بدستور خامنه ای و با شرکت

  وزارت اطالعات لکه ننگی بر دامان دولت نوری مالکی و غرب



دو روز متوالی است که پناهندگان بی دفاع و مجاهدان شهر اشرف مورد تهاجم وحشيانه نظامی نيروهای عراقی که در ميانشان اعضای 

  . ه بدر و وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی نيز وجود دارند و به زبان فارسی نيز تکلم می کنند قرار گرفته استسپا

تا کنون چندين نفر از اين پناهندگان بی دفاع به ضرب گلوله کشته و يا زخمی شده اند و تعداد بيشماری نيز مجروح و در وضعيت های نا 

 . ادی دستگير و به مکانهای نامعلومی برده شده اندمناسب جسمی قرار دارند و تعد

دولت عراق از ورود خبرنگاران و عکاسان به شهر اشرف جلوگيری ميکند مسلمن اتحاديه های خبرنگاران و مخبرين جرايد مسئوليت 

  . ويژه ای را در فشار بر دولت عراق برای تهيه خبر و گزارش از جنايات انجام شده دارند

و اظهار ميدارد که آنها نمی دانستند که دولت عراق قصد چنين کاری را دارد در حالی که از ماه ها قبل مطبوعات بين المللی ژنرال اوديرن

خبر از يک فاجعه انسانی در اشرف را داده بودند و خامنه ای در مالقات با آقای جالل طالبانی رئيس جمهور عراق با تحکم از وی 

  .  دولتين متعهد نبوده است و مجاهدين را از عراق اخراج نکرده است د های بسته شده ميانميخواست که چرا به قرار دا

کشتار مجاهدان بی دفاع شهر اشرف يک لکه ننگ بر دامان کشور های غربی است که بالدرنگ از دولت عراق نمی خواهند که به اين 

سی معتقدند که احمدی نژاد محسنی اژه ای را از وزارت اطالعات کشتار و اجحاف سياسی در حق مردم ايران خاتمه دهند، آگاهان سيا

برداشته و خودش مستقيما کارگردان صحنه است و آنرا را مديريت ميکند و در آنطرف صحنه نوری المالکی خود در تماس مستقيم با 

تاريخ نشان داده است که جنبشهائی را که نيروهاست و به اين طريق ميخواهند بحران داخلی ايران را به خارج صادر نمايد در حالی که 

  برای رهائی و رسيدن به آزادی قد علم کرده اند نمی توان با کشتار و حبس و تهاجم نظامی از بين برد 

دولت اياالت متحده که از نزديک شاهد اين فاجعه انسانی در اشرف است و سکوتش را در قبال اين همه جنايات رژيم اسالمی در ايران 

 ميدهد خود با اين پناهندگان برای حفاظت از جان و حقوقشان معاهده نوشته است کجاست فرياد آبراهام لينکن برای حمايت از حقوق ادامه

سياهپوستان کجاست فرياد پرزيدنت اوباما برای حفاظت از انسانهای بی دفاعی که به اين نحو کشته ميشوند ؟مسلمن اياالت متحده در آينده 

  تروريزم اسالمی باشد که مسلح به سالح هسته ای جهانی را به تهديد بر خواهد خواست بايد پاسخگوی 

الريجانی رئيس مجلس ولی فقيه در اظهارات امروزش اين اقدام ضد بشری دولت عراق را هر چند دير هنگام ولی قابل تقدير خواند و به 

  . سرکوب خواهد شد هزينه باخت خود در اين بازی ننمايندغرب هشدار دادکه صحنه جنبش انقالبی را که توسط علی خامنه ای 

مسئوليت ايرانيان آزاده است که در هر گوشه گيتی صدای خود را بر عليه اين احجاف تاريخی و اين اعمال ضد بشری بر عليه ملت ايران 

  . به پيش می رودبلند کنند زيرا طلسم واليت شکسته است و جنبش سرنگونی با تمام قوا برای رسيدن به آزادی 

 حمله به پناهندگان بی دفاع اشرف که حتی از حقوق ميرحسين موسوی نيز با تمامی اختالفاتشان با هم حمايت ميکردند امروز مورد اين 

تهاجم قرار گرفته اند ببينيم مير حسين موسوی چه موضعی در قبال کشتار پناهندگان بی دفاع اشرف خواهد گرفت آنهم در زمانی که 

  . اهدان اشرف از طريق مسعود و مريم رجوی اعالم کرده اند که حاضرند با قيد شرايطی به ايران بازگردندمج

دولتهای غربی بايستی بالدرنگ از عراق بخواهند که شهر اشرف را ترک گويند و نمايندگان سازمان ملل و مطبوعات بين المللی در آنجا 

  . حضور يابند

  نويد اخگر
Nawid_Akhgar@hotmail.com   

  استکهلم سوئد  ميالدی ٢٠٠٩ جوالی سال ٢٩تاريخ چهارشنبه 

  آدرس سامانه اينترنتی نويد اخگر

  

  



 )مهناز تميزی ، علی فرمانده ( نامه سرگشاده حمايتی از ساکنين اشرف 
  نامه

  !ن سياسیآزاد انديشان، حاميان حقوق انسانی و کوشندگا

  . ديروز ، واقعه تکان دهنده ای ، افکار عمومی جهانيان و به خصوص فعالين اپوزيسيون جمهوری اسالمی را متوجه خود ساخت

اگر تا ديروز بحث و گفتگو برای پيدا کردن راه حلی برای انتقال ساکنين اشرف، بعد سياسی به خود گرفته بودو تمامی دست اندکاران سعی 

جه به منافع خود ، در اين مورد فعاالنه و يا با کناره جويی، عکس العمل نشان دهند؛ امروز مسئله ساکنين اشرف، از بعد سياسی داشتند با تو

  ! پا را فراتر نهاده است، و به يک فاجعه انسانی تبديل شده است که هيچ کس را يارای چشم پوشی بر آن نيست

 می زند تا يا راه نجاتی يابد ويا  در منجالب بحران خود، عاجزانه به هر جلبکی چنگجمهوری اسالمی ايران، در حين غوطه ور شدن 

