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تحرك عاجل 
 اختطاف سبعة إيرانيي من معسكر أشف

  من سكانه،52أقدم مسلحون ف الول من سبتمب/أيلول الجاري عل اقتحام معسكر أشف الواقع شمال شق بغداد، وقتلوا 
 وقاموا باختطاف سبعة من إيرانيي النفى القيمي ف العسكر والنتسبي لعضوية منظمة مجاهدي خلق.  وتشي تقارير غي

 مؤكدة إل أن اليرانيي السبعة هم ف عهدة السلطات العراقية الن، ويواجهون خطر التعرض للتعذيب وغيه من ضوب سوء
ًا. العاملة، واحتمال ترحيلهم إل إيران قس

  كلم شمال شق العاصمة بغداد،60ف الول من سبتمب/ أيلول الجاري، قام مسلحون باقتحام معسكر ِأشف الكائن ف محافظة ديال عل بعد 
ًا بالرصاص.  وف نفس الواقعة، قام السلحون باختطاف ست نساء هن 52وقتلوا   فاطمة طاهوري ووجيهة كربلئي فتاح من سكانه رمي

ُتعرف أيضا باسم صديقة إبراهيمبور) وليل نباهت وزهرة راميزاني (العروفة باسم محبوبة لشكريومهناز عزيزي (  ) وفاطمةالتي 
ُيدعى ساخي   (العروف باسم محسن نيكنامي).  وينتمي السبعة لنظمة مجاهدي خلق اليرانية العارضة.محمد راتبي، بالضافة إل رجل 

 من سكان العسكر، وتدعو إل فتح تحقيق محايد ف عمليات القتل تلك.52وتدين منظمة العفو الدولية قتل 

ًا ًا ومن ثم اقتيادهم بعيد  وقال شهود عيان من العسكر أنهم شاهدوا تعرض السبعة للضب وهم مقيدين بالصفاد قبل أن يتم طرحهم أرض
 عل متن حافلة ركوب صغية.  ول زالت أماكن تواجدهم غي معلومة حتى الساعة، وإن كانت تقارير غي مؤكدة قد أشارت إل احتمال احتجاز

 الختطفي السبعة ف مطار الثنى السابق وسط بغداد.  ولقد أنكرت الحكومة العراقية مسؤوليتها عن الهجوم عل الرغم من أن القوات العراقية
كانت مسؤولة عن شن اعتداءات سابقة عل العسكر موقعة عشات القتل من بي القيمي فيه.

ًا بالعربية أو النكليزية أو بلغتكم الخاصة، عل أن تتضمن ما يل:  ُيرجى كتابة مناشداتكم فور
 ًا عن أماكن تواجد كل من   وليل نباهت رامزانيفاطمة طاهوري ووجيهة كربلئي فتاح ومهنازدعوة السلطات العراقية إل الفصاح فور

وزهرة وفاطمة ساخي، و محمد راتبي، وبيان صفتهم القانونية؛
وف حال كان السبعة محتجزين ف عهدة السلطات العراقية، القيام بحث تلك السلطات عل حمايتهم من التعرض للتعذيب وغيه من ضوب 

ًا؛  ِ إل توجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معتف بتوصيفها دولي ًا أو أن ُيصار سوء العاملة، وإخلء سبيلهم فور
ًا حيث ُيحتمل أن يتعرضوا هناك للتعذيب ولربما العدام؛ وحثها عل المتناع عن إعادة السبعة إل إيران قس
ولفت عناية الحكومة العراقية إل طبيعة اللتزامات التتبة عليها بموجب أحكام القانون الدول والقاضية بعدم جواز إعادة الشخاص 

ًا التعذيب. ًا إل بلد ُيحتمل أن يواجهوا فيه خطر التعرض لنتهاكات خطية لحقوق النسان، وخصوص قس

  إل المثلي الديبلوماسيي العراقيي العتمدين ف بلدانكم، وعل أن تكون موجهة2013 أكتوبر/ تشين الول 23الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 
إل كل من:

رئيس الوزراء
دولة رئيس الوزراء، نوري كامل الالكي 

قص الؤتمرات (قص العارض)
بغداد، العراق

   (يرجىinfo@pmo.iqالبيد اللكتوني: 
تكرار الحاولة)

