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 اعتراضی آکسیون گزارش
 67 تابستان و 60 يدهه در سیاسی زندانیان عامقتل گردِسال مین28 مناسبت به

 بروکسل -2016 اکتبر اول شنبه

 

 سیاسی زندانیان عامقتل سالِ  مین۲۸ مناسبت بھ -» مونھ ال دو پالس« - بروکسل شھر مرکز در اکتبر اول ظھر از بعد شنبھ قبلی فراخوان طبق
 بلژیک جوانان یکمیتھ توسط کھ آکسیون این شد. در برگزار اعتراضی آکسیون یک ،۶۰ یدھھ و ۶۷ تابستان در اسالمی جمھوری رژیم توسط

 در ایرانی سیاسی فعالین از شماری و تشکالت این فعالین بود، شده دھیسازمان بلژیک، واحد -افغانستان)-(ایران مارس ھشت زنان سازمان و
 مبارزات این با ھمبستگی اعالم و حمایت برای ...) نیز بلژیکی و عرب ُکرد، (تُرک، غیرایرانی فعالین از بعضی و داشتند؛ فعال شرکت بلژیک
 شدند. ھمراه

ً  و اسالمی جمھوری دولت ساختار در سرکوب و اعدام نقش چنینھم و شصت یدھھ ھایاعدام موضوعِ  اھمیت بھ بنا  شرایط بھ بنا مشخصا
 ھااعدام تشدید زمانھم و اسالمی جمھوری از دیپلماتیک و منعطف یچھره یک دادن نشان برای رژیم تالش و جھانی یعرصھ در ایران سیاسی

ً  و عمومی فضای در غیرسیاسی، و سیاسی زندانیان اعدام بھ نسبت تروسیع اعتراضی حرکت یک بودیم گرفتھ تصمیم ایران در  بھ رو عمدتا
دھھ باختگانجان یاد ... بھ و یادمان و گفتگو و حثب جلسات پیش از بیش و کماکان باید ما ازنظر نماییم. ھرچند دھیسازمان ایرانی غیر یجامعھ

 و اسالمی جمھوری پیش از بیش تاریخی، جنایت این علل بھ اتکا با تا است الزم آن از بیش امروز اما نمود؛ برگزار ۶۷ سال و شصت ی
 جنبش تقویت با و گذاشتھ جنایات این روند بر پایانی واقعیت در بتوانیم تا نمود افشا را امپریالیستی کشورھای یرضایتمندانھ و معنادار سکوت
نماییم.  ایجاد شرکا و ت جمھوری اسالمیجنایا سایر و جنایت این از دادخواھی برای واقعی یزمینھ اسالمی جمھوری سرنگونی برای انقالبی

 کنند. ھمراھی را ما اھداف این کردن متحقق برای تا بودیم داده فراخوان غیرایرانی و ایرانی یجامعھ بھ رو گسترده شکل بھ ھدف این با

 بر بنرھا و پالکاردھا بنص بھ شروع و بودیم محل در ۱۵ ساعت از پیش ما ولی شود برگزار ۱۷ تا ۱۵ ساعت از بود قرار برنامھ این
 آکسیون رسمی شروع از پیش کھ کردیم زمین روی بر افشاگرانھ ھایعکس و ھامتن و باختگانجان ھایعکس چسباندنِ  و اطراف دیوارھای

 دیوار بر» کنید! حمایت ایران مردم مبارزات از« و» اسالمی! جمھوری باد سرنگون« بلندِ  و بزرگ گردآورد. شعارھای ما حول را جمعیتی
 گریپرسش و توقف رھگذران، نظر جلب در را تأثیر بیشترین بود، شده انتخاب دقت با و آگاھانھ کھ ھاییعکس ترکیب اما کرد؛می توجھ جلب

ً  ھاداشت. عکس  و دگراندیشان از ھاییعکس ترکیب با اما بود مختلف سیاسی ھایسازمان و احزاب از ۶۰ یدھھ باختگانجان بھ مربوط عمدتا
 و غیرسیاسی جرائم با اعدامیانی حتی ... و عرب و ُکرد ستم تحت ملل اعدامیان و ۸۸ خیزش باختگانجان ای،زنجیره ھایقتل نیانقربا