 از اين ضرب و شتم وحشيانه رژيم عراق چنگيست بر جلبک احتضار  آوای پيروزی رژيم. همه را قبل از محو ابدی خود به کام مرگ کشد

اتفاقا برای جمهوری اسالمی بهتر بود که مسئله . يز به فردا نداردرژيم جمهوری اسالمی ، آنقدر بحران زده است که نيم نگاهی ن. خود

ساکنين اشرف حل نشود، زيرا نيروهای مجاهدين با وجود نيروهايشان در گروگان دولت عراق، نمی توانند هر تاکتيکی را به پيش برند و 

ای امن، سرآغاز فصل ديگری از مبارزات برای سازمان  کشتار تمامی آنان و يا انتقالشان به کشوره اتفاقا حل مسئله اشرفيان ،حتا با

جمهوری حقير اسالمی در وانفسای حيات خود، هر سرکوبی را راه حلی برای برون رفت از بحران می بيند، خيل . مجاهدين خواهد بود

ود، نمی تواند خيل عظيم عظيم دستگيرشدگان، کشته شدگان و اعداميان را به حساب از بين رفتن دشمن می گذارد و از سر زبونی خ

  . انسانهايی را که در هر کوچه و خيابان در ايران و در خارج از کشور ، مبارزه سياسی را به هر شکلی ادامه می دهند راهضم کند

انی اگر چه بسياری اين احتمال را می دادند و انتظار داشتند که چنين سرنوشتی شامل حال ساکنين اشرف بشود ، ولی وقوع فاجعه انس

ديروز و اين احتمال ، نه خونهای به زمين ريخته شده را کم رنگ تر ميکند، نه درد مجروحين را التيام می بخشد و نه داغ خانواده های آنان 

  . يک فاجعه انسانی ، هميشه يک فاجعه باقی می ماند و هربار که اتفاق افتد، زخمی است بر پيکر وجدان جامعه جهانی. راکمتر

هيچ فردی به دليل عقيده و آرمانش .  از ساکنين اشرف، نه يک بعد سياسی، که يک بعد حقانيت طلبی انسانی به خود گرفته استامروز دفاع

زندگی بهتر، احترام انسانی و دوری از به گير و به بند و حق زيبای زيستن، . نمی تواند و نمی بايد مورد ضرب و شتم و کشتار واقع شود

ساکنين اشرف نه فقط به عنوان بخشی از اپوزيسيون جمهوری اسالمی ، که به عنوان شهروندان جامعه انسانی حق . محق هر انسان است 

  . زيستن دارند، هيچ کس با هيچ توجيهی نمی تواند اين حق پاييه ای انسانی را از آنان بگيرد

نين اشرف، يک بار ديگر دست در دست هم نشان دهيم ، از اينرو از همگی شما تقاضا داريم که با محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم ساک

حمايت ما می تواند . که همگی ما برای زيستن انسانی، همه گام مبارزه می کنيم و هيچ اما و اگری را هم برای حق حيات آزاد قائل نيستيم

اع ما از حقوق انسانی، موکول به فردايمان نشان دهيم که دف. تضمين کننده جان باقی ماندگان ساکنين اشرف و آزادی دستگير شدگان باشد

  .نيست ، که همين امروز ، چه در ايران، چه در عراق و چه در هر نقطه جهان که باشد، ما از آن حمايت می کنيم

  با احترام

  مهناز تميزی ، علی فرمانده

  هفتم مرداد هزارو سيصد هشتاد و هشت معادل بيست و نهم ژوييه دو هزار و نه
، کميساريای عالی سازمان ملل )به انگليسی(سانه های گروهی، جمعی از فعالين سياسی در ايران، رياست سازمان ملل متحد ر: رونوشت

  ) . به انگليسی(، عفو بين الملل ) به انگليسی(برای پناهندگان 

 

  



 به داد مجاهدين خلق ايران برسيد 
 سرکوب مجاهدين خلق ايران و زدن و زخمی کردن بسياری و حتی کشتن فرمانروايی ی نوبنياد عراق، با يورش بردن به شهر اشرف و

برخی از آنان، نشان می دهد که هنوز از انسانيت امروزين سده ها دور است و، همچون فرمانفرمايی ی آخوندی در ايران، از آزادگی و 

 . اخالق سياسی و حقوق بشر بويی نبرده است

م بيهوده باشد؛ چرا که اين نوپشتيبان جهانی ی حقوق بشر، از يک سو، مجاهدين را تروريست می ياری جستن از آمريکا نيز گمان می کني

 . شناسد و، از سوی ديگر، نشان داده است که، در برخورد با تروريست ها، چندان پايبند حقوق بشر نيست

 ! آزادگان و آزادی خواهان جهان

بوه ای از هموندان سازمان مجاهدين خلق ايران همان دوزخی را برافروخته اند که هم باتوم به دستان آدمکش عراقی در کشور خود برای ان

 . ميهنان ما هم اکنون در ايران آخوند زده در آتش آن می سوزند

  .بر همه ی شمايان است که، از هر راه و به هر شکلی که می توانيد، از جان و حقوق انسانی ی اين پناهندگان بی پناه پشتيبانی کنيد

 

  خسرو باقرپور -اسماعيل خويی 

  هشتم مرداد هشتاد و هشت 

 !حمله به مجاهدين خلق در عراق را محکوم می کنيم
 

اعضای نفر ازبيش ازسه هزار. ق حمله کرده استعراژوئيه به شهرک اشرف در٢٩ابر با  مرداد ماه بر٧ارتش عراق روز سه شنبه 

 . اين محل زندگی می کنندوهای آمريکايی خلع السالح شده وتحت حفاظت قرار دارند، درربه دست ني٢٠٠۴سازمان مجاهدين خلق که ازسال 

به شهادت گزارش ها و فيلم های مستند، نيروهای عراقی با خشن ترين شيوه ها و با استفاده از بولدوزر، پرتاب گاز اشک آور و تيراندازی 

