ﮔزارش آﮐﺳﯾون اﻋﺗراﺿﯽ در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ و اﯾران
 5ﻣﺎرس ﺑروﮐﺳل – ﺑﻠژﯾﮏ
اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﯽ اﯾران
از ﺳﺎﻋت  16روز ﺷﻧﺑﮫ  5ﻣﺎرس ﺑﮫ دﻋوت ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران – ﺑﻠژﯾﮏ ﺑﮫ ھﻣراه رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن ﻋرب و ﺑﻠژﯾﮑﯽ
ﺧود و ﺑﺧﺷﯽ از اﯾراﻧﯾﺎن ازادی ﺧواه ﺳﺎﮐن ﺑﻠژﯾﮏ در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﮐردﯾم .ﻓﻌﺎﻟﯾن در ھﻣﮑﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ای ﻣﺷﻐول
ﺑﺳﺗن ﺑﻧرھﺎی ﺳرخ ،ﺑراﻓراﺷﺗن ﭘرﭼم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺛل ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ ،ﭘرﭼم ﺧﻠق ﺗﺣت
ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﺑرﺑر ،ﮐردﺳﺗﺎن و  ...ﺑودﻧد .از ﻟﺣظﺎت اوﻟﯾﮫ ی ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ،ﻣردی ﻟﯾﺑﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌدادی ﭘرﭼم و
ﺑﻧر ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﭘﯾوﺳت .وی ﺑﺎ رﯾش ﺑﻠﻧد و دﺷداﺷﮫ و ﺗﯾپ ﺧﺎﺻش ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ی ﻓﮑری ﮐﮫ او اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎ او ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد او ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋرﺑﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐرد ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﭘﺳر ﮐوﭼﮏ  9-8ﺳﺎﻟﮫ اش )و در واﻗﻊ ﻣﺗرﺟﻣش( در ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑود و ﺗﺎ
آﺧر
ﯾن ﻟﺣظﮫ در ﮐﻧﺎرﻣﺎن ﻣﺎﻧد و ﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ او از ﻣردم ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﻟﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺧود را در
ﮐﻧﺎر ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﺑﺎ دﻗت و ﺣوﺻﻠﮫ ھﻣﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد .وی ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ
ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺣﺎﺿر در ﻣﺣل ﮔﻔت" :وﻗﺗﯽ روﯾدادھﺎی ﻣﺻر و ﺗوﻧس اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻣن ﺗﺎزه ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ
روﺣﺎﻧﯾون و ﮐل رژﯾم اﯾران ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد دروغ ﮔو و ﺳرﮐوب ﮔر اﺳت .اﮐﻧون ﻣﺑﺎرزه ﻣردم اﯾران
ﺑرای ﻣن ﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕری دارد و ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ ھﺳﺗم"! وی ،ﭘﺳرش
و ﯾﮏ ﻟﯾﺑﯾﺎﯾﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ آﺧر در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ھﺎی اﯾران و ﻟﯾﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﺷﻌﺎرھﺎی زﯾﺑﺎ و ﮔوﯾﺎﯾﯽ در دﺳت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺣوری ﻣﺎ در ﺑراﺑر
ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ "اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط اﻧظﺎم" ﺑود ﮐﮫ داﯾﻣﺎ ً ھم ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷد و ھم در ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
در ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﻧﯾز ﺳر داده ﺷد .ﭼﻧد دﺧﺗر ﺟوان ﻋرب و
دوﺳﺗﺎن داﻧﺷﺟوی آن ھﺎ از ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑودﯾم ﺿﻣن
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ی ارﺗﺑﺎطﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﺛل ﻓﯾس ﺑوک ،اﯾﻣﯾل و ﺗرﺟﻣﮫ در ﺧواﻧدن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و
ﻣﺗن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ ﻧﯾز ھﻣراه ﺷدﻧد .ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ ﺷﻌﺎر "اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط
اﻧظﺎم" را ﺑﺻورت ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ در دﺳت داﺷﺗﻧد و ﺟﻠوه ی وﯾژه ای ﺑﮫ ﺻف ﻣﻌﺗرﺿﯾن داده ﺑودﻧد.
ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗوﺳط ﯾﮏ رﻓﯾق زن اﯾراﻧﯽ و دو رﻓﯾق ﻋرب داده ﺷد و ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﻗدرت آن
ھﺎ را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐرد" :اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﯽ اﯾران" – "ﻗذاﻓﯽ ارﺣل ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ارﺣل" – "ﻣرگ ﺑر ﻗذاﻓﯽ ،ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" – "ﻗذاﻓﯽ ﮔم ﺷو ،ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﮔم ﺷو" – "دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﻧﺎﺑود ﺑﺎد ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧﺎﺑود ﺑﺎد" – "زﻧده ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ" -و ﭼﻧد ﺷﻌﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓراﻧﺳﮫ و ﻋرﺑﯽ.
در اﻧﺗﮭﺎی آﮐﺳﯾون در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ ،ﻗطﻌﮫ ای از طرف رﻓﻘﺎ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ ﻗراﺋت
ﺷد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "اﻣروز و در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم ﺗﺎ ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم" :ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ ﻣﺗﺣداﻧﮫ
دﯾﮑﺗﺎﺗور را ﺑﯾرون ﮐﻧﯾد .ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر را ﺑرﭼﯾده ﺳﺎزﯾد .ﻣردم
ﻟﯾﺑﯽ ﻧو را ﺑﺟﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﺑﻧﺷﺎﻧﯾد .ﭼﺷم ھﺎی ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺿﺟﮫ ھﺎی ﻗدرت
ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ دﯾﮑﺗﺎﺗوی در دﻧﯾﺎ ﺑدون ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ
دوﻟت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳرﭘﺎ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺣرف ھﺎی اوﺑﺎﻣﺎی ﯾﺎﻧﮑﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾد اﻧداﺧت .ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﺷﻧوﯾد .اﻟﺷﻌب ﯾرﯾد اﺳﻘﺎط اﻧظﺎم" ﻣﺎ
از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻔﺎرت ﯾﮏ ﻧظﺎم دﯾﮑﺗﺎﺗوری دﯾﮕر ﺧواھﯾم رﻓت.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس در ﺑﻠژﯾﮏ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻠﻧدی ﺑﯾن ﻣردم ﺗﻘﺳﯾم
ﺷد و ﺣﺿﺎر را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  3ﺷﻧﺑﮫ ﺷب اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑروﮐﺳل در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣﺗرﻗﯽ زﻧﺎن دﻋوت ﮐردﯾم.
ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر از ﺳﻔﺎرت ﻟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﻔﺎرت اﯾران رﻓﺗﯾم .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺣل
ﭼﯾزی ﺣدود  700ﻣﺗر ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑود و ﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻋﻠﯾرﻏم ﻋدم ﺗواﻓق ﭘﻠﯾس ،ﺑﺎ ﺳردادن ﺷﻌﺎر و
ﺷور و ﺷوق ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﻔﺎرت اﯾران ﺑروﯾم .در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﮐﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم ﺧﺷم ﻓروﺧورده ﻣردم
ﻣﺎ ﺑﺎ آﺗش ﺧﺷم زﺑﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾده ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻋرب در ھم ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣﺎن
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ و ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﻠطﮫ و ﺳرﮐوب درھم ﺗﻧﯾده ﺷد .ﻓرﯾﺎدھﺎی ﻣﺎن در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت
اﯾران ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد .ﻋرب زﺑﺎن ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺎر دھﻧد ،ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ،ھر
دو ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ و ﺑﻠژﯾﮑﯽ ھﺎ ﻧﯾز ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،دﯾدﻧﯽ ﺑود و وﻗﺗﯽ رﻓﻘﺎی ﻋرب زﺑﺎن ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!"
