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  نقدي برپيام

  اعليحضرت بمناسبت كشتار مجاهدين خلق

  دراردوگاه اشرف

  حقوقدان-اميرفيض 

اعليحضرت که بمناسبت واقعه کمپ مجاھدين خلق درخاک عراق معروف به  فروردين ماه سال جاری ١٩پيام مورخ 
  .وجه است         ّ ديگری نام  جه وبه اعتبارت                                      ّ کمپ اشرف صادرشده است  به اعتباراتی مو  

پيام ن متوجه مراتبی است که آعد ناموجه       ُ واما ب    کردن خشونت بطورکلی وعام استمحکوم  نآُ  ِ                  ب عد  قابل توجيه بودن  
  است وردهآدر مجاھدين خلق)ت طرف ديگر () وبرائت ومظلوميدولت عراقمحکوميت يک طرف (رابصورت حکم 

بعد   ُ،  ت رادرمقام قاضی وحکم دھنده موضوع جلوه گرميسازد اين بی مباالتیاعليحضردرپيام، »  محکوم ميکنم«وواژه 
  .ميبردوترديد زيرسوال  ،قابل توجيه بودن محکوم کردن خشونت رابطورکلی وعام

گاھی ازابعاد حقوقی موضوع ورويدادھاست چراکه ھيچ حکمی بدون آ ن برای حکمآشدن  یالزمه چنين قضاوتی ونھاد
درحقوق اسالمی وقضاوت اسالمی الزم الرعايه اصل اين ( حکم نيست ،عينيت وقطعيت موضوع رسيدگی ورسيدن به

وبرپايه نظرھم نميتوان کسی راتاچه رسد دولت کشورديگری را محکوم  ويک نظراست) نيست وعلم قاضی کافی است
   .کرد

حقوق ن آگرچه  ل يافته استحقوق انسان ھاکه بانفی خشونت وحفظ احترام وشخصيت ودرمرحله نھائی حق حيات شک
وجامعه به خود اين حق راداده است که درمواردی اشخاص  از حقوق طبيعی وبنيادی است ولی اين حق مطلق نيست  

فصل  ،رااز حقوق اجتماعی حتی حق حيات ھم محروم سازد  برای جلوگيری از تداخل وتعارض وکنترل قدرت جامعه 
اعالميه جھانی حقوق  ،نھم درمراحل مختلف  تاتميزحق ازباطل داده شودآ ،پيش بينی شده دادرسی ومراحل رسيدگی

جرم اھميت خاصی  داده است ولی ھمانطور که ميدانيم توده مبشربه مسئله تميز حق ازباطل  وبرائت واتھام واتھام و
ھابناميسازند که گاه چنان مواج عوام  قضاوت نسبت به رويدادھا واشخاص را به اعتباراحساسات وتصورات  وشنيده 

دشواری وقتی بسيارسنگين ميشود که شخصيت ھائی ميگردد که امکان جستجودرباره حقيقت راھم دشوارميسازد  اين 
تحت تاثير احساسات وياتلقين ھا مبادرت  به قضاوت ھای عاميانه يعنی بدون تحقيق که محل احترام ووثوق مردم ھستند 

   .ائی مجرم وبيگناه نيستدھند  خطر اين بی مباالتی فقط جابجحکم بموضوع ب ،ورسيدگی

بنام ايشان صادر  دادگاھھا  پادشاه که درسيرمشروطيت وقوه قضائيه درموقعيتی ميباشند که احکام – ازباب مثال 

انقدر الزم است ميگردد نميتواند پيشداوری بفرمايند ويابياناتی بفرمايند که ماھيت حکم راداشته باشد  احتياط درکالم  ھم
   که ابراز تاسف معمول است

  معلومات از كمپ اشرف 

ی وفعاليت ھای تروريستی وھمکاری بادولت عراق وسوابق سياس ھرقدر اطالعات ومعلومات درباره مجاھدين خلق
ست اطالعاتی نھا درعراق که به کمپ اشرف معروف اآاز موقعيت حقوقی کمپ  درحمله نظامی به ايران دردست است
برای معاضدت به ارتش عراق درحمله به ايران بااجازه دولت وقت  ۶٠نھادرسال آمنتشرنشده است  فقط گفته شده که 

   .عراق که درحالت جنگ باايران بوده است درقطعه ای ازخاک عراق ساکن شده اند

اتمايالت شخص رئيس حکومت  اسکان مجاھدين درعراق درارتباط باوضع قانون خاص بوده است ويمعلوم نيست که 
؟ برای انجام ماموريت معينی ويامدت محدودی بوده وياعلی االبد بوده استاسکان مجاھدين ؟ ايا صدام حسين بوده است
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است  هرسيد کيلومتر مربع ازخاک عراق ۵٠راثرتعرض مجاھدين به مساحتی نزديک به دزمين اين کمپ که گفته ميشود 
  ؟متعلق به بخش خصوصی بوده است بوده ويااراضی  متعلق به دولت عراق ياآ

