بیانیه کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی
در رابطه با حمله وحشیانه به پایگاه اشرف
سه شنبه 21 ،شهریور  3 - ۹۳۱1سپتامبر ۱۰۹3

یکشنبه دهم شهریور ماه  ،2331شهرک اشرف ،پایگاه سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق ،موورد
حمله تعدادی افراد مسلح قرار گرفت .آنها  21نفر از اعضا و کادرهای سازمان مجاهدین را با بیرحمی
کامل و در حالیکه دست های برخی شان را از پشت بسته اند ،با شلیک یک گلوله بوه سرشوان بوه
صورت وحشیانه ای به قتل رسانده اند.
جمهوری اسالمی با گسیل داشتن عوامل مسلح خود نظیر اعضای سپاه قدس بوه عوراق و کشوتار
مخالفان ،می خواهد به اپوزیسیون و افکار عمومی جهان القا کند که دارای نفوذ و قدرت سورکو

نوه

تنها در داخل ایران بلکه در کشور هوای منققوه و خاورمیانوه اسوت .سوپاه پاسوداران بوی شورمانه از
کشتن انسان های بی دفاع ابراز خوشنودی کرده و دست های آلوده خود را به نمایش می گذارد.
ایوون حملووه وحشوویانه و از پوویش شراحووی شووده کووه حوواوی صووانه هووای دلخراشووی از جنایووت علیووه
انسانهای بیدفاع و غیر مسلح است ،خاشره جنایت های جمهوری اسالمی در سال هوای پوا از
انقال

را زنده می کند .سال  ،2321در همین روزها بود که تصویر مزدوران جمهوری اسالمی در حال

شلیک تیر خالص به سر مبارزان کُرد همه را در بهوت فورو بورد .تصوویری کوه گویوا خبور از سوال هوای
خونین آینده و کشتار مخالفان به دست حاکمان جدید را می داد .تقارن شوو زموان و شویوه کشوتار
مجاهدین در پایگاه اشرف با کشتار مبارزان کُرد در  ،2321و به ویژه با کشتار هزاران زندانی بی دفواع
در تابستان  ،2331هشداری است به همه نیروهای آزادیخواه ایرانی که آن ابرهوای سویاه و شوومی
که با سخنان خمینی در گورستان بهشت زهرا آسومان ایوران را پوشواند هنووز ،و همنوون هموه ایون
سال ها ،تگرگِ مرگ موی بارنود و تنهوا بوا اسوتقرار نظوامی دمکراتیوک بوه جوای جمهووری اسوالمی،
خورشید آزادی آسمان ایران را روشن خواهد کرد.
دولت عراق هم که حفظ امنیت جانی مجاهدین بر عهده اوست باید پاسخگوی ایون جنایوت هولنواک
باشد .دولت عراق در چندین حمله به اشرف و کشتار مجاهودین ،در موواردی کوه مسوتقیمن دسوت
نداشته ،دست مزدوران جمهوری اسالمی را برای انجا این جنایات کاملن باز گذاشته است.
بی گمان مسئولیت رهبری مجاهدین در تداو وضعیت فاجعه بار کنونی بور کسوی پوشویده نیسوت.
سال هاست مثل آفتا

روشن است که باید از عراق خارج شد و جوان چنودین هوزار انسوانی کوه بوا

آرزوی بهووروزی موورد ایووران بووه مبووارزه بووا دیکتوواتوری اسووالمی روی آورده انوود را فوودای قوودرت شلبووی
بیمارگونه تعدادی اندک نکرد .اما این مسئولیت ،نباید ما را بورای لاظوه ای از ماکوو کوردن آموران و
عامالن اصلی این کشتار ،یعنی مسئولین جمهوری اسالمی و مزدوران جانی اش غافل سازد.
کمیته مستقل ضد سرکو

شهروندان ایرانی ضمن ماکو کردن یورش وحشیانه و ضد انسوانی بوه

انسان های بی دفاع و کشتار آنها ،خواهوان آن اسوت کوه سوازمانهوا و مجوامب بوین المللوی مودافب
حقوق بشر و سازمان ملل متاد به این جنایت رسیدگی کورده و بورای جلووگیری از تکورار دوبواره آن،
شرایط انتقال اعضای سازمان مجاهدین به کشورهای دیگر را هرچه سریب تر فراهم سازند.
کمیته مستقل ضد سرکو

شهروندان ایرانی – پاریا
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