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  تظاهرات جهاني ضد جنگ در صدها شهر جهان در سالگرد جنگ عراق
  2004 مارس 20  -1383شنبه اول فروردين 

  
  جهان جنگ و دروغ را با صدای رسا محکوم کرد

رتش آمريکا و  برابر با اولين سالگرد اشغال عراق توسط ا١٣٨٣جهان امروز شنبه اول فروردين : اخبار روز
در بسياري . متحدانش با فرياد بلند نفرت عظيم خود را نسبت به جنگ و دروغ و تروريسم اعالم داشت

صلح و ابراز نفرت از تروريسم فرياد . از شهر هاي جهان مردم به خيابان ها آمدند و صلح را فرياد کردند
  .درساي تظاهرکنندگان در روزشنبه در بسياري از شهر هاي جهان بو

هواداران جنبش سبز ها در اين . به خيابان ها ريختند" نه به جنگ و دروغ"مردم در لندن با شعار 
در اين تظاهرات دو آکتيويست جنبش سبز ها از برج بيگ بن باال . تظاهرات حضوري چشمگير داشتند

ده بود، بر فراز نوشته ش" زمان ابراز حقيقت است" رفتند و نوشته پارچه اي بزرگي را که بر آن جمله 
  .در اين تظاهرات توني بلر و جرج بوش به فريب افکار عمومي متهم شدند. اين برج برافراشتند

  .در اين روز هزاران نفر در استراليا به خيابان ها ريختند و با فرياد بلند خواستار صلح در جهان شدند
همچنين در .  جنبش صلح بودبسياري از شهر هاي بزرگ و کوچک آلمان نيز صحنه تظاهرات مردم و

  .اسپانيا نيز تظاهراتي صورت گرفت
  .به خيابان آمدند!" صلح جهاني، حاال"و !" آمريکايي به خانه ات برگرد"در ژاپن نيز مردم با شعار  

" سيرکوس ماکسيموس"اما بزرگترين تظاهرات ضد جنگ در شهر رم با مرکزيت  ميدان بزرگ شهر رم 
برگزاري هاي رسمي اروپايي و  به گواهي بسياري از ناظران سياسي و به گزارش خ. صورت گرفت

 ميليون نفر در شهر رم ٢بيش از . مردم، اين تظاهرات يکي از بزرگترين حرکات ضد جنگ تاريخ ايتاليا بود
هسته ي اصلي اين . به خيابان ها امده بودند و با صداي رسا به ستايش صلح و نفي جنگ پرداختند

اين تظاهرات به قدري وسيع و عظيم بود که . جنبش چپ و کارگري ايتاليا تشکيل مي دادتظاهرات را 
کيلومتر ها صفوف فشرده تظاهر کنندگان هرگز به مرکز تظاهرات که سخنراني ها در آن جا صورت مي 

  .پذيرفت نرسيد
کيه نيز تظاهراتي در در آنکارا پايتخت تر. در اين روز  مسکو   نيز صحنه اعتراض چند صد نفري مردم بود

  . مقابل سفارت ترکيه در اين کشور برگزار شد
همچنين در برن، آتن، پاريس، بروکسل و بسياري ديگر از شهر هاي جهان و اروپا تظاهرات ضد جنگ 

  . برگزار شد
  ! نفر ضمن دادن شعار هايي خواستار آزادي صدام حسين شدند١٠٠٠در  شهر قاهره نيز حدود 

  در سالگرد جنگ عراقتظاهرات جهاني 
 صدها هزار تن در سرتاسر جهان در روز شنبه در اولين سالگرد جنگ عراق به -سايت همبستگي ملي

  .خيابانها ريختند و خواهان خروجي نيروهاي ائتالف از خاك عراق شدند
تظاهرات خبرنگاران شرآت آنندگان در تظاهرات رم را يك ميليون نفر تخمين ميزنند آه احتماال بزرگترين 

در لندن دو تظاهرات آننده موفق شدند آه از برج معروف بيگ بن در محدوده شديدا . در يك شهر است
  .حفاظت شده باالبروند

از توآيو تا سانفرانسيسكو تظاهرآنندگان جرج دبليو بوش را متهم آردند آه با جنگ در عراق جهان را 
  .جاي نا امن تري آرده است

  .تظاهرات هنگام آغاز جنگ آوچكتر بودنداما تظاهرات امروز از 
در گزارش ديگري رويتر گزارش داد تظاهرآنندگان در رم براي فشار آوردن به نخست وزير برلوسكني 

