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 اطالعيه

 
 .در بحبوحه جنگ عراق يك اقدام غير انسانى استحمله به مجاهدين خلق، 

 .داشتن امنيت جانی و برخورداری از امکان خروج از عراق حق طبيعی نيروهای مجاهدين خلق است
 

بر اساس اطالعيه  مورد حمله قرار گرفته است و عراقبر اساس اخبار منتشر شده مقر های نيروهای سازمان مجاهدين خلق، در 
 نفر زخمی و تعداد نا معلومی نيز ۴۳ نفر کشته و ۱۸ای که از سوی سازمان مجاهدين خلق منتشر شده است، در اين درگيری ها 

 .وذی حکومت اسالمی ايران نسبت داده استفدين خلق اين حمالت را به عوامل نسازمان مجاه. مفقود شده اند
اقدام نظامی عليه اين نيروها که . استغير انسانى بحبوحه جنگ فعلی در عراق يک اقدام حمله به نيروهای مجاهدين خلق در  

اکنون هرگونه امکان عقب نشينی و خروج از عراق را به دليل سياست های غير مسئوالنه و سبک سرانه رهبران مجاهدين از 
 . مى باشددست داده اند، عين جنايت و بمثابه قتل عام انسان های بی دفاع 

هم چنين دولت آمريکا که با اشغال عراق امکان هر گونه دخالت سازمان ها  و نهاد های بين المللی در اين قبيل مسائل را منتفی 
 . کرده است، در برابر حفظ جان نيروهای مجاهدين خلق مسئوليت مستقيم دارد

آن ها در مقابل يورش های کنونی نه به معنای تائيد سياست های رهبری دفاع از نيروهای مجاهدين خلق و تالش برای حفظ جان 
مجاهدين خلق و نه دفاع از هر گونه اقدامی است که اين نيروها طی سال های گذشته و به دستور رهبری سازمان مجاهدين خلق 

يکتاتوری در ايران برخاسته اند و در انجام داده اند، بلکه دفاع از حقوق اوليه انسان هائی است که به مبارزه با يک حکومت د
ادامه اين مبارزه به صفوف سازمان مجاهدين وارد شده و اکنون در گوشه ای از عراق بدون هر گونه امکان عقب نشينی در منگنه 

 . يک جنگ تمام عيار گرفتار شده اند
امکانات خود برای حفظ جان نيروهای مجاهدين ما از سازمان های بين المللی و نهاد های مدافع حقوق بشر می خواهيم از تمامی 

 . در خاک عراق و جلوگيری از تعرض به آن ها استفاده نموده و امکان انتقال آن ها به يک کشور ثالث را فراهم نمايند
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