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 :عراق

 ندکن سپتامبر در اردوگاه اشرف تحقیق 1در باره کشتار روز دولتمردان باید 
 

http://www.fidh.org/article13900?var_mode=calcul 
 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر (. 1119 سپتامبر 9) 1931شهریور  11پاریس، 

در ایران از هیات کمک رسانی سازمان ملل در عراق می خواهد گزارش تحقیقات خود در باره اعمال خشونت بار در 

هر چه زودتر اردوگاه شد،  نفر از ساکنان 21را که منجر به قتل احتماال ( شهریور 11)سپتامبر  1در روز  1اردوگاه اشرف

این دو سازمان از دولتمردان عراق به تاکید می خواهند فوری تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه ای را که  .منتشر کند

 .دولت وعده داده در پیش بگیرد

است تعداد کشته  شهریور از اردوگاه اشرف دیدار کرده قرار 88گروه تحقیق هیات کمک رسانی سازمان ملل در عراق که در روز 

 . شدگان روز یکشنبه و دلیل مرگ آنها را مشخص کند

در هرحال، مسئولیت اصلی رویدادهای روز »: ، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفتعبدالکریم الهیجیدکتر 
جامعه های حقوق بشر به شدت  فدراسیون بین المللی. شرایط حمله هنوز نامشخص است. به عهده دولتمردان عراق استیکشنبه 

امیدوار است که دولت دستوری برای حمله به اردوگاه صادر نکرده باشد و تحقیقات دولت در باره این واقعه که تنها می توان آن را 
 ".نامید به دستگیری و محاکمه عادالنه مرتکبان آن بیانجامد "قتل های فراقضایی"

به درخواست  ، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان1188و دولت عراق در دسامبر در پی تفاهم نامه ای بین سازمان ملل 

اردوگاه : پیشتر)ساکن اردوگاه اشرف را بررسی کرده است و بیشتر آنها به اردوگاه حریه  0111های حفاظت بین المللی بیش از 

 .  در شمال شرقی بغداد منتقل شده اند( لیبرتی

                                                 
8
اجازه  اب وخلق ایران به شمار می رفتند  مجاهدینسازمان ساکن بودند که اکثرشان از اعضا و حامیان  اردوگاه اشرفتبعیدی ایرانی در  0311در حدود پیشتر  

ن امریکا دولتمردااین اردوگاه را از ساکنان یت و ایمنی نمسئولیت ام، دولتمردان عراق 1118در سال  .نده بودوارد عراق شد 8811دولت صدام حسین در دهه 

. تعطیل خواهد شدپس از انتقال ساکنان آن به مکانی تازه در اردوگاه لیبرتی در شمال عراق این اردوگاه ، دولت عراق اعالم کرد که 1188در سال . تحویل گرفتند

را حل و فصل آن مربوط به ملک باقی مانده گاه اشرف بمانند تا مسایل نفر اجازه یافتند در اردو 811پس از این که اکثر ساکنان به آنجا منتقل شدند، در حدود 

   .کنند
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و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان کوشش های  هیات کمک رسانی سازمان ملل در عراق»: ضافه کردعبدالکریم الهیجی ا
نفر از آنها ـ  861حداقل دوباره با وجود این که اسکان . قابل توجهی برای اسکان دوباره این ایرانیان تبعیدی در خارج انجام داده اند

انجام شده  1180بیشتر در آلبانی ـ گام آغازین خوبی است، واقعه اخیر که در پی حمله های دیگر به ساکنان اردوگاه حریه در سال 
 «.است، سرعت بخشیدن به این فرایند را در سازگاری به حقوق بین المللی پناهندگان به شدت ضروری می سازد

خود را از بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ابراز می کند که در  نگران شدیدبین المللی جامعه های حقوق بشر  در پایان فدراسیون

. تایید کرده است« فرزندان رشید مجاهدان شهیدِ عراقیانتقام تاریخی »آن از کشتن ساکنان اردوگاه اشرف استقبال و آن را به عنوان 

 .کردمعنای مشارکت در این گونه قتل های فراقضایی یا حمایت از آنها تلقی  می توان بهتنها  رااین بیانیه 
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