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ن ژوئ١٢ - کي بلژيی دانشجوتهي کمونيگزارش آکس  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۴شنبه يک                                                                                             لبروکس - کي بلژيی دانشجوتهيکم

                                                                                                            
 از رفقای کميته دانشجويی در غالب يک تيم برای اعتراض به خيمه شب بازی انتخاباتی رژيم به جلوی سفارت عده ایروز گذشته 

ساعتی قبل مدت زمان آکسيونی که پليس به نيروهای . ايران در بروکسل رفتند

تنها تعداد . سيده بود و محل خالی از معترضين بوداپوزيسيون داده بود به پايان ر

 و خيابان آن و چمن های اطراف ULB  دانشگاهبسيار زيادی دانشجو در محيط

  . مقابل سفارت حضور داشتند

 و کوله های خود شديم و هاما به محض رسيدن شروع به الصاق شعارها به لباس

از کمی بحث با چند دانشجو از بعد . کاله هايی نيز با شعار اعتراضی آماده کرديم

فرصت موجود استفاده کرده و خود را شعار گويان به آنسوی خيابان و دقيقا 

اولين بار بود که خود را به . دی آن رسانديموجلوی نرده های سفارت و در ور

هميشه با ازدحام پليس محافظ روبرو بوديم و اجازه حرکت از . اينجا رسانده بوديم

ما هم شادمان و خشمگين شروع به شعار دادن . ا نمی دادندسمت مقابل را بم

رهای ابا تمام توان شع. خشم عجيبی در بين رفقای حاضر جاری بود. کرديم

مخالفت با مضحکه خيمه شب بازی انتخابات، شعارهای ضد سيستم و سرنگونی، 

ماموران سفارت که انتظار اين مورد را اصال نداشتند و . ضد اعدام می داديم

 رسانده باشند، جلوی نرده های سفارتبه گمان نمی کردند که معترضين خود را 

دائما رفت و آمد می کردند و از ترس درهای داخلی را که . دست پاچه شده بودند

افرادی که از داخل . باز بود، قفل کردند و با خنده خشمناک ما روبرو می شدند

نگاه . اه می کردند که گويی قرار بود به آنها حمله شود و سريع محل را ترک می کردندآنجا بيرون می آمدند آنچنان وحشت زده بما نگ

چه اگر در ايران بوديد می فهميديد که با شما "خشمگين مامورانی را از پنجره ديديم که تصور آنچه در ذهنشان می گذشت سخت نبود 

دادن به سمت محل اخذ رای راه افتاديم و در  ولی ما در حال شعار" . می کرديم

با توجه به تجارب . پيچ خيابان بود که پليس سراسيمه آمد و جلوی ما را گرفت

 ساعت ٢ پليس فقط اخطار داد که شما مجوز نداريد و زمان اعتراض حدودا ،قبلی

 دقيقه ديگر پليس را ٣٠ما با کمی چانه زنی توانستيم برای . است که تمام شده

شعارگويان از . اضی کنيم که بمانيم و اعتراض کنيم، البته در آنسوی خيابانر

چند دانشجو هم با يکی . خيابان گذشتيم و در آنطرف اعتراض خود  را ادامه داديم

پاسخ های . ددناز رفقای ما به بحث بر سر ماهيت رژيم و انتخابات مشغول ش

ايرانيانی که سوار بر . کنندبستگی همآنها با ما ابراز ی ما به او باعث شد که جمع

در عين حال با ايرانيانی هم روبرو شديم که . شادی می کردنداتوموبيل از مسير می گذشتند با آرزوی موفقيت برای ما بوق می زدند و 

ا نديده بود بسيار با پليس که در سالهای اخير چنين صحنه ای ر. با توهم به اصالح اين رژيم و اصالح طلبان از رای دادن بازمی گشتند

  . احتياط ما را بدرقه کرد که آکسيون را خاتمه دهيم



از کمين زدن ما برای رفتن به جلوی نرده ها، از شعارهای . در راه هيجانی در بين رفقا وجود داشت که جالب و وصف ناشدنی بود

پاچگی مامورين ترسو و مسئول سفارت با شال خوبی که بر ضد اين مضحکه در جلوی دوربين های سفارت فرياد می زديم، از دست 

فهميديم .  ما را در اهدافمان مصمم تر کردسياه احمدی نژادی اش و ابراز احساسات مردم بلژيک و ساير ايرانيان بروکسل همه و همه

   .که اگرچه کم هستيم ولی اثرگذاريم

  

   بروکسل-کميته دانشجويی بلژيک 
 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


