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  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ اپريل ١٣
 

  جنايت دولت عراق عليه اعضای سازمان مجاھدين خلق

 ! محکوم است
    

، با توپ و تانک و ٢٠١١ اپريل ٨رابر با  ب١٣٩٠ ]حمل[ فروردين١٩ بامداد جمعه،  ارتش عراق، در ساعات اولی

تيربار و خمپاره به کمپ اشرف، حمله کردند و شماری از ساکنان اين کمپ را کشتند؛ زخمی کردند و تعدادی را 

اين دومين مورد از حمالت نيروھای عراقی طی سه سال گذشته به کمپ اشرف است که . نيز به اسارت گرفتند

 نفر ٣٣گوی کمپ اشرف، گفته است که سخنشاھين قبادی، . ز ساکنين آن گرديده استمنجر به کشته شدن تعدادی ا

  .  نفر زخمی شده اند٣٢٥کشته و 

 در زمان حمله در نزديک کمپ ئیامريکاارتش عراق، در حالی مرتکب چنين جنايت بزرگی شده است که نيروھای 

اما ھيچ اقدام پيش گيرانه ای در حمله . ه بود وارد عراق شدامريکااشرف بودند و يک روز قبل نيز وزير دفاع 

  .جنايت کارانه ارتش عراق به اين کمپ، انجام ندادند

از اين ھجوم غيرانسانی و وحشيانه ارتش عراق به کمپ اشرف، چند فيلم ويديوئی در شبکه يوتيوب منتشر شده که 

اين فيلم ھا، انتقال افراد زخمی و اجساد در . گروھی از نظاميان مسلح را ھنگام ورود به کمپ اشرف نشان می دھد

  .کسانی به عنوان کشته شدگان اين حمله نشان داده می شود

 تن از ايرانيان ٣٤٠٠ کيلومتری شمال بغداد واقع گرديده که محل اسکان ٦٠کمپ اشرف، در استان دياله عراق و 

  .ران می باشد و ھواداران سازمان مجاھدين خلق ايءتبعيدی و پناھنده، از جمله اعضا

اين حمالت ھيستريک و جنايت کارانه به ساکنان کمپ اشرف، از يک سو ھمکاری آشکار حکومت عراق با 

 و انگليس و امريکاشغالگر احکومت اسالمی ايران را به نمايش می گذارد و از سوی ديگر، رياکاری دولت ھای 

  .ن کشتارھا ھستندديگر دولت ھای غربی در عراق را نشان می دھد که نظاره گر اي

گزارشگران بدون مرز، با انتشار اطالعيه ای نوشته است که نيروھای نظامی از ورود خبرنگاران جلوگيری می  

را که به فيلم  ھم چنين نيروھای امنيتی دولت عراق کسانی. سرکوب و کشتار غيرنظاميان را پنھان سازند کنند تا

  .داده اند  بودند، عامدانه ھدف قراربرداری و عکس برداری از اين درگيری مشغول
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برای جلوگيری از بروز  کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل، از دولت عراق خواستار حداکثر خويشتنداری

  .اعمال خشونت بار جديد در کمپ اشرف شد

عاتی حول المللی اطال گوی کميساريای عالی امور پناھندگان در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت اين مرجع بينسخن

  . دست آورده که بسيار نگران کننده است ايرانی به عمليات نيروھای عراقی در داخل کمپ اشرف عليه شھروندان

ی که حاکی از ئر مورد گزارش ھامقامات عراقی می بايستی تحقيقاتی فوری را د«سازمان عفو بين الملل، گفت که 

کمپ اشرف در شمال بغداد در جريان حمله صورت گرفته کشته و زخمی شدن تعدادی از ساکنان تبعيدی ايرانی 

  ». را آغاز کنند،توسط نيروھای عراقی به گوش می رسد

  :فريقا سازمان عفو بين الملل، در اين باره گفته استامالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال 

خشونت زيادی به کمپ اشرف وارد ی که دريافت کرده ايم، نيروھای عراقی صبح امروز با ئبنا بر گزارش ھا «

  ».شدند که با مقاومت ساکنين آن مواجه گرديدند

با توجه به محدوديت ھای اعمال شده «مقامات سازمان مجاھدين خلق ايران، به سازمان عفو بين الملل گفته اند که 

ی که به گزارش توسط دولت عراق، مرکز درمانی اين کمپ تجھيزات و داروھای مناسبی برای رسيدگی به کسان

