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ب يريد وطنالشعملة ح   

إنتفاضة تشرينالتجمع العراقي في استراليا لدعم صادرة عن  ذكرة م  

. األولين الشعب العراقي في تشر ةنتفاضإلبمناسبة الذكرى الثانية    

  المحترم  برهم صالحاألستاذ السيد رئيس الجمهورية العراقية  

  المحترم ميظلكامصطفى ااألستاذ  السيد رئيس مجلس الوزراء

 المحترم  محمد الحلبوسياألستاذ السيد رئيس مجلس النواب 

حتجاجاً على  إمحافظات جنوب العراق  في بغداد وبقية 2019ندلعت التظاهرات العراقية في األول من تشرين األول ا
   ت.عدام الخدمانإو الفساد اإلداري والبطالة  رانتشإقتصادية للبلد، واألوضاع اإلترّدي 

بسبب الحكومات  2003 ذ عامشعبنا من بل هي امتدادات لمعاناة حقيقية يمر بها ،اليومولم تكن هذه التظاهرات وليدة 
. الفاسدة حزابها الطائفيةأالفاشلة المتعاقبة و  

د  ستشهاإالى  ىبالرصاص الحي مما اد رينهستهداف المتظاإبعنف شديد وجرى  تراظاهالتت القوات األمنية هذه وواجه
وتغييب  "إعاقة" جسدية، فضالً على اعتقال  أكثر من ألفبينهم  ألف بجروح من 20وإصابة   اً شخص 800ر من أكث

. السلميين من المحتجين العشرات   

،  ومختلف الطوائف تمع المج جميع فئات فيها وشاركت تغييرات كبيرة في المجتمع العراقي، تشرين انتفاضةأحدثت 
وشرائح واسعة من بنات ة والكسبنتفاضة. وتالحم الشباب والطالب والعمال في اال اً وساند ولعبت النساء دورا قياديا

.الشعب في مطالبهم لمستقبل أفضل في وطنهم وأبناء  

تظاهر المكفولة الفكر والوة التعبير مع حريبشدة ق ندين ، إنتفاضة تشرينالتجمع العراقي في استراليا لدعم اننا في 
بالتغيير واإلصالح نطالب و .لمواطنين وتطبيق الدستورنحمل الرئاسات الثالثة مسؤولية حماية ا، وبالدستور العراقي

. يحترم التعددية والعدالة االجتماعية اجل عراق مدني ديمقراطي من ،للعملية السياسية الشامل  

  :نطالبنحن 

. لمحاكمالسلميين العزل وتقديمهم ل المتظاهرينقتلة  محاسبةب .1  

   الحقة واعتقال واغتيال المحتجين.عن م. التوقف  2

.الشهداء، واالهتمام بالمعوقين، وإطالق سراح المختطفينتعويض ذوي . 3  

.البطالة وحل مشكلةوالصحية تحسين الخدمات واألوضاع المعيشية . 4  

   .والحزبية ثنيةواالطائفية لا . انهاء المحاصصة 5
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.موال المنهوبةإلعادة األوفق القانون ، والعمل بجدية  بكل أنواعه ومحاسبة الفاسدين الفساد مكافحة. 6  

    .نتخاباتمستقلة لالمفوضية ر ، واختيااألحزابقانون  تفعيل .7

المناطق المختلف العراقية في  مان حقوق المكونات ضو ،والفكري  والمذهبياحترام التنوع الديني والقومي . 8
ل عادل. كضهم بش مهجرين الى مناطق سكناهم وتعوية الوإعاد.عليها  

.  لعراق فقطا للوطن والوالءحصر السالح بيد الدولة وحل كافة المليشيات على إختالف مسمياتها ، وإشاعة اإلنتماء . 9  

. اخليةفي شؤوننا الد خلهاتدبجد وحزم مع دول الجوار ومنع  . التعامل10  

  .ية المنتوج الوطني. حما11

.اية المياه والبيئة. حم21  

.الطبيعية الوطنيةللثروات    ل الرشيداالستغال. 13  

: ( التجمع العراقي في استراليا لدعم إنتفاضة تشرين )  

