ﮔﺰارش "ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان  -ﺑﻠﮋﻳﮏ" از ﺑﺮﮔﺰارﯼ
ﻳﺎدﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻪ  ۶٠و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان

از ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﺳﺎﻟﻦ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻣﺸﻐﻮل اﺟﺮاﯼ هﺎﯼ دﮐﻮر،
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ هﺎﻳﻤﺎن ﺷﺪﻳﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم
هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻨﯽ را
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺪا ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻓﻘﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎ وﺳﺎﻳﻞ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدﻳﻢ و
ﺑﺮاﯼ ﻣﻴﺰهﺎﯼ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻴﺰهﺎﯼ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﻴﺰهﺎﯼ ﻗﻬﻮﻩ و  ...ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻳﻢ .ﺗﺰﺋﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﺁﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ،
ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠و ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ ﺑﺮ روﯼ ﭘﺎرﭼﻪ هﺎﯼ ﺳﺮخ
و دﻳﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد.
ﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮهﺎ و رﻗﺺ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر هﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮدﻣﯽ در ﺁﻧﺠﺎ اﻳﻦ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﻤ ً
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ  ١۶:٣٠ﺑﺎ ورود ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از هﻠﻨﺪ و ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﺮﯼ
ﺑﻮد ،ﻋﺪﻩ ﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺑُﺮ ِد ﺁﻣﻔﯽ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ  ۵٧هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻧﺴﻞ
رادﻳﮑﺎل اﻣﺮوز .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺎت ،ﺻﺪاﯼ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺁﻣﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﻳﺎدﺁور ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دو ﻧﺴﻞ ﺷﻮرﺷﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺑﻮد.
ﺑﺨﺶ اول را ﺑﺎ رواﻳﺎت زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ رژﻳﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻳﻢ .ﭘﻴﺮوز از
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در زﻧﺪان ،رﻓﻘﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻟﺤﻈﺎت
ﺁﺧﺮ و ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اﺳﺎرت ﮔﻔﺖ ،ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ ﮔﺎهًﺎ ﺑﺎ ﺑﻐﻀﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ رواﻳﺖ ﭘﻴﺮوز ﺑﻮد وﻟﯽ وﯼ در ﭘﺎﻳﺎن هﻤﻪ
را ﺑﻪ اداﻣﻪ را ِﻩ ﻃﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰان دهﻪ  ۶٠و ارﺗﻘﺎء راﻩ ﻣﺒﺎرزات ﻧﺴﻞ اﻣﺮوزﯼ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوز؛ ﻳﮏ رواﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ اﻳﻤﺎن –ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  -۶٠ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪ .ﺑﻘﺪرﯼ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ اﻳﻤﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺮا ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ اﻳﻤﺎن ﺁﮐﻨﺪﻩ از رﻧﺞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﻮد و
روح ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻮﻳﯽ و اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ در هﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺁن وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻳﻤﺎن هﻤﺰﻣﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﺣﻀﻮ ِر ﺧﻮدش هﻤﺮاهﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﺳﻦ ﻣﺎدر اﻳﻤﺎن ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .هﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﻴﺪﯼ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ رژﻳﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ
هﺎﯼ روا ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺧﻮدش و اﻳﺮج –هﻤﺴﺮش -ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،رهﻨﻤﻮدﯼ از ﻣﺒﺎرزﻩ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻓﻘﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اش را هﻢ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪش ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺠﺎﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ رواﻳﺖ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻤﺮاﻩ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻀﺎﻳﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮد .اﺷﺮف ﻣﺎدر ﺳﻮﺳﻦ و

ﻣﺎدرﺑﺰرگ اﻳﻤﺎن زﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﻴﻖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ و هﺮﻧﻮع ﺳﺘﻤﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد .اﺷﺮف ﻋﺰﻳﺰ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪﯼ از زﻧﺪان و ﺑﻨﺪ زﻧﺎن هﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮاﯼ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﺷﺮف ،رﻓﻴﻘﯽ از هﻠﻨﺪ ﺑﻨﺎم اﮐﺮم رواﻳﺖ ﺧﻮدش را از ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ زﻧﺪان و
