Ιράκ: Άλλοι τουλάχιστον 10
διαδηλωτές σκοτώθηκαν χθες στη
Βαγδάτη και στη Βασόρα
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Οιδυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ σκότωσαν χθες τουλάχιστον έξι αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στη
Βαγδάτη και άλλους τέσσερις στη Βασόρα όπου επενέβησαν για να διαλύσουν καθιστική
διαμαρτυρία, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και στις υπηρεσίες υγείας.
Δεκάδεςάλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη
αποκλιμάκωσης της αιματοχυσίας έπειτα από εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της
γραπωμένης στην εξουσία, περιχαρακωμένης ιρακινής πολιτικής ελίτ.
Οιδυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν αληθινές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών στη γέφυρα
Σουχάντα, στο κέντρο της Βαγδάτης. Πυρά χρησιμοποιήθηκαν επίσης εναντίον πολιτών που
συμμετείχαν σε πολυήμερη καθιστική διαμαρτυρία στη Βασόρα, στην περιοχή από το υπέδαφος
της οποίας αντλείται μεγάλο μέρος του ιρακινού μαύρου χρυσού.
Εξάλλουστο λιμάνι της Ουμ Κασρ, στο νότιο Ιράκ, δεκάδες διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ελαστικά
αυτοκινήτων κι απέκλεισαν την είσοδο, εμποδίζοντας φορτηγά να παραλάβουν και να μεταφέρουν
εισαγόμενα τρόφιμα μόλις μερικές ώρες μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του.
Ηκυβέρνηση του Ιράκ μοιάζει να αδυνατεί να βρει κάποιον δρόμο εξόδου από τη μεγαλύτερη και
περιπλοκότερη κρίση και πρόκληση με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια.
Στηνεκστρατεία καταστολής των αρχών έναντι των άοπλων στην πλειονότητά τους διαδηλωτών
έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 260 άνθρωποι από την 1η Οκτωβρίου.
Παράτον τρομακτικό αριθμό των νεκρών, χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους
προκειμένου να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους για την έλλειψη θέσεων εργασίας, τις χρόνιες
ελλείψεις νερού και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης, τις ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας και
παιδείας, τη διαφθορά.
Οισυμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, κυρίως άνεργοι νέοι, κατηγορούν για την κατάσταση στη
χώρα την πολιτική ελίτ που κυβέρνησε το Ιράκ μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν το 2003 κι
απαιτούν το πολιτικό σύστημα να αλλάξει εκ βάθρων.

Ηιρακινή οικονομία πλήττεται από την αναταραχή. Η απόφαση της κυβέρνησης να διακοπεί η
πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο των μέτρων καταστολής των διαδηλώσεων
έπληξε τον ιδιωτικό τομέα, σημείωσε στέλεχος της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή,
τα πιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα καταγράφουν απώλειες 16 εκατομμυρίων δολαρίων
την ημέρα αφότου άρχισε η διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στις αρχές του Οκτωβρίου.
Ηζημία αθροιστικά για τις τράπεζες, τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, τις υπηρεσίες μεταφοράς
χρημάτων, τα τουριστικά γραφεία και τα εκδοτήρια αεροπορικών εισιτηρίων κατά μέσον όρο
ανέρχονται σε 40 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα — πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν
ξεπεράσει το 1,5 δισ. δολάρια μέσα σε έναν μήνα.
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