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  معالي األمين العام لألمم المتحدة األستاذ بان آي مون المحترموعبرآم إلى        المحترم ستاذ سعيد عريقات الناطق باسم االمم المتحدةاأل

  لة لسكان أشرف في العراقمن أجل  االستجابة لمطالب عاجلة وتوفير الحماية الدولية الفاع        \الموضوع 
  

بشأن  تداعيات خطيرة القتحام معسكر أشرف، تفرض واجبا إنسانيا وقانونيا عاجال وفوريا يستجيب لمطالب سكانه  األنباء تواردت
 شرفشهود العيان من مراقبي حقوق اإلنسان ومن أبناء سكان معسكر أوقد أآد تلك األوضاع المأساوية الكارثية .. بالحماية الدولية

قد نجم و. قوات الحكومة العراقيةقبل ر من كسمن المظالم واالعتداءات السافرة القتحام المع، المتطلعين لموقف نبيل عادل ينصفهم
إلى ممارسة القسوة والعنف والتنكيل الذي وصل عن جرحى بالمئات فضال عن االعتقاالت واالقتحام القسري سقوط قتلى وعن ذلك 

  .ضحايا وقطع الموارد الغذائية وعدد من الممارسات المتنافية واالتفاقات الدولية بالخصوص الجثامينحد منع دفن 
إنَّ جملة ما تعرض له سكان أشرف  فعليا بعد االقتحام إلى جانب وجود اتفاقات رسمية للحكومة العراقية مع حكومة النظام اإليراني 

لقانون زَّل يحتمون بايدعو للحذر من مزيد من إراقة دماء أناس ُعلـَ ذلك  إنَّ؛ة وتعريضها لمقصلة التصفيةرضالذي يواصل قمع المعا
يمهم للسلطات ل وتسإذا ما ُتِرآت أمورهم للسلطات العراقية التي أفادت بأنها تنوي إعادة قسم من هؤالءف ..الدولي وبالضمير اإلنساني

ل والتصفية األآيدة بوصفهم من قوى المعارضة الديموقراطية التي  ذلك سيعرضهم لالعتقانَّفإ ،ة رغبتهم في العودةذريع باإليرانية،
الدينية وحكم والية الفقيه الذي بات سجانا لشعوب إيران ومهددا يرانية بعيدا عن تسلط االستبدادية إلتتطلع لممارسة حقوق الشعوب ا

   . االنتخاباتفاضة السلمية الجارية بعد والدولي آما يتضح من قمعه االنتللسلم واألمن األهلي
إعادة مسؤولية تلك الحماية فعليا بتي باالستجابة لمطالبهم اإلنسانية في الحماية لمشكلة سكان أشرف يأوالفوري  عاجلإنَّ الحل ال

ومهنية حرفية مناسبة،  بكفاية ها من جهة عن التعاطي مع الموضوعت ممارسات القوات العراقية عجزبعد أن أثبتللقوات الدولية 
وواجب الحماية الدولية في .. تلك القوات لمطالب السلطات اإليرانية وميليشياتها وأجهزتها  القمعيةفي تبّين خضوع عناصر مثلما 

ت واضحة لوجود عناصر تابعة للنظام  بخاصة في ظل عالما من اتفاقية جنيف الرابعة45لمادة يخضع  لنص االوضع ضوء هذا 
ودليل ذلك يتمثل في نتائج الفعالية العسكرية التي !  تدعي أنها اقتحمت المعسكر بالقوة لحمايتهاإليراني في الميليشيات والقوات التي

  ؟وإفرازاتهتم بها االقتحام المسلح 
منع فكرة الترحيل أيضا أن يتم ينبغي فيما  وضحايا آخرين؛ ِ  اإلعادة الفورية للحماية الدولية سيكون سببا في وقوع مآِسإنَّ تأخر

ن التفاعل مع الخيارات الحقا واجب الحل النهائي بشأوسيتعين  ..لقسري أو إعادة الالجئين إلى إيران حيث يتهددهم الموت والقمعا
  ...اإلنسانية المؤملة التي سبق اقتراحها من سكان أشرف والمعارضة اإليرانية

نونية في التعاطي مع القضية بخاصة قوات الواليات المتحدة إّن المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية مسؤولة مسؤولية إنسانية وقا
وباسم نشطاء حقوق اإلنسان من نخبة الثقافة في .. األمريكية وواجبها األخالقي الذي تنص عليه االتفاقات الدولية بالخصوص

كم للتدخل رسالتنا هذه إلى معاليجه ب، نتو الديموقراطيين العراقيين في هولنداابالبرلمان الثقافي العراقي في المهجر ورابطة الكّت
لمناسب واثقين من أن مواقفكم اإليجابية البناءة ستصل في الوقت ا ...العاجل الكفيل بوقف التداعيات المتسارعة  ونتائجها الكارثية

 وحقوق الالجئين ثار آارثة االقتحام وما يجري خلف األآمة من فعاليات  تتجاوز على حقوق اإلنسانلوقف التداعيات الخطيرة وآ
  ...المحميين دوليا

  
  وتقبلوا فائق االعتبار والتقدير
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