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  مردم عراق معترض اند

  

نه مقاومتی که به ندرت در رسا. تظاھراتی در عراق در اعتراض به کمبود مايحتاج زندگی، فساد و اشغال کشور

  .ھای غرب انعکاس می يابد

  ٢٠١١ مارچ ۴ –برگرفته از روزنامه يونگه ولت 

php.04/024-2011/03/de.jungewelt.www://http  

  

راضی در ھفته ھای در عراق نيز علی رغم بی توجھی رسانه ھای غرب جنبش اعت. جھان عرب  می خروشد

خالف تظاھرات ھای ساير کشورھای عربی به ندرت در مطبوعات ما در اين باره . گذشته پديدار گشته است

 شايد بدين خاطر که برخی واقعا چنين فکر می کنند که عراق از زمان سرنگونی صدام حسين –گزارش می شود 

د پرس فقط عرض ھفته گذشته در تظاھرات ؟ به گزارش خبرگزاری يونايت"آزاد شده است "٢٠٠٣در سال 

.  تن نيز دستگير شده اند٣٠٠گفته می شود که .  تن کشته و صدھا تن مجروح گشته اند٢٩سراسری عراق  دستکم 

  . کشته سخن برد٢٣واشنگتن پست در گزارش خود که با تفاھم فراوان برای نيروھای دولتی تنظيم شده بود از شمار 

  

انسانھای بسياری که به دالئل سياسی به قتل رسيده و يا در . تنھا قربانيان اين سرکوب نيستندتظاھرکنندگان مقتول 

به اساس اطالعات سايت . مھاجماتی که گويا عليه شورشگران صورت می گيرد کشته شده اند، از آن جمله اند

Iraqi Body Count ن و در فبروری  ت٣٨٨ که متکی بر بررسی گزارش مطبوعات می باشد در ماه جنوری

  .البته ارقام واقعی معموال چندين برابر اينھا می باشند.  غيرنظامی کشته شده اند٢۵۴

 نير عراقی ھا به خاطر کمبود مايحتاج زندگی از قبيل خوراک، آب و برق و نيز فساد ٢٠١٠در تابستان سال 

ياجات و خشم مردم نسبت به اوضاع نابه اعتراضات مزبور که مستقيما ناشی از احت. سرسام آور به خيابانھا رفتند

سامان بوده و در اينجا نيز غالبا توسط فعاالن جوان صورت می گيرد، سياستمداران مقيم محدوده سبز بغداد و 

  .محرکين امريکائی شان در برج سفارت را با مقاومت افزونی مواجه و تحت فشار قرار داده است
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. ل اھميت قرار دارند، خواست ھای بسياری از مردم فراتر از آنھا می رودبا اينکه نقصان ھای موجود در درجه او

 ھزار قوای امريکائی و نيز به وجود ديوارھائی که شھرھا را تقسيم می ۵٠اين اعتراضات ھمچنين به حضور دائم 

  .کنند و تمامی رژيم فرقه ئی و مذھبی می باشند

 شدت تمام عکس العمل نشان داده است، به طوريکه طی دو رژيم حاضر که از جانب واشنگتن حمايت می گردد با

در اولين تظاھراتی که در ماه .  تن از تظاھرکنندگان و روزنامه نگاران کشته شده اند۴٠ماه اول سال جاری بيش ار 

چند روز بعد در . شته شدفبروری در ايالت دوانيه صورت گرفت چندين تن به ضرب گلوله مجروح و يک تن ک

کوت مردم خشمگين سه ساختمان دولتی را پس از آنکه چند تن از تظاھرکنندگان مورد اصابت گلوله قرار گرفته 

با اينحال اعتراضات قريب تمامی شھرھای بزرگ و بسياری از شھرھای کوچک عراق را . بودند، به آتش کشيدند

  .در بر گرفته اند به شمول کردستان

عبدالعزيز الکبيسی که رياست بخش پرسنلی در وزارت دفاع را بر عھده دارد، در اعتراض به رفتار ژنرال 

وی در يکی از برنامه ھای شبکه الشرقيه جلو دوربين فيلمبرداری درجه . خشونت آميز نيروھای دولتی استعفاء داد

فاسد " از رأس تا ذيل"ی می باشد او دولت حاضر را که تحت رھبری نوری المالک. ھای لباس خود را جدا ساخت

به گفته او سرنوشت رھبران سياسی عراق  ھمان است که در تونس به سراغ زين العابدين بن علی و در . خواند

با اينحال چند تن از . رژيم انتقادات کبيسی را تحمل نکرد و وی رابالفاصله توقيف نمود. مصر به سراغ مبارک آمد

  .يت نموده و خدمت ارتش را ترک و به جنبش اعتراضی پيوستندافسران از فراخوان وی حما

منتظر السعيدی، ھمان روزنامه نگاری که با پرتاب لنگه کفش خويش به سوی رئيس جمھور آمريکا،  جرج بوش 

  .شھرت يافت، نيز دستگير شد

ظاھرکنندگان در بسياری از جاھا ت. مانند ساير کشورھا اعمال فشار، موجب توسعه امواج اعتراضات گشت

. خشمناک به ساختمان ھای دولتی و پوليس ھجوم برده و خواھان برکناری مسؤولين و دولت ايالتی گشتند

معترضان . اعتراضات وارده ھمچنين متوجه دستگيری ھای خودسرانه و اعمال فشار بر دستگير شدگان بود

تظاھرات مزبور .  ای ويژه المالکی شدندخواھان آزادی زندانيان سياسی و دسترسی به زندان ھای مخفی دسته ھ

از جمله در صنعت چرم سازی در بغداد و در يکی از کارخانه ھای توليد پارچه  . ھمراه با اعتصابات متعددی بود

 در کيرکوک و کارخانه ھای Northern Oil Companyاعتراضات کارگری از جمله در کمپانی نفتی . در کوت

  .برق بصره

عالوه بر آن ھر خانوار . د تاثير نبوده، برای اولين بار کمک ھای غذائی  سر وقت صورت گرفتتظاھرات اخير فاق

از اين پس قرار است ھزار کيلووات از مصرف .  دالر دريافت خواھد کرد١٢به خاطر کم شدن سھميه ھا معادل 

  .برق برای تمامی خانوارھا مجانی باشد

اتوانی در مديريت بودند، پست ھای خويش را تحويل دادند که البته ھر سه استانداران سه ايالت که متھم به فساد و ن

  .در استانھای مزبور احتماال انتخابات جديد صورت خواھد گرفت. مالکی بودند" حزب دعوت"آنھا ھم متعلق به 

 - .ند مارچ قرار است در بغداد و برخی از شھرھای ديگر  تظاھراتی صورت گير۴علی رغم اينھا در روز جمعه 

  -زمان نشر نوشته
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  با چند تصوير، با تيتر

  بغداد در چھارم ماه مارچ، راه ورود به محدوده سبز بسته شد
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