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  ادامه دارد 1359 -1367 كردن سرنوشت مفقودان جنگ ايران/عراق: تالش براي روشن

  

تا  16( ماه مه 8تا  6ي ايران و عراق از  نمايندگان بلندمرتبه -المللي صليب سرخ) ي بين (كميته /بغداد/تهرانژنو

دست آمده  هاند تا روند و نتايج ب المللي صليب سرخ در ژنو گرد آمده ي بين ) تحت نظارت كميتهارديبهشت 18

كردن  در جريان تالش براي روشنرا المللي صليب سرخ)  ي بين جانبه (ايران، عراق، كميته ي سه توسط كميته

  ند.كنپيگيري ، آمده 1359-67چه بر سر مفقودان جنگ ايران و عراق در  آن

  

المللي صليب سرخ براي خاورميانه و نزديك كه رياست اين  ي بين پاتريك يوسف، معاون رئيس عمليات كميته

كه تاكنون سرنوشت صدها اسير و مفقود جنگ ايران و عراق تعيين شده،  درحالي«عهده دارد گفت:  هجلسه را ب

ها هزار  هاي ده ده است، خانوادهشهاي آنان و بستن فصلي تلخ از زندگي اين افراد  كه خود باعث آرامش خانواده

جانبه به سخني  ي سه كميتهبا آن كه شان آمده است.  چه بر سر عزيزانانتظارند تا بدانند در  چنان هممفقود ديگر 

قرار دارند با دشوار بسيار  شرايطيكه در  اي ، اما در روند جستجوي خود براي بقاياي انسانيمشغول كار است

  »روست. ههاي زيادي روب چالش

  

در  )1389( 2011جانبه نتايج هفت عمليات مشترك حفاري و جستجو را كه از  ي سه در اين نشست، كميته

ان ايمني پرسنل زي براي افزايش مييها راهيافتن به دنبال  ،چنين اند مورد ارزيابي قرار خواهد داد. هم جريان بوده

  »هاي جستجو و بازيابي و سرعت انجام اين عمليات خواهد بود. ، كيفيت فعاليتمنطقهفني در 

  

ي  توسط ايران، عراق و كميته )1387( 2008 جانبه، كه در پي امضاي يك يادداشت تفاهم در ي سه كميته

در رابطه با جنگ ايران  ست كه رسيدگي به مسائل مربوط به كسانيالمللي صليب سرخ تشكيل شد، در حال  ينب

ما از دستاوردهاي ايران و عراق و ازخودگذشتگي «اند. آقاي يوسف گفت:  مفقود شده 1359 -67و عراق در 



هاي  حمايتتأمين كار خواهيم بست تا به تعهد خود براي  هخود را بهردوطرف بسيار خشنوديم، و تمام تالش 

  »يم.كنالزم عمل 

  

بين دو كشور،  ي انسانيي بقايا طرف با كمك به مبادله المللي صليب سرخ به عنوان يك ميانجي بي ي بين كميته

هاي پزشكي  هاي الزم به متخصصان پزشكي قانوني، و تأمين تجهيزات تخصصي براي آزمايشگاه ي آموزش ارائه

ها و تصميمات مقامات ايراني و  حال، تالش بهكند.تا  كمك مي هاي ايراني و عراقي هاي طرف به تالش ،قانوني

  است.دست بقاياي انساني شده  800 بازيابيعراقي منجر به 


