
  MDE 14/024/2009رقم الوثيقة: 
 2009أغسطس/آب  4
 
 

 املقيمني يف معسكر أشرف  من املعتقلني العراق: بواعث قلق بشأن
 

من املقيمني يف معسكر أشرف جرى اعتقاهلم منذ سيطرة  36تسعى منظمة العفو الدولية بدأب إىل احلصول على معلومات بشأن 
ونقلهم إىل مكان جمهول يف بغداد وسط مزاعم أبن بعضهم أو مجيعهم  2009يوليو/متوز  28قوات األمن العراقية على املعسكر يف 

، ظإن "قضالاهم ختضع اظ  دلاابد الناصر املهداوي، حمعن ع لألنباء قد تعرضوا للضرب والتعذيب. وطبقاً ملا نقلته وكالة رويرتز
. وسنتعامل معهم وظق القانون العراقي؛ ولن نعيدهم إىل إيران". بيد أنه يظل الشغبحالياً للتحقيق. وهم متهمون ابلتحريض على 

بية ميكن أن من غري الواضح ما إذا كان قد مسح للمعتقلني الستة والثالثني اباتصال مبحامني أو بعائالهتم، أو بتلقي أية رعاية ط
 يكونوا حباجة إليها. 

 
وحتث منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على الكشف عن مكان وجود املعتقلني الستة والثالثني، وعلى السماح هلم 

اباتصال مبحامني ظوراً، وعلى مباشرة حتقيق واف وغري متحيز يف مزاعم تعرضهم للتعذيب أو الضرب أثناء احتجازهم يف مرظق 
 قيهم معاملة إنسانية. لؤقت لالعتقال قرب معسكر أشرف قبل نقلهم إىل بغداد، وعلى ضمان تم
 

منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على ظتح حتقيق ظوري ومستقل يف املزاعم القائلة إن قوات األمن العراقية قد  حتثكما 
األسبوع املاضي. ظبحسب مصادر غري رمسية، قتل ما ا يقل عن استيالئها على معسكر أشرف يف استخدمت القوة املفرطة أثناء 

مثانية من املقيمني يف املعسكر وجرح عديدون غريهم أثناء اجتياح قوات األمن للمعسكر. وقد اعرتف علي الدابغ، الناطق الرمسي 
عرابت الشرطة  مألقوا أبنفسهم أما أبن سبعة من سكان املعسكر قد قتلوا، إا أنه قال إن "مخسة منهم ،ابسم احلكومة العراقية

اثنني من أظراد  مضيفاً أنعلى أيدي إيرانيني آخرين عندما حاولوا مغادرة املعسكر. مصرعهما  بينما لقي اثنان غريهمالعراقية"، 
 قوات األمن العراقية قد لقوا مصرعهم أيضاً. 

 
 خلفية

 

من أعضاء منظمة  3,400مال الشرقي من بغداد، ما يقرب من كيلومرتاً إىل الش  60استضاف معسكر أشرف، الذي يبعد حنو 
املعارضة منذ مثانينيات القرن املاضي. وكانوا ظيما سبق حتت محاية قوات الوالات املتحدة يف العراق،  "جماهدي خلق" اإليرانية

 العراق أو يف اخلارج. ولكنهم أخذوا يتعرضون يف األشهر األخرية لضغوط متزايدة بغرض ترحيلهم إىل أماكن أخرى يف 


