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العراق :بواعث قلق بشأن مستقبل املقيمني يف معسكر أشرف
كتبتتم ظمة تتة الالتتو الإىلليتتة ال ر تتي التتوزراء الاراقتتن نتتورا ايتتالشن ظباشتترلا بوتتتن التةتتورال ا أبتترا ايتا قتتة ك تتر ظ ت
شخص ظ ايمليني اإليرانيني الذي يايوون حاليال يف ظاسشر أشرف ،الواقع ال الو ال الورقن ظ بغإاد ،ىلالذي قال ظستوىللون
عراقيون اهنم جيب أن يغادرىلا البالد .ىلهوالء اإليرانيون هم ظ أعضاء ظمة ة جماهإا أب ق اإليرانية أىل أنصارها.
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ىلأعربم ظمة ة الالو الإىللية ع ق قها اخلاص ظ تصريح ذُكر أنه أدل به ظوأبرال ظستوار ا ظ القوظن التإكتور ظوقتق الربياتن يف
ظقاب ة له ظع قماا اللرال الت لزيونية الاراقية ،ىلقال قيه ان الست ةال تاتتزأ أن لاتل ظت ااتت رار ىلجتود ايقي تني يف ظاستشر أشترف
"أظترال ال يُةتتا " بصتتورا تإرجييتتة .ىلعقتتب هتتذا التصتريح بوقتتم قصتتر ،ىلر،تتا يف تةتتور ذا ت ةُ ،ظمتتع قريتتق نتتخ ظت دأبتتول اياستتشر
لاإا أايأ .ىلذُكر أن الغرض ظت التزايرا كتان ظاااتة اظترأا يف اياستشر ىلاجتة ال اجتراء ع يتة جراحيتة لتورأ اترناخ داأب تن .ىلقي تا
باإ ُُسح لألنباء بإأبول اياسشر.
ىلح م ظمة ة الالو الإىلليتة يف راتالتها ر تي التوزراء الاراقتن ع ت الت ان أال تتختذ الست ةال الاراقيتة أيتة اجتراءال ظت شتتهنا أن
توتشل انتهاكتال ل وقتو اإلنستانية ل قي تني يف ظاستشر أشترف ،ىلع ت توالتتيح نتوااي ا شوظتة لتاههم يف التوء ظتا ذُكتر ظت هتإيتإ
الإكتور الربيان جبال حياهتم "ال تةا " .ىلكانم ظمة ة الالو الإىللية قإ دعتم ا شوظتة الاراقيتة ال الت ان عتإأ اإلعتادا القسترية
ا ظ ت ايقي تتني يف ظاستتشر أشتترف أىل رتترهم ظ ت اياارالتتني اإلي ترانيني ال اي تران بستتبب ايختتاىلف ظ ت احت تتال تارالتتهم خلةتتر
التاذيب أىل رره ظ االنتهاكال ااسي ة قو اإلنسان.
خلفية
ظمة ة جماهإا أب ق يف ايران هن ظمة ة ايرانية ظاارالة ،يقيم الاإيإ ظ أعضا ها يف الارا ظمذ اموال عإا .ىلحىت ىلقم قريب
كانم ايمة ة ظإرجة يف قا ة ايمة ال "اإلرهابية" ظ قبل االحتتاد ا ىلرىل ىلحشوظتال دىلل ظت رتر االحتتاد ا ىلرىل  .ىلقتإ ُرقتع
هذا التصميف اآلن يف ظاةم ا االل ع ت أاتان أن ظمة تة جماهتإا أب تق مل تاتإ تتإعو ال اياارالتة ايست وة ل وشوظتة اإليرانيتة
أىل توت ف قيهتتا .ىلعقتتب رتزىل الاترا يف عتتاأ  ،0222قاظتتم القتوال ا ظريشيتتة بتتتوقر ا ايتتة ل قي تتني يف ظاستتشر أشتترف ،التتذي
ُملوا هنم "أشخاص حم يون" ،وجب اتلاقيال جميف .ىليبإىل أن هذا الوالع مل يست ر باتإ توقيتع اتلاقيتة ىلالتع القتوال ) توقا
بني حشوظيت الوالايل ايتوإا ىلالارا  ،اليت دأب م حيز الملاذ يف  1يماير/كانون ال اخ  ،0222ع الررم ظ أن اتلاقيتة " توقا"
مل تتض أيتة اشتارا ال ظاستشر أشترف أىل ايقي تني قيته .ىليُقتال ان ا شوظتة اإليرانيتة تارن التغونال ع ت ا شوظتة الاراقيتة هتا
ع نرد أعضاء ظمة ة جماهإا الواب ىلأنصارها ظ الارا .

