
  گزارش آکسیون اعتراضی در برابر سفارت لیبی و ایران 
   بلژیک–  مارس بروکسل5

  الشعب یرید اسقاط النظام من لیبیا إلی ایران
  

 بلژیک بھ ھمراه رفقا و دوستان عرب و بلژیکی – کمیتھ دفاع از مبارزات مردم ایران بھ دعوت  مارس5 روز شنبھ 16از ساعت 
 صمیمانھ ای مشغول فعالین در ھمکاری بسیار. بلژیک در برابر سفارت لیبی تجمع کردیمساکن  خواه خود و بخشی از ایرانیان ازادی

 سرخ، برافراشتن پرچم ھای مختلف مثل پرچم مبارزات مردم لیبی، پرچم خلق تحت بستن بنرھای
پرچم و دی  لیبیایی با تعدامردی ،جمع ما از لحظات اولیھ ی ت.بودند... ستم ملی بربر، کردستان و 
خاصش باعث شده بود کھ ھمھ با این  با ریش بلند و دشداشھ و تیپوی . بنر عربی بھ جمع پیوست

فکری کھ او اسالمی است با احتیاط با او برخورد کنند او کھ فقط عربی صحبت می ی پیش زمینھ 
تا در جمع ما حاضر شده بود و ) مترجمشدر واقع و ( سالھ اش 9-8با ھمراھی پسر کوچک کرد 
 آخر

 خود را در ًین لحظھ در کنارمان ماند و ما فھمیدیم کھ او از مردم برانگیختھ لیبی است کھ واقعا
 وی بھ شبکھ . و با دقت و حوصلھ ھمھ شعارھا را تکرار می کندمی بیند ما تکنار مبارزا

ھمیدم کھ وقتی رویدادھای مصر و تونس اتفاق افتاد، من تازه ف: "تلویزیونی حاضر در محل گفت
اکنون مبارزه مردم ایران . روحانیون و کل رژیم ایران تا چھ حد دروغ گو و سرکوب گر است

وی، پسرش "! برای من معنی دیگری دارد و خوشحالم کھ در کنار شما در برابر سفارت لیبی ھستم
   .نددیگر تا لحظھ آخر در برابر سفارت ھای ایران و لیبی فعال بود لیبیایی ھای و یک

 شعار محوری ما در برابر با وجود شعارھای زیبا و گویایی در دست شرکت کنندگان اما
 شکل ھای مختلف درًدایما ھم تکرار می شد و ھم کھ بود " الشعب یرید اسقاط انظام"سفارت لیبی 

ی در دفاع از حقوق زنان و مبارزات زنان بھ زبان ھای ی شعارھا.در بین جمعیت دیده می شد
و چند دختر جوان عرب .  نیز سر داده شد دفاع از مبارزات مردم ایرانی درارھای و شعمختلف

کھ در روزھای گذشتھ با آن ھا آشنا شده بودیم ضمن دوستان دانشجوی آن ھا از ملیت ھای مختلف 
 فیس بوک، ایمیل و ترجمھ در خواندن بیانیھ و  ارتباطات رسانھ ای مثل ی در زمینھکمک بھ ما
الشعب یرید اسقاط "برخی از آن ھا شعار .  ما در برابر سفارت لیبی نیز ھمراه شدندمتن پیشنھادی

    .ویژه ای بھ صف معترضین داده بودندی  را بصورت قطعھ قطعھ در دست داشتند و جلوه "انظام
ًشعارھای ما عمدتا توسط یک رفیق زن ایرانی و دو رفیق عرب داده شد و جمعیت با قدرت آن 

قذافی ارحل، خامنھ ای  "–" یرانلی ا من لیبیا إنظاملالشعب یرید اسقاط ا: "می کردھا را تکرار 
دیکتاتور " –" شو قذافی گم شو، خامنھ ای گم" –" مرگ بر قذافی، مرگ بر خامنھ ای "–" ارحل

 و چند شعار دیگر بھ زبان -"زنده باد ھمبستگی بین المللی "– "نابود باد، دیکتاتوری نابود باد
  . و عربیفرانسھ

 طرف رفقا بھ فارسی و فرانسھ قرائت ، قطعھ ای ازدر انتھای آکسیون در برابر سفارت لیبی
مردم لیبی متحدانھ " : لیبی ایستاده ایم تا فریاد زنیمامروز و در برابر سفارت"شد مبنی بر اینکھ 