گزارش ها حاکی است که در حال حاضر شرائط حاکم بر .  مسلح شده اندبه سوی ساکنان اين شهرک موجب کشته و زخمی شدن افراد غير

 . اين شهرک بسيار نامناسب و وضعيت بسياری از مجروحان وخيم است و آنان از امکانات الزم پزشکی و داروئی برخوردار نيستند

ر دخالت کميساريای پناهندگان سازمان ملل اتحاد جمهوريخواهان ايران، حمله نظامی به شهرک اشرف را شديدا محکوم می کند و خواستا

 . برای پايان دادن به درگيری و ملزم نمودن دولت عراق به رعايت قوانين بين المللی در مورد اهالی آن است

و ما هم چنين خواستار فراهم نمودن شرائط حضور صليب سرخ بين المللی برای تامين نيازهای اوليه ساکنان شهرک اشرف اعم از داروئی 

تامين نياز های اوليه ساکنان اين شهرک با توجه به وجود صد ها نفر مجروح برای جلوگيری از يک فاجعه انسانی از اولويت . غذائی هستيم

اتحاد جمهوريخواهان ايران مشی و روش مبارزاتی سازمان مجاهدين خلق را تأييد نکرده و منتقد جدی آن است، اما ما در . برخوردار است

تصريح می کنيم که اعضای باقی مانده اين سازمان در عراق، بايد مشمول کنوانسيون ها و ميثاق های بين المللی قرار بگيرند و عين حال 

 . اعمال هر گونه خشونت عليه آنان و يا هر گونه فشاری برای بازگرداندن اجباری آنان به ايران را محکوم می کنيم

فراد را رعايت نموده و شرائط الزم برای انتقال آن ها به هر کشور ديگری را با رضايت خود دولت عراق موظف است حقوق انسانی اين ا

اتحاد جمهوريخواهان ايران خواستار پايان دادن به خشونت و درگيری و حل مساله حضور مجاهدين خلق ايران در . ايشان مدنظر قرار دهد

 . ح سازمان ملل در امور پناهندگان استعراق از طريق گفت و گو و با دخالت دادن نهادهای ذی صال

 

 هيات سياسی اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران
 

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠  - ١٣٨٨ مرداد ٨



 بيانيه ی رضا پهلوی 

 رضا پهلوی حمله ی عراق به مجاهدين را محکوم کرد
 هم ميهنان عزيزم 

سالمی، عملياتی را برعليه اردوگاه اشرف انجام داده اند که در اين بنظر می رسد گروهی از مسئولين عراقی با پشتيبانی رژيم جمهوری ا

 . برخورد بين نيروهای عراقی و ساکنين اردوگاه، تعدادی از ايرانيان کشته و بسياری نيز زخمی شده اند

 تعلقات مذهبی اش از حق در اين موقعيت ما بايد به مسئولين عراقی يادآور شويم که هيچ انسانی را نمی توان به خاطر عقايد سياسی و

مهم تر از همـه، هيچ پناهنده ای را نمی توان به کشور اصلی اش مسترد کرد اگر استردادش، وی را . انسانی و حمايت قانونی محروم کرد

 که تابع معرض شکنجه، رفتار بی رحمانه، و مجازات های غيرقانونی و غيرانسانی قرار دهد و يا سرنوشتش را دادگاه هايی تعيين کنند

 . ی بين المللی نباشند مقررات بين المللی ناظر بر حقوق بشر و آئين دادرسی کيفری پذيرفته شده در جامعه

 هم ميهنانم، 

ی رژیم جمهوری اسلامی در نقض و تجاوز مستمر به حقوق بشر، و به ویژه با توجه   ی سياه سی سالهبا توجه به کارنامه 

 نسبت به شهروندان بی گناه ايران در رويدادهای اخير، ترديد نمی توان کرد که سرنوشت مجاهدين به رفتار وحشيانه و هولناک آن

 . بازگردانده شده به ايران نيز کم از سرنوشت ديگر مخالفان رژيم نخواهد بود

اکن اردوگاه اشرف ناخواسته با توجه به اين واقعيات و چنين مالحظات است که انتظار دارم که دولت عراق اجازه ندهد اعضای مجاهدين س

 . به رژيم جمهوری اسالمی تحويل داده شوند

 رضا پهلوی

 ١٣٨٨ امرداد ماه ٧

  محکوميت حمله ارتش عراق به اردوگاه مجاهدين خلق ايران 
  

 ان روز سه شنبه نيروهای ارتش عراق که مدت مديدی بود پايگاه اشرف که در ان شمار زيادی از کسان و وابستگان مجاهدين در
در جريان اين حمله نه نفر از اعضا و هواداران سازمان " دبيرخانه شورای ملی مقاوت"سکونت دارند را مورد هجوم قرارداد بنا به خبر 

  . ورده اند تصرف خود آو اين اردوگاه را به.دهند و صدها نفر ديگر زخمی و بازداشت می شوندرا از دست ميمجاهدين خلق جان خودشان 
هاجمی ارتش عراق به اردوگاه پناهندگان مجاهد مغاير با همه ی اصول و موازين برخورد به پناهندگان سياسی است و از اين حرکت ت

  . نظر ما کامال محکوم است 
دولت وارتش عراق برای خوشامد رژيم ايران و با تحريک رژيم جمهوری اسالمی دست به عمليات زده اند ،اين حرکت دقيقا در راستای 

  . رژيم ايران برای نفوذ ببيشتر در عراق وبرای مقابله با اپوزيسيون ايران استاهداف 
ما از همه ی سازمانهای انساندوست و به ويژه از سازمان ملل در خواست ميکنيم که بر عليه اين اقدام تجاوزکارانه ارتش عراق عليه 

  . ن خالف کاريها را بگيرندحقوق انسانی ا عضای سازمان مجاهدين خلق ايران با يستند و جلوی اي
  

  دبير خانه ی کومله ی زحمتکشان کردستان
٣٠/٧/٢٠٠٩  

  
  



