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  المالكي نخست وزير عراق: نوري

شهر اشرف  ،نيروهاي عراقي و ارگانهاي امنيتي،]٢٠٠٩ژانويه٢[استامروز نيز كه نشانه حاكميت ملي «
حضور  .... برند را تحويل خواهند گرفت آن افرادي از اين سازمان بسر مي كه در،يا قرارگاه اشرف

كه آنها از صفت پناهنده برخوردار شور را ندارند چونقانوني است و حق اقامت در كاين افراد غير
به آنها گفتيم كه  ...وجود اين سازمان پايان دهيم  خواهيم بهنيستند. ما با تحويلگيري اين پرونده مي

شان  ا براي هيچ تصميمي خارج از ارادهو ما آنها ر ...شما انتخابي براي ماندن در عراق نداريد 
بعد از اين تحول ، كه ما آنها را ناچار خواهيم كرديك چيز و آن اين مجبور نخواهيم كرد مگر

  ).١٣/١٠/٨٧زبان رژيم ايران عرب ييماهواره شبكه -تلويزيون العالم»(در عراق باقي نمانند، بزرگ

   :مالكيمشاور امنيتي  الربيعي موفق
راد از موقعيت حقوق بشري اين اف ... يكباره و براي هميشه هستيم ما خواستار بستن اين پرونده به«

ما سياست  ... گونه حق ماندن در عراق را ندارند آنان هيچ ...ويژه به عنوان پناهنده برخوردار نيستند
اين افراد مورد مغزشويي  ... ي مبني بر ماندن در عراق ندارندي آنان هيچ گزينه ... روشني داريم

 ...زدايي بكنيم  كنيم و وقتي اقدام به كار سم رهاسموم  ناند و ما بايد آنان را از اي گرفتهقرار
ورود به يك اقدام دردآور وجود  به جزدردناك خواهد بود و هيچ آلترناتيو ديگري 

   ).١٨/١٢/٨٧ زبان رژيم ايران عرب ييماهواره شبكه، تلويزيون العالم(»ندارد

   :مالكي يمشاور امنيت الربيعي موفق
. يعني آنها وضعيت قانوني  انساني هستند ةسياسي و نه پناهندة پناهندآنها استاتو قانوني ندارند. نه «

 است.كنيم ... با گامهايي تدريجي عدي و تدريجي داريم ولي عجله نمي... ما اقداماتي تصا ندارند
 ...ناپذير بكنيم. از اين رو اينها بايد بفهمند كه تدريج حضور آنها در عراق را تحمل يعني به
ما ...  يي براي آنها ندارد ي چرخي كه براي حل اين مشكل در حركت است فايدهالگذاشتن  چوب
چه زودتر خواهيم اين بساط را هرن امروز و نه فردا ببنديم ... ميخواهيم اين پرونده را هميمي

كوشيم اين محدوديتها و مشكالت و معضالت را از بته طبعًا محدوديتهايي هست كه ميجمع كنيم. ال
هاي امنيتي عراق وارد تدريج نيرو ه... بر اين محل سنگر گرفته برداريم... اين سازمان دسر راه 

كنند و دست به كنند و بازرسي ميدارند و گشت داير ميشوند و نقطه كنترلي برپاميقرارگاه مي
  .)١٢/١/٨٨رژيم ايران در عراق- وابسته به مجلس اعالي اسالمي الفرات تلويزيون(»زنند حمله مي





  فهرست
  مقدمه

 آبشخور سياسي يك گزارش آكنده از دروغ .١

 )٢٠٠٩تا٢٠٠٣پزشكي و درماني اشرف( امورپيشينه  .٢

 چرا و چگونه ايجاد شد؟» بيمارستان عراق جديد« .٣

 پوشاندن ماهيت يك سياست فاشيستي در پوشش ماهيت بيماريهاي ساكنان  .٤

 !»خدمات ممتازارائه «مفهوم  .٥

 سابسازي؟يا ح »كمكهاي مالي دولت عراق« .٦

 ؟بيمارستان پيشرفته يا محلي براي آزار بيماران .٧

 معالجات تخصصي  .٨

 محاصره دارويي  .٩

 شكنجه پزشكي قربانيان .١٠

 و تبديل بيمارستان به يك محيط كامال نظامي  نيروي پشتيبان بيمارستانحمله مسلحانه به  .١١

 صف مقدم شكنجه رواني ساكنان اشرف» بيمارستان عراق جديد« .١٢

 داشتي اشرف و تهديد سالمتي ساكنانتخريب وضعيت به  .١٣

 عنوان مدير بيمارستان كار به پزشك تازهبار يك كارنامه جنايت .١٤

 حمايت جهاني از ساكنان اشرف در برابر محاصره و سركوب  .١٥

 پيوستها  .١٦





  مقدمه

  

تن از اعضاي سازمان  ٣٤٠٠دولت آمريكا، مسئوليت حفاظت اشرف، محل استقرار ٢٠٠٩از آغاز سال 
  تحويل داد. عراق لق ايران، جنبش اصلي اپوزيسيون ايران را به دولتمجاهدين خ

در واگذاري اين مسئوليت، دولت آمريكا از يك طرف تعهد كتبي خود با يكايك ساكنان اشرف براي 
  المللي را نقض كرد.  حفاظت از آنان را زير پا گذاشت،از طرف ديگر قوانين بين

ر از تعهدات كنان اشرف تحت حفاظت آن هستند، بسياري ديگعالوه بر كنوانسيون چهارم ژنو كه سا
  ست را نقض كرد. ن اكننده آمنع شكنجه را كه آمريكا يك امضا از جمله كنوانسيون ،المللي خود بين

يي فردي را كه در جانش در خطر است و مورد شكنجه واقع  هيچ دولت امضاكننده«بر حسب ماده سوم آن 
  .)١بند»(ينه واقعي(چنين اعمالي را دارد) مسترد نخواهد كردخواهد شد، به دولتي كه زم

محرز بود. سرچشمه اين رويكرد  خصوص كه قصد و نيت دولت مالكي براي سركوب اشرف، پيشاپيش به
گيرد و قدرت خود را پيوسته مديون  روشني اين است كه جريان حاكم بر دولت عراق، از تهران فرمان مي به

  ست. رژيم آخوندي بوده و ه
شدن مسئوليت حفاظت اشرف توسط دولت مالكي، شروع محاصره ضدانساني دار در نتيجه شروع عهده

، ممنوعيت ديدار وكالي ها، ممنوعيت رفت و آمد يي شامل انواع ممنوعيت التزايد اشرف بود. محاصره دائم
ها، محدوديت شديد واردات  هاي ساكنان اشرف با آن ساكنان اشرف با موكالنشان، ممنوعيت ديدار خانواده

  سوخت و بسياري كاالها و .... 
گيرد كه ممانعت از دسترسي آزادانه  ترين وجه اين محاصره مورد بررسي قرار مي در كتاب حاضر، ضدانساني

  دارو و ديگر خدمات پزشكي است. ساكنان به پزشك و
تا پيش از واگذاري مسئوليت حفاظت اشرف از جانب دولت آمريكا به عراق، امور درماني ساكنان اشرف با 

  شد.  ها انجام مي هزينه خود آن



يك واحد درماني مجهز كه توسط پزشكان و متخصصاني از ساكنان اشرف و با همكاري متخصصان عراقي 
ل كمك پزشكي از دارو، تجهيزات بيمارستاني و وساي لجه بيماران را برعهده داشت. خريدشد، معا اداره مي

  بازار عراق با مانعي مواجه نبود.
از شروع محاصره، دولت عراق براي از بين بردن امكان درماني مستقل ساكنان اشرف، خواهان اداره آن 

بيمارستاني را در ساختمان  ن خدمات درماني،تأمي  منظور به اشرف ساكنانتوسط بهداري استان ديالي شد. 
مصلحي واقع در مجاورت ورودي اصلي اشرف با تمام تجهيزات تاسيس و در اختيار بهداري ديالي گذاشتند 

كردن يا سلب محدودنهادند. نهادي كه مسئوليت خود را با » بيمارستان عراق جديد« كه بر روي آن نام
  كرد و در تكامل آن به واحدي براي آزار و شكنجه بيماران تبديل شد.امكانات درماني ساكنان اشرف شروع 

اش برعهدة نيروي  شواهد و اطالعات معتبر نشان داده است كه طراحي اين محاصره و سرنخ و هدايت روزانه
  در بغداد است.  ايران تروريستي قدس و سفارت رژيم

رو شد، دولت  و انزجار وسيع جهاني روبه راضكه محاصره درماني ساكنان اشرف با اعت ٢٠١٠از اواخر سال
  مالكي دستور تهيه يك گزارش مجعول را صادر كرد كه بتواند آثار اين رسوايي را خنثي كند.

» بيمارستان عراق جديد«دربارة بيالن فعاليت  ٢٠١١ژانويه١٨گزارشي كه اداره بهداري استان ديالي در تاريخ  
  است و زمينه ساز تشديد و ادامه محاصره دارويي و پزشكي اشرف است. تهيه كرده است، فقط به اين منظور 

هاي  ترين جعليات و توجيهات گزارش حكومتي يادشده را در مقايسه با واقعيت مجموعة پيش رو، مهم
كند. اين مجموعه در حقيقت يك سند فاكتوئل  بررسي مي» بيمارستان عراق جديد«موجود در اشرف و 
  اي و مالكي براي زجركش كردن بيماران اشرف است. ك دو رژيم سركوبگر خامنهدرباره همدستي مشتر

واقع حق دسترسي به درمان از دهد كه در هاي بسيار، نشان مي نههاي مختلف اين مجموعه، بر اساس نمو فصل
ساكنان اشرف سلب شده است. اين حقي است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر به عنوان حق تأمين 

   .)٢٥براي هر فرد به رسميت شناخته شده است(ماده » هاي طبي مراقبت«
 دسامبر١٦ متحد (مصوبه ملل سازمان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، حقوق المللي بين كما اين كه ميثاق

 جسمي سالمت) وضعيت( باالترين از برخورداري و دستيابي براي را فرد هر حق«) در ماده دوازده خود ١٩٦٦
» محيط بهداشت جوانب تمام بهبود«كند به  ظف ميوهاي عضو را مو دولت» شناسند مي يترسم هب روحي، و

 جهت شرايطي ايجاد«و » امراض ساير و يي حرفه بومي، گير همه بيماريهاي کنترل و معالجه و پيشگيري...«
  ».بيماري مواقع در پزشکي مراقبتهاي و خدمات تمام تامين



ها به درمان را برطبق قطعنامه حمايت از  عراق حق دسترسي آن د، باز همحتي اگر ساكنان اشرف زنداني بودن
اديده گرفته است. در ) ن١٩٨٨دسامبر  ٩شدگان (قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد، مصوبه  حقوق بازداشت