 و» ناپدیدشده« یواژه تکرار ھم ھاعکس میان کرد. درمی برجستھ را ھااعدام سیستماتیک و دارادامھ و گسترده ... روند و ناپدیدشدگان
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 ھیچبی کھ ھستند کسانی بسیار و» است! خروار ینمونھ مشت« ھاعکس این کھ داشت این بر آشکار یاشاره مختلف، ھایزبان بھ» گمنام«
 اصطالحبھ ھایچھره کھ دادمی نشان خوبیبھ ۶۷ سال کشتارھای آمرین یعالوهبھ مرگ ھیئت از اند. تصاویریشدهکشتھ و اعدام ناپدید، نشانی

 ھایعکس و ھامتن از ایمجموعھ ھا،عکس این تمام کنار اند. درشریک آن جنایات و اسالمی جمھوری بقای و تحکیم در امروز منعطف
تن فقر، داد. آمارمی نشان را روحانی دولت تحت اعدام شدید رشد وضوحبھ کھ ھااعدام شد. نمودارمی دیده» امروز ایران« از افشاگرانھ
 است قرار چگونھ کھ دادمی نشان روحانی معتدلِ  اصطالحبھ دولت ... تحت و کار کودکان خانمانی،بی و خوابیکارتن کاری،بی فروشی،
 ایران در شریعت بر مبتنی زن ضد قوانین کھ افشاگرانھ بگشایند. متونی پیش از بیش جھانی ھایسرمایھ روی بھ را ایران نام بھ جھنمی درھای

...  و گرایانجنسھم اعدام و ستم تحت ملل وضعیت بھ ھمچنین و داشت؛ ... اشاره و زنان وضعیت مورد در قرآن از آیاتی بھ و کردمی افشا را
 آمدن کار روی با گویا کھ شود مقابلھ شودمی گسترده جھانی مدیای طرف از امروزه کھ توھمی با کھ بود این بخش این از کرد. ھدفمی اشاره
 گذاریسرمایھ برای اینشده کشف» بھشت« ایران و یافتھ بھبود ایران در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، وضعیت غرب با تعامل و روحانی دولت

 است. توریسم و

 کنار و گوشھ در امپریالیستی ھایدولت جنایاتِ  بھ کھ داشت قرار ھاعکس از دیگری یمجموعھ آگاھانھ بسیار و ھاعکس این از کمی یفاصلھ با
 ... تصاویر و رواندا و ترکیھ کنگو، فلسطین، آلمان، اندونزی، در ھاآن جنایاتِ  و کارانجنایت ھایعکس از بود ترکیبی و داشت اشاره جھان
 ھایدولت یمندانھرضایت سکوت کھ فجایعی و شانمعاملھ طرف دیکتاتورھای با امپریالیستی دول سازش و ھاعامقتل از ایدھندهتکان

 در دولتی ماشین کارکرد از بخشی جنایات این کھ دھدمی نشان کھ است سندی ھاآن از ھرکدام اما گذارده باقی مسکوت را ھاآن امپریالیستی
 سیستم ستم و جنایت ھایحلقھ میان ارتباط کھ ھاعکس انترناسیونالیستی است. چیدمان برجھان حاکم داریسرمایھ سیستم و مختلف کشورھای

 انگیخت.برمی مخاطبان در را سرنوشتی ھم حس داد،می نشان خوبیبھ را جھان سرتاسر در امپریالیستی داریسرمایھ

ً  و متفاوت بسیار مردم واکنش اھداف، این بازنمایی برای ما تالش مقابلِ  در  انقالبی و اعتراضی موسیقی بود. پخش بخشانرژی و پرشور عمدتا
 خمینی، فتوای از آن در کھ انگلیسی زبان بھ افشاگرانھ ایقطعھ مکرر بازپخش چنینھم و کرد؛می تقویت را فجایع این مقابل در مبارزه یروحیھ
 توقف بھ وادار را مردم و بود؛ تأثیرگذار بسیار داشت،برمی پرده ۶۷ سال در ایچنددقیقھ ھایدادگاه و مرگ ھیئت کار اسالمی، جمھوری اھداف

