ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ

ﻳﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠و ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ،ﺑﻪ دﻋﻮت "ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان – ﺑﻠﮋﻳﮏ" ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮرس در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ هﻢ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺪور از ﻓﻀﺎﯼ ﺳﻮﮔﻮارﯼ و ﻣﺎﺗﻢ ،ﻳﺎد و ﺁرﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
دهﻪ  ۶٠و ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﻢ.
ﺳﻌﯽ ﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻗﺮار دهﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺎدﻳﺪﻩ هﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ هﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺒﺎرزاﺗﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ،۶٠اﻓﺮاد و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺘﻞ هﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ اﯼ و  ...را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻳﻢ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﯼ از ﺧﺎوران ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﺪﻩ اﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اهﺪاﻓﻤﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﻮاﯼ اﺑﺮﯼ و ﺑﺎدﯼ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﭼﺎدرﻣﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ،
ﺁوﻳﺨﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪ هﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺧﻮد و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻣﻴﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﺖ هﺎﻳﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ.
ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﺑﺪون ﻧﻈﻢ روﯼ زﻣﻴﻦ و ﭘﻴﺎدﻩ رو ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻳﻢ و در ﻻﺑﻼﯼ ﺁن ﺟﻤﻠﻪ " ٢١ﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان" و ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﯼ "ﮔﻤﻨﺎم" ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ رهﮕﺬران را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺑﺎﻻﯼ
ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺴﯽ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻳﻢ .در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ هﻢ
ﺗﺼﺎوﻳﺮﯼ از "اردوﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮگ ﺁﺷﻮوﻳﺘﺲ"" ،ﮔﻮرهﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻴﻠﯽ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ" را ﻗﺮار دادﻳﻢ .درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
هﺎﯼ ﮔُﻞ را ﺑﺮوﯼ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ؛ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ زﻳﺎدﯼ را ﻣﯽ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادﯼ از رﻓﻘﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎ و
ﺗﺮاﮐﺖ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﮑﺲ هﺎ ﺳﻌﯽ در ﭘﺮدﻩ ﺑﺮدارﯼ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ هﻮﻟﻨﺎﮎ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮزﻳﮏ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎ را ﺑﺴﻴﺎر اﮐﺘﻴﻮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .رﻓﻘﺎﻳﯽ از ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺗﻮﻧﺲ و  ...هﻢ در
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ و رهﮕﺬران درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ،در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ دوﺑﺎر اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﺪد ﮐﭙﯽ از ﺗﺮاﮐﺖ هﺎﻳﻤﺎن ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در اوﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪادﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﺑﺮان و ﺣﻀﺎر واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﻳﯽ
در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور  ۶٠را ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ اﯼ
ﺻﺪاﯼ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ ﺑﻐﻠﻄﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮدﯼ ﺑﺮﮔﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻳﺸﺎن
اﺣﮑﺎم ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ روﯼ اﺟﺴﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ داد .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرﻩ ﺑﺮﺧﻮرد رهﮕﺬران:
از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻋﺮب ،ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ و  ...ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻴﻢ.
ﺟﻮاﻧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﻳﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻣﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ را ﺑﺎ ﻋﮑﺴﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
در ﺑﺎﻻﯼ ﺁﻧﻬﺎ زدﻩ اﻳﺪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ؟ رﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮرهﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ

در اﻳﺮان و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ در ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎﯼ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر و ﻣﺮﺗﺠﻊ  -از اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﺴﻴﺤﯽ و ﻳﻬﻮدﯼ – ﻳﮑﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن و ﻣﺮدم ﻋﺎدﯼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ
ﻣﺬهﺒﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .وﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺑﺮاز داﺷﺖ و راﻩ ﺁﻧﺮا ﺑﺮاﻧﺪازﯼ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﻣﺬهﺒﯽ از هﺮ ﺟﻨﺎﺣﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ.
