
  از برگزاری"  بلژيک-کميته دفاع از مبارزات مردم ايران "گزارش 

   و جانباختگان حوادث اخير در ايران۶٠يادمان کشتار جانباختگان و زندانيان سياسی دهه 
  

  

 اجرای های دکور، مشغول سالن را در اختيار گرفتيم و ١٣از ساعت 

انه بعلت عدم و تنظيم ساير پيش بينی هايمان شديم متأسفعکس نمايشگاه 

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 

 و برای ميزهای اطالع رسانی، ميزهای نشريات و کتابهای سازمانی

تزئين اصلی سالن آمفی تئاتر، . کار را شروع کرديم... ميزهای قهوه و 

 و خيزش اخير بر روی پارچه های سرخ ۶٠عکسهای جانباختگان دهه 

بود که توجه شرکت کنندگان را تا لحظه آخر بخود جلب کرده و ديوار 

  . بود

ضور هنرمندان مردمی در آنجا اين حی خوشبختانه لذف می شد وبا مشکلی که در سالن وجود داشت، عمًال برنامه تئاترها و رقص ما ح

  . مشکل را برطرف کرد

   . با ورود سخنرانان و شرکت کنندگانی از هلند و آلمان برنامه شروع شد١۶:٣٠ساعت 

در ابتدا در حالی که جمعيت منتظر اعالم برنامه از طرف مجری 

ر روی ُبرِد آمفی بود، عده ی از جوانان کميته شروع به شعارنويسی ب

 همراه با شعارهای نسل ۵٧شعارهای نسل انقالبی . تئاتر کردند

د چه معنی دارد اين  منتظر بود تا ببينجمعيت. راديکال امروز

يراندازی آمد، جوانان بر روی زمين افتادند و حرکات، صدای ت

اين نمايش کوتاه . مجری با قطعه شعری کوتاه برنامه را آغاز کرد

  . البات دو نسل شورشی و پاسخ يک سيستم جنايتکار بوديادآور مط

پيروز از . بخش اول را با روايات زندانيان سياسی رژيم پيش برديم

خاطرات خود در زندان، رفقای جانباخته و حماسه آنها در لحظات 

يروز بود ولی وی در پايان همه جمعيت بشدت متأثر روايت پ. آخر و سالهای اسارت گفت، حرفهايش گاهًا با بغضی سنگين قطع می شد

. پس از پيروز؛ يک روايت خانوادگی ارائه شد.  و ارتقاء راه مبارزات نسل امروزی فراخواند۶٠را به ادامه راِه طی نشده عزيزان دهه 

ت را تحت تأثير بقدری تصاوير فيلم ايمان جمعي.  نمايش داده شد-۶٠فرزند يکی از جانباختگان دهه –فيلم کوتاهی از صحبتهای ايمان 

حرفهای ايمان آکنده از رنج فرزندان جانباختگان بود و . قرار داد که مادر و مادربزرگش که سخنرانان بعدی بودند نيز آنرا پذيرا شدند

ا ايمان همزمان در سوئد برنامه داشت و نتوانست ما را ب. روح مبارزه جويی و ادامه مبارزه برای آزادی در هر جمله آن وجود داشت

هر سخنی که از پليدی زندانهای رژيم و شکنجه . سوسن مادر ايمان صحبتهايش را با صالبت آغاز کرد. حضوِر خودش همراهی کند

. را هم پشت بندش می کردرزه و مقاومت رفقای جانباخته اش  می گفت، رهنمودی از مبا-همسرش–های روا شده بر خودش و ايرج 

اشرف مادر سوسن و .  روايت يک زندانی سياسی همراه کند، فضايی از مقاومت را ترسيم کردحرفهای سوسن بجای اينکه ما را با



عنوان رفيق و فرزند به مبارزه که همچنان حاضرين را به بود مادربزرگ ايمان زنی با تجربه زندانهای رژيم شاه و جمهوری اسالمی 

ت جديدی از زندان و بند زنان هم سخن گفت که برای ما و حداقل اشرف عزيز از تجربيا. بر عليه ستم و هرنوع ستمی دعوت می کرد

ز سالهای زندان و بعد از اشرف، رفيقی از هلند بنام اکرم روايت خودش را ا. برای نسل جوان حاضر در برنامه بسيار مهم و عجيب بود

اکرم از معدود بازماندگان دوران سياه زندان است که توانسته تا حدی . دوران شکنجه و سپس آزادی و جدايی از رفقای جانباخته گفت

