
  در باره تظاهرات اعتراضی در عراق
  

ناآرامی های جاری در عراق جدی ترين چالشی است که نظام سياسی در اين کشور تاکنون 
 و آرامش پس از دو سال ثبات 2019ماه اکتبر  ين روزدر نخست.با آن روبرو بوده است

عليه  جنوب عراق یدر بغداد و ديگر شهرهاو تظاهرات اعتراضی  گردهمائی هانسبی، 
اين اعتراضات . ضروری آغاز شد و خدمات عمومی کمبودو  ، تبعيضبيکاری ،فساد

ها و مطالبات معترضان به  سياسی بيشتری يافت و دامنه خواسته روزبروزجهت های
در ساختار  تظاهرکنندگان خواستار اصالحات سياسی گسترده.سرعت گسترش پيدا کرد

  .های اقتصادی هستند بسامانیو مقابله با نا حکومتی عراق
  

پس ، ه استبنا به گزارشاتی که در شبکه های اجتماعی و روزنامه های خارجی منتشر شد
از توافق مقتداصدر با بنی عامری برای برکناری نخست وزير، قاسم سليمانی عجوالنه و 

نه تنها از استعفای  عراقملی جلسه شورای امنيت شبانه به بغداد رفت و با حضور در
نخست وزير جلوگيری نمود بلکه بابيان اينکه ما ميدانيم اين قبيل تظاهرات را چگونه 

با . سرکوب کنيم، نيروهای امنيتی عراق را بسمت برخوردهای خشونت آميزسوق داد
گروه ( رکوب مسلحانه تظاهرات، تک تيراندازان حشدالشعبی تشويق سليمانی برای س

سر و سينه جوانان معترض را هدف ) سته به سپاه قدس جمهوری اسالمیميليشيائی واب
قرار داده و بقتل رساندند و در همان هفته نخست اعتراضات، تعداد کشته شدگان در 

با پخش گسترده اين گزارشات و حضور . شهرهای مختلف عراق از يکصد تن فراتر رفت
 و احساسات ضدايرانیمی کردند،  سياهپوشان نقابدار مسلح که به تظاهرکنندگان شليک 

در کربال به ساختمان کنسولگری  تا آنجا پيش رفت کهعليه ايران شدت گرفت و  یشعارها
و پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسالمی را پائين  جمهوری اسالمی در اين شهر حمله شد

موران تن کشته شدند که هنوز روشن نشده آيا اين سه تن را ما 3در اين رويداد . آوردند
در اعتراضات شوربختانه .امنيتی عراقی کشتند و يا ماموران کنسولگری جمهوری اسالمی

و بيش از   کشته تن270بيش از تاکنون بنا به گزارشات منتشر شده، ضد دولتی در عراق 
 .اند شدهتن مجروح  10000

 
داشتند  گرچه بسياری از جوانان عراقی معترض در گفتگوهای خود با خبرگزاری ها اشاره

و بدرستی "  کنند و نه مردم اين کشور  معترضان تنها به حکومت ايران حمله می "که 
تشخيص می دهند که جمهوری اسالمی نماينده مردم ايران نبوده و چندين بار ملت ايران 
تالش نمودند که اين فرقه تبهکار اسالمی در ايران را بزير بکشند، ليکن با ادامه دخالت 

کامال احساس می های حکومت جنايتکار اسالمی در عراق، خطر افزايش نفرت قومی 
اعم از حکومتی و مذهبيبدليل نگرانی از بروز خيزش  ز مقامات ايرانیبسياری ا. شود

حضور  .اند موضع گرفتهتظاهرات گسترده در عراق در مقابل در ايران، ميليونی ملت
در عراق برای  انقالب اسالمی مستقيم قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران

گفت عراق  تظاهرات ملتدر باره که ای  خامنهاخير و سخنان تظاهراتسرکوبفرماندهی 
های اطالعاتی غربی با پشتيبانی پول کشورهای مرتجع منطقه دارند  آمريکا و سرويس



ای افزايش  قابل مالحظه بطور جو ضد ايرانی اعتراضات در عراق را،کنند آشوب به پا می
 عکسهایبا کفش بر  بطوريکهبرافروخت بيش از پيش خشم تظاهر کنندگان را داد و

و پرچم جمهوری اسالمی را آتش زدند و فرياد ايران برو گمشو  سليمانی و خامنه ای کوفتند
  .سردادند

  
همانند بخش ايرانی دموکراتيک و سکوالر تالش می نمائيم ما در جنبش فرکيانی که برای 

، هرگونه تظاهرکنندگان تحسين رشادت ها و ايستادگی های ضمنبزرگی از ملت ايران 
اميدواريم ملت .دخالت جمهوری اسالمی در سرکوب اين تظاهرات را محکوم می کنيم

 بندی سهميهعراق با ادامه تظاهرات اعتراضی و برکناری دولت فعلی بتوانند قوانين 
ساختارحکومتی غيرمذهبی و  ه ومنحل کرد م و مذهب رافرقه و قو برمبنایحکومت

در عراق پی ريزی کميت و اراده شهروندان برپايه حادمکراتيک پارلمانی و نوينی را 
فروپاشی جمهوری اشغالگر اسالمی در برای  آغازیپيروزی اين تظاهرات مطمئنا،  .نمايند

  .ايران خواهد بود
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