 المنظمات والجمعيات والمنتديات  الثقافية العراقية 

جمايا ناصر عاألستاذ  –ء الكلدان  األدبا الكتاب و إتحاد*   

إبراهيم علي األستاذ  –استراليا لتيار الديمقراطي العراقي في  ا *  

ذ خلف سنجارياألستا - ركة المستقلين األيزديين* ح   

يوحنا بيداويد األستاذ  –* الرابطة الكلدانية فرع ملبورن    

بسام منير األستاذ  – رنوملب –* جمعية الحضارة الكلدانية   

  مجاس عبد الواحد االستاذ   –األسترالية   اقيةالعر  * جمعية الصداقة

الحيدر شهرزاد   سيدةال –  سدني – * جمعية بغداد الثقافية  

جلو  سلوىالسيدة  – استراليا –* رابطة المراة العراقية   

األستاذ صباح برخو  –الثقافي   د* صالون إبن رش  

ستاذ ماجد المباركياأل –* مركز البحوث المندائية   

ياسين  ن ستاذ أردالاأل –وعي الكوردستاني * منظمة الحزب الشي  

ستاذ قاسم عبود األ –* منظمة الحزب الشيوعي العراقي   

  الصحف والمؤسسات اإلعالمية العراقية في استراليا

  رئيس التحرير -موفق ساوادكتور   –صحيفة العراقية * 
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رئيس التحرير -خليل الحلياألستاذ  –* صحيفة العهد   

رئيسة التحرير -وداد فرحان السيدة  –* صحيفة بانوراما   

  وكاعامر ملكتور دال –  * مجلة بابلون الثقافية

عماد هرمزستاذ ألا  –ة * مؤسسة الرافدين اإلعالمي  

مارسيل دنخا ستاذ األ – عالمي* موقع شارع المتنبي اإل  

   عطا عباسستاذ األ – عالمي* موقع شارع المتنبي اإل

جواد راضي ستاذ األ –قيين * قناة صوت الديمقراطيين العرا  

 شخصيات عراق ية وطنية مستقلة من استراليا

مدنيةناشطة  –بتهاج حاتم إ السيدة *  

ي وناشط مدنشاعر   –* األستاذ أحمد راضي   

ة حقوق المرأ مدنية في مجالطة شنا – داود* السيدة إلهام    

مدنيةناشطة  – أمل الناشيالسيدة *   

مدنيناشط  –أمين خضر  األستاذ*  

مدنيناشط  –األستاذ باسل متي  *  

يدنماشط ن –وسوي * الدكتور باقر الم  

ناشطة مدنية -بان هندي * السيدة   

يمدنناشط   –بشير لعيوس  ستاذ األ*  

مدنيةناشطة  – * السيدة تمارا كرابيت  

مدنيناشط  –* األستاذ ثامر ميخا   

مدنيناشط  –األستاذ ثائر والي *   

مدني ناشط –مال بادي * األستاذ ج  

مدنيشط نا –حسن الناصري األستاذ *   

مدنيناشط  –العامري  حسيناألستاذ *   
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مدنيناشط  – ثابتلف خاألستاذ *   

مدنيناشط  –* األستاذ سرمد حنطيا   

مدنيةناشطة  –ميرة علي سالسيدة *   

ةمدنيتاشطة  –العبودي   ىشذالسيدة *   

مدنيناشط  –صالح علي األستاذ *   

مدنيناشط  –ارك صبحي مباألستاذ  *   

مدنيناشط  –ستاذ طارق الرومي * األ  

مدنيناشط  –لعبودي طالب ااألستاذ *   

يمدنناشط    – * األستاذ عالء مهدي  

مدنيناشط  –* األستاذ فراس ناجي   

يمدنناشط  –ستاذ كريم عامر أل* ا  

مدنيةناشطة  –سيدة لقاء نشمي *ال  

ي ن العراقفي الشأوباحث كاتب  –* األستاذ ماهر الشمري   

مدنيناشط  –ستاذ مدحت الباز * األ  

يمدنناشط  –ستاذ منير مذكور أل* ا  

مدنيةناشطة   –السيدة ميري مهدي *   

مدنيناشط  –* الدكتور نافع جنو   

مدنيناشط  –  محسن عودةستاذ نزار أل* ا  

مدنيةاشطة  ن – لسيدة نهرين خائي* ا  

ان تشكيلي نفمدرس و–وسام ابراهيم ستاذ أل* ا  

مدنيةناشطة  –لسيدة وصال الخميسي * ا  

 