 اول ساعت نیم ھمان در دلیل ھمین بھ و کنند دریافت را ھابیانیھ کھ کردندمی درخواست ناباوری و تعجب با نمود. مردممی تصاویر بھ توجھ و
 یک ھمین در درنھایت اما بارید باران ھم آکسیون این از ساعتی نیم کھ این وجود با و کنیم کپی دوباره شدیم مجبور ما و شد تمام ما ھایبیانیھ تمام

ً  بودند، بیانیھ پخش مسئول کھ کردیم. رفقایی پخش فارسی و عربی انگلیسی، فرانسھ، ھایزبان بھ بیانیھ ھزار بھ نزدیک نیم و ساعت  در دائما
 ھااروپایی از داشتند. بسیاری متفاوتی سواالت و کردندمی توقف مختلف ھایملیت از مردم بودند. چون مختلف ھایزبان بھ جمعیت با بحث حال

 کشورھا این مدیای توسط جنایتی چنین کھ داشتند انتظار احتماالً  و کردند؛می تعجب شدندمی رو بھ رو موضوع این با بار اولین برای کھ این از
 کرده سکوت جنایات این بھ نسبت غرب منافع با ھماھنگ غرب مدیای چرا کھ کردیممی روشن متعدد ھایمثال آوردن با ما و شود؛ منعکس

 تعجب بیشتر بیانیھ عربی ینسخھ دریافت با و کردند؛می مکث کنجکاوی و تعجب با ھادومی نسل یا بلژیک ساکن ھایعرب از است. بسیاری
 یک این معتقدیم دلیل ھمین بھ نھ! و دادیممی پاسخ ما است؟! و کرده جنایت اسالمی جمھوری فقط مگر گفتندمی معترضانھ ھم کردند. بعضیمی

می افزوده ھاآن تعجب بھ روآندا و کنگو در بلژیک جنایت از ھاییعکس دادن نشان با و دارد تئوکراسی شکل ایران در کھ است جھانی سیستم
ً  ولی است ناروشن شانبرای غربی کشورھای و اسالمی جمھوری جنایات بین یرابطھ گفتندشد. می  کھ حدی در ما و نبودند معترض دیگر عمدتا

 جنایات ھایعکس دادن نشان ضمن رفیقی و ایدنزده حرف کردستان مورد در چرا گفتندمی دادیم. بعضیمی توضیح داد،می اجازه ھاآن صبر
 دمشق اھل خبرنگاری گفتمی کھ سوری داد. مردیمی توضیح را آکسیون این اھداف کردی زبان بھ کردمی سعی سنندج در اسالمی جمھوری

 از افشاگری کنیممی فکر ما چرا کھ دادیم توضیح و دادیم نشان را اسد بشار و ایخامنھ عکس ھم ما نزدید؟ حرفی سوریھ از گفت: چرا است،
است.  سوریھ مردم با ھمبستگی ترینبزرگ ما نظر از اسالمی جمھوری سرنگونی برای تالش و خاورمیانھ در ھایشنقشھ و اسالمی جمھوری

ً  و کنید؟نمی حمایت را اسد شما پرسید: پسمی باز موبایل، روی اشخونین و سوختھ شھر از ھاییعکس دادن نشان ضمن او  منفی ما پاسخ قطعا
 ایران بھ پیش ماه دو کھ بلژیکی رفت. دختری و آورد فرود ایخامنھ کنار در اسد برعکس لگدی عصبانیت با ولی ما پاسخ از راضی ھم بود. او

 دو کھ دیگری نیست. دختر پوشاندن قابل اصالً  اوضاع و حکومت از نارضایتی اما نوازندمھمان و مھربان ایران مردم گفتمی بود سفرکرده
 شده مجبور وقتی گفتمی کنیم، شریک ھم را ھاآن و بیابیم افشاگری این برای مؤثرتری راه کھ داشت اصرار بود، سفرکرده ایران بھ پیش سال

 از باید شما باالخره گفت: بلھی کھ میاسالھ ۹۴ پیرمرد بھ پاسخ در است. او کردهمی تزویر احساس کند سر بر حجاب ایران بھ سفر برای
 ھایعکس بھ کھ تباریھودی گرفت. زنی در شانبین بحث و نباش مطمئن دمکراسی این بھ ھم خیلی کھ گفت کنید؛ استفاده بلژیک در دمکراسی

