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ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎک ﻋﺮاق و ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺰدور ﻟﺸﮕﺮ  9ﺑﺪر ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.

رژﯾﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ و در دوران ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮐﻮﺷـﯿﺪ ﺑـﻪ اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠـﻖ اﯾـﺮان و آرﺗـﺶ آزادﯾـﺒﺨﺶ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ﺗﺸـﻮﯾﻖ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺨﺶ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﺧﺒﺎر دروغ و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف رزﯾﻼﻧـﻪ ﺧـﻮد دﺳـﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺖ ،در ﻓﻘﺪان ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ در ﻋﺮاق و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺣﻤﻠـﻪ ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻧﻮار ﻣﺮزی زده و ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣﻤﻠـﻪ وﺣﺸـﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌـﺪادی از رزﻣﻨـﺪﮔﺎن آزادی
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان و ﻫﺰاران ﺗﻦ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻫﺸـﺪار داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد و ﯾﺎ زﯾﺎن ﻫﯿﭽﯿﮏ
از ﻃﺮﻓﻬﺎ درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﻃﯽ دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﻟﺤﻈـﻪ اﯾـﻦ را ﺛﺎﺑـﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺮم آور و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن آزادی در ﻧﻮار ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗـﺎب
در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺷﻨﺒﻪ  23ﻓﺮوردﯾﻦ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن اﻫـﺪاف ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧـﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر»ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﺮد« را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺠـﺎوزﮔﺮ
رژﯾﻢ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﺮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ـ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز اﯾﺮان ـ ﺑﯿﺶ از  20ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را ﮐﺸـﺘﻪ و ﺷـﻤﺎر دﯾﮕـﺮی را
زﺧﻤﯽ ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻮاری ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﻣﺒﺎرزان
ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮوﻫـﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻌﺪﯾﻪ ﻋﺮاق درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮوﻫﮏ ﻣﻨـﺎﻓﻘـﯿــﻦ در دو
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿـﺎﺑـﺎﻧﻬـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳﻌـﺪﯾـﻪ در  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـﺮی ﺷﻤـﺎل ﺑﻐــﺪاد در ﻣﺤـﺎﺻـﺮه ﻣﺒﺎرزان ﻋﺮاﻗﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزان ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻠـﻮﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰﺑﻪ آﻧﺎن وارد
ﮐﺮدﻧﺪ.ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﻣﺒـﺎرزان ﻋـﺮاﻗـﯽ ﺟـﻤﻌـﻪ ﺷـﺐ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﻌﺪﯾﻪ و ﺟﻠﻮﻻ ﻫـﺪف ﺣﻤـﻠــﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻘﯿﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ درﭘـﯽ آن  5ﻧـﻔـﺮاز ﻣﺒﺎرزان ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻫﯿﭽﮕﺎه اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ
و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻋﺮاق را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .رژﯾﻢ اﯾﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد »اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ و ﺗـﺮور وﺣﺸـﺎﻧﻪ
آﻗﺎی ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮﯾﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻫﯿﭽﮕﺎه از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان را »ام اﻟﻘﺮائ« ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨـﻮن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از

ﻫﺸﺪار دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺰدوران رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ  9ﺑﺪر در ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻓﺮﺻـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰدوران دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺮدی ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺗﺠﺎوز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و رزﻣﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و آزاده و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮدن ﺗﺠﺎوزﮔﺮی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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