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8\3\2009  

 بيان للنشر الفوري

أعضاء منظمة بوقف المجازر بحق يطالب الحكومة العراقية " شمس"مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية 

  مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة في العراق

 المئـات رف والتي تشير لسقوط     األنباء الواردة من مدينة أش    "شمس" مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية        تلقى بصدمة شديدة   
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة في العراق،أن المجـاز         بين شهداء وجرى من سكان مدينة أشرف وأعضاء ومناصري          

  . المنظمة وكل من يتعاطف مهاتصفيةالتي يتعرض لها أعضاء خلق تنذر بوجود مخطط يستهدف 

 مـن قبـل   منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة في العـراق اصري على ضرورة حماية وأعضاء ومن     شمس" مركز يؤكد  
،استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة ال سـيما           ديارهم   إلىالحكومة العراقية باعتبارهم ضيوف عليها لحين عودتهم        

إلنسان في ظل الغطاء الدولي للحرب علـى   خطوة هامة في ظل تنامي االنتهاكات للحريات وحقوق ا    اتفاقيات جنيف،باعتبار الحماية  
  .ما يسمى باإلرهاب

الحكومة العراقية وبشكل فوري السماح لألطباء والممرضين والمسعفين والهيئات اإلنـسانية واالغاثيـة ،لكـي                "شمس" مركزيطالب  
 إبطاء أو تلكؤ ،بل وتوفير الحماية لتلك         ،ونقل الحاالت الحرجة إلى المستشفيات ،دون      ىيتمكنوا من تقديم اإلسعافات األولية إلى الجرح      

   .الهيئات وتقديم كل ما يلزم من مساعدة وإسناد لها لتقوم بواجباتها اإلنسانية 

منظمة مجاهدي خلـق    وأعضاء ومناصري   على أهمية وجوب حماية      "شمس"   مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية     ويشدد
كما أن استخدام القوة المفرطة من قبـل قـوت األمـن            ين ،باعتبار أنهم عزل من السالح ،      ي،والمدن اإليرانية المعارضة في العراق   

العراقية يعتبر انتهاكاً جسيماً ،هذا إلى جانب استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعربات المصفحة واآلليات المدرعة                 
  .ضد المدنيين يعتبر جريمة حرب ضد اإلنسانية

 ضد ما تقوم به الحكومة العراقية ضد وأعضاء ومناصري منظمة           ربأوسع حملة تضامن وشجب واستنكا     "شمس"مركز يطالب
  . العراقمجاهدي خلق اإليرانية المعارضة في 

 انتهى


