
 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
Union of People’s Fedaian of Iran                                      Union des Fedaians du Peuple d’Iran 

 

ETEHAD  B.P.  N°  351   75625  PARIS  CEDEX 13 – FRANCE  Tél. : 0033(0)608601356 
www.etehadefedaian.org                          postchi@noos.fr 

 

 هیات اجراییه سازمان اتحادفداییان خلق ایراناطالعيه 
 تحويل دادن مجاهدين به جمهوری اسالمی ، يک تصميم غيرانسانی سياسی

 
نیروی وسیع این سازمان که درپایگاه های        .اشغال عراق توسط آمریکا ، تغییر وضعیت سازمان مجاهدین خلق را درپی داشت              

 تامین و حمایت می شدند ، پس از سقوط وی ، دروضعیت بحرانی ای قرارگرفتند                مجاهدین در خاک عراق توسط رژیم صدام      
و علیرغم شایعات گوناگون مبنی بر مذاکره مجاهدین با آمریکا ، سرنوشتی نگران کننده داشتند و چنین به نظر می رسید که                          

 .دیریازود ، وجه المصالحه سیاست های قدرت اشغالگر قرارگیرند

ی موقت عراق اعالم کرده است که افراد سازمان مجاهدین خلق ایران را از خاک عراق اخراج خواهد                      اخیرا شورای حکومت  
این تصمیم شورای حکومتی موقت      . کرد و شایعه ای وجود دارد که این افراد به جمهوری اسالمی تحویل داده خواهند شد                   

سوابق تاریخی حضور مجاهدین در خاک عراق ، بسیار          عراق ، که یقینا بدون اطالع و موافقت آمریکا نیست ، جدا از تمامی                 
 .خطرناک و فاجعه بار خواهد بود

کمیسیون . حکومت جمهوری اسالمی دست کمی از حکومت سرنگون شده صدام حسین در جنایت علیه مردم خود ندارد                     
ق بشر ، محکوم نموده و روند        حقوق بشر سازمان ملل دو ماه پیش ، برای چندمین بار ، رژیم ایران را بدلیل نقض مستمر حقو                     

با تحویل مجاهدین به جمهوری اسالمی ، زندان ،         . دستگیری ، زندان و اعدام نیروهای آزادیخواه در ایران هم چنان ادامه دارد             
بدون شک مسئولیت مستقیم به خطرافتادن جان این افراد با رهبری سازمان مجاهدین             .شکنجه و اعدام در انتظار آنها خواهد بود       

 .لق و بویژه مسعودرجوی است و آنها نسبت به عواقب سیاست های فاجعه بارشان باید پاسخگو باشندخ

به اعتقادما ، شورای حکومتی موقت عراق و نیروهای اشغالگر ، مسئول حفظ جان آوارگان جنگ عراق و از آن جمله افراد                           
 .سازمان مجاهدین می باشند

اد به سازمان ملل متحد سپرده شده و شورای حکومت موقت عراق به همراه                       ماخواهان آن هستیم که مسئولیت این افر          
 .کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل زمینه انتقال این افراد به کشورهایی که آمادگی پذیرش آنان را دارند ، فراهم کنند

 امکانات خویش را بکارگیرند تا       ما از همه سازمان ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که تمامی                     
 .اجرای تصمیم شورای حکومتی موقت عراق متوقف و انتقال افراد مجاهدین به کشورهای امن صورت گیرد

 هیات اجراییه سازمان اتحادفداییان خلق ایران

 1382 آذرماه 27

 2003 دسامبر18