  ». را در اختيار ندارد،اند اين سازمان در درگيری ھای روز گذشته زخمی شده 

له صحت داشته باشد أدر صورتی که اين مس«: الملل گفت  سازمان عفو بين یفريقاامدير بخش خاورميانه و شمال 

  ».بسيار نگران کننده است

مين امنيت و رفاه ساکنان اردوگاه اشرف أول تؤ چه نخواھند مسراقی چه بخواھند ومقامات ع«به گفته عفو بين الملل 

  ».باشد باشند و اين شامل دسترسی فوری و مناسب به خدمات درمانی در مواقع لزوم می  می 

 که اياالت متحده کنترل اردوگاه اشرف را ٢٠٠٩از اواسط سال «سازمان مجاھدين، به عفو بين الملل گفته است که 

تی عراقی واگذار کرده، حضور مداوم نظاميان دسترسی به خدمات درمانی در داخل و خارج به نيروھای امني

  ».اردوگاه را دشوار کرده است

 ھای آن ھا برای   شدن کمپ اشرف است، اما تالش دولت جديد عراق به رھبری نوری المالکی، خواھان برچيده

  . ر بر نداشته است ای د انتقال افراد مستقر در کمپ به کشورھای ثالث نتيجه

نوری المالکی، نخست وزير عراق، از سفيران کشورھای عضو اتحاديه اروپا خواسته است اعضای سازمان 

مجاھدين خلق را در ھر جا که می خواھند جای دھند چرا که عراق ديگر حاضر به تحمل حضور آنان در اين کشور 

  .نيست

ه کمپ اشرف، اظھار رضايت کرده اند و اظھارنظرھا و سران حکومت اسالمی ايران، از حمله ارتش عراق ب

موضع گيری ھايشان در اين باره نشان می دھد که احتماال مقامات امنيتی دولت مالکی و احمدی نژاد، در حمله به 

  .کمپ اشرف، توافقات و معامالت پشت پرده ای داشته اند

  : به کمپ اشرف، نوشته است، يک سايت حامی دولت احمدی نژاد، درباره حمله»افکار نيوز«

در اين حمله که جھت راندن منافقين . نيروھای امنيتی عراق به مقر استقرار منافقين در پادگان اشرف حمله کردند «

  ». نفر به ھالکت رسيده و تعدادی مجروح و اسير شدند٩از خاک عراق صورت پذيرفت دست کم 

عراق عليه افراد   ارتشۀخبرنگاران، اقدام جنايت کارانوزير امور خارجه حکومت اسالمی نيز در گفتگو با 

  .سازمان مجاھدين خلق و کشتار آنان را ستوده است
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عراق برضد مجاھدين خلق، بر اساس  اقدام دولت«: علی اکبر صالحی، در رابطه با کشتار ساکنين اشرف، گفت

 از تصميم ديگر دولت عراق در او، ھم چنين» .است قانون اساسی اين کشور صورت گرفته و شايسته تقدير

 عراق ھم از ئیآخرين تصميمات دستگاه قضا«: خبر داد و گفت خصوص تشديد فشارھا بر اعضای اين سازمان

  ».جلوگيری از ادامه فعاليت و حضور اين سازمان در خاک اين کشور حکايت دارد ضرورت اقدام جدی برای

 پرسيد در کجای قانون اساسی دولت عراق، آمده است که از اين عنصر حکومت جھل و جنايت و سنگسار، بايد

ارتش آن کشور، با توپ و تانک و تيربار به کمپ پناھندگان سياسی بی سالح يورش ببرد و دست به کشتار وحشيانه 

  !ساکنين آن بزند؟

مانده كل فر رحيم صفوی، دستيار و مشاور عالی یيھم چنين بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، پاسدار يح

مله ارتش حنيز ضمن حمايت از امنه ای سردسته آدم کشان و تروريست ھای حکومت اسالمی خقوا، يعنی سيدعلی 

آقای نوری مالكی با دستور به ارتش عراق، حمله نسبتا خوبی را به پايگاه «: عراق به کمپ اشرف، گفته است

 پاكسازی كامل اين كشور از لوث وجود منافقين ادامه جنايت كاران منافقين داشت و ما اميدواريم اين اقدامات تا

  ».داشته باشد

اميدواريم امسال، سال اخراج كامل منافقين از عراق باشد و انشاء هللا دولت عراق اين برخورد را «: صفوی، افزود

  ».دادامه داده و منافقان را از اين كشور اخراج كنند تا ديگر اثری از آن ھا در ھمسايگی ايران نباش