و  ، تأكيد شده»باشد رايگان بايد كه» ...«لزوم هنگام در پزشكی درمان و مراقبت«ازجمله بر شده، قطعنامه ياد
 نتايج و پزشك نام گيرد، می قرار پزشكی معاينه مورد زندان يا بازداشت در فرد كه هنگامی«گفته شده است:

 اشكال. شود تضمين بايد یي شده ثبت های پرونده چنين به دسترسی. شود ثبت كامل طور به بايستی معاينه
  .)٢٦و٢٤اصول»(اشدب كشور هر داخلی مربوطه قوانين به توجه با بايد ترتيب بدين آن انجام مشخص

دهد كه موضوع حتي فراتر از نقض حق دسترسي افراد به  تر به فاجعه جاري در اشرف نشان مي توجه عميق
يك  عبارت ديگر يماران از مجراي امور درماني. بهاز اعمال شكنجه و زجركش كردن ب درمان و عبارت است

  ست.سياست قتل عمد بطيء عليه بيماران اشرف در جريان ا
ديگر هيچ  ،گاهبا تبديل بيمارستان به شكنجهكنيد،  كه در فصول مختلف اين كتاب مالحظه مي چنان هم

 ،شودي براي مراجعه ساكنان به اين مركز باقي نگذاشته است. تا جايي كه به ساكنان اشرف مربوط ميي زمينه
اند. بنابراين كافي است دولت عراق و ردهنه از روز اول و نه امروز چنين بيمارستاني از دولت عراق تقاضا نك

كميته سركوبگرش مانع دسترسي آزادانه ساكنان اشرف به خدمات پزشكي نشوند. بيمارستان و امكاناتش و 
تجهيزاتش را پس بدهند و از سر راه درمان و بهداشت ساكنان اشرف كنار بروند تا با پول و هزينه خودشان 

  كي خود را حل و فصل كنند.مانند گذشته امور درماني و پزش
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 آبشخور سياسي يك گزارش آكنده از دروغ ١٤

  

  

 روش مستقيم شناخت

گزارش ساالنه كار بيمارستان عراق جديد در قرارگاه اشرف و «نويسد: اداره بهداري استان ديالي در ابتداي گزارش خود مي
 ٢٠١١ژانويه١٨در تاريخ  . اين گزارش»است ارائه كرده٢٠١٠نان قرارگاه درسالمحتواي خدمات پزشكي كه اداره ما به ساك

  شده است. منتشر ديالي و  چند ارگان ديگر حكومت محلي هاي باالتر دولتيگانار تهيه شده و بين

كه به مدت يكسال به خاطر  است، يك ماه و هفت روز پس از درگذشت مهدي فتحي،  يكي از ساكنان اشرفاين تاريخ 
ها و بل از آن  با نامه. اما قدرگذشتدر بيمارستان  ٢٠١٠دسامبر١١در و بيماري سرطان كليه در همين بيمارستان بستري بود

  صورت رسايي افشا كرده بود. بيمارستان عليه مداواي خود را بهكارشكنيهاي مداوم مدير اين  ،هايشمصاحبه

هاي مدافع حقوق بشر واكنش نشان دادند و موجي از همبستگي برانگيخت. گروهدر سراسر جهان را مرگ او خشم ايرانيان 
   جهاني نسبت به اشرف شكل گرفت. 

يي در  بيانيه طيشهردار فرانسوي ٥٠٠٠تصويري از مهدي فتحي را بر باالي ساختمان شهرداري منطقه يك پاريس آويختند،  
  ند.جعه مرگ مهدي فتحي اشاره كردبه فا ،حمايت از ساكنان اشرف

هاي خود در بيانيها نماينده پارلمان از سراسر دني٤٥٠٠وكيل و حقوقدان مدافع آزادي و حقوق بشر از سراسراروپا و ٨٥٠٠
  ات عليه ساكنان اشرف و بيماران اين بيمارستان را محكوم كردند. فشارها و تضييق

هايشان با شرم و اندوه از پايمال شدن حرمتها و ارزشهاي شرافت عربي و اسالمي سخن برخي نويسندگان عرب در مقاله
  گفتند.

ود و گزارش ساالنه بيمارستان عراق جديد براي پوشاندن آميز ب چگونگي مرگ مهدي فتحي در حقيقت يك كيس جنايت
  آن منتشر شده است. 

 ٢٠١٠هاي سال راق جديد است و بايد تمام فعاليتبيمارستان ع» گزارش ساالنه كار«دقيقًا به همين دليل گزارشي كه عنوان آن 
يي  نيست! اين همان دوره ٢٠١٠آخر سالكند كه گزارش حاوي فعاليتهاي يكماه را ارائه كند، در همان سطر اول تصريح مي

  خواستند اين مورد را در گزارش خود بياورند. كنندگان گزارش نمي است كه مهدي فتحي درگذشت و تهيه



 

 

 

شكنجه پزشكي ساكنان اشرف ١٥

راستي چه كسي عجله داشته است كه گزارش خدمات ساالنه مدير بيمارستان را قبل از پايان سال يا بدون وقايع و مسايل اين 
  يكماهه دريافت كند؟ 

توانسته تا پايان سال كاري خود صبر كند و مثل همه دواير استاني و مركزي، گزارش شناس! نميچرا اين مدير وظيفه
طور كامل ارائه كند؟ چه الپوشاني در ميان بوده است؟ و در اين ماه آخر سال چه اتفاقهايي رخ داده است كه اش را بهساالنه
  بايست در گزارش ساالنه وارد شود؟ نمي

چنين يك  هفته قبل از  اين گزارش، عالوه بر پرونده مهدي فتحي بر يك سلسله مسائل جدي درماني كه در ماه دسامبر و هم
  آن رخ داده سرپوش گذاشته است.

يكي از اين موارد است. او ماهها  ،مرگ مجاهدخلق محمدعلي حيدريان در بيمارستان بعقوبه كه بعد از عمل به هوش نيامد
  شد. در همين دوره وضعش به وخامت گراييد. عمل جراحي بود كه از او دريغ مي در انتظار

دسامبر يكي ديگر از وقايعي بود كه بايد بر آن سرپوش ٢٦ وزيري عراق  به بيمارستان در حمله مسلحانه مأموران نخست
و امور خدماتي بيمارستان بودند.  همه مجروحان حمله از پرسنل پشتيباني .جا گذاشتمجروح به١١شد. اين حمله  گذاشته مي

 مهدي فتحي محمدعلي حيدريان
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  .ستان طناب انداختندجا گستاخي به خرج دادند كه  به گردن يكي از پرسنل بيمار مأموران مهاجم تا آن

ژانويه ٧ريستي قدس در جنوب اشرف در روز مجروح حمله چماقداران وابسته به نيروي ترو١٧٦واقعه ديگر نحوه برخورد با 
خصوص زنان مجروح را با تهديد، ها و  به حان به بيمارستان مراجعه كردند مدير بيمارستان آناست. هنگامي كه اين مجرو
  ها از بيمارستان بيرون رانده بود. ارعاب مسلحانه و انواع اهانت

آميز عليه درمان بيماران  دهنده از پاسخگويي در قبال درگذشت مهدي فتحي كه شاخص كارشكني جنايتچرا گزارش 
هاي مدير بيمارستان است چرا  وقايع دردناكي را كه مستقيمًا ناشي از  محاصره پزشكي و كارشكني رفته است؟ است، طفره

  مسكوت گذاشته است؟ 

  يي و اخالق پزشكي و تعهد به سوگند بقراط كجاست؟ پس وجدان حرفه

ه، در برابر اين سوال قرار دارد كه: بهداري استان ديالي كه اين گزارش را براي دواير حكومت محلي و مركزي ارسال نمود
چرا حتي يك كلمه با ساكنان اشرف گفتگو نداشته  ديدار نكرد؟ حتي يك بار از بيمارستان اشرف ٢٠١٠چرا در سراسر سال

  بار اين بيمارستان پاسخ نداد؟است؟ و چرا به صدها نامه و ايميل شكايت ساكنان اشرف در باره وضعيت فاجعه

در حالي كه اشرف موضوع جديترين مساله سياسي با كشور همسايه اين استان و محور حادترين مساله سياسي، اجتماعي،  
  خدماتي و .... اين استان بوده است.

را بدون كمترين توضيح  »بيمارستان عراق جديد«دانست كه وقتي گزارش سرشار از دروغ مدير  آيا آقاي مديركل نمي
كند، دارد بر ستم روا شده به ساكنان اشرف در امور درماني گانهاي محلي و مركزي عراق ارسال ميروشنگر، براي ار

  گذارد؟ سرپوش مي

  

  اذعان به يك جمله حقيقت 
 ويتوانيم از اذعان به حقيقت آن چشم پوشي كنيم. يك جمله هست كه ما نمي »بيمارستان عراق جديد«در گزارش مدير 

  دوم گزارش ضمن تشريح وظايف قسمتهاي بيمارستان تحت مسئوليت خود نوشته است:در بند چهارم از قسمت 

 محمدعلي حيدريان
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ها و بيمارستانهاي بيمارستان ما نسبت به ساير بيمارستانها در ارائه خدمات احاله بيماران به مطب« 
  ».خصوصي، هرگاه كه نياز باشد منحصر به فرد است

اين بيمارستان با عنوان خدمات پزشكي تحت مسئوليت ايشان احاله ما با شواهد مستند نشان خواهيم داد، كارهايي كه 
است و در هيچ بيمارستان ديگري نظير ندارد. ازجمله و به عنوان شهادت مقدماتي گواهي » فردمنحصر به«دهد، البته مي
  دهيم: مي

يري، عليرضا احمدخواه و الملكي، امير خمجروح ضربه مغزي و گلوله به شكم(شامل سياوش نظام ٤تاكنون دست كم  -
   توانستند با عمل به موقع جراحي نجات يابند، جان باختند.پور) در حالي كه مياصغر يعقوب

اين بود كه از رسيدن جراحان متخصص به اشرف جلوگيري شد يا آنها را به مدت سه  مرگ اين مجروحاندليل مشخص  
  بيمارستان ايشان است.» خدمات احاله منحصر به فرد«ز روز در مقابل درب اشرف معطل كردند. اين تنها يكي ا

خاطر و محمدعلي حيدريان به شده شامل پروين محمدي، مهدي فتحيبيمار مبتال به بيماريهاي شناخته٣تاكنون دست كم  -
  اند.تأخيرهاي چندماهه در اجراي ويزيت و عمل جراحي جان خود را ازدست داده

پور لغو مكرر قرار يدتراپي يك بيمار مبتال به سرطان تيروييد،الهام فردي» منحصر به فرد خدمات احاله«يك مورد ديگر  -
بار به داليل واهي لغو كردند.  بارها او را به بغداد بردند و بدون درمان برگرداند.  ٧ماه ١٣هاي درماني او را  طي  است. قرار

  در نتيجه او هنوز درمان نشده است.