وی کتابی با چند بخش متفاوت از دوران زندان نوشته که در دو مرحله آنرا معرفی کرد و برای . تجربيات شخصی اش را ثبت کند

  .  که اينرا بخاطر قولی که به رفيق جانباخته ای داده نوشته استتوضيح دادحاضرين 

اين سخن اشاره . توسط شروين از فعالين جوان ما ارائه شد"  بلژيک–کميته دفاع از مبارزات مردم ايران "در اين قسمت پيام و سخن 

کميته به اينکه سيستم .  ای و جانباختگان حوادث اخير داشت و قتل های زنجيره۶٠مستقيم به هم سرنوشتی خانواده های جانباختگان دهه 

حاکم همان است که نيروهای متشکل بعد از انقالب را به زندان افکند و آنها را اعدام کرد و امروز هم جوانان و مردم سازمان نيافته و 

  . سرکوب مردم را در شکلهای مختلف دارد سالم در رنگهای مختلفش توان اسيستمی که بنام. دانشجويان را به خاک و خون می کشد

 پی گرفته شد که رفيق محمودبخش بعدی برنامه با هنرنمايی . با توجه به مشکل صدا، ولی برنامه در بخش دوم هم خوب پيش رفت

ضای جديدی را  کميته هم به شعرخوانی پرداختند و فدوستان جواِنتيکا و ميترا از . قطعات کوتاهی را با گيتارش برای ما اجرا کرد

  . برای ادامه برنامه فراهم کردند

 را متعهد یبصير در ابتدا تجربيات ساليان دراز مبارزات خودش در قالب هنرمند. نصيبی رسيدبعد از استراحت نوبت به برنامه بصير 

ول بندی های هنری و جديدی با مثالهايی زنده از خيزش اخير توأم کرد و با نکات سياسی مهمی که روشن می کرد، حاضرين را با فرم

بصير در . بيان زنده و همراه با طنز بصير به حاضرين انرژی زيادی برای دنبال کردن برنامه ها می داد. از اوضاع اخير آشنا می کرد

فيلم . تندقسمت دوم برنامه اش به معرفی دو فيلم پرداخت که از دستاوردهای مهم سينمای در تبعيد درباره موضوع زندان و زندانی هس

  . که با توضيحات وی در حين اجرای قطعاتی از آن، بسيار تأثيرگذار بودند" يک نمای ساده"و " درخت بياد می آورد"های 

اعضای کميته انجام دادند که با راديوهای اپوزيسيون در تبعيد از روز قبل اين برنامه را دنبال کردند و مصاحبه هايی با چند نفر از 

 بلِژيک که شعبه ای از يک RTBFراديو و تلويزيون . يزيونی دوشنبه شب پوشش خبری اين يادمان بخوبی انجام شدپخش برنامه تلو

و در کشورهای مختلف بسيار پربيننده است، مصاحبه ای با دو تن از فعالين کميته انجام داد که در برنامه ساعت  شبکه اروپايی است

  . رزات اخير مردم ايران هم آنرا پربارتر ساخت بلژيک پخش شد و تلفيق تصاوير مبا١٩:٣٠

شاهد بوديم و اميدواريم همانطور که در پايان برنامه توسط در اين سطح در کشور بلژيک و البته تجربه موفقی را برای اولين بار 

در برابر دشمنان مردم و هر مجری اشاره شد، بتوانيم با تلفيق مبارزان جوان و مبارزان نسل گذشته؛ فضای پرشورتری را برای اتحاد 

  . نوع ستمی در ايران و ابعاد بين المللی ايجاد کنيم

ميزهای اطالع رسانی که با نشريات و کتابهايی مربوط به موضوع يادمان تدارک ديده شده بود هم بازديد کننده خوبی داشت و دوستانی 

ميزی هم . د دلخواه خود، همبستگی خود را با ما نيز نشان دهنداز سی دی ها و کتابهای عرضه شده خريداری کردند تا ضمن تهيه مور

  . از رفقای بلژيکی حاضر در برنامه وجود داشت که فضای بيرون سالن را جذابتر کرده بود

  . از تمام رفقای ايرانی شرکت کننده از بلِژيک و هلند و آلمان و رفقای غيرايرانی حاضر در برنامه کمال سپاسگذاری را داريم

  

  
  ١۴-٠٩-٢٠٠٩يک  بلِژ-کميته دفاع از مبارزات مردم ايران 