  .براي خارج آردن سربازان اين آشور از عراق به راهپيمايي پرداختند
ها شعارهاي ضد جنگ وضد آن. دريايي از پرچم هاي رنگي صلح در باالي سر تظاهرآنندگان در حرآت بود

  . دولت ميدادند
 ميالدي، تظاهرات متعددي در 2003ي نظامي به عراق در مارس سال  با فرا رسيدن سالگرد حمله

ي حضور نيروهاي اشغالگر در اين آشور برپا  بسياري از آشورهاي جهان در اعتراض به اين جنگ و ادامه
  .شده است

شود، هزاران تن  در استراليا آه ساعات روز جلوتر آغاز مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي متعدد شرآت و از تصميم جان هوارد، نخست وزير اين آشور براي اعزام نيروي  در راهپيمايي

  .اند هاي آمريكا در عراق انتقاد آرده نظامي و حمايت از سياست
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بمبئي، در هند، به منظور ابراز ناخرسندي از شود آه هزاران تظاهرآننده در شهر  همچنين، گزارش مي
اند و در طول روز، قرار است تظاهرات متعددي در ساير آشورها، به خصوص  جنگ عراق اجتماع آرده

  .آشورهاي اروپايي حامي سياست آمريكا برگزار شود
هرات اعتراضي در نيويورك نيز سازمان دهندگان تظاهرات ضد جنگ اميدوارند هزاران نفر آمريكايي در تظا

  .شرآت جويند و خواستار بازگشتن نيروهاي آمريكايي از عراق شوند
سي پيشتر، جورج بوش، رييس جمهوري آمريكا در سخناني به مناسبت سالگرد .بي.به گزارش بي

حمله نظامي به عراق گفت آه ساقط شدن صدام يكي از منابع خشونت و بي ثباتي در خاورميانه را 
  .حذف آرده است

هاي جهان خواست در مبارزه جهاني عليه تروريسم اتحاد و عزم خود را به نمايش   از تمامي دولتوي
  .بگذارند

  صدها هزار اسپانيايي عليه اشغال عراق تظاهرات کردند 
   صدها هزار اسپانيايي روز شنبه دريکمين سالگرد حمله آمريکا و متحدانش -ايرنا 

  . تظاهرات زدند شهر اسپانيا دست به ٣٠به عراق ، در
  راهپيمايان در شعارهاى خود، جنگ و اشغال عراق را محکوم کرده و خواهان 
  . خروج سربازان اسپانيايي و ديگر نيروهاى اشغالگر از خاک اين کشور شدند
  به گزارش منابع خبرى ، بزرگترين تظاهرات ضد جنگ در اسپانيا روز شنبه 

  اتالونيا در شمال شرقي اين کشور در شهر بارسلونا مرکز ايالت خودمختار ک
  .  هزار نفر شرکت کردند١۵٠برگزار شد که در آن حدود

  با عضويت همه احزاب سياسي اين " ائتالف ضدجنگ "تظاهرات اين شهر به دعوت 
  که در انتخابات روز يکشنبه اسپانيا شکست خورد،" مردمي "کشور بجز حزب حاکم 

  . برپا شد
   کشتار انسانها در عراق ، فلسطين و مادريد را راهپيمايان بارسلونايي ،

  . محکوم کرده و بر لزوم پايان دادن فورى به اشغال عراق تاکيد کردند
  رهبر حزب چپ جمهوريخواه کاتالونيا در اين " جوسپ لوييس کارود روبيرا"

  راهپيمايي گفت که ، سربازان اسپانيايي هرگز نبايد در اشغال عراق شرکت کنند
  نخست وزير اسپانيا، براى اقدام مزبور از کنگره " وسه ماريا آسنارخ"زيرا 

  اين کشور مجوز نگرفت و با وجود اعتراض شهروندان اسپانيايي عليه جنگ و 
  . اشغال عراق ، در تهاجم به اين کشور شرکت کرد

  رهبر محلي حزب ائتالفي چپ متحد نيز تاکيد کرد که تنها در" خاوير ترياس "
  ن حضور سربازان اسپانيايي در عراق وجود دارد که سازمان ملل صورتي امکا

  . فرماندهي اين نيروها را به عهده گيرد
  همزمان با تظاهرات عصر شنبه در بارسلونا، هزاران نفر در مادريد پايتخت 

  . اسپانيا نيز دست به راهپيمايي زدند
  شد و تا ميدان  به وقت محلي از ميدان نپتون آغاز ١٨اين تظاهرات از ساعت 