جراحي در مسير بازگشت  ك  بيمار مبتال به سرطان كليه  به نام طالب محسنيان را ساعتي پس از عملي ٨٩مهر ٤در تاريخ  -
  به باد كتك گرفتند.» احاله خدمات منحصر به فرد«در داخل آمبوالنس با از بغداد 

ويزيت پزشك  نظامياني كه مدير بيمارستان به عنوان گارد حفاظتي زنان بيمار به خارج اشرف فرستادند، دراثناي -
  اند.  متخصص زنان، با سالح وارد مطب شده

ها حتي روي  اند. آن ـ همراهان اعزام شده توسط مدير بيمارستان در بغداد، بارها مانع خريد داروي مورد نياز بيماران شده
  اند. بيمار سالح كشيده

  



 

 

 

 آبشخور سياسي يك گزارش آكنده از دروغ ١٨

  كند؟گزارش چه چيزهايي را الپوشاني مي
يي به اين واقعيت ساده و روشن نكرده است كه اين بيمارستان را خشت به خشت و رهگزارش ساالنه آقاي مدير هرگز اشا 

خواهد اين واقعيت را بپوشاند كه در اين دوسال، مجاهدان اشرف چه كساني ساخته و به ايشان تحويل دادند؟ گزارش مي
  اند:تنها و تنها و تنها با دو مساله مشخص درماني و پزشكي مواجه بوده

  ها محصول ضرب و حرج نيروهاي عراقي عليه ساكنان اشرف بوده است.  ز بيماريبسياري ا .١

سابقه ايجاد كرده و سطح باالي درمان و بهداشت محاصره پزشكي و دارويي اشرف  ضايعات پزشكي و درماني بي .٢
  است. باري كشاندهاشرفيان را به مرزهاي فاجعه

  دسترسي آزادانه ساكنان اشرف به خدمات پزشكي بوده است. در واقع بيمارستان عراق جديد پوششي براي منع  

 بلكه نهادي نه براي ارائه خدمات درماني، ،بيمارستان عراق جديدكردن اين حقيقت است كه  هدف سياسي گزارش، پنهان
  ست.الربيعي بوده االمالكي و موفقهدفي كه از آغاز مدنظر  نوري همان سركوب و شكنجه ساكنان اشرف است. براي
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)٢٠٠٩تا٢٠٠٣اشرف( ساكنان درماني و پزشكي امورپيشينه  ٢٢  

  
  

  ساكنان اشرف همانند شهروندان عراقي به امكانات پزشكي دسترسي آزادانه داشتند. ،(اشغال عراق) ٢٠٠٣تا قبل از سال
بر اساس موقعيت حقوقي و قانوني رسمي و ، حفاظت ساكنان اشرف را، كه نيروهاي ائتالف ٢٠٠٨تا٢٠٠٣طي سالهاي 

  همان روند پيشين ادامه يافت.، برعهده داشتند، »ژنو٤نوانسيوننيروهاي حفاظت شده تحت ك«عنوان المللي آنها بهبين
ژنرال جفري ميلر، جانشين وقت فرماندهي نيروهاي چندمليتي در عراق به ساكنان اشرف اطمينان  ٢٠٠٤ژوئن٢٥در تاريخ 

الها و خدمات انتقالي عراق موافق خواهد بود كه به سازمان مجاهدين اجازه دهد كانخست وزير عالوي گفت دولت «داد: 
سوخت، برق، تجارت، كشاورزي و بهداشت) را خريداري نمايند و بدين ترتيب آنها را قادر خواهد نمود كه / (ازجمله نفت

  ).١سند شماره»(در كمپ اشرف خود كفا بمانند
» اد حفاظت شدهافر« معاون وقت وزير بهداري عراق با استناد به كنوانسيون ژنو حق ساكنان اشرف به عنوان ٢٠٠٥در آوريل

را مورد تأكيد قرار داده و ضرورت برخورداري آنها از خدمات پزشكي و درماني را به همه ارگانهاي تابع اين وزارتخانه 
  ).٢ابالغ كرده است(سند شماره

مراجعه بيماران به كلينيكهاي خصوصي يا ، عالوه بر حضور پزشكان و متخصصان عراقي در اشرف بنابراين طي آن سالها
  شد.هاي بغداد و بعقوبه بدون هيچ محدوديتي انجام مييمارستانهاي دولتي و پزشكان خصوصي و داروخانهب

از ، توانستند در بغدادمي . آنهابيمار در هفته به بغداد برخوردار بود٢٠٠مركز پزشكي اشرف از امكان انتقال در همان دوره
مربوط به  ٤و ٣مايشهاي پزشكي استفاده كنند(سندهاي شماره ويزيت پزشكان خصوصي گرفته تا انواع عمل جراحي و آز

   ).٢٠٠٥و ٢٠٠٤سالهاي
در عوض پزشكان بيماران اشرف به بغداد كاهش يافت. انتقال  شمار، به علت وخامت وضعيت امنيتي در عراق ٢٠٠٦در سال

  ماندند.آمدند و از چند روز تا يك هفته در اشرف ميمتخصص بيشتري به اشرف مي
درصد آنها توسط ٥٢مورد مردان) بيش از ٤٥٢٨مورد زنان و ٢٨٧١مورد ويزيت تخصصي ثبت شده(٧٣٩٩كه ٢٠٠٧سالدر  

  ).٢٠٠٧جدول قرارهاي سال ٥سند شمارهقي در داخل اشرف صورت گرفته است(پزشكان عرا
 .شدنداشرف ويزيت مي ماه يك بار توسط اكيپ متخصص در٦رسيدگي مستمر پزشكي، هر  يماران پاراپلژي به دليل نياز بهب

  شد. نيازمنديهاي آنها به وسايلي مثل ويلچر، تخت و تشك خاص نيز طي اين ساليان آزادانه تهيه و وارد اشرف مي
توانستند در اسرع وقت كه نياز فوري به دكتر يا دارو داشتند مي و سرطان MSبيماران خاصي مثل مبتاليان به  ٢٠٠٥تا سال

  استفاده كنند.، شودگيرند و از داروهايي كه فقط توسط دولت توزيع ميتحت درمان قرار، ندتوسط متخصصان ويزيت شو
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ماند. بيماراني ف ميساعت در اشر٤٨آمد و طعات اندامهاي مصنوعي به اشرف ميطي ساليان هر هفته يك تكنسين تعمير ق
  . داشتند دسترسي آزادانه به تكنسين اندام مصنوعي، عضو هستند كه دچار قطع
قرار  ٤٦٠بيش از  ٢٠٠٧شد. در سال اندام مصنوعي نيز توسط مركز پزشكي اشرف و با هزينه ساكنان تهيه مي وسايل ساخت

  ن عراقي انجام شد.اندام مصنوعي در اشرف توسط متخصصا
ز متخصص در سطح استاد دانشگاه ا٣هر هفته دست كم ، خدمات دندانپزشكي نيز هيچ محدوديتي نداشتدر اين مدت 

دادند. تهيه مواد دندانسازي از بازار ساعت كار مفيد دندانپزشكي در داخل اشرف انجام مي٨روز در هفته و روزانه تا ٣تا١
  بغداد هم به سهولت و با هزينه خود ساكنان بدون محدوديت در دسترس بود.

با هزينه ، و استقرار ساكنانبهداشت محيط كار  نيازهاي سموم دفع آفات و تا ساير خدمات پزشكي از عينك و سمعك
  شد.تهيه ميدولتي غير و ساكنان اشرف و توسط مركز پزشكي اشرف از كانالهاي دولتي

 ٢٠٠٦در سال ، (از سوي ائتالف وابسته به رژيم ايران در عراق)عنوان نخست وزير عراق هبنوري المالكي آمدن با روي كار
كه محدوديتها و مشكالت گوناگوني در راه  شده وزارت بهداري ابالغ جمللهايي به دواير مختلف دولتي و ازدستورالعم

  استفاده ساكنان اشرف در دسترسي به بيمارستانها و امكانات درماني دولتي ايجاد نمود.
از كانالهاي توانستند  ا بود، ساكنان اشرف ميچنان در دست آمريك هم اشرفجا كه حفاظت  به رغم اين محدوديتها، از آن

ـ  تأمين كنند. آنها  به خدمات پزشكي غيردولتي در بسيار بيشتر  البته با هزينه ا ـغيردولتي خدمات درماني خود رمختلف 
شد و هرگز موضوع پزشكي و عراق دسترسي آزادانه داشتند و بهداشت و درمان ساكنان در سطح قابل قبولي تأمين مي

  عنوان يك بحران وجود نداشت.بيماران و بهداشت به
، بر اساس يك برنامه حساب شده، خدمات ، زمان انتقال مسئوليت حفاظت اشرف از آمريكا به دولت المالكي٢٠٠٩از ژانويه

پزشكي به مثابه ابزاري براي سركوب و شكنجه ساكنان اشرف به كار رفت. در نتيجه هر روز بر اثر محدوديتها و فشارهاي 
  .شدت يافت ضدانساني و محاصره دارويي و پزشكي، مشكالت

باري تنزل پيدا كرده در فصول آينده نشان خواهيم داد كه خدمات درماني و بهداشتي براي ساكنان اشرف به چه سطح فاجعه
  است.
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موافقت دكتر اياد عالوي نخست وزير وقت عراق كه مجاهدين كاالها و  :١سند شماره 
  خدمات بهداشتي خود را خريداري كنند و خودكفا بمانند
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  ستاد

  عراق_ نيروي چندمليتي  
  ٢٠٠٤ژوئن ٢٥ 

  براعي آقاي
  عراق -اشرف

  آقاي براعي عزيز
از دولت انتقالي عراق به سفير برمر، از دولت موقت ائتالف، اطمينان نخست وزير عالوي 

خاطر داده است كه خدمات بنيادين براي افرادي كه دركمپ اشرف زندگي ميكنند پس 
ادامه خواهد يافت، اين خدمات متناسب با سطح  ٢٠٠٤ژوئن  ٣٠از انتقال حاكميت در 

ن عراقي كه دراستان ديالي زندگي خدمات از لحاظ كميت و قيمتهايي است كه شهروندا
كنند تعيين كه وضعيت افرادي كه دركمپ اشرف زندگي ميباشد و تا زمانيميكنند مي

قوت خود باقي خواهد ماند. نخست وزير عالوي گفت تكليف نهايي شود اين خدمات به
و دولت انتقالي عراق موافق خواهد بود كه به سازمان مجاهدين اجازه دهد كه كاالها 

خدمات (ازجمله نفت / سوخت، برق، تجارت، كشاورزي و بهداشت) را خريداري نمايند 
و بدين ترتيب آنها را قادر خواهد نمود كه در كمپ اشرف خود كفا بمانند. پس از انتقال 
حاكميت، نيروهاي چندمليتي عراق تردد كساني را كه نياز به طرح مسائل فردي با 

