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  حميد بھشتی: برگرداننده به فارسی

٠٩/٠٣/١١  

  

  بيانيه ھمبستگی زنان برای استقالل عراق متحد

  زندبرخي حمايت از ھر گونه مقاومتی که از دلھای مردم کشورمان

  

  ٢٠١١ فبروری ٢٢برگرفته از سايت ھيئة عشاير العراق، مؤرخ 

ھرگز در گذشته اعتراضی  از چند ھفته پيش شاھد اعتراضات و تظاھرات سراسری است، حتا در شھرھا و مکان ھائی که عراق

   صورت نگرفته بود

  

عليه از بين . ک و سليمانيه خبر داريمی در بغداد، بصره، کوت، سماوة، ديوانيه، فلوجه، کرکوئما از تظاھرات توده 

بردن آزادی ھا، دستگيريھا، شکنجه، فساد، نااميدی، وعده ھای دروغين انتخاباتی و اوضاع اسفبار خدمات بنيادين 

اعتراضات مزبور ھمچنين به خاطر . آب و بھداشت و نحوه فاسد اصالحات ادعائی برای زندگی مانند برق، 

ان بيوه، کودگان بی سرپرست و بازنشستگان می باشد تا آنھا بتوانند با کرامت انسانی بيکاری و کمبود کمک به زن

 .زندگی کرده و دچار ذلت نباشند

مت آميز و شعارھائی می باشند که با منافع ملی عراق ھمسو تمامی اين تظاھرات يکصدا طرفدار اعتراضات مسال

اين ملت از نطق ھای توخالی . اين صدای ملتی است که ديگر حاضر نيست با وعده ھای پوچ گول بخورد .باشد

  . سير شده است،ولين دولتی پشت سر ھم به او می دھندؤقّرائی که مس

ست، ندای زنان با شھامت عراقی است که می کوشند نقش ندای تظاھرکنندگان ندای آزادی و عزت ملت عراق ا

   نمايندأپيشاھنگی خود را در مبارزه ملت عراق برای بازيابی آزادی، برابری و حق تعيين سرنوشت ايف

يخی تعيين کننده راين ندای ملتی است که به خوبی آگاه است که تحمل بيش از حد بيفايده بوده و نبايد فرصت تا

دست ه  زمانی رسيده است که بايد برای ب–ما نبايد اين فرصت را از دست دھيم . ا از دست دادکنونی تاريخی ر

  .آوردن دوباره عزت عراقيان و آينده ای بھتر برای کودکانمان به خيابان ھا رويم
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يت ما، ھمبستگی زنان برای استقالل عراق متحد، از ھر گونه مقاومتی که از دلھای مردم کشورمان برخيزند حما

ملت ما با سازماندھی اين تظاھرات ھا و شرکت در آن از . اين اعتراضات تبلور و مبين اتحاد ملت ماست. می کنيم

ما از اين اعتراضات حمايت کرده و از ھمه ملت خواھان پشتيبانی از آن . حقوق مسلم انسانی خويش دفاع می کند

  .می باشيم
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