، آشکارا حاکی از آن است که دولت مالکی و احمدی نژاد در حمله به کمپ ئیاين گونه اظھارات قبل از ھر ادعا

  . اشرف، دست به توافقات پنھانی زده اند

ساکنان کمپ اشرف، تاريخ نسبتا طوالنی را پشت سر گذاشته اند و بی شک آن ھا در اين مدت خاطرات بسيار تلخ  

، به ويژه ١٣٦٠در سال . خاطره ھا و يادگارھای زيادی در آن جا دارند. اين جا تجربه کرده اندو شيرينی را در 

، گروھی از مجاھدين ھم چون سازمان ھای چپ، به عراق پناھنده شدند و يا ]جوزا[ خرداد٣٠پس از درگيری ھای 

اما .  کار اسالمی، مبادرت ورزند راھی عراق شدند تا به فعاليت مسلحانه عليه حکومت جنايتئیاز کشورھای اروپا

، ساکنان اين اردوگاه به عنوان خارجيان مسلح ٢٠٠٣پس از حمله نيروھای غربی و سقوط حکومت عراق در سال 

  . قرار گرفتند و بعدا خلع سالح شدندامريکائیغيرمتخاصم، تحت حفاظت نيروھای 

ق واگذار و اين کشور متعھد شد با ساکنان آن وليت حفاظت از اين اردوگاه به دولت عراؤ، مس٢٠٠٩اما در سال 

طبق قوانين عراق رفتار کند و از اقدام به استرداد اجباری اعضای سازمان مجاھدين خلق به ايران، که ممکن است 

  .جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری ورزد

مواره تالش کرده است ساکنان دولت نوری المالکی، نخست وزير عراق در معامله با حکومت اسالمی ايران، ھ

اما از آن جا که اين افراد در صورت استرداد به ايران، با خطر . کمپ اشرف را اخراج کند و يا به ايران تحويل دھد

  .مرگ مواجه می شوند، فشارھای بين المللی مانع از آن شده است که دولت عراق، به چنين اقدامی دست بزند

در . نيست که گزارشی از حمله نيروھای دولتی عراق به ساکنان اردوگاه اشرف مخابره می شوداين نخستين بار 

 از حمله نيروھای دولتی به اردوگاه اشرف و زخمی شدن و بازداشت گروھی از ئی، گزارش ھا٢٠٠٩ سال جوالی

شر شد و اوايل سال در ماه دسمبر سال بعد نيز، خبرھای مشابھی منت. اعضای سازمان مجاھدين خلق منتشر شد

  .جاری ھم گفته شد که افراد ناشناس به ساکنان اين اردوگاه ھجوم برده و به ضرب و شتم آنان پرداخته اند

حمله اخير نيروھای عراقی به اردوگاه اشرف، يک بار ديگر نشان داد که خالف ادعاھای دولت ھای اشغالگر 

 آن و نه برای پناھندگان سياسی مخالف حکومت اسالمی و غربی، ھيچ امنيتی در اين کشور، نه برای شھروندان
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آن چنان وضعيت فاجعه باری در عراق به وجود آورده اند که شيرازه جامعه از ھم پاشيده . غيره بر قرار نشده است

و اين کشور از يک سو، به محلی برای آزمايش مدرن ترين سالح ھای نابود کننده و از سوی ديگر، تصفيه حساب 

دولت عراق، نه تنھا رابطه خوبی با سران و مقامات .  ھای اسالمی تروريستی و ناسيوناليستی تبديل شده استگروه

جنايت کار حکومت اسالمی دارد، بلکه فراتر از آن، سپاه بدر و نيروھای وابسته به مجلس اعالی عراق به رھبری 

بل از سقوط حکومت صدام حسين،  شده اند که قدھیعراق سازمانآيت هللا حکيم نيز در ارتش و نيروھای امنيتی 

 که ئیبنابراين، يک احتمال قوی اين است آن نيروھا. تر آن ھا در صفوف سپاه پاسداران ايران آموزش ديده اندبيش

موريت داشتند از نيروھای طرفدار حکومت اسالمی ايران أبرای حمله به ساکنان اشرف از سوی دولت مالکی، م

در غير اين صورت، .  ھدف کشتار مجاھدين و برچيدن اردوگاه اشرف، به آن جا اعزام شده بودندبودند که صرفا با

چه لزومی داشت که با توپ و تانک و نارنجک و غيره به ساکنان بی دفاع اين اردوگاه، اين چنين يورش وحشيانه 