مردم . رچیده سازیدمردم لیبی متحدانھ تمام دستگاه ستم و استثمار را ب. دیکتاتور را بیرون کنید
ت ضجھ ھای قدر. چشم ھای مردم دنیا بھ شما دوختھ شده است. لیبی نو را بجای کھنھ بنشانید

با  بگیرید و بدانید کھ ھیچ دیکتاتوی در دنیا بدون ھمدستی ھای اروپایی و آمریکا را بھ ھیچ
ا بھ زبالھ دان حرف ھای اوبامای یانکی ر. دولت ھای اروپایی و آمریکایی سرپا نخواھد ماند

ما " الشعب یرید اسقاط انظام. ھمبستگی ما را بر علیھ نظام دیکتاتوری بشنوید. تاریخ باید انداخت
  . از اینجا بھ مقابل سفارت یک نظام دیکتاتوری دیگر خواھیم رفت

  
 فارسی و ھلندی بین مردم تقسیم رس در بلژیک بھ زبان ھای فرانسھ، ما8بیانیھ سازمان زنان 

 شنبھ شب این سازمان در بروکسل در ھمکاری با دیگر سازمان ھای 3بھ برنامھ حضار را  وشد 
  .دعوت کردیممترقی زنان 

فاصلھ بین این دو محل . با ھمراھی جمعیت حاضر از سفارت لیبی بھ سمت سفارت ایران رفتیم
 سردادن شعار و ا متر با پای پیاده بود و ما توانستیم علیرغم عدم توافق پلیس، ب700چیزی حدود 
 خشم فروخورده مردم کھ قرار گرفتیم در برابر سفارت. ایران برویمبھ سمت سفارت شور و شوق 

خشم زبانھ کشیده مردم لیبی و مبارزات ما با مبارزات مردم عرب در ھم سرنوشتی مان آتش ما با 
ن در برابر سفارت فریادھای ما.  ھای سلطھ و سرکوب درھم تنیده شدبر علیھ دیکتاتورھا و نظام

عرب زبان ھا تالش می کردند بھ فارسی شعار دھند، فارسی زبان ھا بھ عربی، ھر . ایران با لھجھ ھای مختلف بھ گوش می رسیدند
!" مرگ بر خامنھ ای"، دیدنی بود و وقتی رفقای عرب زبان با لھجھ خاصی شعار  ھمراھی می کردندھا نیزدو بھ فرانسھ و بلژیکی 

 لھجھ فارسی ما نیز ھمین اندازه برانگیزاننده ًدگو می دادند ایرانی ھا با لبخند و انرژی بیشتری ھمراھی می کردند و احتماالرا پشت بلن
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بود کھ ما فارسی زبان ھا بھ راحتی و بھ سرعت تکرار می کردیم و رفقای عرب !" مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی"شعار دیگر . بود
کھ شیرین و تجربھ ی اول ... ن را تکرار می کردند و ما نمی توانستیم یک ریتم پیدا کنیم و بھ علت لھجھ عربی با مکث و تکیھ آزبان 

نیروھای مبارز نسل قبل دوشادوش جوانان ایرانی و عرب و بلژیکی و در اینجا دو جوان ایتالیایی شعار می . ما در این ھمراھی بود
 درصد جوان است 60جمعیت ایران کھ : یکی از پسرھای ایتالیایی می گفت. ندتر می کردمتنوع ه را  مبارز می کردند ودادند، بحث

ولی چرا بیشتر جمعیت ایرانی حاضر از نسل پیشین ھستند؟ این بھ خاطر ناسیونالیزم جوانان ایرانی است؟ او کھ خودش تحت تأثیر دو 
 دو دختر عرب کھ با .بود بسیار با حوصلھ و دقت توضیحات ما را دنبال می کرددختر ھمکالسیش کھ ایرانی و تونسی بودند آمده 
  . عارھا را بھ فارسی تکرار کنند دنبال می کردند و سعی می کردند شحجاب و ساکت گوشھ ای ایستاده بودند بحث ھا را

ن می دویدیم، ھمزمان در لیبی می انگار در خیابان ھای ایرا. کسی احساس تنھایی نمی کردظاھرا . مان متفاوت بوداتحساسا
تمام این احساسات مشترک ما را بر آن داشت تا . جنگیدیم، در میدان تحریر بودیم، در تونس مبارزه می کردیم، اما در بلژیک بودیم

  .شعارھای خود را بلندتر از پیش تکرار کنیم
اد شد کھ ھمگی بر ضرورت اتحاد مبارزاتی بر علیھ نظام ُنی بسیار کوتاه ھم از جانب فعالین سیاسی بلژیکی و کرد ایرارچند سخن