ﻧﻈﺮ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺮا هﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮب و ﺟﺬاب ﺑﻮد؛ ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت هﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺠﺎ و ﻣﻬﻢ
ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺧﻴﺰش هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ و
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاهﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻴﻠﯽ از ﺁﻧﺎن از ﺟﻮان
ﺑﻮدن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮدم ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ و داﻳﻤ َﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ هﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوهﯽ از اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﻠﮋﻳﮏ داﺷﺘﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ هﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم هﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﻓﻌﺎل هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﺗﯽ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﯽ ﻣﺴﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺁﺷﻮﻳﺘﺲ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ و هﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﻣﯽ روم دو ﻧﻮﻩ ﻣﻦ ﻳﻬﻮدﯼ هﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽ داﻧﻢ در دﻧﻴﺎ ﻓﺠﺎﻳﻊ زﻳﺎدﯼ هﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻴﺰﯼ درﺑﺎرﻩ اﻳﺮان ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ.
اﻣﺎ ﭘﻴﺮﻣﺮدﯼ ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ ام هﻤﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰهﺎ را ﻣﯽ داﻧﻢ،
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ در ﺑﻠﮋﻳﮏ اﻳﻨﮑﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮرﺧﻮدﺗﺎن اﻳﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ و اﻳﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺪارد!!!
اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻴﻠﯽ هﺎ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﯽ اﻃﻼع هﺴﺘﻨﺪ در ﺛﺎﻟﯽ ﭼﺮا رأﯼ دادن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﻧﺪا و ﮐﻨﮕﻮ و  ...و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺑﻂ دارد؟!
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﺁﻣﺪن ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد؟ ﺁﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرﻩ
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻠﮋﻳﮏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟ وﻟﯽ او هﻤﭽﻨﺎن روﯼ ﺣﺮف ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﮋﻳﮏ و ﻳﺎ ﺗﻮرﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﺳﺎﮐﻦ اروﭘﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻳﺮان هﻢ
ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻴﻢ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﺮاﻧﯽ  ۵ﻧﻔﺮﻩ اﯼ ﮐﻪ ﻋﺎزم اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﺁدرس ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﻣﺎ
درﺑﺎرﻩ ﺳﺎل  ۶٧و  ۶٠و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﻳﺎ اﺧﺒﺎرﯼ از ﮐﺮﻩ اﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻠﮋﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ ﺧﺮﻳﺪ و دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺘﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرزﻳﻦ دو ﻧﺴﻞ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﻞ دوم ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﮑﯽ از
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺮﻣﺮدﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٨٠ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از اﺑﺘﺪاﯼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻳﻦ ﭘﺲ هﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ،ﻧﻴﺰ ﻣﺎ را ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺰدﻳﮏ ﻏﺮوب هﻢ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎراﻧﻤﺎن ﭼﻴﺰﯼ از ﻟﻄﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮑﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺑﻮدﻳﻢ؛ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻋﮑﺴﻬﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﻢ هﻢ ﻣﺮدم از ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن هﻤﮕﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻳﮑﺮوز ﻓﻌﺎﻳﺖ ﺧﻮب و ﻣﻔﻴﺪ از هﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺪارﮐﺎت ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ هﻤﭽﻨﺎن
ﮔﺮم ﺑﻮد .ﻗﺮارﻣﺎن ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺒﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ULBرا ﮐﻪ "ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻳﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠و ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان"
اﺳﺖ را ﺑﺎ هﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﺠﺎ هﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﮔﺰارش و ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن را در اﻳﻦ ﺁدرس ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ:
http://committe2007.blogfa.com/post-185.aspx
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺷﻨﺒﻪ را در اﻳﻦ ﺁدرس ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ:
"ﻳﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهﻪ  ۶٠و ﺣﻮادث اﺧﻴ ِﺮ اﻳﺮان" ﺷﻨﺒﻪ  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  – ٢٠٠٩ﺑﺮوﮐﺴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ULB
http://committe2007.blogfa.com/post-184.aspx