 ضرب وشتم وکشتار مجاهدين را محکوم می کنيم
 

در اين اعالميه که . کميته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با انتشار اطالعيه ای حمله به مجاهدين را محکوم کرد: اخبار روز

ب وشتم وکشتار مجاهدين را محکوم می کنيم، الزام رعايت حقوق پناهندگی و مفاد کنوانسيون های بين الملی در باره ضر«تحت عنوان 

 : منتشر شده، آمده است» مجاهدين را خواستاريم

ر استان دياله  اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدين د١٣٨٨ مرداد ماه ٧بر اساس اخبار و اطالع درروز گذشته سه شنبه 

مورد تعرض قرار گرفت ودر يک ) متشکل ازارتش و پليس ( ای از سوی نيروهای عراقی  عراق در نزديکی مرز ايران، بشکل گسترده

نيروهای عراقی در اين يورش عالوه بر آن که با بولدوزر درب اردوگاه را شکسته اند، با اسلحه و . عمليات نظامی اين اردوگاه اشغال شد

گروه زيادی از . اند های برقی، ميله گرد وگاز اشک آور و با خشونت اعضای سازمان مجاهدين را مورد ضرب وشتم فرار داده باتوم

اين تعرض امروز هم ادامه داشته و براساس گزارش منابع مجاهدين . اند  نفر در اين يورش کشته شده٨مجاهدين بشدت مجروح و بيش از 

استقرار « های خود از جمله  همچنين اعضا سازمان مجاهدين در اردوگاه اشرف برای تحقق خواست. فته استتعداد کشته شدگان افزايش يا

 . اند ، اعالم اعتصاب غذاکرده»نيروهای آمريکائی به جای نيروهای عراقی در اين پايگاه

داران مجاهدين توسط دولت عراق را ما يورش حشونت بار نيروهای نظامی عراق به پايگاه اشرف، کشتار و ضرب و شتم اعضا و هوا

المللی و کمسياريای عالی پناهندگی و رعايت  های بين ما اکيدا خواستار رعايت حقوق پناهندگی و اجرای مفاد کنوانسيون. کنيم  محکوم می

عالوه .  اردوگاه هستيمحقوق و وضعيت انسانی ساکنان اردوگاه اشرف و اعمال رفتارهای انسانی وتضمين آزادی انتخاب برای ساکنين اين

دهد، بازگرداندن  ها را با خشونت، سرکوب و گلوله پاسخ می بر اين تاکيد داريم با توجه به آن که دولت احمدی نژاد، کمترين اعتراض توده

 . اعضا سازمان مجاهدين به ايران، آشکارا تائيد اين کشتارها و در خطر انداختن جان اين افراد خواهد بود

                                                                          

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ١٣٨٨هفتم امرداد 

 
  .تهاجم وحشيانه دولت عراق به ساکنين قرارگاه اشرف محکوم است

  
  دوستان ،انسانهای آزاديخواه 

 مرداد ماه با هدف تحت آنترل گرفتن قرارگاه اشرف مقر اصلی سازمان ۶روز سه شنبه سربازان ارتش عراق همانگونه که در اخبار آمده 

 .مجاهدين خلق در عراق، بنا به دستور دفتر نخست وزير اين آشور به قرارگاه مذبور حمله آردند

س عراق تعدادی گزارشها حاآيست آه در جريان مقاومت اعضای سازمان مجاهدن خلق در برابر سربازان ارتش و ماموران پلي

   .  نفر نيز بازداشت شده اند۵٠تن زخمی و ١۵٠ازاعضای اين سازمان آشته، حدود 

 سال حکومت ننگين خود توانسته با ٣٠از آنجايی که حکومت جمهوری اسالمی ايران برای بقاء خود دست به هر جنايتی ميزند ،در طی 

  .رانی را تحت فرمان خود در آورددولت ها ومزدو صرف هزينه های زياد از ثروت مردم ايران،

تحت فشار ودستور حکومت ايران برنامه برچيدن قرارگاه  ، ايران در آن نفوذ فراوانی دارنددولت اسالمی عراق که عوامل حکومت اسالمی

 امنيتی را به اثبات اشرف و متالشی نمودن پناهندگان ساکن در آن را در دستور کار خود قرارداده تا از طرفی خوش خدمتی بنام پيمانهای

  . حکومت اسالمی ايران بهرمند باشد" سخاوتمندانه"رسانده از طرف ديگر بتواند همچنان از خدمات 



حمله وحشيانه دولت عراق به ساکنين بی دفاع قرارگاه اشرف در ادامه سياستهای رژيم جمهوری اسالمی عليه مخالفان سياسی و تبعيدی 

ساسی که براين سازمان وجود دارد، باتوجه به اينکه سياست های اين سازمان همخوانی با منافع کارگران فارغ از نقدهای ا. خود ميباشد

  .وزحمتکشان ايران ندارد ولی خود را ملزم به دفاع از حقوق پناهندگی و انسانی افراد ساکن در اين قرارگاه ميدانيم

  .ما خواستار مجازات آمرين ومجريان اين پروژه ضد بشری هستيم

  .دولت عراق مسئول حفاظت جان و آزادی افراد  در اين قرارگاه ميباشد

کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل بايد هرچه سريعتر به اين جنايت دولت عراق عليه پناهجويان سياسی رسيدگی و حفاظت از آن 

  .قرارگاه را در اختيار گيرد

  

٢٠٠٩_٠٧_٣١  

  يسسوي_جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی 
http://www.jonbeshetabeedi.blogfa.com  

 
  دو دولت ايران و عراق، دو همدست در جنايت، محکومند

   خمينی-جنگ نعمت است 

  
حکومت وحشت اسالمی، به سياست وحشت و سرکوب همه جانبه نيز تا کنون نياز داشته، و اين است که در اين سی سال جامعه دمی در 

  .آرامش بسر نبرده است

رگر، زن و زندگی، دانش و دانشجو، جوان و آرزو، همه و همه، همزمان و بالانقطاع طی سی سال در کوره جمهوری اسالمی و کاکار