رد، ھمبستگی طبقاتی مردم ستمدیده و طبقھ کارگر، درخواست کمک ُطرح مسآلھ ملی ک. ھای سرکوب  و استبداد تأکید می کردند
مھم درس ھای مبارزاتی نگاه بھ افق و آلترناتیو رھایی بخش در خاورمیانھ و شمال آفریقا و تأکید بر رسانی بھ کارگران عرب، 

  . ھا بودکشورھای عرب محور این پیام
در برابر سفارت جمھوری اسالمی ایران، حکومت تئوکراتیک : "در انتھای برنامھ رفقای ایرانی و عرب ما قطعھ زیر را خواندند

دیکتاتوری بگوییم؛ ما در حمایت از باز ھم آمده ایم با مشت ھای گره کرده تا بھ نمایندگان و خدمتگزاران رژیم . و منزوی آمده ایم
مبارزات مردم ایران، در حمایت از فداکاری مردم در خیابان ھای و میادین، در حقانیت خون ھای ریختھ شده بر کف خیابان ھا، 

د زنیم کھ خود بر سرتان فریا... می خواھیم ھمراه با ایرانیان بلژیک، ھمراھان عرب و بلژیکی و . اینجاییم و باز ھم خواھیم آمد
. نھ کوتاه می آییم، نھ می بخشیم و نھ سازش می کنیم. مبارزه ما ادامھ دارد و تا سرنگونی کامل نظام سلطھ و سرکوب ادامھ دارد

ھمراه با مبارزین عرب زبان می . "می کشم می کشم آنکھ برادرم کشت، می کشم می کشم آنکھ کھ خواھرم کشت"فریاد می زنیم 
بھ دنبال . "تاتور، مرگ بر جمھوری اسالمی، جمھوری اسالمی تو دشمن مردمی، مرگ بر این رژیم زن ستیزمرگ بر دیک": گوییم

 سالھ تان، امروز مردم کشورھای 32ماه ھا مبارزه مردم در خیابان ھا و ریختھ شدن خون بھترین ھای این سرزمین در طول حیات 
کتاتورھای وابستھ شان را سرنگون کردند، نھ تنھا خیابان ھا و میادین را بھ عرب بدون توھم بھ شعارھا و تبلیغات تان، نھ تنھا دی

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 
 8 اسفند و بزودی 1 بھمن، 25با خروش مردم در .  درآوردندبھ اجرا گذاشتند کھ بھ حکومت اسالمی تان تف انداختند و اشک شما را

ید کھ مردم بھ این آگاھی ه افھمید.  کھ فروخواھید ریختفھمیده ایدشد و خواھد مارس و روزھای مبارزاتی دیگر زانوان تان سست 
از سازشکاری و . ید ھشیار باشیمما نیز می دانیم کھ با. "سرنوشت جمھوری اسالمی در خیابان ھا تعیین خواھد شد"رسیده اند کھ 

بکشید و بزنید  ... .ًقطعا فروریختن رژیم تئوکراتیک ایران تمام ستمدیدگان جھان را امیدوار می کند. دورزدن مردم ھشیار باشیم
و عراق و تا تا کردستان و ترکیھ ... و تونس و بحرین و یمن و  ر خاورمیانھ از مراکش تا لیبی و مصمبارزان را اما امروز در تمام

 ........مبارزه می کنیمایران 
 ھمدیگر فراتر از نوشتھ ھا و قرارداد ھاست و در نشان داد کھ معیارھای اتحاد ما باھمبستگی مبارزاتی مردم بھ ما این آکسیون و 

ان دعوت کردیم تا این  پایان اکسیون ھمھ ی حضار را بھ گروه فیس بوکی مدرما .  نیز تبارز خواھد یافتمبارزه ما در خیابان ھا
حرکت شروعی برای حرکات انترناسیونالیستی آینده ی ما باشد و فضایی مجازی برای ارتباط جوانان خاورمیانھ و تبارز بیرونی این 

ن دست در دست ھم حلقھ زدیم و شعارھایی را بھ عربی، فارسی و فرانسھ تکرار کردیم و زنده باد ھمبستگی بیپایان  در. غاز این بودآ
  .المللی را فریاد زدیم

  
   بلژیک –کمیتھ دفاع از مبارزات مردم ایران 

  
  

  . از این اکسیون از وبالگ زیر دیدن کنید666برای دیدن سایر تصاویر .  بابت ارسال تصاویر666با تشکر از 
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