دوران ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﭙﺲ ﺁزادﯼ و ﺟﺪاﻳﯽ از رﻓﻘﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ .اﮐﺮم از ﻣﻌﺪود ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن دوران ﺳﻴﺎﻩ زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .وﯼ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت از دوران زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻧﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯼ
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ اﻳﻨﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اﯼ دادﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺎم و ﺳﺨﻦ "ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان – ﺑﻠﮋﻳﮏ" ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮوﻳﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻮان ﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺷﺎرﻩ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ هﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠و ﻗﺘﻞ هﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ اﯼ و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ داﺷﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺎﮐﻢ هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را اﻋﺪام ﮐﺮد و اﻣﺮوز هﻢ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﮎ و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻣﺎ ﺳﻼم در رﻧﮕﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺗﻮان ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم را در ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺪا ،وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ دوم هﻢ ﺧﻮب ﭘﻴﺶ رﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ هﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ن ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪﯼ را
ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﺗﺎهﯽ را ﺑﺎ ﮔﻴﺘﺎرش ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺗﻴﮑﺎ و ﻣﻴﺘﺮا از دوﺳﺘﺎن ﺟﻮا ِ
ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻴﺮ ﻧﺼﻴﺒﯽ رﺳﻴﺪ .ﺑﺼﻴﺮ در اﺑﺘﺪا ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدش در ﻗﺎﻟﺐ هﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﻣﺘﻌﻬﺪ را
ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﯽ زﻧﺪﻩ از ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ ﺗﻮأم ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪﯼ هﺎﯼ هﻨﺮﯼ و ﺟﺪﻳﺪﯼ
از اوﺿﺎع اﺧﻴﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻴﺎن زﻧﺪﻩ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻃﻨﺰ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ اﻧﺮژﯼ زﻳﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻣﯽ داد .ﺑﺼﻴﺮ در
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻓﻴﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﺎوردهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﯼ در ﺗﺒﻌﻴﺪ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻴﻠﻢ
هﺎﯼ "درﺧﺖ ﺑﻴﺎد ﻣﯽ ﺁورد" و "ﻳﮏ ﻧﻤﺎﯼ ﺳﺎدﻩ" ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﯼ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاﯼ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺁن ،ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ.
رادﻳﻮهﺎﯼ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن در ﺗﺒﻌﻴﺪ از روز ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮﯼ اﻳﻦ ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن  RTBFﺑﻠﮋِﻳﮏ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﯼ از ﻳﮏ
ﺷﺒﮑﻪ اروﭘﺎﻳﯽ اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ دو ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ١٩:٣٠ﺑﻠﮋﻳﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺒﺎرزات اﺧﻴﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان هﻢ ﺁﻧﺮا ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﮏ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﺮﯼ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻮان و ﻣﺒﺎرزان ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﻓﻀﺎﯼ ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯼ را ﺑﺮاﯼ اﺗﺤﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم و هﺮ
ﻧﻮع ﺳﺘﻤﯽ در اﻳﺮان و اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﻴﺰهﺎﯼ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدﻣﺎن ﺗﺪارﮎ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد هﻢ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ
از ﺳﯽ دﯼ هﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪارﯼ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ .ﻣﻴﺰﯼ هﻢ
از رﻓﻘﺎﯼ ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﻴﺮون ﺳﺎﻟﻦ را ﺟﺬاﺑﺘﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
از ﺗﻤﺎم رﻓﻘﺎﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﺑﻠﮋِﻳﮏ و هﻠﻨﺪ و ﺁﻟﻤﺎن و رﻓﻘﺎﯼ ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯼ را دارﻳﻢ.
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