  . ادامه يافت " سول"مرکزى 
  همزمان با اين تظاهرات ، در ديگر شهرهاى بزرگ اسپانيا نيز هزاران نفر 

  . خواهان پايان دادن به اشغال عراق شدند
  اين تظاهرات پنج روز پس از انتخابات عمومي روز يکشنبه اسپانيا که به 

  يروزى حزب سوسياليست انجاميد، به رهبرى اسنار و پ" مردمي "شکست حزب حاکم 
  . برگزار شد

  رهبر حزب سوسياليست و نخست وزير جديد " خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو"
  اسپانيا که ظرف دو ماه آينده قدرت را از آسنار تحويل مي گيرد، طبق وعده 
  قبلي بالفاصله پس از پيروزى در انتخابات اعالم کرد در صورتي که تا خرداد 

  ازمان ملل، مسووليت امور عراق را بر عهده نگيرد، اسپانيا سربازانش ماه س
  . را از اين کشور فراخواهد خواند

   روز پيش نيز بيش از سه ميليون اسپانيايي در تظاهرات مشابه روز شنبه ٣۵
  مخالفت خود را با ادامه اشغال عراق و حضور سربازان مهاجم در خاک اين کشور

  . اعالم کرده بودند
   نقطه از جهان نيز در يکمين ٣٧۵همزمان با تظاهرات روزشنبه اسپانيا، در

  . سالگرد حمله آمريکا و متحدانش به عراق ، عليه اين تهاجم راهپيمايي شد
  . آمريکا، انگليس و اسپانيا سه کشور اصلي مهاجم و اشغالگر عراق هستند

  است که کنترل  نفر ١٣٠٠شمار کنوني سربازان اسپانيايي در عراق بيش از
  .مناطق نجف و ديوانيه را در اختيار دارند

  مخالفين جنگ عراق در لندن تظاهرات کردند
  هزار تن از مخالفين جنگ عراق در مخالفت با سياست هاى جنگ طلبانه  دهها-ايرنا 

  شنبه و در سالروز حمله نظامي آمريکا و انگليس به عراق در روز" توني بلر"
  .دندلندن تظاهرات کر
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 "بريتانيا شوراى مسلمانان"و " ائتالف ضد جنگ " اين تظاهرات از طرف گروه 
  .سازماندهي شده بود

  هزارتن تخمين زد در حالي  ٢۵پليس انگليس تعداد تقريبي تظاهرکنندگان را 
   برابر اين٣را تا که سازماندهندگان اين تظاهرات تعداد اصلي تظاهرکنندگان

  .تعداد تخمين زده اند
  کارگر انگليس در مجلس عوام انگليس که نماينده سابق حزب" جورج گالووى "

  حزب اخراج شده بود با شرکت در مدتي پيش به دليل عقايد ضد جنگ خود از اين
  . اين تظاهرات به سخنراني پرداخت

  خود با اشاره به اينکه جنگ عراق را قانوني نمي داند به شرکت وى در سخنان
  تنها به اين دليل که آمريکا و انگليس و مابقي: گفت  ر تظاهراتکنندگان د

  را بر خود گذاشته اند دليل نمي شود هر" جهاني  جامعه"کشورهاى غربي نام 
  .باشد تصميمي که اتخاذ مي کنند صحيح

  در همين حال ساعاتي پيش و با نامساعد شدن وضعيت جوى در شهر لندن دوتن
  که در ساعات اوليه صبح امروز اقدام به باال رفتن" بزصلح س"از فعاالن گروه 
  کرده بودند پس از گذراندن ساعاتي از برج پايين" بيگ بن " از برج معروف 

  .آمده و توسط پليس انگليس بازداشت شدند
  " از بيگ بن پالکاردى را با عنوان اين دوتن امروز صبح پس از باال رفتن

  .آورده بودند  آن به اهتزاز دردر باالى" زمان حقيقت گويي 
  سال گذشته نزديک به يک ميليون نفر در اعتراض به جنگ عراق در لندن

  .تظاهرات کردند
  هزاران نفر در شهرهاى آلمان عليه اشغال عراق تظاهرات کردند 

   در سالگرد آغاز جنگ آمريکا عليه عراق ، چندين هزار نفر در شهرهاى مختلف -ايرنا 
  .  جنگ و براى صلح و پايان اشغال عراق ، دست به تظاهرات زدندآلمان عليه

  در اين تظاهرات که روز شنبه همزمان در ديگر کشورهاى جهان برگزار شد، 
  . شرکت کنندگان خواستار عقب نشيني نيروهاى اشغالگر از عراق شدند

