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  ساكنان اشرف واقدامات جنايتكارانه
  حقوقدان- اميرفيض

عده  ،گفتگوافتاده است  ِ ط      ّ درمح   اتھامات مجاھدين خلق،  ،تخليه کمپ اشرف بمناسبت فشارعراقيھا برای چندی است که
جرم سياسی  نھاراآيدانند  اتھامات  وارد برياسی مراس نآای که مجاھدين خلق رايک سازمان سياسی وفعاليت ھای 

  .نھا ميشناسندآحق زنھاراقابل مجازات وتعقيب نميدانند بلکه پناھندگی سياسی رانيآنه اينکه  ميگيرند  و

نھا اتھام سياسی ھست ياخير،  کاراين تحقيق آاتھام  ياآبحث دراينکه عمل مجاھدين خلق يک فعاليت سياسی است و  
و بيشتر اينکه جرم سياسی نميباشد رز پايگاھی ثابت برخورداسی انيست خاصه که مبانی الزم ازجمله تعريف جرم سيا

   .محاربه و بغی گرفته ميشود ازبابيف نشده ولی حسب فقه اسالمی نکه درجمھوری اسالمی تعرآبا

نھا متھم به جرم سياسی ھستند ويا متھم به جرائم آيا آبنابراين مشکل درمسئله مجاھدين وساکنان اشرف اين بود که 
  .اسا قابل محاکمه ميباشند ياخيريا اسآعادی و

.  دانسته بايد که اتھام جرم سياسی به عملی اطالق ميشود که اوال دقيقا متوجه حکومت کشور وثانيا خالف قانون باشد
بوسيله  گيری افراد مجاھدين وگروگان وپرشاھدی که عليه مجاھدين برخاسته است تضيقات واعمال خشونت گبزر

نھا از مصاديق جرائم آ ن اتھام سياسی دادآاشرف است واين ديگرچيزی نيست که بتوان به درکمپ  ،سازمان مجاھدين
   .عادی است

= ١٣٩٠( ذرماهآاين معضل راکميسيون امورخارجه شورای مقاومت ملی مجاھدين درھمين سال جاری بتاريخ پنجم 
رجوی مديريت  رمريمظقای محمد محدثين رئيس کميسيون مزبور که زيرنآنکه توضيح اي ؛طرف کردحل وبر )٢٠١١

  :ميشود گفت

مادگی کامل دارند که آ ساکنان اشرفاوگفت  ،ھيچ يک از ساکنان اشرف درھيچ اقدام جنايتکارانه دست نداشته اند«
  »درمقابل ھردادگاه بيطرفی دراياالت متحده يادراروپا وياارکان بين المللی جوابگوباشند

  

نھا متوجه روءسا ورھبران آاتھام ھای تروريستی وکشتارايرانيان وامثال قای محدثين اين توضيح راميپذيرد که آاعالم 
يا خانم مريم رجوی ، ،ومسئولين سازمان مجاھدين خلق است نه ساکنان اشرف که مامورينی زبان ودست بسته اند

  رجوی ساکن اشرف ھستند؟مسعود وياخود 

 جوابگوئی به ادعاشرف درن برای ساکنان اموضوعی که بيشترميتواند طرف توجه باشد اين است که حقی راکه مجاھدي
اتھام قائل شده کلی است يعنی ھرکه درکمپ اشرف ساکن بوده اين حق رادارد که اگر تعرضی به حقوق اوشده از خود  و

   .دفاع کند  واز دادگاه تعقيب متھم راخواستارشود

درخواست محدثين رئيس کمسيون امورخارجه شورای مقاومت اين فرصت ممتاز رابه کشورعراق وياکشورھای  
نھا روشن سازد وھم آاروپائی ميدھد که بتشکيل دادگاھی مبادرت وھم موقعيت سران مجاھدين راازباب اتھامات وارده به 

زاديھا آنھارابه نقض حقوق بشروشکنجه وياسلب آامکان قضائی وحقوقی به کسانی بدھد که از سران مجاھدين شاکی و
   .متھم ميدانند

حل وفصل  ين دادگاه فرصتی است که مسئله کمپ اشرف رابرمبانی حقوق ودرخواستی که خود مجاھدين داشته اندا
  .خواھد ساخت