  .سوخته و ساخته اند

  .جمهوری اسالمی اما کور خوانده، اگر گمان می برد، که در اين نبرد سهمگين همواره پيروز ماجرا خواهد بود

  .پای بنشيند سی ساله ازمقابل اين سرکوبوسرآن ندارد که دربه کشيدن فرياد نموده، ی اين حکومت، آغازغم تمامی درندگخيابان اکنون علير

  .       ها را ببندد و در اين ميان از هيچ کوششی هم دريغ نمی کنداينست که جمهوری تلخ اسالمی می کوشد تمامی راه

اش می گذرد، و همچنين نقش اش، عالوه بر آنچه در سطح جامعه درونیهای سياسی بدليل وضعيت آشفته اجتماعی و درگيریدولت عراق

های پنهان جمهوری اسالمی ايران در آن که مشکالتی مضاعف  را همواره برايش فراهم نموده، تالش می کند، تا به رژيم و دخالتگری

مانده سازمان ی اثبات آن سرکوب اعضاء باقیاش نخواهد بود، و براايران نشان دهد، که از جانب اين دولت هيچگونه خطری متوجه

  . مجاهدين خلق را در آنجا در دستور کار خود قرار داده است

ای ميان دو دولت وحشی سرمايه داری و سرکوب و کشتار اعضاء مجاهدين بخوبی افشا می کند و نشان می دهد که چه رابطه برادرانه

  .همجوار وجود دارد

اش با حکومت پيشين عراق و ورود به رابطه با ديپلماسی جهانی در اين قربانی شدن سهم های همکارانه سياستسازمان مجاهدين نيز خود با

  . بسزايی داشته و دارد

  هيچگونه صالحيتی حتا برای حفظ جان اعضايش برخوردارنبوده ، ازاش اثبات نمودهاين سازمان خود نيز با چنين سياست درخشان تا کنونی

  ای نبود، می بايست تاکنون اين نيروها را يابی به چنين شيوهاش مترصد قدرتنی که حداقل اگر در چارچوب ديپلماسی جهانیسازما. و نيست

  .تر ديگری انتقال می داد، تا هم اينک آنان را طعمه سياست جديد دولت عراق نکندبه جای امن



ه بويژه مردم در ايران به اعتراضی جانانه عليه حکومت اقدام نموده ای و در شرايطی کاما در هر حال سرکوب مجاهدين تحت هر بهانه

اند، از سويی دادن دلخوشی يک حمايت آشکار از سوی دولت عراق به جمهوری اسالمی است، و از سوی ديگر کمک به سياست ايجاد 

  . انحراف در اذهان مردم ايران است

گری ايران و عراق در هر حال و بدليل هرگونه ای از سرکوب که اينبار شامل سياست و عملکرد دو دولت ضد انسانی، دو دولت ضد کار

  .حال اعضاء وسيعی از سازمان مجاهدين خلق شده، جنايتی آشکار و محکوم است

ل برای آنکه فاجعۀ پيش آمده، بيش از اين خسارات جانی ديگری را ببار نياورد، الزم است تا نيروهای سياسی مستقر در عراق با تشکي

هيئتی اقدام به اعتراض مستقيم به دولت سرکوبگر عراق کنند و با بازديد و ارائه گزارش مستقيم از محل سکونت اين افراد به جهانيان، 

  .تضمينی برای حفظ جانشان در اين اردوگاه ايجاد نمايند

  

 ٢٠٠٩ آگوست ١)  فرانکفورت( سوسياليستی -کميته فعالين کارگری
E-Mail: piya803@hotmail.com  

 
  !ميکنيا محکوم ميقرارگاه اشرف را قون در يستى به اعضاى مجاهديحمله ترور

س عراقى با ادوات يروهاى پلي ن،قه به وقت محلى عراقي دق١٥  و١٦ امروز سه شنبه ساعت ،"رخانه شوراى ملى مقاومتيدب"بنا به خبر 

در ادامه در . ن آن پرداختنديانه ساکنيران کردن درب هاى ورودى به ضرب و شتم وحشي ور شدند و با وزرهى به قرارگاه اشرف حمله

ك ي مهرداد ن،ن زمانىي نفر بنامهاى فرز٤انه تاکنون يوحش ن حملهيان ايمتاسفانه در جر.  عصر به طرف آنها آتش گشودند٧حوالى ساعت 

   . نفر زخمى و صدها نفر مصدوم شدند٣٠٠ش از ي مهرداد رضا زاده جان باختند و بارى وي محمد رضا بخت،ريس

س با اسلحه و باتوم به جان ير گرفتند و افراد پليت را زيس دولت دست نشانده عراق با لودر و ادوات زرهى جمعيروهاى سرکوبگر پلين 

ل آن و يبعهده گرفت و بحث تعطن قرارگاه را راسا يت اداره اياز زمانى که دولت عراق مسئول. ر مسلح قرارگاه اشرف افتادندين غيساکن

ن اقدام در هماهنگى با جمهورى اسالمى صورت يست که ايدى نيترد. شدي تر من واقعه محتملي هر روز ا،ن آن بوديانتقال و اخراج ساکن

    .ن قرارگاه وارد اعتصاب غذا شدنديانه دولت عراق ساکنان اين تعرض وحشيبال ابدن. گرفته است

روهاى يکند و نيا محکوم مين قويروهاى مجاهديستى دولت دست نشانده و اسالمى عراق را به نيسم کارگرى حمله تروريحزب اتحاد کمون

مستقل . خواندين از بند و بست هاى منطقه اى فرا مي افراد مجاهدت و تالش براى نجات جانين جنايران را به محکوم کردن ايون ايسياپوز

 ن افراد و امکان انتقاليت اين امني مسئله فورى امروز تام،ستى نقش دارنديترورن حمله يانات مرتجعى دراينکه چه دولتها و جرياز ا

