
    ۱۹ صفحه

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

 کودکان مجروح، اشباح خونچکان
  

 جواد مجابی
  

 فراز گورهای کنده در باغچه به ناخنهای مادران 
 روز از وقاحت سياست آشامان، نيرو گرفته 

 تا جرات کند چنين گستاخ و خونين 
 . بر شهرهای جنگ و بر مصيبت انسان گذر کند

 اين جا ديدن بگو به چه کاری می آمد؟ 
 از مويه و سرود چه سود؟ 

 کودکان مجروح، اشباح خونچکان 
 فراز گورهای کنده در باغچه به ناخنهای مادران 

 . و گورهای تاريک پيران، تاريخی عبث در روشنای موشکها
 دستاورد يک سده را در سياهچال حماقت مدفون کرده اند 
 ديگر نمی توان بر سرزمين های شيميايی خفت و بيدار شد 

 . جز با وحشت از تنفس آتش
 جنگ تنها خط خبر ماهواره نيست 

 شهرهای صلح و فردا فرو غلتيد در عمق نفرين و عذاب 
 از اولين پروازها و خبرها 

 بر پوست تن ما مرگ و دشمنی هر دم خالکوبی می شود 
 در چشمان يک ديگر چون گنهکاران تبهکار می نگريم 

 اين جا نشسته بودی نازنين ام در بی پناهی روزانه 
 اکنون مشت خاکستری 

 به باد رفته با خاکسترهای ديگر 
 . هيچ ات نمی شناسد دنيا

 اقتدار جهان خوار 
 چنين جسور هيچ گاه به انهدام انسان بر نخاست 

 با توفان ليزرها و غرش جهنم 
 از ساقه گلی محزون به زير سقف فقر 

 چه می خواهد آخرين دستاورد دانش انهدام؟ 
 حق حيات انسان 

 هدفی ثابت 
 . برای شليک بمب افکنها

 چه می جوييد 
 که فردا را مرده به دنيا می کشانيد 

 بی نور صلح و اميد؟ 
 . تهران - ۸۲فروردين 

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

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

  
ان بر اساس اخبار منتشر شده مقر های نيروهای سازمان مجاهدين خلق، در عراق مورد حمله قرار گرفته است و بر اساس اطالعيه ای که از سـوی سـازمـ        

سازمان مجاهدين خلق اين حـمـالت   .   نفر زخمی و تعداد نا معلومی نيز مفقود شده اند۴۳ نفر کشته و ۱۸مجاهدين خلق منتشر شده است، در اين درگيری ها  
 .را به عوامل نفوذی حکومت اسالمی ايران نسبت داده است

اقدام نظامی عليه اين نيروها که اکنون هرگونـه امـکـان عـقـب          .    حمله به نيروهای مجاهدين خلق در بحبوحه جنگ فعلی در عراق يک اقدام غير انساني است          
سـان هـای     نشينی و خروج از عراق را به دليل سياست های غير مسئوالنه و سبک سرانه رهبران مجاهدين از دست داده اند، عين جنايت و بمثابه قتل عام ان          

 . بی دفاع مي باشد
ر برابـر حـفـظ      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، د     

 . جان نيروهای مجاهدين خلق مسئوليت مستقيم دارد
 دفـاع    دفاع از نيروهای مجاهدين خلق و تالش برای حفظ جان آن ها در مقابل يورش های کنونی نه به معنای تائيد سياست های رهبری مجاهدين خلق و نه                   

 انسان هائـی  از هر گونه اقدامی است که اين نيروها طی سال های گذشته و به دستور رهبری سازمان مجاهدين خلق انجام داده اند، بلکه دفاع از حقوق اوليه        
ه ای از     است که به مبارزه با يک حکومت ديکتاتوری در ايران برخاسته اند و در ادامه اين مبارزه به صفوف سازمان مجاهدين وارد شده و اکنون در گوش                   

 . عراق بدون هر گونه امکان عقب نشينی در منگنه يک جنگ تمام عيار گرفتار شده اند
جلوگيری ما از سازمان های بين المللی و نهاد های مدافع حقوق بشر می خواهيم از تمامی امکانات خود برای حفظ جان نيروهای مجاهدين در خاک عراق و                    

 . از تعرض به آن ها استفاده نموده و امکان انتقال آن ها به يک کشور ثالث را فراهم نمايند
 هيات اجرائى کميته مرکزی  

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
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