  عراق دارند را تسهيل خواهد نمود. ارگانهاي ذيربط دولت انتقال
  بااحترام فراوان،

  جفري ميلر
  سرلشگر ارتش آمريكا

  معاون فرمانده كل
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: ساكنان اشرف واجد ٢٠٠٥ق در سال وزارت بهداري عرا معاون :گواهي  ٢سند شماره
 ژنو و برخوردار از حق خدمات درماني ٤موقعيت كنوانسيون 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  خدمات اداره عمليات پزشكي وجمهوري عراق/ وزارت بهداري/ 
  ١٧/١/٢٠٠٥تاريخ : / ١٣٨دفتر مدير كل/ شماره : 

  هجري  ١٤٢٥
  و توزيع دارو و تجهيزات پزشكي واردات  به / شركت كل

  موضوع / تامين سازمان مجاهدين خلق 
  با سالم و درود 
كنوانسيون چهارم ژنو و ابالغ فرماندهي نيروهاي چند مليتي كه ساكنين قرارگاه اشرف  و با استناد به

محسوب نموده كه شامل سهميه  را شهروندان تحت حفاظت شوند)كه سازمان مجاهدين ناميده مي(
  . ر منسوب گرديدلذا موارد زي، ارزاق وزارت تجارت مي باشند 

  برخورداري آنان از انواع داروها و تجهيزات دولتي كه فراهم مي باشد با قيمت موسسات دولتي .  ٠١
برخورد با آنان در مراجعاتشان به موسسات بهداري بمثابه خارجيان مقيم ( ارائه خدمات به آنها بطور  ٠٢

  . )١٧/١٠/٢٠٠٤عراقيان از تاريخ دريافت مواففت در مجاني مشابه 
ادامه اين برخورد تا زمان صدور دستورالعملهاي جديد بعد از تشكيل دولت آينده و بيان نقطه نظر  ٠٣

  نسبت به اين موضوع 
مدير كل/ اداره ضاء : دكتر شاكر محمود العينه جي/ امبا تشكر / ، و اقدام به موجب آن  جهت اطالع

اداره / رونوشت از آن به /اداره بهداري ديالي/ ١٥/٠١/٢٠٠٥پزشكي و خدمات تخصصي/  عمليات
به همان منظور باال و با تشكر / اداره بهداري بغداد / الكرخ / اداره مدينه الطب بهداري بغداد / الرصافه / 

 بموجب آن جهت اطالع و اقدام، / اطالع پرسنل/ در بيمارستانها و كليه بخشها تعميم داده شود 
 ) (محل امضاء٢٥/١/٢٠٠٥



 

    

)٢٠٠٩تا٢٠٠٣اشرف( ساكنان درماني و پزشكي امورپيشينه  ٢٨  

دستورالعمل يكان حفاظتي نيروهاي آمريكايي اشرف به  :٣سند شماره 
اسكورت خودروهاي مجاهدين براي مراجعات پزشكي ٢٠٠٥آوريل٢٤تاريخ  
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٢٠٠٧: جدول ويزيتهاي پزشكي انجام شده طي سال٥سند شماره  

كه در آن  ٢٠٠٤مي١٧به بغداد در تاريخ : نمونه برگه تردد ستون انتقال بيماران٤شماره سند
 مشخصات خودروهاي مجاهدين در ستون قيد شده است



 

 

٣  
  

  
  »بيمارستان عراق جديد«

  چرا و چگونه ايجاد شد؟
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  محاصره پزشكي اشرف به محض انتقال مسئوليت به دولت عراق
)طي مصاحبه با ٢٠٠٩حفاظت اشرف از نيروهاي آمريكايي به دولت عراق (دوم ژانويه بالفاصله پس از انتقال نوري مالكي

در عراق  ،ل بزرگما آنها را ناچار خواهيم كرد كه بعد از اين تحو«گفت:  )كانال تلويزيوني عرب زبان رژيم ايران(العالم
  ». باقي نمانند

كميته بستن كمپ «و بعد » دادن به كمپ اشرفكميته پايان«يي بنيان گذاشت و ابتدا آن را بر اين اساس بود كه مالكي كميته
ت مسئول اجراي اين سياس او بود را يمشاور امنيت ، عامل شناخته شده رژيم ايران كه در آن زمانالربيعيموفق ناميد و» اشرف

در مصاحبه با يك كانال تلويزيوني ديگر وابسته به رژيم ايران در عراق تأكيد كرد چندي بعد الربيعي هم  كرد. موفق
  ).٨٨فروردين ١٢با الفرات مصاحبه (»كنيممي ناپذيرتحمل را عراق در آنها حضور دريجت هب«كه

. داده بود مكتوب به دولت آمريكا تعهداين كشور اين در حالي بود كه قبل از انتقال حفاظت به نيروهاي عراقي، دولت 
تصريح كرد: » بيانيه سفارت آمريكا در مورد انتقال مسئوليت حفاظت كمپ اشرف« ٢٠٠٨سپتامبر٢٨تاريخ  در: ازجمله

دولت عراق به دولت آمريكا تضمينهاي مكتوبي در خصوص رفتار انساني با ساكنان قرارگاه اشرف طبق قانون اساسي عراق «
طور علني تصديق نمود كه با ساكنان قرارگاه  ه، دولت عراق ب٢٠٠٨داده است. در سپتامبر ،قوانين و التزامات بين الملليو 

طبق  ،طور انساني رفتار خواهد كرد. دولت آمريكا از طريق سفارت خود در عراق و از طريق نيروهاي نظامي حاضر هاشرف ب
ادامه خواهد داد. دولت آمريكا  كمپبراي اطمينان از يك انتقال آرام براي ساكنان  كار به ،موافقتنامه دوجانبه جديد امنيتي

  ». براي يك آينده امن كمك نمايند كمپالمللي كار خواهند كرد تا به ساكنان  ولت عراق با سازمانهاي ذيربط بينو د
  مين شانگ سخنگوي كاخ سفيد نوشت:به نقل از بنيادر گزارشهاي متعددي  خبرگزاري فرانسه٢٠٠٨دسامبر٢٣و٢٢در تاريخ 

اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در كمپ اشرف در شمال  با  كه دولت عراق قولهاي مكتوبي به واشينگتن داده است«
با ساكنان كمپ طبق قانون اساسي خودشان و طبق قوانين و  هايي هست كه تضمين...  بغداد رفتار انساني خواهد داشت

  .»براي رفتار انساني با ساكنان كمپ داريم. زيرا ما تضمينهاي مكتوبي شدرفتار خواهند  المللي تعهدات بين
 اين كشور اعالم كردند: وزارت خارجهبه نقل از  هاي رسمي(ازجمله سايت صداي آمريكا) رسانه ٢٠٠٨دسامبر٢٤اريخدر ت

طور  اند را به ه در عراق مستقر بودهكه عراق اياالت متحده را مطمئن ساخته است كه اعضاي گروه شورشي ايراني ك«
حكومت عراق آخر هفته گذشته اعالن كرد كه قصد استرداد اعضاي مجاهدين خلق كه  اجباري به ايران برنخواهد گرداند.

حكومت بغداد به گفته مقامهاي رسمي در اين جا[واشينگتن]  اند را ندارد. به  ت آمريكا بودهحفاظدر شمال عراق تحت 
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شدن  ه نخواهند شد. جايي كه با زندانيطمينان داده است كه اعضاي اين گروه به اجبار به كشورشان برگردانددولت بوش ا
  .»يا [عواقب] بدتري مواجه خواهند بود

يك از استانداردهاي زندگي و حفاظت   هيچ گرفتن مسئوليت، بعد از تحويل بودند كه بارها تصريح كرده هاي عراقي مقام
   :ازجمله خواهد كرد.در اشرف تغيير ن

دولت به برخورد انساني با افراد موجود در قرارگاه  علي دباغ سخنگوي رسمي دولت عراق اعالم كرد ...« ٢٠٠٨در ژوييه
  ).٢٠٠٨ژوييه٢٧سايت علي دباغ...»( ملتزم است ،تعيين كرده متداولالمللي  براساس آنچه كه قوانين بين

هاي عراق به نقل از دباغ خبر دادند  نيز رسانه ٢٠٠٨در سپتامبر مالكيشرف به دولت ماه پيش از انتقال مسئوليت حفاظت ا٣ 
در زمان انتقال مسئوليت حفاظت اشرف نيز: كه دولت اين كشور به رفتار انساني با ساكنان اشرف متعهد خواهد ماند و 

به  ،در قرارگاه اشرف هستند هايي براي تحويل اعضاي سازمان مجاهدين خلق کهسخنگوي دولت علي دباغ وجود طرح«
ت ساکنان قرارگاه اشرف وضعيتي انساني است و آنها از همين حقوقي که مقامات ايراني را تکذيب کرد. وي گفت وضعي

  ).١١/١٠/١٣٨٧تلويزيون البغداديه»(اضر دارند، برخوردار خواهند بود ...در حال ح
 امكانات سياسي و نظامي و تبليغيها و  روش و اجرا گذاشت بهمحاصره اشرف را  ،كميته يادشده تحت نظارت مالكياما 

  ها محاصره پزشكي است: كار گرفت. يكي از اين روش يه ساكنان اشرف بهعلمتعددي را براي اعمال محدوديت 
در تأمين نيازهاي پزشكي و دارويي ساكنان اشرف  ،هاي مختلفنيروهاي عراقي به بهانه ٢٠٠٩ماه اول سال٣طي  -

 كردند يا از ورود پزشكان و امكانات دارويي جلوگيري نمودند.كارشكني 

 ورود از» كميته بستن اشرف«مسئول وقت  ،ربيعيال موفق دستورهب نيروهاي حفاظتي اشرف ،٢٠٠٩آوريل١٣جمعه در روز -
 جراحي عمل٤ و عليزاده فاطمه خانم جراحي توده سرطاني عمل براي ها جلوگيري كردند. در حالي كه آن عراقي پزشك٣

 فرمانده حضور در عراقي نيروي فرمانده و عراق دولت نماينده پيش مدتي ازانگهي و دعوت شده بودند. اشرف به ديگر
 .بودند كرده موافقتبا آمدن اين پزشكان  ،اشرف در آمريكايي يهانيرو
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فاطمه عليزاده مبتال به سرطان در  -٢٠٠٩آوريل٣
بود و كميته سركوب انتظار عمل جراحي بستري 

اشرف از ورود اكيپ پزشك جراح و متخصص 
  بيهوشي جلوگيري كرد

  
  
  

  
 
 
 عراق دولت كامل التزام«الربيعي موفق، انساني باال گرفتاين اقدام ضدالمللي عليه اعتراضهاي بين ، وقتي٢٠٠٩آوريل٨در  -
 .)٢٠٠٩آوريل  ٨ه مشاور امنيت ملي عراق بيانيكرد( اعالم را »اشرف كمپ ساكنان نياز مورد پزشكي خدمات تضمين به

  

 هزار دالر هزينه ساكنان اشرف به دولت عراق ٦٠٠تحويل بيمارستاني با

ضرورت  و بر كرد گفتگو و ديدار اشرف درماني مسئوالن با هيأتيدر راس  ديالي بهداري مديركل ٢٠٠٩آوريل١٤ در
 . تأكيد نمودلتي و خصوصي در عراق به امكانات پزشكي درماني دو ساكنان اشرف دسترسي آزادانه