 کند. دومی بسنده مالی کمک دادن بھ فقط مانده عقب دوستانش از چون ولی کند صحبت ما با دارد تمایل خیلی گفت کرد،می نگاه دقت با آشویتش
 با باراین و برگشتند دوباره و کردند توقف رسیدند» شوند!می اعدام ھمجنسگرایان ایران در« یجملھ بھ وقتی گذشتندمی توجھبی ابتدا کھ مرد
 کردمی سعی مادر و ھستند؟ کسانی چھ ھاپرسید: اینمی مادرش از ایسالھشش پنج خواستند. کودک بیانیھ و کردند نگاه را ھامتن و ھاعکس دقت

 باریدن شدید باران وقتی حتی کھ بود طوری اند. استقبالشدهکشتھ زور مقابل در کردن مقاومت خاطر بھ کھ ھستند کسانی بگوید، ساده زبان بھ
 انگلیسی، ھایزبان بھ را مانافشاگرانھ متن و آکسیون یبیانیھ ھم برنامھ پایان از کردند. پیشمی توقف ھاعکس دیدن برای کسانی بازھم گرفت
ً  مواجھ حاضرین استقبال با کھ خواندیم عربی و فرانسھ  انگیختبرمی را ھاعرب توجھ شد،می خوانده عربی زبان بھ بیانیھ کھوقتی شد. خصوصا
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 با داشتند انتظار خودکار شکل بھ عربی زبان شنیدن با کھ ھم ھاعرب غیر کنند. برایمی افشاگری عربی زبان بھ کھ ھستند کسانی چھ ھااین کھ
 شدند.می نزدیک ما بھ کنجکاوتر و گوییممی چھ ما کھ بود عجیب شوند، مواجھ اسالمی جمع یک

 حال در ما کھ بود معترض گذشتمی محل آن از دوستش با کھ ایرانی نبود. دختری گرانھحمایت ھم برخوردھا یھمھ کھ کرد اذعان باید اما
 و بزند حرف ما با نبود حاضر حتی ندارد. او وجود موضوعاتی چنین اصالً  و کندمی سفر ایران بھ ھرسال او و ھستیم» ایران یچھره« تخریب

بھ و بوسید را دستش احترام ینشانھ بھ و کشید دست ایخامنھ عکس روی ھاعکس کنار از عبور ھنگام ھم افغانی جوان زد. مردمی فریاد فقط
 بحث وارد بود آکسیون ھایاطالعیھ کردن پخش حال در کھ ما بلژیکی فمینیست دوست با محجبھ جوان زنان از شد. بعضی دور ما از سرعت

 یکی بھ اشاره با داشتند اسالمی کامل پوشش کھ جوان دختر تعدادی ھم برنامھ اواسط کردند. درمی خطاب» بلوند نژادپرستِ « را او و شدندمی
 یترجمھ اجباری باحجاب مخالفت در کھ بود عکسی بھ ھاآن بودند. اشاره تنش ایجادِ  درصدد اسالمی، ضدزن قوانینِ  موضوع با ما ھایعکس از

 نھ و ایمداده قرار ھدف را اسالمی دولت ما و چیست آکسیون موضوع کھ دھیم توضیح کردیم سعی داشت. ابتدا ھمراه بھ را قرآن از آیاتی
ً  ... اما و را مسلمانان می نگاه بد جااین ما کنید. بھ بدگویی اسالم از بلژیک در ندارید حق شما گفتندمی متقابالً  و نداشتند ما بحث بھ توجھی مطلقا
 حکمبھ ھم را نفر ھزاران بلکھ خوریممی شالق و شویممی دستگیر تنھانھ کنند،می نگاه بد ما بھ تنھانھ اسالم خاطر بھ جاآن اما گفتیممی کنند. ما