ی صبرا و شتيال در لبنان به چنين يورشی يادآور يورش وحشيانه نيروھای اسرائيلی به اردوگاه ھا. ای ببرند

  .پناھندگان فلسطينی است

 ھای   زرھی، تکاور، پياده، پياده مکانيزه و گردانی ھا گردان«در گزارشات آمده است که حمله به کمپ اشرف با 

 نفر از ارتش عراق در اين حمله شرکت ٢۵٠٠گفته شده است که . شروع شده است» واکنش سريع و ضدشورش

  .داشتند

 و متحدانش، گزارش ھای منتشره، حاکی از آن امريکاسال اشغال کشور عراق توسط ارتش   آغاز نھمينۀاندر آست

تن از شھروندان اين کشور در جريان حمالت اشغالگران و گروه ھای تروريستی   ميليون٢است که دست کم 

  .اسالمی و ناسيوناليستی جان خود را از دست داده اند

چار نقص عضو ھزار نفر نيز د  وقايع اين کشور، صدھاۀ، در نتيج»قطر قنا«تی خبرگزاری به گزارش پايگاه اينترن

ن ا ھزار نفر از ساکن٨٠٠بيش از . نددست داده ا ليون کودک، يکی از والدين خود را از م٥گرديده و بيش از 

 مليون نفر ٧ده اند و  زندانی و بازداشت شامريکاامنيتی عراق و ارتش  شھرھای مختلف اين کشور توسط نيروھای

دولتی از  بنابراين، . خود را ترک و در داخل و يا به خارج عراق مھاجرت کرده اندۀخانه و کاشان ن عراقااز ساکن

، چه انتظاری وجود دارد که از اين دريای خون انسانی سر برآورده و و نوکری دولت ھای امپرياليستی را می کند

  وب و کشتار نکند؟ن حکومت اسالمی را سرکاکه مخالف

.  صورت گرفته استامريکائی اين اساس، حمله ارتش عراق به کمپ اشرف، با توافق و چراغ سبز مقامات هب

» خويشتنداری«سکوت دولت ھای غربی و تنھا به اين که به دولت عراق توصيه کنند در مقابل ساکنين کمپ اشرف 

 به کشتار اعضای اين سازمان است و آشکارا رياکاری کردن، عمال چشم بستن» سفأت«به خرج دھد و يا اظھار 

ت نمی کرد روز أ، جرامريکاس ھمه دولت أدولت مالکی، بدون اجازه دولت ھای غربی و در ر. سياسی است

روشن تمام معيارھای انسانی و قوانين جھان شمول را زير پا بگذارد و انسان ھای بی سالح را کشتار کند و حتی به 

مگر دولت مالکی، اين قدرت را . ن و گروه ھای امداد پزشکی نيز اجازه ندھد به آن جا نزديک شوندروزنامه نگارا

  !از کجا آورده و يک تنه در مقابل جوامع جھانی ايستاده است؟

نيروھای عراقی در انتقال مجروحان به بيمارستان کارشکنی و «:  شورای ملی مقاومت آمده است٣٥در اطالعيه 

  ...». در تخليه مجروحان اقدامی نمی کنندامريکائینيروھای 
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، ٢٠١١ريل اپ ١٠ - ١٣٩٠ ]حمل[ فروردين٢١ دبيرخانه شورای ملی مقاومت در تاريخ ٤٠بنا به اطالعيه شماره 

از اعضای   فروردين به کمپ اشرف، نيز شماری١٩ روز ۀ وحشيانۀحملنيروھای ارتش عراق، در جريان 

  . با بی رحمی با خود بردندرا مجاھدين مجروح را به گروگان گرفتند و آن ھا 

عدم  بنا به ھمين اطالعيه، شماری از اين گروگان ھا طی سه روز گذشته، در دست نيروھای عراقی و به خاطر

باقی مانده، در حال اعتصاب غذا  شش گروگان.  تن رسيد٣٣ر جان باختگان به رسيدگی پزشكی جان باختند و شما

  .است به سر می برند و از نظر سالمتی وضعيت آن ھا وخيم

ی ئبازجويس كميته سركوب کمپ اشرف، در زندان خالص شخصا از گروگان ھا ئاز دفتر مالكی و رعلی ياسری، 

  .نموده و آن ھا را تحت فشار قرار داده است

خواه خود را به کار می  حکم رانی می کنند و دولت ھای دلشکی نيست تا روزی که اشغالگران غربی در عراق