را ﭘﺷت ﺑﻠﻧدﮔو ﻣﯽ دادﻧد اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد و اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗری ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻟﮭﺟﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣﯾن اﻧدازه ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده
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ﺑود .ﺷﻌﺎر دﯾﮕر "ﻣﺑﺎرک ،ﺑن ﻋﻠﯽ ،ﻧوﺑت ﺳﯾدﻋﻠﯽ!" ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐردﯾم و رﻓﻘﺎی ﻋرب
زﺑﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت ﻟﮭﺟﮫ ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﮑث و ﺗﮑﯾﮫ آن را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﯾﮏ رﯾﺗم ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم و  ...ﮐﮫ ﺷﯾرﯾن و ﺗﺟرﺑﮫ ی اول
ﻣﺎ در اﯾن ھﻣراھﯽ ﺑود .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺑﺎرز ﻧﺳل ﻗﺑل دوﺷﺎدوش ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ و ﻋرب و ﺑﻠژﯾﮑﯽ و در اﯾﻧﺟﺎ دو ﺟوان اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دادﻧد ،ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﻣﺗﻧوع ﺗر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ از ﭘﺳرھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺟﻣﻌﯾت اﯾران ﮐﮫ  60درﺻد ﺟوان اﺳت
وﻟﯽ ﭼرا ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻣﻌﯾت اﯾراﻧﯽ ﺣﺎﺿر از ﻧﺳل ﭘﯾﺷﯾن ھﺳﺗﻧد؟ اﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﺟواﻧﺎن اﯾراﻧﯽ اﺳت؟ او ﮐﮫ ﺧودش ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر دو
دﺧﺗر ھﻣﮑﻼﺳﯾش ﮐﮫ اﯾراﻧﯽ و ﺗوﻧﺳﯽ ﺑودﻧد آﻣده ﺑود ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ و دﻗت ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺎ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرد .دو دﺧﺗر ﻋرب ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﺟﺎب و ﺳﺎﮐت ﮔوﺷﮫ ای اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺑﺣث ھﺎ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺷﻌﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮑرار ﮐﻧﻧد.
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻣﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ظﺎھرا ﮐﺳﯽ اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﻧﮕﺎر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﻣﯽ دوﯾدﯾم ،ھﻣزﻣﺎن در ﻟﯾﺑﯽ ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾدﯾم ،در ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر ﺑودﯾم ،در ﺗوﻧس ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﯾم ،اﻣﺎ در ﺑﻠژﯾﮏ ﺑودﯾم .ﺗﻣﺎم اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ را ﺑر آن داﺷت ﺗﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود را ﺑﻠﻧدﺗر از ﭘﯾش ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم.
ُ
ﭼﻧد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ھم از ﺟﺎﻧب ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻠژﯾﮑﯽ و ﮐرد اﯾراد ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑر ﺿرورت اﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم
ھﺎی ﺳرﮐوب و اﺳﺗﺑداد ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد .طرح ﻣﺳﺂﻟﮫ ﻣﻠﯽ ُﮐرد ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣردم ﺳﺗﻣدﯾده و طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻋرب ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﻓق و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺗﺄﮐﯾد ﺑر درس ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﮭم
ﮐﺷورھﺎی ﻋرب ﻣﺣور اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎ ﺑود.
در اﻧﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﻓﻘﺎی اﯾراﻧﯽ و ﻋرب ﻣﺎ ﻗطﻌﮫ زﯾر را ﺧواﻧدﻧد" :در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ،ﺣﮑوﻣت ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ
و ﻣﻧزوی آﻣده اﯾم .ﺑﺎز ھم آﻣده اﯾم ﺑﺎ ﻣﺷت ھﺎی ﮔره ﮐرده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺧدﻣﺗﮕزاران رژﯾم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﮕوﯾﯾم؛ ﻣﺎ در ﺣﻣﺎﯾت از
