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Ένοπλοιπυροβόλησαν και σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον έξι ανθρώπους κοντά σε ένα σημείο
όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές στο κέντρο της Βαγδάτης, ανέφεραν αστυνομικές
και ιατρικές πηγές.
Περισσότεροιαπό 20 άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, το κεντρικό
σημείο όπου έχουν κατασκηνώσει οι διαδηλωτές στην ιρακινή πρωτεύουσα, τόνισαν οι πηγές.
Νωρίτερασήμερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συμπεριέλαβαν στη μαύρη λίστα τρεις επικεφαλής
ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, για τον φερόμενο
ρόλο τους στις δολοφονίες αντικυβερνητικών διαδηλωτών, στις μαζικές κινητοποιήσεις που
ξεκίνησαν την 1η Οκτωβρίου και έχουν στοιχίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε περισσότερους από 460
ανθρώπους, στην πλειονότητά τους διαδηλωτές.
Στηνανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υπογράμμισε πως οι κυρώσεις
αφορούν τον Κάις αλ Χαζάλι, ηγέτη της πανίσχυρης σιιτικής οργάνωσης Ασάιμπ Αχλ αλ-Χακ, που
υποστηρίζεται από την Τεχεράνη και τον αδερφό του Λάιθ αλ Χαζάλι, επίσης ηγετικό στέλεχος της
οργάνωσης.
Κυρώσειςεπίσης επιβλήθηκαν σε βάρος του Χουσέιν Φαλίζ αλ Λαμί, επικεφαλής ασφαλείας των
Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης (PMF), του συντονιστικού φορέα των παραστρατιωτικών
οργανώσεων, που κυριαρχούνται από οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν.
Σύμφωναμε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αυτές οι οργανώσεις υπό την καθοδήγηση των
τριών ηγετών των παραστρατιωτικών οργανώσεων "άνοιξαν πυρ ενάντια σε ειρηνικούς
διαδηλωτές, σκοτώνοντας δεκάδες αθώους αμάχους.
ΤοReuters είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι ο Λαμί, γνωστός και ως ο Αμπού Ζαϊνάμπ Λαμί,
είχε δώσει εντολή σε παραστρατιωτικούς να ανοίξουν πυρ εναντίον διαδηλωτών.
Οιιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις αρνούνται ότι έχουν οποιοδήποτε ρόλο στους θανάτους
των διαδηλωτών.

Οιαμερικανικές κυρώσεις επίσης στοχοθετούν τον ιρακινό επιχειρηματία Χαμίς αλ Χανζάρ για
φερόμενη διαφθορά.
Αμερικανόςαξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε παράλληλα σήμερα πως οι ΗΠΑ
ετοιμάζουν περαιτέρω κυρώσεις για τις δολοφονίες των διαδηλωτών αντικυβερνητικών
κινητοποιήσεων. "Δεν τελειώσαμε. Αυτή είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη", δήλωσε ο
Ντέιβιντ Σένκερ, αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους.
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