ن اشرف، باز ھم تکرار ا فروردين عليه ساکن١٩ است جنايت گمارند و حکومت اسالمی ايران نيز بر سر کار

 به جسارت و ءا دست خالی و با اتکادر مقابل اين حمالت پی در پی مسلحانه ارتش عراق، نمی توان ب. خواھد شد

 اين وضعيت، جز خودکشی سياسی حاصل ديگری ۀادام. شھامت و شعار دادن و فرياد زدن و قربانی دادن ھا ايستاد

  .بنابراين، ضروری ست که رھبری مجاھدين، سياست ديگری در رابطه با کمپ اشرف اتخاذ نمايد. ندارد

 سازمان مجاھدين خلق نيز در رابطه با نيروھای خود که در کمپ در چنين موقعيتی، ضروری ست که رھبری

 ۀ مبارزۀترين تحرکی نيز برای ادامن کماشرف به نوعی محبوس ھستند و ارتباطی با جامعه عراق ندارند؛ ھم چني

ر جدی در سياست ھايش به وجود آورد و راه ھای ييشان عليه حکومت جنايت کار اسالمی در آن جا ندارند تغ

تر  ن اشرف به يک کشور امناخود را برای انتقال سريع تر ساکنبرای مثال، بيشترين تالش . ری را برگزيندديگ

ن اشرف که بيش از دو دھه در اين منطقه، زندگی و مبارزه اايد برای برخی از ساکنھر چند که ش. اختصاص دھد

ن و گروه گروه قربانی شدن، راھکار مناسبی  ماندئی شان سخت باشد اما در آن جا به ھر بھائیکرده اند جا به جا

  !انتظار تا کی؟.  مبارزه نيستۀبرای ادام

خواه اين جنايت دولت و ارتش عراق را محکوم کند و از نھادھای بين المللی يلم است که ھر انسان و نيروی آزادمس

ی پناھندگان در کشورھای بسياری از اردوگاه ھا. ت ساکنين کمپ اشرف را به عھده بگيرندبخواھد جان و امني

به را وليتی ؤن ملل، در مورد کمپ اشرف چنين مسمختلف جھان زير نظر سازمان ملل متحد قرار دارند چرا سازما

 کنوانسيون چھارم ژنو، به عنوان پناھنده به ٢٧اساس ماده ه عھده نمی گيرد؟ در حالی که ساکنين اين اردوگاه، ب

  .رسميت شناخته شده است

با خانواده ھا، دوستان و ھمرزمان جان باختگان کمپ اشرف، صميمانه ھمدردی می کنم و ھمه می دانيم در پايان 

 جھموری اسالمی ادامه دارد، نه تنھا از درد و رنج و آه و اسف اکثريت مردم ۀتا روزی که حاکميت جنايت کاران

کاری، انی، فقر، بی کاری، سرکوب، تبھگرايران کاسته نخواھد شد، بلکه ھر روز نيز بيش تر از روز قبل شاھد 

  .ترور و اعدام اين حکومت خواھيم بود

ۀ ت حاکمأس ھمه ھيأيک درس مھم برای جامعه ما از اشغال عراق و افغانستان توسط دولت ھای غربی و در ر

ايد اين باشد  بةً ، و ھم چنين حمله نيروھای عراقی به اردوگاه پناھندگان سياسی مخالف حکومت اسالمی، قاعدامريکا

س ھمه أکه ھيچ نيروی اپوزيسيون حکومت اسالمی، به دنبال سياست ھا و عملکردھای دولت ھای غربی و در ر

آن شخصيت ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و جرياناتی که ديروز و يا حتی امروز طرفدار .  نيفتدامريکادولت 

ور بودند و ھنوز ھستند اگر کمی منافع شخصی و فرقه حمله نظامی به ايران و ھم چنين محاصره اقتصادی اين کش
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ای خود را کنار بگذارند و منافع و مصالح عمومی جامعه را مدنظر داشته باشند بايد از وقايع عراق و افغاستان و 

حمله به کمپ اشرف، درس عبرت بگيرند و به جای اين که چشم به سياست ھا و حمايت ھای اين و يا آن دولت 

 کارگران و محرومان و ھمه مردم آزاده کشور در جھت سرنگونی ۀ متحدانۀتی و متجاوز بدوزند، به مبارزامپرياليس

  ! يک جامعه آزاد، برابری، مرفه و انسانی باور داشته باشندئیحکومت اسالمی و برپا

  ٢٠١١پريل ا يازدھم - ١٣٩٠ ]حمل[دوشنبه بيست و سوم فروردين

  

  