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ،در ﺣﻣﺎﯾت از ﻓداﮐﺎری ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی و ﻣﯾﺎدﯾن ،در ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧون ھﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑر ﮐف ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ،
اﯾﻧﺟﺎﯾﯾم و ﺑﺎز ھم ﺧواھﯾم آﻣد .ﻣﯽ ﺧواھﯾم ھﻣراه ﺑﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﻠژﯾﮏ ،ھﻣراھﺎن ﻋرب و ﺑﻠژﯾﮑﯽ و  ...ﺧود ﺑر ﺳرﺗﺎن ﻓرﯾﺎد زﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ اداﻣﮫ دارد و ﺗﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ و ﺳرﮐوب اداﻣﮫ دارد .ﻧﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم و ﻧﮫ ﺳﺎزش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯾم "ﻣﯽ ﮐﺷم ﻣﯽ ﮐﺷم آﻧﮑﮫ ﺑرادرم ﮐﺷت ،ﻣﯽ ﮐﺷم ﻣﯽ ﮐﺷم آﻧﮑﮫ ﮐﮫ ﺧواھرم ﮐﺷت" .ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزﯾن ﻋرب زﺑﺎن ﻣﯽ
ﮔوﯾﯾم" :ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗو دﺷﻣن ﻣردﻣﯽ ،ﻣرگ ﺑر اﯾن رژﯾم زن ﺳﺗﯾز" .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣﺎه ھﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و رﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎی اﯾن ﺳرزﻣﯾن در طول ﺣﯾﺎت  32ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎن ،اﻣروز ﻣردم ﮐﺷورھﺎی
ﻋرب ﺑدون ﺗوھم ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﺎن ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺷﺎن را ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻣﯾﺎدﯾن را ﺑﮫ
ﭼﻧﮓ آوردﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣردﻣﯽ را ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ زن و ﻣرد دوش ﺑﮫ دوش ھم ﻓرﯾﺎد ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت را ﺳردادﻧد و
ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎن ﺗف اﻧداﺧﺗﻧد و اﺷﮏ ﺷﻣﺎ را درآوردﻧد .ﺑﺎ ﺧروش ﻣردم در  25ﺑﮭﻣن 1 ،اﺳﻔﻧد و ﺑزودی 8
ﻣﺎرس و روزھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕر زاﻧوان ﺗﺎن ﺳﺳت ﺧواھد ﺷد و ﻓﮭﻣﯾده اﯾد ﮐﮫ ﻓروﺧواھﯾد رﯾﺧت .ﻓﮭﻣﯾده اﯾد ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ
رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ "ﺳرﻧوﺷت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد" .ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم .از ﺳﺎزﺷﮑﺎری و
دورزدن ﻣردم ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم .ﻗطﻌﺎ ً ﻓرورﯾﺧﺗن رژﯾم ﺗﺋوﮐراﺗﯾﮏ اﯾران ﺗﻣﺎم ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺟﮭﺎن را اﻣﯾدوار ﻣﯽ ﮐﻧد ... .ﺑﮑﺷﯾد و ﺑزﻧﯾد
ﻣﺑﺎرزان را اﻣﺎ اﻣروز در ﺗﻣﺎم ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﻣراﮐش ﺗﺎ ﻟﯾﺑﯽ و ﻣﺻر و ﺗوﻧس و ﺑﺣرﯾن و ﯾﻣن و  ...ﺗﺎ ﮐردﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﯾﮫ و ﻋراق و ﺗﺎ
اﯾران ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم........
اﯾن آﮐﺳﯾون و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺗﺣﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﻓراﺗر از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻗرارداد ھﺎﺳت و در
ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻧﯾز ﺗﺑﺎرز ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺳﯾون ھﻣﮫ ی ﺣﺿﺎر را ﺑﮫ ﮔروه ﻓﯾس ﺑوﮐﯽ ﻣﺎن دﻋوت ﮐردﯾم ﺗﺎ اﯾن
ﺣرﮐت ﺷروﻋﯽ ﺑرای ﺣرﮐﺎت اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﯾﻧده ی ﻣﺎ ﺑﺎﺷد و ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﺟﺎزی ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺟواﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺗﺑﺎرز ﺑﯾروﻧﯽ اﯾن
آﻏﺎز اﯾن ﺑود .در ﭘﺎﯾﺎن دﺳت در دﺳت ھم ﺣﻠﻘﮫ زدﯾم و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﮑرار ﮐردﯾم و زﻧده ﺑﺎد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻓرﯾﺎد زدﯾم.
ﮐﻣﯾﺗﮫ دﻓﺎع از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران – ﺑﻠژﯾﮏ
ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از  666ﺑﺎﺑت ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر .ﺑرای دﯾدن ﺳﺎﯾر ﺗﺻﺎوﯾر  666از اﯾن اﮐﺳﯾون از وﺑﻼگ زﯾر دﯾدن ﮐﻧﯾد.
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