  در آلمان ، چند هزار نفر در برابر فرودگاه نظامي " لنداشتول"در منطقه 
  آمريکا و عليه پايگاههاى اتمي اين کشور در خاک آلمان دست به تظاهرات 

  . زدند
   هزار نفر با حمل پالکاردهائي عليه جنگ تظاهرات ٢در شهر برلين نيز حدود

  . کرده و خواستار عقب نشيني نيروهاى آمريکا از عراق شدند
  ه برگزار در شهرهاى کلن ، بوخوم و دوسلدروف نيز تظاهراتي در همين رابط

  .شد
  تظاهرات ضد جنگ در شهرهاي مختلف آسيا

هم زمان با نخستين سالگرد تهاجم آمريكا و انگليس به عراق، شهرهاي مختلف : خبرگزاري فارس 
  .آسيا روز شنبه صحنه تظاهرات ضد جنگ بود

در آن به گزارش رويتر از سيدني، تظاهرات ضد جنگ در توآيو، سئول و سراسر استراليا برپا شد و 
تظاهرآنندگان با محكوم آردن اشغال عراق، خواستار پايان دادن به خشونت هاي ناشي از جنگ در 

  . سراسر جهان شدند
 به  «:در سيدني ، بزرگ ترين شهر استراليا، بيش از سه هزار نفر در تظاهرات ضد جنگ شعار مي دادند

    ».رج شونداشغال عراق پايان دهيد، نيروهاي اشغالگر بايد از عراق خا
تظاهر آنندگان آه با خود آدمك جان هوارد نخست وزير استراليا را حمل مي آردند، همراهي دولت 

  . استراليا را با آمريكا در جنگ عراق محكوم آردند
  . استراليا دو هزار نيروي نظامي به عراق اعزام آرده و در افغانستان نيز سرباز مستقر آرده است

آمريكا از  «:ن نيز هزاران نفر در تظاهرات ضد جنگ شرآت آردند و شعار مي دادند در توآيو پايتخت ژاپ
  » .عراق خارج شو، صلح بايد در جهان حاآم شود

  .  نفر برساند1000 نيرو به شمال عراق اعزام آرده و قرار است تعداد آنها را به 250ژاپن تاآنون 
 اآثر آنها دانشجو بودند در خيابان هاي شهر در سئول پايتخت آره جنوبي هم صدها نفر از مردم آه

  . تظاهرات ضد جنگ برپا آردند
  . در سالگرد آغاز جنگ در عراق، هزاران تن در تظاهرات ضد جنگ در خيابانهای لندن شرکت کردند

 دو تن از تظاهر کنندگان با ناديده گرفتن مقررات امنيتی محوطه پارلمان بريتانيا، از برج -بي بي سي 
  . مشهور بيگ بن در مرکز پايتخت بريتانيا باال رفتندساعت

اما برگزارکنندگان .  هزار تن در ميدان ترافالگار در تظاهرات حضور داشتند25به گزارش پليس، حدود 
  . تظاهرات، تعداد شرکت کنندگان در آن را تا سه برابر اين رقم برآورد می کنند

و انجمن مسلمانان بريتانيا پشتيبانی " الف برای جنگائت"اين تظاهرات از سوی سازمانهايی همچون 
  . می شد
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 سال سن دارد و از اشفورد برای شرکت در تظاهرات به 79يکی از تظاهرکنندگان به نام جو راسی که 
لندن آمده بود به خبرنگاران گفت که باور ندارد که جنگ، کاری در جهت مبارزه با تروريسم انجام داده 

  . باشد
  ."تنها تاثير جنگ اين است که تروريسم را به سواحل ما نزديکتر کرده است ":او افزود

در ديگر نقاط جهان نيز، از توکيو و سيدنی گرفته تا شهرهای بزرگ ترکيه و مصر تظاهرات مشابهی برپا 
  .شده است

  . پايتختهای اروپايی نيز امروز صحنه تظاهرات ضد جنگ بودند
جان باختگان جنگ در عراق و کشته شدگان حادثه بمب گذاری در تظاهرکنندگان در لندن به ياد 

  .قطارهای مادريد، هزاران بادکنک را در هوا رها کردند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
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 1383مراسم سفره هفت سين نوروزي سال  دانشجویی و گزارشهای رسيده به گزارش جبهه متحد

دفاع از زندانيان سياسي، وابسته به جبهه متحد دانشجويي،  که از سوي کميته دانشجويي
ان بود در ساعت تحويل سال جديد با حضور خانواده هاي زنداني سازماندهي و تدارک داده شده