كه كه سطح درماني براي ساكنان اشرف را در سطح مطلوب فعلي  تصريح كردرئيس بهداري استان ديالي در اين ديدار 
 كرد. حفظ و تضمين خواهداند  ساكنان اشرف از آن برخوردار بودهتاكنون 

و محل استقرار ، چند ساختماني كه در مجاورت ورودي، خود حسن نيت براي ابراز ساكنان اشرف، ٢٠٠٩در اواخر آوريل 
 وبنگالها و محوطه سازي ، امكانات تاسيساتي تمام بارا تخليه كردند. اين ساختمانها  بود مجاهد خلقزنان زندگي شماري از 

   .شدتحويل بهداري ديالي به تبديل به بيمارستان و، ساكنان با هزينه خودالزامات، 
هاي آن موجود مام هزينهتند تكه مشروح مس هزينه كردنددالر  ٥٨٥,٣٧١اين بيمارستان مبلغ اندازي راهاشرف براي  ساكنان

  كنيد). مالحظه مي در بخشهاي آينده اندازي بيمارستان را ي احداث و راهها هزينه است(جدول
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  بيمارستان ٢٠٠٩آوريل در  هيأتيدكترعلي تميمي مدير بهداري ديالي در راس 
  يردگاشرف تحويل مي ساكنانعراق جديد را از نمايندگان 
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با تقبل تمام را  شاننياز دارو و تجهيزات مورد ،متخصص خصوصي پزشكانهزينه  ساكنان اشرف، در آغاز كار بيمارستان
  . كردندمي ها تهيههزينه
 شدتاعمال محدوديت بر روي خدمات درماني و بهداشتي  ٢٠٠٩اربه اندازي بيمارستان در همانچند هفته بعد از راه تنها

. بارها پزشكاني كه براي مداواي بيماران به اشرف دعوت شده بودند با بدرفتاري نيروهاي امنيتي عراق مواجه شدند. يافت
مشترك در سيطره طور كه در آن زمان به،كه هماهنگيهاي الزم براي ورود آنها با نيروهاي عراقي و آمريكاييدرحالي

ورود پزشكان از  طور رسمي اين محدوديتها تا جايي گسترش يافت كه به .انجام شده بود در صحنه ،ورودي قرارگاه بودند
  جلوگيري كردند.  خصوصي

  

 بيمارستان تخريب و غارت

از ، )در ورودي اشرف(نبيمارستااين ، اشرف مالكي بهو امنيتي ال نظامينيروهاي  مرگبار طي حمله ٢٠٠٩يه ژوي٢٨و ٢٧در 
ساعت و از چند بودند مستقر شده در ساختمان مجاور بيمارستان از قبلنيروهاي مهاجم  بخشي از هدفهاي مقدم مهاجمان بود.

   شدند.سازماندهي و توجيه مي براي حمله به اشرف جادر آن، قبل
دستور فرماندهي به .را غارت كردندتجهيزات آن  تخريب و امكانات و را ساختمان بيمارستاننيروهاي مهاجم ، اين حملهدر 

چند پرستار و كارمند عراقي وابسته به بهداري ديالي به مركز فرماندهي گردان حفاظتي منتقل شدند و از  مأموران دولتي
  هاي اطراف بازماندند.وظيفه خود در رسيدگي به مجروحان همان صحنه

 داد نميكميته وابسته به دفتر المالكي اجازه  . اماجا مانده بودز اين تهاجم بهانبوهي مجروح اهاي بعد،  ها و هفتهدر روز 
  ن به محل كارشان برگردند.رسيدگي به مجروحاكاركنان بيمارستان براي 

  

  جلوگيري از مداواي مجروحان در حال مرگ
دچار  سر بهربه دليل ض ر خيري بهالملكي و امي اكنان اشرف به نامهاي سياوش نظامدوتن از س، ٢٠٠٩ژوييهدر جريان حمله 

دهد. را از مرگ حتمي نجات  ها توانست آن مي  عمل جراحي فوري مغز ها در وضعيتي بودند كه خونريزي مغزي شدند. آن
چندساعت در ورودي اشرف  به مدت ي رابيهوش متخصص پزشك جراح و اما در آن لحظات اضطراري، نيروهاي عراقي

الملكي  يه اميرخيري و چند ساعت بعد از او سياوش نظامژوي٢٩صبح روز  ن تأخير طوالنيمعطل نگهداشتند. براثر اي
  درگذشتند.
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ات ن بهداري ديالي در همان شب بارها در پاسخ به تماسهاي پزشكان اشرف كه خواستار فرستادن پزشك براي نجمسئوال
توانيم كاري ند و ما نميشوان به داخل اشرف مينيروهاي نظامي مانع از آمدن پزشك، دادندن بودند پاسخ ميجان مجروحا

  بكنيم.
علت شدت جراحات ناشي از  هب بودند كه و عليرضا احمدخواه پوراصغر يعقوب از مجروحان اين حمله، دو نمونه ديگر 

خصص بيهوشي كه جراح و مت پزشك. رفت رو به وخامت مي حالشان ،گلوله و فقدان رسيدگيهاي فوري در ساعات اوليه
عمل جراحي  در اين مورد اتفاق نظر داشتند كه، اجازه يافتند وارد اشرف شوند و عليرضا شدن اصغر روز بعد از مجروح٣

. جراحي شانس نجات او را از بين برده بود تأخير طوالني درولي ، توانست نتيجه مطلوب داشته باشد در ساعات اوليه مي آنها
  .دير هنگام درگذشتند عد از عمل جراحيچند روز ب مجروحدو اين 
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يي از حمله نيروهاي ها شه گو
به  ت المالكيدولامنيتي -نظامي

در كنار ديوار  ،ساكنان اشرف
 كه ٢٠٠٩بيمارستان در ژوييه 

ماه از شروع كار ٣حدود 
گذشت بيمارستان مي  



 

 

 شكنجه پزشكي ساكنان اشرف ٣٩

  نقص عضو مجروحان دارايدرمان نشدن 
اشرف دچار جراحتهاي سخت منجر  نيروهاي مالكي به ١٣٨٨مرداد٧و٦در جريان حمالت وحشيانه كه  كساني تعدادي از

اقدام جدي و مؤثري در موردشان  يچاند و بيمارستان عراق جديد ههنوز بعد از يكسال و نيم بهبود نيافته، نقص عضو شدند به
  نجام نداده و هيچ طرح و برنامه معيني براي پيگيري ارائه نداده است. ا
  

  توهين و تحقير پزشكان خصوصي
وابسته به دولت  كميته سركوب اشرف به اشرف، ٢٠٠٩يهخاطر حمالت ژوي بهالمللي دولت مالكي  پي محكوميت بين در

اما همزمان با اعمال محدوديتها و سختگيريهاي بسيار  براي معالجه ساكنان را پذيرفت.ن مالكي براي مدتي ورود پزشكا
بازرسي بدني آميخته با  جمله عبارت بود از:ها از محدوديت . اينكلي بسته شودرد راه ورود پزشكان به اشرف بطورتالش ك

  .دستگيري و پيگيرد قضايي بازجوييهاي نامربوط از پزشكان و متخصصان و تهديد آنها به ،توهين، تحقير
، آمدند ش براي مداوي بيماران به اشرف ميپي ها سالنيروهاي عراقي از ورود پزشكان متخصصي كه از  ٢٠٠٩در تابستان

اداره بهداري ديالي  تنها پزشكاني مجازند به اشرف بروند كه از ،كميته سركوب اشرف اعالم كردجلوگيري كردند. 
  جلوگيري كردند. هماكيپ پزشكان اعزام شده از سوي بهداري ديالي ٥بعد، از ورود  يك ماه رفظباشند. اما  فرستاده شده

  

  و دارو  پزشكورود  جلوگيري از
ابالغ كرد  اشرفبه ساكنان  طور رسمي، بهعمر خالد التميمي ،كميته سركوب اشرف از طريق مدير بيمارستان ٢٠٠٩در اكتبر

  د داشت.لتي اجازه ورود به اشرف را نخواهدوكه ديگر هيچ پزشكي اعم از خصوصي و 
نماينده اداره بهداري استان ديالي به ساكنان اشرف اطالع داده كه به دستور كميته سركوب ساكنان اشرف  ،آذرماه٤روز  

پيش ازاين چندين بار  .گونه پزشك و دارو به داخل اشرف ممنوع استاز اين پس ورود هر ،در نخست وزيري عراق
از سيطره ورودي به بغداد  ،را كه با هماهنگي قبلي و با اطالع مقامات عراقي از بغداد خريداري شده بود داروهايي
كمبود دارو مشكالت جدي براي و پياده كرده و روي زمين ريختند. مورد داروها را در سيطره از خودر٢دند. در برگردان

 و ديابت ،فشارخون باالو مبتاليان به  قلبيفراد شامل بيماران ايجاد كرده است. اين اي ثابت وهادار نيازمند بهبيماران 
از  منحصرا در اختيار وزارت بهداري است. ولي تاكنون ،MSشامل داروهاي بيماريهستند. برخي داروها،  يديهيپرتيروي

  قرار نگرفته است.  ساكن اشرفدر اختيار بيماران  سوي بيمارستان عراق جديد
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عليرضا  ،امير خيري، پوراصغر يعقوب به نامهاي تن از ساكنان٤، به اشرف المالكينيروهاي  ٢٠٠٩ژوييهدر جريان حمله 
 جان باختنددليل جلوگيري از رسيدن اكيپ جراح به الملكي سياوش نظام و احمدخواه

امير خيري

 سياوش
كيلمل ا نظام   

اصغر 

عليرضا احمدخواه

اصغر 
پور يعقوب  
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  بيمارستان تحويل شدهبازسازي و بازگشايي 
در بازسازي كردند. اين  شده بيمارستان را با هزينه خود ويران ساكنان اشرف ساختمان )٢٠٠٩سال(نيمه دوم ماه٦طي  

كردن از تعمير با صرفنظر ها . از اين رو آنكه ورود مصالح ساختماني و تجهيزات پزشكي به اشرف ممنوع بود بود شرايطي
  شدند.قادر به ترميم ساختمان بيمارستان چندساختمان محل كار و استراحت 

گوشي  ،دستگاه فشارخون شامل اين اقالم است:اشرف  شده به بيمارستان از سوي ساكنان بخشي از تجهيزات تحويل داده
 ل معاينه گوش وكامل وساي دستگاه اتوسكپ و ست، براي معاينه چشم Slit lampدستگاه افتالموسكپ و دستگاه ، پزشكي
  و ... بود.  بيني حلق و

آن آماده كرده و تحويل بيمارستان  مورد نياز تجهيزاتها و دستگاهبا همه  را مجموعه اتاق عمل فاشر ساكنانبه عالوه 
  دادند.