 اسالم دارد، دموکراتیک نظام یک ایران کھ داشتند ادعا حتی و بودند ما کردنِ  محکوم درصدد ھاآن کنیم؟! ولی سکوت باید ما اند. چراکشتھ اسالم
این گفتیم ھستند. وقتی احادیث ایم،نوشتھ کھ ھاایم. اینکرده تفسیر را آن خودمان و شناسیمنمی را اسالم کھ ھستیم ما این و است دموکراتیک دینی

 تماس شاندوستان با ناراحت و عصبی ھا... آن و فھمندنمی را اسالم و ھستند شیعھ ھاایرانی نیستند. گفتند حدیث و اندقرآن آیات از یککدام ھا
 ھایفحش با شان،ھایتنش بھ ما اعتناییبی مقابل در و بودند شده جمع محل در مسلمان جوان پسر و دختر تعدادی ایچنددقیقھ از بعد و گرفتندمی

 تخریب جز ایوظیفھ ھیچ اسالمی فاالنژھای و ھابسیجی مثل و بود ثمربی ھاآن با بحث کردند. درمجموعمی تخلیھ را خود عصبانیت جنسیتی
 دمکراسی (بخوانیم اروپایی دمکراسی کشیدن رخ بھ با کردندمی سعی ھم ھابلژیکی از بعضی متقابالً  دیدند،نمی تنش ایجاد و ما اھداف

 دو درمجموع گفت توانمی اما کردیم؛ مخالفت کھ بسپاریم پلیس دست بھ را جوانان این کھ خواستندمی ما از و بزنند عقب را ھابورژوایی) آن
 و زدمی دامن ھراسیمسلمان و ستیزیاسالم بھ ھک اسالمی بنیادگرایی عملکردِ  از ناآگاھی فضای ھمھ از بودیم: اول شاھد را متفاوت برخوردِ 

 ً  مسلمان ھایتوده ناآگاھی بازھم دیگری و است؛ برجستھ ضدعرب و ناسیونالیست ایرانیانِ  البتھ و سفید ناسیونالیست اروپاییان بینِ  در عمدتا
 ً  در نابرابر و نژادپرستانھ برخوردھای مچنینھ و قبل ھاینسل بر وارده تاریخی ھایستم با مقابلھ برای کھ سوم و دوم نسل جوانان خصوصا
 انتقام حس و تنفر ناآگاھی، از مملو یدوگانھ این بھ زمانھم اند. برخوردکرده بلند را آن پرچم و آورده پناه بنیادگرا اسالم بھ اروپایی کشورھای

ً  برخوردی گروه دو ھر افراد با توانستیم ما نبود. ھرچند آسان  با بود. ما انتقامی برخوردھای و تشنج یآماده فضا اما ببریم، پیش را اقناعی نسبتا
امپریالیستی)  داریسرمایھ و اسالمی (بنیادگرایی گذشتھ مصرفتاریخ قطب دو این از یکھیچ با کھ دھیم نشان مردم بھ کردیم سعی توان تمام

 و اسالمی بنیادگرایی و امپریالیستی داریسرمایھ منسوخ دو از ترعمیق درکِ  کھ داد نشان مردم درون حاد تضادھای اما نداریم گیریسمت
 جمھوری ساختار در اعدام موضوع روی آکسیون این کھ است. ھرچند اضطراری چقدر باریدھشت نظام چنین برای جایگزین معرفی اھمیت

 را نظام این کلیت کھ داریم نیاز واقعی دادخواھی و دھشت سراسر نظام این بھ دادن پایان برای داد نشان اما بود متمرکز حیاتش طول در اسالمی
 دھیم. تغییر بزرگ یمبارزه این در گرفتن نقش برای را ھاتوده و کرده افشا

 آتی ترجدی برخوردھای برای را خودمان ھمگی کھدرحالی کرد ترک را محل موفقیت با ما کوچک جمع تضادھا و ھاتنش تمام باوجود پایان در
 ببریم. پیشبھ ترجدی مانمبارزه از بخشی عنوانبھ بلکھ یادبود و یادمان برای فقطنھ را مبارزات این کھ شدیم مصمم و کرده آماده

 ۲۰۱۶ اکتبر ۴
 بلژیک واحد –افغانستان) -(ایران مارس ۸ زنان سازمان و بلژیک جوانان کمیتھ

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 