    .ط امن ثالث استيک محيداوطلبانه آنها به 

  مرگ بر جمهورى اسالمى

  ى حکومت کارگر،رابرى ب،آزادى

  ستىياليزنده باد جمهورى سوس

  سم کارگرىيحزب اتحاد کمون

  ٢٠٠٩ر ي ت٢٨ - ١٣٨٨ مرداد ۶



  ،اق به اپوزيسيون بايد محکوم شودتعرض دولت عر

 شوند اعضا مجاهدين بايد بعنوان پناهنده سياسی به کشورهای امن منتقل
  

 سازمان مجاهدين خلق را مورد حمله قرار   امروز دولت عراق در همدستی آشکار با جمهوری اسالمی، اعضا بنا به گزارش خبرگزاريها،

س ضد شورش عراق به اردوگاه اشرف همزمان بوده است با اظهارات رسمی يروهاى ضربت و پليگفته ميشود که حمله ن. استداده 

خبر ها حاکی از اين است که ". اعالم آمادگی مشروط تعدادی از ساکنين شهرک اشرف، برای بازگشت به ايران"رهبری سازمان دال بر 

اردوگاه اشرف در شرق استان دياله عراق در نزديکی مرز ايران واقع . ه اشرف را در دست دارددر حال حاضر ارتش عراق کنترل اردوگا

  . تن از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران در آن ساکن هستند٣۴٠٠است که ادعا ميشود بيش از 

وری اسالمی، که دولت عراق برای  توطئه آشکار ديگری است عليه اپوزيسيون جمه اين تعرض به اعضا سازمان مجاهدين نيز بی ترديد

  . رضايت جمهوری اسالمی و در همدستی با وزارت اطالعات آن، به آن دست زده است

بازگشت "بازيهای ديپلماتيک و خطرناک رهبری سازمان مجاهدين، اهداف سياسی و ماجراجويانه ای که رهبری اين سازمان با اعالم 

رف، در پيش گرفته است، اعضا اين سازمان را بيش از پيش در مقابل تعرضات دولت عراق و تعدادی از ساکنين اردوگاه اش" داوطلبانه

 فرصت طلبی سياسی غير مسئوالنه ای که رهبری مجاهد در قبال اعضا اين سازمان و خانواده  .ايران، بی دفاع و در منگنه قرار ميدهد

 نفر از اعضا اپوزيسيون جمهوری ٣۴٠٠ه آميز بودن شرايط زندگی هايشان، تا امروز از خود نشان داده است، همگی دال بر مخاطر

    .اسالمی و خانوادهايشان دارد

بازگشت به ايران شوند و برای " داوطلب"هيچيک از اعضا مجاهدين و خانواده هايشان نبايد به خاطر استيصال و احساس ناچاری، 

ساکنين اردوگاه اشرف، يعنی اپوزيسيونی که " داوطلبانه"مجاهد برای بازگشت بازی ديپلماتيک . تحت فشار قرار گيرند" بازگشت به ايران"

رهبری ! دارند، بايد متوقف شود" محکوميت های سياسی سنگين"تحت حاکميت جمهوری اسالمی و طبق قوانين ضد انسانی رژيم، همگی 

، )ساکنين ارودگاه اشرف(م انداختن اعضا اپوزيسيون مجاهد مجاز نيست به اين تعرض به اپوزيسيون و اعضايش، با ماجراجويی و با بدا

 فقدان مسئوليت در قبال اعضا اين سازمان و   سياست رهبری مجاهدين در قبال حمله به ارودگاه اشرف، نمونه ديگری است از .مقابله کند

     .ذيری قرار ميدهد که آنها و ساير اعضا اپوزيسيون رژيم را در موقعيت بسيار بحرانی و آسيب پ خانواده هايشان

بعنوان  ) UNHCR(تمامی ساکنين اردوگاه اشرف بايد فورا، در صورت تمايل، تحت نظارت و مسئوليت کمسيون پناهندگی سازمان ملل، 

  . پناهندگان سياسی به کشورهای ثالث و امن، منتقل شوند

 نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسالمی، مستقل از سياست های اين حمله نيز، بعنوان حمله به اپوزيسيون جمهوری اسالمی، بايد توسط تمام

  . رهبری مجاهد، محکوم شود 

حزب حکمتيست اين تعرض را محکوم ميکند و اعالم ميکند که دولت عراق با همدستی جمهوری اسالمی ايران خود را شريک جرائم ضد 

  . بشری حکومت ايران خواهد کرد

  سرنگون باد جمهوری اسالمی

   جمهوری سوسياليستیزنده باد

   حکمتيست-حزب کمونيست کارگری 

  ٢٠٠٩ جوالی ٢٩ - ١٣٨٨ مرداد ٧
 

 



  ن خلقيه در رابطه با حمله به اردوگاه مجاهدياطالع
 با کمال خشونت و با استفاده از  رانين خلق اي به اردوگاه مجاهد یا ورش گستردهيژه عراق، با يس وي پلیروهايمرداد، ن٦شنبه  روز سه

ز ين حمالت که تا کنون نيا. اند حمله کردند  که در آن گرفتار آمده یدفاعين بيباتوم و گاز اشک آور به صدها تن ساکنبولدزر، اسلحه گرم، 

  .ن اردوگاه منجر شده استين اي از ساکنیشتريار بي شدن شمار بسی تن و زخم٦ادامه داشته، به کشته شدن حداقل 

ن ين گرفتار آمده در ايت و سرنوشت ساکني آن در برخورد به وضعی رهبریتيول مسئین خلق و بي سازمان مجاهدیاستهايگذشته از س

 هستند که در برزخ معامله ین اردوگاه پناهندگانين ايساکن.  وجود نداردی مالکیع دولت نورين عمل شني در محکوم کردن ایدياردوگاه، ترد

ن توجه يز کمترين بحران نير در اي درگیتمام طرفها. ارند و نه راه پسش دير در بحران منطقه، نه راه پيان قدرتها و دول درگيو معادالت م

ن حقوق يتر یت کرامت و ابتدائي، شخصیديأس و نااميم و ين انسانها از خود نشان نداده و سالهاست با قرار دادن آنها در بيبه سرنوشت ا

  .اند  آنها را به سخره گرفتهیانسان

 ی مصرفیع مردميط امروز و وجود اعتراضات وسيکه در شرا-ران يم اي مداوم رژیصل فشارهاگمان حايس عراق که بير پلياقدام اخ