شان چه حکمی داده اند وچه موانعی صاحبان ازاراضیودرصورت دوم دادگاه ھای عراق درمقابل دادخواھی وخلع يد 
يامقاومت مجاھدين ودخالت خارجيان سبب بالاجراماندن احکام دادگاه ھا شده آ؟ ن احکام وجودداشته استآدراجرای 
  ؟ی که انتخاب روش زور برای اجرای حکم وقانون الزم شده استاست بنحو

يا مجاھدين ساکن کمپ اشرف درخاک عراق قبول تابعيت عراق راکرده اند وياتابعيت کشورھای ديگر ازجمله ايران آ
  ؟رادارند

از طرف سازمان ملل  نسبت به موقعيت کمپ اشرف  ،به عراق              ِ مريکای متجاوز  آبھنگام واگذاری قيمومت عراق به دولت 
ن درموقعيت Hن چه مقرر شده است  واين مقررات اگر برخالف حق  حاکميت کشور عراق باشد  تاثير آوحقوق ساکنان 

  ؟نھا چيستHکنونی مجاھدين وکمپ 

اين سند  ؟نظيم گرديدمريکا کمپ اشرف را تحويل دولت عراق داد چه چيزی راتحويل دادند وچه سندی تآھنگاميکه 
   (!) زيراھمين دولت کنونی عراق تحويل گيرنده کمپ مجاھدين بوده است  بسيارمھم است

وسواالت سردستی ميتواند باب رسيگی وتحقيق درباره موضوعاتی دررابطه باکمپ اشرف وحضورمجاھدين  اين ابھامات
  .ن به حکم وقضاوت منتھی شودآخلق درخاک عراق رابگشايد که حاصل 

  سابقه جهاني

ايجاد  ،درغالب جنگھای بين دووياچند کشور ،موضوع کمپ مجاھدين درعراق يک امراستثنائی درروابط کشورھانيست
ابتدای ز دشمن معمول است  درجنگ جھانی دوم ا دکمپ ويايگاه بمنظور استفاده از اطالعات وھمکاری ھای نظامی افرا

اشغال شده تشکيل ميشد وپس از شروع پيروزی متفقين قضيه برعکس کشورھای درلمان آ بوسيلهجنگ اين پايگاه ھا 
درھمين سال گذشته بھنگام اختالف   ،طرف جنگ تشکيل دادند ومتفقين به تشکيل کمپ ھای متعدد از افرادکشورھای شد

   .اھی درھردوکشورتشکيل گرديدگوئه اين چنين پايگونيکارانزئال وبيم جنگ بين و

ھنگاميکه بين دوکشور حالت جنگ به صلح ختم ميشود اين قبيل افراد که  ؛د چنين استرويه بين المللی دراين مور

وتحت تبليغات ويامسائل ديگری  بادشمن  تهــداشــــن اراده مسلم وقاطع برای خيانت به کشورقصدومعموال 

کاری به نان بااعالم وفاداری به کشور وبرائت ازخالفآمکاری کرده اند درحاشيه پيمان صلح  بخشوده ميشوند وــھ
مريکا درحمله به عراق آ ی عراق است که بمناسبت ھمکاری بابنمونه حاضر ھمين احمد چل  .زندگی خود ادامه ميدھند

مريکا وعراق نه تنھا ازمجازات گريخت که امروزيکی آقابل تعقيب ومجازات است ولی می بينيم که بمناسبت صلح قانونا 
ن ايرا یھمکاری کردھای عراقی به رھبری بارزانی بادولت شاھنشاھ. نمونه ديگر ازشخصيت ھای مقامدارعراق است

از رفع اختالف عراق وايران به ھمت شاھنشاه ايران سران بارزانی که نخواستند  درحمله به مواضع عراق بود که پس
ايران وعراق ثارصلح بين آشتند وازگ) اسکان داده شدند وبقيه به کشورخود باز درکرجبه عراق باز گردند درايران (

  .مجازات معاف شدند وکمپ بارزانی ھا که درکردستان ايجاد شده بود بسته شد از بھره مند و

نکه درطول آقراردادن مجاھدين خلق دررويه معمول جنگھای بين کشورھا بااين مشکل روبروست که مجاھدين عالوه بر
بوده اند بعداز خاتمه جنگ نيز مستقال تحت  جنگ عراق وايران ھمدوش سربازان عراق به ايران حمله وپيشگام جنايات