دستگاه  ،تخت اتوماتيك عمل ،دستگاه بيهوشي فراهم شده براي اتاق عمل شامل اين اقالم است:هاي تجهيزات و دستگاه
داروهاي اورژانس ، ست شان عمل جراحي٥ ،هاي جراحيست عمل٥، دستگاه دي سي شوك، دستگاه ساكشن ،كوتري

  بخيه و ...انواع نخ  ،كننده مواد ضدعفوني ،وسائل جراحي ،)تاق عمل،دستگاه استريليزاسيون(خشك و مرطوبا
 با اطالع و نظارتهاي بستري زنان و مردان كردن اتاق عمل و بخشچنين اضافه ممراحل مربوط به بازسازي و ه همه

  .مايندگان سازمان ملل كه مسئوليت نظارت بر امور اشرف را برعهده داشتند صورت گرفتنيروهاي آمريكايي و ن
مدير بيمارستان اعالم كردند كه براي شروع كار درماني  جمله بهازبارها به مقامات عراقي پس از اتمام كار تعميرات، 

پرسنل  كردالمللي كميته را مجبور بين هاي ضاعتراكه موج كرد تا اين اقدامي نمي» كميته بستن اشرف«ما ا. آمادگي دارند
  ند. از محل گردان ارتش عراق به محل بيمارستان برگردا ٢٠٠٩دسامبر٦بهداري را در تاريخ 
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از سوي نمايندگان ساكنان اشرف بهداري ديالي نمايندگانبه  بيمارستانتحويلدهي قسمتهاي 
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   ٢٠٠٩سازمان ملل متحد در دسامبرريكايي به همراه نمايندگان هيأت همياري هيأت آم
  بازديد كردند عراق جديد توسط ساكنان بيمارستاناز بازسازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آن توسط ساكنان كه در  بعداز بازسازي و تجهيز(هيأتي از بهداري ديالي بيمارستان را  ٢٠٠٩در دسامبر 
  دوباره تحويل گرفت )تخريب شده بود يروهاي عراقيتوسط ن ٢٠٠٩جريان حمله ژوييه
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  اندازي و تحويل داده شد اتاق داندانپزشكي با تمام تجهيزات و الزامات راه

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  اشرف آماده سازي ساكناناتاق عمل جراحي با همه تجهيزات آن توسط 

 دتحويل مديريت بيمارستان ش و
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  ،از طرف ساكنان اشرف به بهداري دياليتجهيزات تحويل شده بخشي از 
  )٢٠٠٩دسامبر (در بازگشايي بيمارستان 
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  براي تضمين خدمات درماني مجدد توافق و تعهد
كه نمايندگان  رسيدندهايي ساكنان اشرف با فرمانده نيروهاي عراقي و مدير بيمارستان به توافق ،بازگشايي بيمارستان هنگام

  :تش آمريكا هم از آن مطلع شدند. بر اساس اين توافقيونامي و ار
 . نيروهاي نظامي و پليس به آن راه نخواهند داشتبيمارستان تنها براي درمان ساكنان اشرف است و  -

 نيز و ورود پزشكان اعم از دولتي و خصوصي و متعهد شدهساكنان اشرف  و نيازهاي پزشكيخدمات  به تأمين بيمارستان -
 .خواهد بودبه اشرف آزاد  واد و تجيهزات پزشكيو م ورود دارو

امكانپذير  توافقهاي انجام شده با هماهنگي دوجانبهتغييري در  ، هردرست امور و جلوگيري از هرگونه تنش گردشبراي   -
 خواهد بود.

و نصب يك كيوسك(شاخص درب  محدوده)شاخص محدوده بيمارستان در توافق دوطرف با نصب پرچم صليب سرخ( -
  شود. ميتعيين  ،ي)ورود

 .شود مييونامي مستقر در اشرف نيز رسانده  هيأتتوافق انجام شده به اطالع   -

  

  نوظهور در كار بيمارستان عراق جديد!پديده 
 بهداري اداره يكي از اموري است كه در گزارش ،٢٠١٠سالو آغاز  ٢٠٠٩وضعيت خدمات درماني اشرف در پايان سال

  ناديده گرفته شده است. طورعمدي و آگاهانه  بهتان اشرف استان ديالي راجع به بيمارس
به اين واقعيت صورت نگرفته كه اين ارگان خدمات درماني و پزشكي در ابتداي  ييكمترين اشاره در اين گزارش ساالنه 

   ؟في برعهده داشته و چه بخشي از آن را انجام داده استچه وظايسال 
  ام نشده باقي مانده است.سابقه مواجه بوديم كه حجم كالني كارهاي انجيده بيبا اين پد ٢٠١٠و آغاز ٢٠٠٩در پايان

  به روشني گوياست.جدول مشروح اين كارهاي درماني باقيمانده در صفحه بعد  
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  نظاميتبديل بيمارستان به يك مقر 
مركز نظامي با حضور نيروهاي پليس، گردان  يك ها، اين محل به تنها چند هفته پس از بازگشايي بيمارستان، برخالف همه توافق

  ارتش عراق و گردان پليس ضدشورش تبديل شد.
هايي از قرارگاه را هم با توسل نيروي نظامي به محدوده بيمارستان ضميمه كردند. ديوار بين بيمارستان و محل  مدتي بعد، بخش

  ان با مركز پليس ضدشورش ادغام شد. استقرار نيروهاي گردان ضدشورش را برداشتند. در نتيجه بيمارست
كردند، در آخرين صفحه همين فصل  يي كه بعدًا با توسل به زور به آن اضافه كروكي محدوده توافق شده بيمارستان و محدوده

  شود. ديده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
و نيروي  به محل گردان پليس را بيمارستانمحوطه  .اندرا بسته راه ورودي بيمارستان براي بيماران

دهند و بيماران به ويژه مجروحان بيماران را نميد خودرو جازه وروا .اندضميمه كرده ضدشورش
  طي كنند بيمارستان متر را پياده تا درب ورودي٢٠٠ناگزيرند حدود
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  »ارائه خدمات ممتاز«
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  براي كتمان چه حقيقتي است؟»! خدمات ممتازارائه «ادعاي
  :اند نوشتهبهداري استان ديالي و مديريت بيمارستان عراق جديد در نخستين سطر گزارش خود 

 كار بيمارستان عراق جديد براي ارائه خدمات ممتاز در مقايسه با بيمارستانهاي ٢٠٠٩از اواخر سال «
عمومي عراق ادامه دارد و سطح خدمات آن نسبت به خدماتي كه كشورهاي  استان ديالي يا بيمارستانهاي

  ».كنند برتري داردمجاور به خارجيهاي ساكن در آنجا ارائه مي

ايجاد  ٢٠٠٩كند كه در آوريل ايجاد شده و اشاره نمي٢٠٠٩چرا مدير بيمارستان مدعي است كه اين بيمارستان از اواخر سال 
  ؟ ده شددا و تحويل بهداري ديالي

و  مصدوم١٠٠٠مجروح و  ٥٠٠كشته و ١١را دور بزند. جنايتي با  ٢٠٠٩ژوييه جنايتخواهد پاسخ به سادگي اين است كه مي
ها و از آثار آن حمله ديدگان اين آسيبهنوز برخي از  در غير اين صورت بايد پاسخ بدهد كه چرا. صدها مورد نقص عضو

  اند؟ معالجه نشدهو  برندهاي مغزي رنج ميازجمله ضربه

سرپوش گذاشتن بر محاصره پزشكي اشرف و نقش اين براي  حقيقت اين است كه برتري نمايي خدمات اين بيمارستان
  است. گاه پزشكيعنوان يك شكنجهبيمارستان به

 شود. ده ميپنهان شده، نشان دا» خدمات ممتاز«هايي كه زير عنوان  آيد، تبهكاري هاي عيني كه در اين فصل مي گزارش در
در نقش بازجويان و نمايندگان وزارت  در اين بيمارستان، خواهيم ديد كه چگونه مدير بيمارستان و بعضي از پزشكان مقيم

روز به شكنجه شبانه كنند كه وراني ايفا ميشوند و چگونه نقش خود را به عنوان همدست مزداطالعات رژيم ايران ظاهر مي
  ساكنان اشرف مشغولند. رواني

  

  خدمات درماني  كمتريناز  ساكنان محروميت  .١
بعداز تحويل گيري ، نبوديم رو  هروب،  در نوبت ويزيت متخصص به نام تراكم بيماران ييبا پديده ٢٠٠٩كه تا قبل از در حالي

  . ستيمور ه روبهبا تراكم بيماران در نوبت ويزيت و تعيين تكليف نشده ، مسئوليت خدمات درماني توسط بهداري ديالي



 

 

  ٥٣ شكنجه پزشكي ساكنان اشرف

و ) ماه١٠(به مدت ٢٠١٠تا فوريه٢٠٠٩روع كار بيمارستان در آوريل از ش . امااشرف سكونت دارند هزار زن در حدود  -
  حتي يك پزشك متخصص زنان به اشرف نيامده است. ) ماه٤به مدت (٢٠١١فوريه٢٠تا٢٠١٠نوامبرچنين از هم

ن حمالت نيروهاي عراقي ه بسياري از آنها مجروحات ارتوپدي وجود دارد كبيمار در نوبت ويزي٢٤٥در حال حاضر  -
   .هستندبه اشرف  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩طي ساليان 

نيروهاي  كه بخشي از آنها از آثار تهاجم مزدوران و. چشم مانده اند انتظار ويزيت دكتر درماههاست بيمار چشمي ١٤٥  -
را مجروح  آنهايا با سنگ چشم  اند دهآب پاشياست كه با آب فشار قوي به چشم ساكنان اشرف ٢٠١٠و٢٠٠٩عراقي در 

 ند.ا هكرد

وقت الزم  ماه٥حداقل و طبق برنامه بهداري ديالي  هستند ويزيت متخصص اكنون درنوبتهم ارولوژي بيمار٤٥تعداد  -
 اقل يك بار ويزيت شوند. است تا اين بيماران ال

  زشك روماتولوژي به اشرف آمده است. بار پ٣فقط  ٢٠١٠در كل سال   -
تكنسين اندام مصنوعي به  بارحتي يك ، عهده گرفته هكه بهداري ديالي مسئوليت خدمات درماني اشرف را بمانياز ز -

عمال از دور استفاده خارج شده  افرادهاي تعدادي از پروتز ٢٠٠٩ژوييهدر جريان تهاجم  كه است. حال آناشرف نيامده 
  است. 