.  صورت گرفته استی اسالمی و دخالت سپاه قدس جمهورین با همکاريقيب به ي بر دولت عراق و باحتمال قر-دا کرده استيز پي نیداخل

گذشته از .  استی جنگی و بر خورد با اسرایر بر حقوق پناهندگي دایالملل ني بونها و توافقاتي قراردادها، کنوانسیر با تمامين تجاوز، مغايا

 ین اردوگاه شده و ممانعت از امداد رساني از پناهندگان ساکن در ایاري شدن بسی که منجر به کشته و زخمین، استفاده از زور و خشونتيا

ل کنترل ي مستقر در عراق، پس از تحویيکاي آمریروهاياگرچه ن. رودين آن، نقض آشکار حقوق بشر بشمار ميگر ساکنيها و ديبه زخم

اند، اما  ت کردهيس عراق از خود سلب مسئولين اقدام پلير خارجه خود، از اي و از قول وزی عراقیروهاي اطراف آن به نیبغداد و شهرها

  .است سر نبودهين عمل بدون چراغ سبز آنها ميبدون شک انجام ا

ر يگرانه دول درگ  معاملهیاستهايران، و محکوم کردن سين خلق اين اردوگاه مجاهدي به ساکنی عراقیروهايوز نما ضمن محکوم کردن تجا

 صدها ینش در درون دولت عراق، در خصوص سرنوشت و زندگيران و متحديم اي پنهان و آشکار رژیدر مسئله بخصوص بند وبستها

عا ين خشونتها را متوقف ساخته و سريدرنگ با فشار بر دولت عراق ايم که بيخواهي میلمللا ني بی سازمانها و نهادهای پناه، از تمامیانسان ب

خواه ي آزادی همه انسانها  ویاسي سیتهاين از سازمانها، احزاب ، شخصيهمچن. ن اردوگاه بشتابندين در بند گرفتار آمده اي ساکنیاريبه 

  .ش وحشت اقدام کنندين نمايم کردن اق ممکن در محکويم که با همه توان خود و بهر طريخواهيم

  

  )ونيفراکس(له  کومهیستياليروند سوس

  ٨٨ه ا مرداد م٧

 محکوم است" کمپ اشرف "  به نيروهای دولت عراق  وحشيانه حمله
  

 بين المللی در برخورد   شده  استانداردهای برسميت شناخته گذاشتن کليه  و با زير پا نيروهای سرگوبگر دولت عراق در يک تعرض وحشيانه

  . اند  صدها نفر را مجروح کرده و  سازمان مجاهدين خلق کشته  به  اشرف وابسته سياسی، هفت نفر را از ساکنين اردوگاه به پناهندگان

 ژوئيه و در يک ٢٨   شنبه با جمهوری اسالمی ايران در روز سه  تبانی آشکار نيروهای تحت امر دولت نوری مالکی و جالل طالبانی در

ارتجاعی و گوش بفرمان اربابانش   ننگی بر دامن اين دولت اند و بعنوان لکه ن عمل زشت و نامتعارف را انجام دادهاي   قابل پيشبينی شده حمله

   .در تهران، خواهد ماند

 نيروهای   از جانب نيروهای آمريکايی به  سکنه٣٤٠٠ حراست آن با   که ذشته تابستان گ از  اين معنا که  اين کمپ قابل پيشبينی بود، به  به حمله

 ايران  ای مبنی بر استرداد اعضای سازمان مجاهدين به خامنه های  توافقات شوم دولت احمدی نژاد و مداخله  به و باتوجه عراقی انتقال يافت 



 فرمانی   و گوش به گرانه معامله اين عمل شنيع دولت عراق يکبار ديگر ظرفيت ارتجاعی و.  عمل پوشاند  جامه سياه  اين سناريوی عمال به

    . وضوح نشان داد ای جنايتکار به شخص خامنه  جمهوری اسالمی و دولت مالکی، طالبانی را نسبت به

 جا بودن نگرانی و اعالم موضع آنموقع سازمان ما و  ديگر داللت از به اين تراژدی انسانی ناگوار و اين عمل قبيح حاکمين عراق يکبار

رژيم اسالمی، خارج از   اشرف بعنوان يک جريان سياسی اپوزيسيون سرنوشت ساکنين اردوگاه  سياسی حساس نسبت به ساير جريانات

   . و هست های سياسی آنان بوده ديدگاه

 کردن دست نيروهای مسلح عراقی از سر   سريعتر برای کوتاه هر چه  جلو فجايع بمراتب بيشتری را گرفت و  که اکنون زمان آن رسيده

   .بين المللی ملزم نمود   شده  محترم شمردن قوانين برسميت شناخته نمود و اين رژيم ديکتاتوری نوظهور را به  اشرف اقدام اردوگاه

 کشورهای ثالت سريعا اقدام نمايد تا اين   به انتقال ساکنين اين اردوگاه  در کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان الزم است که

   . نشوند قتلگاههای رژيم هار اسالمی فرستاده   رژيمهای ارتجاعی ايران و عراق قرار نگيرند و به المعامله هسياسی قربانی وج مخالفين

 احترام انتقال   مکانی امن و شايسته  رژيم ايران به جای تسليم نمودنشان به   به اين حق طبيعی و حاشا ناپذير اعضای مجاهدين خلق است که

   .و هتک حرمت افراد بيدفاع اين کمپ شداز کشتار ن افراد بايد سازمان ملل نيروهای نظامی عراق را افسار کند و مانع اي تا انتقال همه .يابند

 امنيت و احترام   مکانی که  اشرف به  ساکنين اردوگاه پناهندگان ايرانی بويژه سازمان سراسری پناهندگان ايرانی از هيچ تالشی برای رسيدن

   . شود دريغ نخواهد کردآنان تضمين انسانی

  

