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  حرية الرأي والتعبير تدعو إلحترامو  المتظاهرين سلميا  قمع تدين 

منية العراقية بأستخدام القوة الموقعة أدناه، عن استنكارها، قيام القوات األالحقوقية تعرب المنظمات 
ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بصدورهم العارية وصرخات حناجرهم  الرصاص الحي المفرطة و 

 ضد الفساد ونهب المال العام وسوء الخدمات في كافة القطاعات.

خرى مع  أمن العراقية من جهة وقوى مجهولة من جهة أن تتعامل قوات األ ؤسف جدا  أنه لمن الم
شباب بعمر  الزهاق أرواح العشرات من إلى إدت أ، والتي مفرطةالسلميين باستخدام القوة ال المحتجين

عتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين، بما فيهم الجرحى، الذين  إ الزهور وأصابة اآلالف بجروح مختلفة، و 
 لى داخل صاالت وردهات المستشفيات. إمنية والميليشيات الحقتهم القوات األ

عالمية، حيث  الصحفيين والعاملين في المؤسسات اإل ولم تتوقف حاالت القمع على ذلك، بل شملت 
  األول/اكتوبر  ول من تشرينعالم من تغطية التظاهرات حتى قبل انطالقتها في األمنعت وسائل اإل

 .جاري ال

دوات عملهم،  أعتداء على الصحفين واعتقالهم وتحطيم اإل قطع اإلنترنت و وتصاعدت موجة القمع لتشمل 
جبار بعضها على وقف بثها، وذلك إجهزتها، و أخرى وتدمير أية ومداهمة عالمإ لتنتهي بحرق مؤسسات 

ستخدام  اإل وثقت حداث ومنع نقل الوقائع بالكلمة الحرة والصورة الناطقة التي جل التعمية على األأمن 
 المفرط للقوة بما فيها الرصاص الحي ضد المتظاهرين. 

شكالها،  أجراءات مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي والتعبير بكافة كل تلك اإلتتنافى و 
 عليها العراق. صادقنسان التي الدولية لحقوق اإل ةمع الشرع ال تتوافق ،يضا  ،أوهي

باستخدام القوة والقوة  دناه، في الوقت الذي تدين فيه بقوة قمع للمتظاهرينأن المنظمات الموقعة إ
نها تدين أي طرف ثالث خارجي استغل ويستغل االحتجاجات الشعبية المشروعة لتأجيل فإ، المفرطة



األوضاع ودفعها نحو استخدام العنف والقتل وعسكرة االحتجاجات لحرفها عن مسارها السلمي ومطالبها  
 :بما يلي  تطالب الحكومة العراقيةالمشروعة والمحقة،  و 

، وبالذات حرية التظاهر واحترامها وتعزيزها نسانحقوق اإلن ضما االيفاء بالتزاماتها في مجال  أوال :
 والتعبير عن الرأي. السلمي 

لى  إ في أسرع وقت  جراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين وتقديم المسوؤلين عنها إـ ثانيا :
المحاسبة كما كان  بعيدا عن المماطلة والتسويف وعدم عن نتائج عملية  هذا التحقيق يسفرن أالعدالة، و 

 . يحصل في المرات السابقة

 و شرط. أبدون قيد السلميين  طالق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين إثالثا :

بالعمل بحرية، وضمان حق  والعاملين فيها عالم ر عن االنترنيت والسماح لوسائل اإلظرفع الح رابعا :
 .ات لى المعلومإالمواطنين في الوصول 

القائمين على االحتجاجات الشعبية السلمية المشروعة عدم االنجرار  الموقعة لمنظمات اتناشد  وأخيرا ،
العالم قوى الحرية والعدالة في كافة للعنف واستخدام السالح والحفاظ على الطابع السلمي، كما تناشد 

  التظاهر حق الشعب العراقي في نسان، للتضامن مع بحقوق اإل عنيةالمنظمات الدولية المبخاصة و 
نتهاك حرية  إيقاف عمليات القمع الممنهج ضد المتظاهرين السلميين و إالحكومة العراقية  مطالبةو  السلمي

في تأمين فرص العمل ومحاربة الفساد وتوفير  واالستجابة الفورية للمطالب المحقة  العمل الصحفي
 . الخدمات االجتماعية كافة
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