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اميرفيض – حقوقدان
درتحرير قبل موضع مجاھدين خلق وکمپ اشرف تاحدودی از منظر حقوق بين الملل مطرح شد اکنون باتفاق به موقعيت
دولت عراق درابطه باانچه که درکمپ اشرف ميگذرد نگاه ميکنيم
اعمالی که مجاھدين خلق به اعتبار کمپ اشراف مرتکب شده اند به دودسته ميتوان قسمت کرد .قسمت اول جناياتی که
درايران ازناحيه آنھاروی داده ويا منتسب به آنھاست که صالحيت رسيدگی به اين قسمت درصالحيت دولت ايران است
نه عراق مانند ترورھا ،ھمکاری بانيروھای مھاجم عراقی وجاسوسی بنفع بيگانه وامثال آنھا.
قسمت دوم اعمالی است که درکمپ اشرف ودرخاک عراق روی داده است رسيدگی به موارد مزبور ومجازات مرتکبين
آن اعمال بادولت عراق است واگردولت عراق مدعی حاکميت برسرزمين کمپ اشرف است که اين ادعا حق است
مسئوليت پايان دادن به اعمال خالف قانون وتعرض به حقوق ساکنين کمپ اشرف ھم ازموارد بارزحاکميت ملی عراق
واجرای آن منحصرا برعھده دولت عراق خواھد بود.
ھم امروز کسانی که موفق شده اند از کمپ اشرف فرارکنند وخودرابه نيروھای عراقی تسليم کنند مراتبی رااز تعرض به
حقوق اوليه ساکنان کمپ شھادت ميدھند که ھيچ اثری از آزادی ھای سياسی واعتقادی درکمپ وجود ندارد ،دقت
درشھادت شھود مزبور که ازسوی ايميل جاويد ايران ارائه شده نشان ميدھد که کمپ اشرف بصورت يک کمپ فرقه ای
اداره ميشود که ساکنان آن تحت قيد خاص رھبری فرقه اداره ميشوند دقيقا مانند فرقه ھائی که درآمريکا معروف به
>کالت  <Cultوجوددارد که بادستگيری رھبران Hنھا وگاه باخشونت سرکوب ميشوند مانند فرقه کاروش.
نظربه اينکه ساکنان کمپ اشرف باھرتابعيتی که باشند بوسيله رھبرانی ويارھبری مجاھدين خلق گروگان ميباشند
)شھادت شھود( واز حداقل حقوق اجتماعی محروم وازآنھا سلب آزادی اراده ومقيد به تبعيت بدون چون وچرااز رھبری
کمپ گرديده وافراد دردادگاه فرمايشی کمپ به صالحديد رھبری باصطالح محاکمه ومجازات ميشوند ،ونظربه اينکه
اعمال مزبور درکليه قوانين جزائی کشورھا جرم جنائی است ،واز جمله قانون جزای دولت عراق نيز برلزوم تعقيب
ومجازات مجرمين وپايان دادن به گروگان بودن افراد بطورکلی )ساکنان کمپ اشرف( تصريح دارد لذا دولت عراق
صرفنظر از موقعيت بين المللی ساکنان کمپ ،تکليف فوری ومقيد دارد که سريعا به اين گروگان گيری درکمپ اشرف
پايان دھد ومرتکبين اين جنايت ضد انسانی وننگين راتعقيب ومحاکمه ومجازات نمايد دولت عراق قانونا نميتواند بدون
رسيدگی به اتھاماتی که متوجه مجاھدين خلق است وآن اتھامات مربوط به اعمال وجرائمی است که درخاک عراق
نسبت به ساکنان کمپ وياديگرافرادعراقی انجام شده باخروج مجاھدين ازعراق موافقت کند .باشھادت شھود ،دادستان و
دولت عراق وسازمان ھای حقوق بشری تکليف دارند که به شھادت شھود رسيدگی وبامعاينه کمپ وبازپرسی ازساکنان
کمپ موضوع راسريعا به دادگاه عراق احاله وبادستور دادگاه به فعاليت کمپ پايان وآزادی ساکنان گروگان رفته راتامين
ومرتکبين اين جنايت گروھی رامجازات کنند.
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توضيح:
مالحظه می شود کسانی که ذرع نکرده پاره کرده اند ،و حکم ھای خودشان را صادر کرده اند ،برخالف عرف بين المللی
وحقوقی مرتکب اشتباه غيرقابل جبران شده اند که اشتباه آنھا می تواند موجبات سرافکندگی و گرفتاری ھای سياسی
برای ايران را در بر داشته باشد .ندانستن عيب نيست نپرسيدن و از سوی خود رای صادر کردن عيب است.
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