  ز بيمر- سازمان سراسری پناهندگان ايران  دبيرخانه

  ٢٠٠٩   ژوئيه٣١
 

  اطالعيه ی اتحاد هواداران ِسچکا 

   داخل کشور-اتحاد هواداران سازمان های چپ و کمونيست ايران

  همدستیِ  دولت  دست نشانده ی عراق و رژيم جمهوری اسالمی

 !ق را شديدا محکوم می کنيمدر سرکوب اعضای سازمان مجاهدين خل
حنای واليت فقيه حتا ديگر ميان خودی های رژيم هم .رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی دچار بحران مشروعيت بی سابقه ای شده است

هراس رژيم از عمق پيدا کردن اعتراضاتِ  مردمی آنان را بی اختيار و بی مالحظه به سرکوب شديد اعتراضات مردم .رنگی ندارد

اگر چه حاکميت در سرکوب شديد توده های معترض ترديدی ندارد اما ناهماهنگی های موجود ميان نيروهای سرکوب گر  و .ده استکشان

ضد و نقيض گويی های مقامات عالی جمهوری اسالمی نشان می دهد که حتا سرکوب ها هم توسط  ارگان های مختلف و نه چندان 

هر چه ناهماهنگی ها و تشتت در ميان .ته در ادامه شکاف های نظام را عميق تر خواهد کردهماهنگ با هم صورت می گيرد و همين نک

جناح ها ی نظام و نيروهای  داخلی هر جناح از رژيم افزايش پيدا می کند اتحاد و همبستگی سازنده و واقعی ميان اقشار مختلف مردم 

بش کمرنگ تر شده اند و اکنون هر نيرويی که بخواهد رهبری جنبش را جدال های فرساينده ی کالمی  بر سر رهبری  جن.تقويت می شود

  .به دست بگيرد می بايست  درباره ی آلترناتيو اين نظام عقب مانده توضيحات جدی تری به جامعه بدهد

نه آمده اند و به در خارج از ايران هم مقاومت کم نظيری در مقابل جنايات جمهوری اسالمی شکل گرفته است و نيروهای مختلفی به صح

نوعی به لحاظ تبليغاتی و بين المللی نقش مهم تری در مشروعيت زدايی از رژيم جمهوری اسالمی در سطح بين المللی را بازی می 

در ابتدا باندهای خارج نشين اصالح طلبان حکومتی  ابتکار عمل را به دست داشتند و در اين ميان اپوزيسيون راست رژيم هم آب به .کنند

سياب آنان می ريخت،اما با پيوستن نيروهای سياسی جدی تر و راديکال  به اعتراضات بين المللی ايرانيان در سراسر جهان ،کيفيت و آ



چگونگی اتحاد نيروهای سياسی را جدی تر کرد و به همان ميزان، اصالح طلبان حکومتی را دچار وحشت کرد و از همان آغاز مهره 

در . توضيح و تشريح نيروهای خودی و غير خودی کردند و دايره ی خودی ها را هر روز تنگ تر می کنندهای رنگارنگشان اقدام به

واقع، آنکه پشت سر اصالح طلبان حکومتی سينه نزند و چشم و گوش بسته اوامر آنان را گردن ننهد از دايره ی خودی ها بيرون انداخته 

  .ر می گيردمی شود و با القاب مختلف مورد لعن و نفرين قرا

پيوستن سازمان مجاهدين خلق ايران به صفوف معترضين خارج نشين را می توان آزمونی جدی برای اپوزيسيون ايران اعم از چپ و 

نحوه ی تعامل نيروهای ديگر با سازمان مجاهدين می تواند تمرين جدی و نفس گيری برای سازمان های سياسی .راست تلقی کرد

ق به لحاظ کميت اعضاء و هواداران،سازمان دهیِ  تشکيالتی و همچنين نفوذ بين المللی در ميان ديگر سازمان سازمان مجاهدين خل.باشد

اما حساسيت شديد جمهوری اسالمی به سازمان مجاهدين خلق .های سياسی موقعيتی ويژه دارد که بررسی آن فرصت جداگانه ای می طلبد

می تصميم گرفته است با يک تير سه نشان بزند؛ از طرفی با ربط دادن جنبش جمهوری اسال.اکنون نمودی خاص پيدا کرده است

اعتراضی جاری در ايران به سازمان مجاهدين خلق بهانه ی کافی برای سرکوب جنبش را به دست بياورد و از طرفی می خواهد از اين 

 بار خيز برداشته تا تکليف نيروهای سازمان مجاهدين فرصت برای انحراف افکار عمومی به خارج از ايران استفاده کند و در نهايت اين

  .را برای هميشه يکسره کند و خيال خود را آسوده کند

در اين ميان سازمان های سياسی و فعاالن سياسی اجتماعی نبايد به دام جمهوری اسالمی بيفتند و بايد ميدان مبارزه را از شهرهای ايران 

نايتی از سوی جمهوری اسالمی را مورد هدف قرار دهند،کاری که خوشبختانه اکثريت نيروهای به  شهر اشرف هم گسترش دهند و هر ج

بی ترديد . سياسی در دستور کار خود قرار داده اند و اختالفات سياسی مانع حمايت و اعتراض آنان به جنايت های جمهوری اسالمی نشد

  .  رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی انجام شده استاين اقدامات دولت دست نشانده ی عراق کامال در هماهنگی با

خودمان را در غم و اندوه و خشم ) اتحاد هواداران سچکا(ما بخشی از هواداران سازمان های چپ و کمونيست ايران در داخل کشور

 عليه اعضای سازمان وابستگان و خانواده های ساکنان شهر اشرف شريک می دانيم و اقدامات وحشيانه ی ارتش و پليس دولت عراق را

دولت عراق موظف به رعايت عهدنامه های بين المللی درباره ی پناهندگان است و بايد هر چه سريع . مجاهدين به شدت محکوم می کنيم

  .تر شهر اشرف را ترک کند و امنيت ساکنان آن را تامين کند

  مرگ بر جمهوری اسالمی
  برقرار باد سوسياليسم و آزادی

   داخل کشور-ن سازمان های چپ و کمونيست ايراناتحاد هوادارا
  )اتحاد هواداران سچکا(
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