منحصرا توسط دولت  داده نشده است. اين داروهايژه اين بيماري در اشرف تاكنون داروي و MS مبتال به به بيماران -
  شود. توزيع مي

. قسمت اعظم اين نفرات همان كساني رنج مي برند و كاهش شنوايي ناراحتي گوشحدود صدنفر از اهالي اشرف از  -
دچار  ٢٠٠٩يه يژو ٢٩و٢٨جريان تهاجم نيروهاي عراقي در انفجار نارنجك صوتي و پاشيدن آب در  اثر هستند كه در

حتي بهداري ديالي اند. طي دوسال گذشته  ن دارويي مستمر هنوز معالجه نشدهدرما رغمبهه و شد پارگي پرده گوش
  نكرده است.  تهيهبيماران اين براي سمعك  عدديك 

ود وججدي دندانپزشكي  كيسهايكه  در حالي .است نيامدهدندانپزشكي به اشرف اين دوساله حتي يك متخصص  در -
 مانعي ندارد منتظر بمانيد. به بيماران گفته است كار شما لوكس است و مدير بيمارستانكه  دارد

نياز بيماران ساكن كمپ را جز در موارد بسيار  كنون هيچگاه داروهاي موردتا ٢٠٠٩اري ديالي از ابتداي سالبهد -
كند داروهاي مورد نياز را تامين مي درصد٥ حداكثر »بيمارستان عراق جديد«حاضر محدود تامين نكرده است. درحال 

حتي ورود پاراستول و فلوآت  دهد. نميرا  ساكناناجازه توزيع داروهاي خريداري شده توسط  حتي مدير بيمارستان
 ممنوع شده است.
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 . سطح نازل امكانات درماني٢
بخشي از دستگاهها و تجهيزات . ستهاي استاندارد يك بيمارستان معمولي ابيمارستان عراق جديد در واقع فاقد حداقل -

  اند! مفقود شده اند. بسياري ديگر هم كردهاز دور استفاده خارج را مجاهدين  اري شده توسط خريدپزشكي 
درحالي كه ساختمان يك آزمايشگاه در داخل بيمارستان با هزينه ساكنان ساخته شده بيمارستان فاقد آزمايشگاه است.  -

 اندازي نشده است.راه٢٠١١تا فوريه اماتحويل مدير بيمارستان داده شده تگاههاي مورد نياز تجهيزات و دسو با بخشي از 

 ي است. هر بيمارستان يي پايه وسايلاز ها ستگاه راديولوژي و سونوگرافي است. اين دستگاهبيمارستان فاقد د -

 .ارستان صورت نگرفته است) هيچ عمل جراحي در اتاق عمل اين بيم٢٠١١تا مارس ٢٠١٠طي ماههاي اخير(نوامبر -

اورژانس بيمارستان آمادگي پذيرش بيمار اورژانس را ندارد. مدير بيمارستان آن را به محل استراحت كاركنان تبديل  -
 است. كرده

 
 فقدان حداقل بهداشت محيطهاي درماني .٣
كار انجام اين .داردمستمر زاسيون نياز به استرالي بيني معاينات داخلي بيماران از جمله ست معاينات گوش وحلق و وسايل -

 از بيماري به بيمار ديگر وجود دارد. و قارچي  تهديد جدي انتقال بيماريهاي عفوني . در نتيجهشود نمي

 د. نشواستفاده مي چندبارشتن محلولهاي ضد عفوني، سوندهاي يكبار مصرف ندا ساكشن و سوندبه بهانه كمبود  -

شود خليه نميشده وت ها در چند متري بيمارستان تلنبارزباله بيمارستان وجود ندارد. هيچ برنامه و سيستمي براي نظافت -
 شود وحيوانات شده است. براي تزريقات معموال از پنبه الكل يا ضدعفوني پوست استفاده نمي محل انواع حشرات و

 شود.تزريق يا آنژيوكت بدون ضدعفوني انجام مي

  
   انسركوب و شكنجه و آزار بيمار .٤
تحقير  . توهين وشوددر سركوب ساكنان اشرف استفاده مياز خدمات پزشكي و بيمارستان به عنوان يك اهرم جدي  

ر نظامي. با اين استفاده از عنص بهتهديد ، تبليغ به نفع رژيم ايران و تشويق بريدگي و رفتن به سمت رژيم ايران، بيماران
  . شود ارائه ميرژيم ايران  عاتوزارت اطال به» خدمات ممتاز« واقعدر روشها

 بيماري هيچ به نشوند بيمارستان وارد متخصص پزشكان كه هنگامي تا بيمارستان مدير سوي از شده ابالغ ضوابط مطابق
 درب تا بمانند منتظر بيمارستان بيرون در شديد بارندگي يا سرما در مدتها بايد بيماران شود نمي داده بيمارستان به ورود اجازه

  . شود باز بيماران ورود براي يمارستانب



 

 

  ٥٥ شكنجه پزشكي ساكنان اشرف

 را بيمارستان محوطه به را آمبوالنس استفاده با بدحال بيماران واردشدن اجازه بيمارستان ورودي درب جلو در مستقر پليس
 اعم انتقالي وسيله هيچ.  كنند طي پياده را بيمارستان تا تفتيش كيوسك طوالني مسافت كند مي وادار را آنها حتي. دهد نمي
  .ندارد وجود ورودي درب از بيماران انتقال براي ويلچر يا برانكارد از

 دوستان و اقوام ورود از عالوه به. كند نمي تامين را بستري بيماران غذاي بيمارستانها ساير برخالف جديد عراق بيمارستان
  . كند مي جلوگيري آنها به دارو و غذا رساندن براي بيماران
 مورد در تجويزي و تشخيص برگه هيچ بيمار .شود مي ضبط متخصص پزشكان توسط شده ويزيت رانبيما پزشكي مدارك
  . ندارد اختيار در خود بيماري

  
 با مأموران اطالعات و سپاه قدس  فعال . همدستي٥
كه همه  طوريبه .التميمي مسير ورود بيماران به بيمارستان عراق جديد را تغيير داده استمدير بيمارستان عمر خالد -

يي بازرسي هم دقيقا در نقطه محلبيماران بايد از جلو مزدوران وزارت اطالعات مستقر در ورودي اشرف عبور كنند. 
گيرند. در اين مسير بيماران شيشه و ... از جانب مزدوران قرار مي انتخاب شده كه بيماران در معرض پرتاب سنگ و

 گيرند. تاكي و سنگ پراني مزودران قرار ميه، بيمار مورد انواع اهانتهاخصوص زنان به

كه به  اوباش وابسته به نيروي قدس سپاه ايرانن حمله مصدوما ن ونفر از مجروحا١٠تعداد  ٢٠١٠دسامبر٢٢ روز -
وضعيت  بيمارستان كمپ مراجعه كرده بودند بعد از اتمام رسيدگيهاي اوليه درماني از پزشكان خواستند گزارشي از

اين  پزشكان اجازه نيافتند، طبق توجيه عمر خالد مدير بيمارستان . امانويسند و به خودشان بدهندجسمي هر بيمار ب
و گفتگو با مصدومان ثبت حادثه  برايوقتي افسر پليس حتي  .مجروحان را انجام بدهندخود در مقابل قسمت از وظيفه 

 و افسر پليس را برگرداند.كار وي گرديد  مانع ، مدير بيمارستان،خالدعمر، شدبيمارستان وارد 

، خود به بيمارستان عراق جديد مراجعه كرد MRIيكي از بيماران (ك.م). براي پيگيري آزمايش ٢٠١٠در ماه دسامبر -
. بيمار زيت شوددكتر مقيم به محض ديدن برگه او گفت اين برگه قابل قبول نيست و بايد دوباره توسط متخصص وي

يا جراح اعصاب بودم و بعد از ماهها انتظار دكتر مرا ويزيت كرده و  اورتوپدقرار با  گويد من مدتها در نوبت اجرايمي
گويد تو كه پاسپورت داري به خارجه برو و باز هم بايد ماهها در انتظار باشم؟ در اينجا يكي از پزشكان مقيم به وي مي

گويد جا حضور داشته ميدر آنكند. پزشك مقيم ديگري كه بيمار اعتراض مي !جا درمانت را دنبال كنآن
گويد بيمار مي .جا درمان كنيدهايتان هم كه اينجا پشت در هستند، با آنها به ايران برويد و بيماريهايتان را در آنخانواده



 

 

»!ارائه خدمات ممتاز«مفهوم  ٥٦

از رژيم آخوندها حمايت  با اين اظهاراتشما هم نبايد  اينها خانواده نيستند بلكه مزدوران وزارت اطالعات هستند و
 هستم. گويد: بله من طرفدار رژيم مالهاميمدير بيمارستان است،  همكار ثابت كهجا پزشك مقيم  در اين كنيد.

 
  با زنان بيمار  ضدانسانيرفتارهاي . ٦
 و اندپرسنل مرد بيمارستان در آن بخش مستقر شده در بيمارستان عراق جديد يك بخش به زنان اختصاص داده شده اما -

 .كنندمجموعه بهداشتي زنان استفاده مي ازاعي و اسالمي برخالف عرف اجتم

 راحتي براي بيمارستانها همه در دارند نياز داخلي معاينات به و ميشوند ويزيت نامتخصص توسط زن بيماران كه زماني -
 پاراوان از هاستفاد از مقيم پزشك بيمارستان اين در اما. ميكنند استفاده پاراوان از اجتماعي حرمتهاي رعايت و بيمار

 بيمار كه كند مي اعتراض مترجم وقتي. است كرده پرتاب مطب بيرون به آنرا آميز اهانت برخورد با و كرده ممانعت
 بدون خواهد نمي اگر بيمار گويد مي مقيم دكتر است اسالمي و اجتماعي عرف خالف برخورد اين و نيست راحت
  . برود بيرون بيمارستان از شود معاينه پاراوان

 از اسكورت اكيپ فرمانده .شدمبتال به بيماري قلبي به بيمارستاني در بغداد منتقل  . ا) كهم( خانم ٢٠١٠ژوييه١٣در  -
 مواجه بيماران اعتراض با وقتي اما شوند مستقر بيمار اتاق تختهاي در خواستند مي سربازانش با همراه عراق ارتش گردان

 مأموران. شد مي وارد زدن در بدون بيمار اتاق به مراجعه در بار هر عراقي رافس حال اين با. شوند مي منصرف شوند، مي
 ويزيتهاي موقع در عراقي افسر بستري دوره در. داشتند كنترل زير را بيمار و نشسته اتاق درب روي روبه اكيپ اين

 اتاق به متخصص پزشك ورود عالوه، به. ماند مي آنجا در بيمار معاينه موقع حتي و شد مي اتاق وارد او همراه پزشك
  .بود مجاز عراقي افسر اجازه با فقط نيز بيمار

دچار ضربديدگي و خونريزي  ،باران مزدوران رژيم در جنوب اشرف(ف.ن) در سنگخانم ٢٠١١ژانويه ٧در تاريخ  -
راحت جدي اين بيمار ج تشخيص داد كهمعاينه  پس از معالج چشم شد و به بيمارستان عراق جديد مراجعه كرد. پزشك

سرهنگ نزار معاون مدير بيمارستان بر اساس توصيه  منتقل شود. اماويزيت متخصص چشم به بعقوبه و بايد براي  دارد
پليس  ،با انتقال بيمار به بعقوبه مخالفت كرد. وقتي بيمار به اين رفتار اعتراض نمود، مدير بيمارستانگردان ارتش عراقي 

 كرد. تهديد را به دستگيري بيمار  كرد وبخش زنان  وارد مستقر در بيمارستان را با سالح