 .زندان اوين برگزار گرديد سياسي و عقيدتي در برابر
جمله؛ هدي صابر، تقي رحماني، فرزاد  در اين مراسم عالوه بر خانواده هاي زندانيان سياسي از

مبارزان و کوشندگاني سياسي از ... زرافشان و  حميدي، اميد عباسقي نژاد، ايرج جمشيدي، ناصر
عزت اهللا سحابي، نرگس محمدي، دکتر فريبرز رئيس دانا،  نگار،جمله دکتر محمد ملکي ، محمد بسته 

سعيد کالنکي، شيوا نظر آهاري، حسن زارع زاده، هانيه نعمتي ، علي  اکرم اقبالي، بينا داراب زند،
 .سنجري ازطيف هاي مختلف سياسی و روزنامه نگار،حضور داشتند طبرزدي و کيانوش
 سال به 4بازداشت شده بود و پس از 1378وادث تير ماه سال دانشجويي که در ح بهروز جاويد تهراني،

 .زندان آزاد شده است نيز در اين مراسم حضور داشت تازگي از
برخي از . شده بود تا نيم ساعت پس از تحويل سال ادامه داشت اين مراسم که با بارش برف همراه

همسران و پدران و برادران خود از زندان خواندن دعاي تحويل سال آرزومند آزادي  خانواده ها در ابتدا با
 زنداني سياسي" جمهوري اسالمي شدند و سپس سرود اي ايران خوانده شد و پس از آن شعار هاي

جبهه دمکراتيک و  از سوي فعالين"  مرتبه با تاکيد تکرار مي شد3آزاد بايد گردد "که " آزاد بايد گردد
 .محل سر داده شد ي زندانيان سياسي حاضر درتشکلهاي وابسته به آن و همچنين خانواده ها

محبوس خودشان را در کنار  خانواده هاي زندانيان سياسي عکس هاي همسران و پدران و شوهران
عکس . پهن گشته بود قرار داده بودند سفره هفت سين که در زير بارش برف بر روي يکي از خودرو ها

کنار شاخه هاي گل ميخک و مريم در سفره هفت  در... هاي هدي صابر، تقي رحماني، احمد باطبي و 
 .سين به چشم مي خورد

اين مراسم يک افسر نيروي انتظامي با لباس شخصي به طرف دو تن از فعالين جبهه  قبل از برگزاري
 دانشجويي آمد و گفت که از اقاي مرتضوي دستور گرفته دارد تا نگذارد سفره هفت سين در متحد

خيابان مقابل زندان  ن شود اما با افزايش خانواده ها اين مراسم در سوي ديگري ازمقابل زندان اوين په
 .برگزار گرديد

 .به برداشتن تصاوير حاضرين در محل کردند چند نفر از ماموران لباس شخصي از راه دوراقدام
 از زندان از حضور در مقابل زندان قدرداني کردند زندانيان سياسي طي ارسال پيامي

زندانيان سياسي طي ارسال پيامي به صورت تلفني از زندان اوين از اين   با خبر شديم کههمچنين
 .معترضانه خانواده ها و آزاديخواهان تشکر و قدرداني نمودند حرکت مدني و

 زندان اوين بسر مي برند 350هاشم آقاجري و حشمت اهللا طبرزدي که هر دو در بند  در اين ارتباط دکتر
با پشتيباني  ي از زندان با شادباش نوروزي به همه ايرانيان، از اين اقدام مبارزين کهپيام مشترک در

 .نمودند خانواده هاي زندانيان سياسي نيز همراه گشته بود، حمايت و قدرداني
  هيچ خبرنگاري در محل تجمع خانواده ها حضور نيافته بود

 زندانيان سياسي و عقيدتي و مراسم سفره هفت سين از سوي خانواده هاي در پي برگزاري
مختلف سياسي و مخالف در مقابل درب زندان اوين، مسئوالن زندان با هراس از  کوشندگان طيف هاي

را با   اين زندان افزوده و آنها7 اندرزگاه شماره 1بر تمهيدات امنيتي براي زندانيان سالن  اين اقدام،
يکباره از حياط  به طوري که زندانيان به. ختندشرايط فوق العاده اي در محيط اندرزگاه مواجه سا

 .قطع گرديد درب ها بسته شد و تلفن ها نيز. هواخوري به سالن دربسته منتقل شدند
امنيتي زندان اوين به  بر طبق آخرين گزارش دريافتي، يک ساعت پس از پايان اين مراسم، وضعيت

 .حالت عادي خود بازگشت
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