. بنابراين اگر بتوان ت عراق به ايران حمله نظامی کرده اند که کشتارو جناياتی رابه ھمراه داشته استا حمايت وباامکان
شورای امنيت  ۵٩٨ھمکاری افراد عادی مجاھدين خلق رادرھمکاری باارتش عراق درحمله به ايران به قطعنامه 

بسياردشواراست که حمالت نظامی رويه  ھای بين کشورھا استفاده کرد  ربط داد وازملل وصلح بين دوکشورسازمان 
ايران وعراق راشا مل دوران قبل از صلح وايام جنگ مجاھدين خلق ازخاک عراق به ايران بعد از صلح بين دوکشور

  گرفت
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نيز عدالت ونصفت امری بسيارواجب وغيرقابل تعلل معمول وبنابراين رسيدگی به موضوع فوق برای رعايت  رويه ھای 
نجا که بخش عمده ای از مجاھدين ساکن کمپ وياشرکت کننده گان درحمله نظامی به ايران بواسطه محدويت آاست واز 
ن افراد ازکسانی که محرک ويافرماندھی آمحصوردرتلقين فرماندھی ھستند لذا تميز زادی بيان وعقيده آمعاشرت و
   .ت موثر درحمله نظامی به ايران بوده اند نير الزم وضروری استوياعمليا

  ريهــــظـن

پايان دادن به  نظربه اينکه  وجود کمپ اشرف خالف قانون اساسی وحق حاکميت مردم عراق است وتکليف دولت عراق
ملت عراق  حفظ تماميت ارضی کشورميباشد  لذا تکليف دارد که به اين فاجعه وخواریاين تضييع حق حاکميت کشورو 

دنيای امروز درمورد اقدام عراق برای حفظ حق  حاکميت خود وپايان دادن به اين حضور غيرقانونی مجاھدين  .پايان دھد
عريان انتطاراتی دارد که گرچه بلباس حقوق بشروانسانيت ملبس است ولی  ميز باکشورايران استآکه مانع روابط صلح 

  .حکايت داردصی ومقاصد خان از دسته بندی ھای سياسی آ

اخيرا دولت عراق تاپايان سال به ساکنان کمپ اشرف مھلت داده که کمپ راتخليه وخاک عراق  راترک گويند  اين مدت  
برای مجاھدين کافی است که عراق رابه قصد کشورھای ديگر ترک کنند گرچه کشورھا حتی حاضر به قبول کوتاه مدت 

مريكائي نگران آاگركشورهاي اروپائي و<درستی زد اوگفت  مجاھدين ھم نيستند  وزيرخارجه عراق حرف
  >نهارابه كشورهاي خودشان نميبرندآ مجاهدين خلق هستند چرا

زندگی وکارميکنند  چه اشکالی دارد که مريکا آدرمليون خارجی وبيشتر مکزيکی بدون حق اقامت  ٢٢ھم اکنون حدود 
ليون مسلمان ساکن ھستند يم ۵ليون اضافه شوند درفرانسه يم ٢٢ن آسه ھزار نفرھم ازمجاھدين مقيم کمپ اشراف به 

زيرسايه مريم رجوی نھاست چه اشکالی دارد که گماشتگان مريم ھم درھمان فرانسه آکه خانم مريم رجوی ھم يکی از
  ؟ (!!)اقامت داشته باشند

که مھلت يکساله درپايان مھلت يکساله اگر اوضاع واحوال نشان داد که مجاھدين درحال ترک عراق ھستند بجاست 
تمديد ودولت عراق برای برچيدن کمپ اشرف بامجاھدين ھمکاری کند  واگر مجاھدين نخواستند ازاين حسن نيت عراق 

تا مقامات  ان تنھا راه استنھا زيرنظر مقامات سازمان ملل وسازمان جھانی حقوق بشربه ايرآتحويل  استفاه کنند
                   نھارا تامين کنند آامنيت جانی ومحاکمه عادالنه وناظرانه  نبامذاکره باايرا حقوق بشر و ملل سازمان

***  

**  

*  

  برای اينترنت بسيار خرسندم.  اين نوشته بسيار مھمو آماده کردن ازخواندن 

  آنچه پيشتر نوشته ام افتخار می کنم، به 

بدون اينکه بدانند، سينه شان را به تنور بيگانه و نقشه ھای «و » کاسه از آش داغتر شده اند«خوب است آنانی که چه 
طرفداری از عامالن بيگانه قدری فکر اين مطلب را با خرد و با درايت بخوانند. بجای » نندملعونی بيگانه ھا می چسبا

ا به مسخره ات دست بکشند و به فکر ايران باشند. وقتی ما می نويسيم به فکر ايران ھستيم مارکنند. قدری از احساس
   بسياری از ناکرداری ھا را به کردار درست نشان خواھد داد.نگيرند. تاريخ 

 ک-ح