پزشك متخصص به بغداد انتقال داده شد. اما مدير بيمارستان مانع آن شد  همين بيمار در روزهاي بعد براي مراجعه به  -
متوجه كه  اين متخصص پاسخ بدهند. كما كه مترجم همراه او به بغداد برود. در نتيجه وي نتوانست به سواالت دكتر

  .تجويزات پزشك هم نشد
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خوندي در جنوب اشرف جهت مداوا به اورژانس بيمارستان مراجعه آرژيم  مأمورانمجروحان تهاجم  ٢٠١١ژانويه  ٧در  -
 كرد.آميز پزشك مقيم اعتراض  دندانش شكسته بود به رفتار اهانت٤ كه لبش پاره شده و كردند يكي از زنان مجروح

  بيمار را از اتاق از اورژانس بيرون كرد.  فتار تحقيركنندهو ر ها با توهينپزشك مقيم 
او را روي برانكارد از اتاق عمل به بخش  .متخصص جراح در بيمارستان عراق جديد ويزيت شد توسط دكترر. ع. خانم  -

ه بخش شد. زنان منتقل كردند. در ورودي بخش زنان يكي از پزشكان مقيم جلو برانكارد را گرفته و مانع ورود بيمار ب
رغم درد شديد از برانكارد پايين آمد تا وارد بخش بشود اما حين پايين آمدن از برانكارد دچار شوك شده و به بيمار به

  . كردخونريزي  شده در بدنش زمين افتاد و محل عمل
ويزيت شد. د بيمارستان عراق جديدر (ن. م) توسط يكي از پزشكان متخصص اورتوپدي  خانم ٢٠١١ژانويه١٤در تاريخ  -

اما مدير بيمارستان و عمل جراحي فوري نوشت. روز بعد قرار ٦دست بيمار براي  دليل شكستگيبه پزشك معالج
 همكاران وي مانع آن شدند كه پزشك برگه جراحي را به بيمار تحويل دهد و با خشونت برگه را پاره كردند.

 
  تهمت زدن به بيماران  .٧
م بيماري توسط دكتر يدليل عود عال هب، MS بيماري به ابتالسال ١٢بيش از  با )م.سي(بيمار، ٢٠١١اوت٤ تاريخ در -

اما همكاران مدير كرد.  MRI براي او درخواست. پزشك بيمارستان عراق جديد ويزيت شد  متخصص اعصاب در
 ر براي پيگيري انجام قرارزماني كه بيما .برگه اصلي احاله را از دكتر عراقي گرفته و كپي آنرا به بيمار داد بيمارستان

MRI مراجعه كرده وكپي برگه درخواست قرار MRI پزشك مقيم گفت اين  ،را به پزشك مقيم بيمارستان نشان داد
  نوشته نشده است. دكتر متخصص  توسطبرگه جعلي است و 

 اش قرار پزشكيبراي پيگيري  وقتي ،ماه در نوبت عمل جراحي در بيمارستان چشم بغداد بود٦كه مدت  يك بيمار -
بيمار كه نتايج معاينات با امضاي متخصص موجود بود.  درصورتي جعل قرار جراحي كردند. ، او را متهم بهمراجعه كرد

 برد.اش ايجاد كرده رنج مي ز مشكالت جدي كه اخالل در بيناييا در حال حاضر

  
  

   تهديد پزشكان متخصص. ٨
ش به ا خانوادگي پزشكقابل كنترل دارد با نامه مشاوره ون باال و غيرال قبل مشكل فشار خ(ف.ف) بيماري كه از چندس -

يك همكار مدير دكتر متخصص داخلي مراجعه كرد. وقتي بيمار نامه مشاوره پزشك خانوادگي را جلو دكتر گذاشت. 



 

 

»!ارائه خدمات ممتاز«مفهوم  ٥٨

به بدهي  را تهديد كرد كه اگر اين برگه را بخواني و جواب اوبرگه را از جلو دكتر متخصص برداشت و  بيمارستان
 همكار مدير بيمارستان ،متخصص برگه را خواند و شروع به نوشتن جواب كرد پزشك با اين حال. خواهي افتاد دردسر

  جلو بيمار پرت كرد. هايش، آن را دست پزشك گرفت با خط زدن نوشتهنامه را از 
اي او قرار عمل جراحي تجويز دكتر متخصص جراح بعد از ويزيت بيمار ديگري( م.ذ) كه مشكل گواتر بزرگ دارد بر -

 . بالفاصله اين پزشك را به دفتر مدير بيمارستان احضار كردند و با تهديد او را از نوشتن قرار جراحي منع كردند.كرد
ولي بيمارستان عراق جديد اقدامي براي اند.  ي براي اين بيمار عمل جراحي تجويز كردهتاكنون سه متخصص جراح

  ت.عمل او انجام نداده اس
( ع. ش) را به يك بيمارستان خصوصي در بعقوبه منتقل كردند.  آقاي(ر.ح) و دو بيمار، خانم ٢٠١٠نوامبر  ٢٧تاريخ  در -

 تان اكيپي كه از گردان ارتش عراق،در اين بيمارس .عمل سيستوسكپي بودندماه در انتظار اين دو نفر به مدت چند
يكي از بيماران را در اتاقي حبس كرده  حتيند. ح آماده آنها را احاطه كردخط كرده و با سال ن بهبيماران را مانند زندانيا
رئيس بيمارستان  ،گفت به بيماران يك همكار مدير بيمارستان عراق جديد. پس از مدتي دادند به او اجازه خروج نمي

ماه از تجويز ٦غم گذشت ربه، كه احتمال دارد بيماريش سرطان مثانه باشديكي از اين بيماران پذيرد. شما را نمي
 انجام نشده است. هنوز سيستوسكپي، عمل او

دوران دو تن از پزشكان متخصص براي انجام سه عمل جراحي به بيمارستان عراق جديد آمدند. در ورودي اشرف مز -
پزشكان كنند؟ همكاري مي ساكنان اشرفداشته و به آنها اعتراض كرده بودند كه چرا با وزارت اطالعات آنها را نگه

ي شدند. بيماران طئه ها مانع عملهاي جراحي با انواع تو سپسشود.  كار براي آنها گران تمام مي تهديد كردند كه اين را
 اند. وز عمل نشدهماه هن٦بعد از گذشت  شدند، كه بايد توسط اين پزشكان عمل مي

 
  در خدمات درماني نظاميان  دخالت. ٩

در توافقي بين ساكنان اشرف با نمايندگان عراقي تأكيد گرديد كه هيچ نظامي  ٢٠٠٩مبر هنگام بازگشايي بيمارستان در دسا
در همان توافق محدوده بيمارستان و درب ورودي آن هم مشخص شده بود ولي اين توافقها  حق تردد به بيمارستان ندارند.

 سركوب بيماران آنها براي .دنكنارستان تردد ميبار نيروهاي نظامي به بيم ٥تا  ٣روزانه بين . به طوري كه زيرپا گذاشته شد
  كنند. صادر مي به مدير بيمارستان دستوراتي خطاب



 

 

  ٥٩ شكنجه پزشكي ساكنان اشرف

با  نظاميانخصوص كه را به يك مكان نظامي تبديل كرده است. بهاين محل  ،ورود و حضور نيروهاي نظامي در بيمارستان
شوند و براي ايجاد وحشت در محوطه د بيمارستان ميخودروهاي نظامي و با سالح و تجهيزات هر ساعتي از روز و شب وار

 در نتيجه ساكنان اشرف هيچ رغبتي براي مداوا در چنين محيطي نشان نمي دهند.  زنند. مي بيمارستان گشت

سيم با نيروهاي ارتشي و  مدير بيمارستان بارها بيماران را به فراخواندن پليس و دستگيري تهديد كرده است. وي با دو بي
 ،اند دارد به بيماراني كه مراجعه كردهخواند و اصرار وقت بخواهد آنها را فرا ميان ضدشورش در ارتباط است و هرگرد

  نشان دهد كه اگر درخواستي داشته باشند يا بخواهند به كارهاي بيمارستان و مديرش اعتراض كنند با پليس سروكار دارند. 

 ريزي مشغول برنامه و بخش عمده وقتش رابرد  بسر مي را در گردان ارتش مدير بيمارستان بيش از نصف وقت روزانه خود
  براي اعمال فشار بيشتر است. از جمله:

پور قرار يدتراپي براي معالجه سرطان تيروييدش در بغداد داشت. مدير خانم الهام فردي ٢٠١٠ژوييه٣٠در تاريخ -
پليس را  ضربت نفر مأموران١٢در مقابل اعتراض بيمار،  الوهبه ع مترجم وي اجازه همراهي با او را نداد. بيمارستان به

  ساكت كند. هوارد بيمارستان كرد تا بيمار را كه از دو سال پيش در انتظار اين قرار بود
ارستان عراق جديد خانم پروين ملك محمدي بر اثر اهمال بيم نام اشرف بهيكي از ساكنان  ٢٠١٠سپتامبر ٢٨در در  -

نه تنها  بيمارستاندريافت مدارك هويت مادرش به مدير بيمارستان مراجعه كرد. اما مدير  براي شدختر درگذشت.
  بلكه پليس را به بيمارستان فراخواند تا وي را از بيمارستان بيرون كنند. ،مدارك هويت مادرش را نداد

ستان بعقوبه فوت كرده بود، هنگام انتقال پيكر آقاي محمدعلي حيدريان، ساكن اشرف كه در بيمار ٢٠١٠دسامبر  ٢٩در  -
سپس از  مدير بيمارستان كارت هويت وي را ضبط كرد. دختر متوفي براي گرفتن جسد پدرش مراجعه كرد. اما

  ا اخراج كنند.نيروهاي نظامي موجود در بيمارستان خواست او ر
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  خاحداث كيوسك و نصب پرچم صليب سرمحدوده توافق شده در مورد بيمارستان و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندندرا ميمسير عبور بيماران  در ساعتهاي مختلف روز كه حضور نظاميان در داخل بيمارستان



 

 

  ٦١ شكنجه پزشكي ساكنان اشرف
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دولت  كه    دهد نشان مي كتاب اين مختلف فصلهاي
 هيچ ديگر گاه، شكنجه به بيمارستان تبديل با مالكي 
 باقي مركز اين به ساكنان اشرف مراجعه براي يي زمينه

  . است نگذاشته
 از نه شود، مي مربوط اشرف ساكنان به كه جا آن تا
 عراق دولت از بيمارستاني چنين امروز نه و اول روز

  .اند نكرده تقاضا
 سركوبگرش كميته و عراق دولت است كافي بنابراين 
 پزشكي خدمات به اشرف ساكنان آزادانه دسترسي مانع

 پس را تجهيزاتش و امكاناتش و بيمارستان. نشوند
 كنار اشرف ساكنان بهداشت و درمان راه سر از و بدهند
 امور گذشته مانند خودشان هزينه و پول با تا بروند،
  .كنند فصل و حل را خود پزشكي و درماني
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