الخاطبة: دولة رئيس الوزراء

وزير العدل   
حسن الشمري

وزارة العدل
بغداد، العراق

 يمكن التواصل معه بالعربية عب موقع الوزارة
 اللكتوني عل العنوان التال:

http://www.moj.gov.iq/complaints.ph
p

الخاطبة: معال الوزير  

 ونسخ إل: 
وزير حقوق النسان

معال محمد شّياع السوداني
وزارة حقوق النسان

بغداد، العراق 
 يمكن التواصل بالعربية عب موقع

 الوزارة اللكتوني عل العنوان التال:

mailto:info@pmo.iq
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shakawa@humanrights.gov.iq
الخاطبة: معال الوزير

ويرجى إرسال مناشداتكم إل المثلي الديبلوماسيي العتمدين ف بلدانكم:

.الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني     رقم الفاكس     3العنوان      2العنوان      1العنوان      السم

ًا، فيجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. أما إذا كنتم ستسلونها بعد التاريخ الذكور آنف
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عاجل   تحرك
اختطاف سبعة إيرانيي من معسكر أشف

معلومات إضافية

 يتكون مجموع قاطني معسكر أشف من منتسبي منظمة مجاهدي خلق ومسانديها، وهي منظمة سياسية معارضة للحكومة اليرانية.  ولقد
  من3400ُحظر نشاط النظمة داخل إيران جراء قيامها ف الاض بأعمال مسلحة ضد الحكومة اليرانية.  وكان معسكر أشف يؤوي فيما مض 

 اليرانيي القيمي ف النفى، ينتسب معظمهم لنظمة مجاهدي خلق أو يساندها؛ وقد ُسمح لهم بالنتقال للقامة ف العراق ف ثمانينات القرن
الاض إبان حكم نظام صدام حسي.

 ، ُوضع العسكر وَمن فيه تحت الحماية المريكية، ولكن الحال تغي أواسط عام2003وبعد غزو العراق بقيادة الوليات التحدة ف مارس/ آذار 
-28 ف أعقاب التوصل إل اتفاق بهذا الخصوص بي السلطات المريكية والحكومة العراقية.  وبعد أقل من شهر من ذلك التاريخ، أي ف 2009

ًا، اقتحمت قوات المن العراقية العسكر؛ وُقتل تسعة من سكانه عل القل فيما ُجرح العشات.  كما ُزعم تعرض2009 يوليو/ تموز 29   تحديد
ستة وثلثي من سكانه للتعذيب والضب عقب احتجازهم.

 ، اقتحم الجنود العراقيون معسكر أشف ثانيًة.  ولجأ الجنود حينها إل القوة الفرطة، وخصوصا استخدام الذخية2011وف أبريل/ نيسان 
  آخرين.  ولقد تقاعست الحكومة عن فتح تحقيق300 شخصا وُجرح أكثر من 36الحية بحق سكان العسكر الذين حاولوا مقاومتهم، فُقتل 

ًا مبادئ المم التحدة للمنع  واٍف ومستقل ومحايد بأسع وقت ممكن ف الواقعة حينها، وهو ما يشكل مخالفة للمعايي الدولية، وخصوص
 والتقص الفعاَلْي لعمليات العدام خارج نطاق القضاء أو العدامات التعسفية أو بإجراءات موجزة.

  عن عزمها إغلق معسكر أشف عقب نقل قاطنيه إل موقع جديد، وهو معسكر "كامب ليبتي" الواقع2011وأعلنت الحكومة العراقية ف عام 
  شخص منهم بالبقاء ف معسكر أشف من أجل حل100شمال شق العاصمة بغداد.  وبعد نقل معظم القيمي إل الوقع الجديد، ُسمح لحوال 

مسائل متعلقة بملكية الراض.

ًا لذكرة التفاهم التي ُوقعت ف ديسمب/ كانون الول من عام    بي المم التحدة وحكومة العراق، أصبح بمقدور مفوضية المم2011ووفق
 التحدة العليا لشؤون اللجئي استقبال طلبات توفي الحماية الدولية التي يتقدم بها القيمون ف العسكر.  وعليه، فيكتسب القيمون ف العسكر

 ممن يتقدمون بطلبات الحصول عل الحماية الدولية صفة طالبي اللجوء بموجب أحكام القانون الدول.  ولقد وقع أحدث اعتداء عل قاطني
ُتظهر لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية52، وأوقع 2013العسكر ف الول من سبتمب/ أيلول  ًل بي الذين ظلوا مقيمي ف العسكر.  و   قتي

أن العديد من الضحايا قد ُقتلوا جراء إطلق النار عل رؤوسهم، وأن البعض منهم كان مقيد اليدين حينها.  

 السماء: فاطمة طاهوري ووجيهة كربلئي فتاح ومهناز رامزاني وليل نباهت وزهرة رامزاني وفاطمة ساخي (وجميعهن من الناث)، و
محمد راتبي
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