
  گزارش راھپیمایی در حمایت از مبارزات مردم عرب
  06-02-2011بروکسل 

  
 تونسی – فلسطینی –ً مھاجرین عرب عمدتا مراکشی . در برابر ایستگاه قطار شمالی مردم آماده حرکت می شدند14ساعت 

ھ نسل دومی و سومی کھ در قالب گروه ھا و سازمان ھای عربی آمده بودند، مھاجرین عرب زبان دیگری ک...  مصری و –
 ھمھ و ھمھ در میدان بزرگ از بلژیک... ھای چپ، اومانیست و چند نھاد ضد جنگ و  احزاب و سازمانبودند بھ ھمراه 

بھ زبان " انقالب تنھا راه رھایی"کمیتھ جوانان بلژیک نیز با پالکارد سرخ . جلوی ایستگاه راه آھن شمالی گرد آمده بودند
بھ رفقای عرب  .شم می خوردی در بین مردم حاضر در میدان بھ چشور و شعف فراوان. ده بودفرانسھ و فارسی حاضر ش

نیھ ھا و تکست ھای مختلف بین جمعیت توزیع می شدند و مردم  بیا. اوضاع را پرس و جو می کردیم. مان تبریک می گفتیم
 مردم از ملیت ھای .یار چشمگیر بودحضور زنان و دختران دانش آموز بس. با حرارت از تحوالت جاری حرف می زدند

ھر کس چھ سازمان یافتھ و چھ . مختلف و حتی کشورھای مختلف عربی در کنار ھم بودند و پرامید در تدارک تظاھرات
رھای امردم عادی خیلی بیشتر از خالقیت ھایشان بھره برده بودند و شع. سازمان نیافتھ با شعار یا پالکاردی حضور داشت

مادر و پسر کوچک فلسطینی با خودکار روی یک تکھ . ونس و یا دیگر کشورھای عربی را آورده بودندمردم مصر و ت
 شعار نوشتھ بودند و با کمک ھم و با اختالف قدی کھ داشتند تا انتھای تظاھرات شعارشان را با لبخند حمل می ی بزرگیمقوا
 روی  عرب دختران جوان.ھوای سرد کنار دیگران بودند تعدادی از زنان بلژیکی و مھاجر با نوزادان کوچک در .کردند

صورت ھایشان پرچم تونس را نقاشی کرده بودند و با اعتماد بھ نفس دست در دست ھم شعار می دادند و کنجکاوی عکاسان 
ان ًظاھرا دختران و زن. و خبرنگاران را با دادن شعارھای رادیکال و نشان دادن عکس دختری از تونس اغنا می کردند

عرب در تکرار شعارھا و شعار دادن در دستھ ھای کوچک فعال تر بودند و مردان جوان در دستھ ھای بزرگ تر گرد امده 
 ھمان ابتدای تظاھرات کامال مشخص بود تنش زیادی در ازمان دھندگان شعار می دادند و ازبودند و با موزیک و کنترل س

شعارھا بھ زبان . تاده تر سر در گوش ھم برده و اوضاع را تحلیل می کردندعده ای از مردان جااف. بین آن ھا وجود دارد
 مردم با حرارت بھ زبان عربی شعار می دادند بلژیکی ھا و دیگران فقط با لبخند ھ برای ھمھ ملموس بود ولی وقتیفرانس
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ھمان چند سال زبان عربی کھ در ، ما ھم با تأیید می کردند و کنجکاوانھ از جوان تر ھا معنای شعارھا را جویا می شدند
آموزش مدارس اسالمی خوانده بودیم سعی می کردیم شعارھا را با آنان تکرار کنیم و در چند مورد بھ رفقای بلژیکی ھم 

عکس ضربدر خورده ی مبارک دست بھ دست . مان موجب خنده جوانان عرب بود و تالشآموزش می دادیم کھ تلفظ عجیب
وانان کمیتھ ج(ی از شور و خشم، ھمدلی و نگرانی ھم گام شدیم و شاید ما در ترکیب. تش کشیده شدمی شد و چند باری بھ آ

  !؟ بودیم دیدن نیروھای سازمان یافتھ اسالمیاز ھمھ بیشتر در انتظار) ایرانی
  

  : جمعیت در حال حرکت شعارھای زیبایی سر می داد
 !مبارک باید برود
 !مبارک برو گم شو

  "انقالب، انقالب تا پیروزی"بھ معنی " النصرثوره، ثوره حتی "
 "مردم سقوط حکومت را می خواھند"معنی ھ  ب"ط النظاماقاس یرید، الشعب"

 ! برو!دیکتاتور برو
 !ھیھات من الذلھ

 !بساط ظلم و ستم برچیده باد... از تونس، از مصر، فلسطین، مراکش، لبنان، ایران، افغانستان و 
 !مبارک، جنایتکار

 ھای زیبای دیگری بھ عربیو شعار 
توسط نیروھای مختلفی ارگانیزه شده بود، ھر بخش شعارھای خاصی می داد و در جا کھ صف طوالنی تظاھرکنندگان   آناز

ًدر بخشی تقریبا در میانھ صف، گروھی از زنان . عین حال با تعویض شعاردھنده گان ھمبستگی خود را نیز حفظ می کردند
بی وقفھ و این جمع از ابتدا تا انتھای مسیر . ھا را دیده بودیم ھمیشھ در تظاھرات ضد اسرائیلی آنما فلسطینی بودند کھ 

جا کھ ھمھ آنھا زن  از آن. شعار می داد و بھ زبان عربی و فرانسھ تمام خلق ھا و ملل را خطاب قرار می دادپرحرارت 
پالکارد سرخ ما و شعار . ی دادند بسیار مورد توجھ بودندو شعارھای انترناسیونالیستی سر م) با حجاب و بی حجاب(بودند 

کھ مورد پرسش جمعیت  تر این پوشش داده شد و مھمرا جلب می کرد و ًانقالبی اش نیز دایما توسط دوربین ھای تلویزیونی 
ھ در جمع شان از این ک. اینکھ اوضاع مصر برای ما چگونھ است. از ایران می پرسیدند. عرب اطراف مان قرار می گرفتیم

ما نیز می دانستیم کھ با موضع گیری ھمیشگی رژیم ایران، باید صدای دیگری را از ایرانیان بھ . بودیم خوشحال می شدند
  . صدای مبارزه انقالبی مردم با دیکتاتوری حاکم چھ در ایران و چھ در مصر و تونس. آن ھا برسانیم

: گفتیم! ران جلو آمد از یکی از ما پرسید منظورت از این انقالب چیست؟ًمثال یک بار مردی عرب با پسرش محتاطانھ و نگ
فھمیدم فارسی است اما منظورتان انقالب : "گفت." ما ایرانی ھستیم! انقالب مردم مصر و کشورھای عربی و ایران"

سی سالھ مان را برای تجربھ ی تلخ ! ھرگز! ھرگز: خندیدیم و با اشاره بھ لباس ھای سرخ مان گفتیم!" اسالمی کھ نیست؟
نفس راحتی کشید و در کنارمان ایستاد و ... ًکسی نمی خواھیم و اتفاقا این جا آمدیم بھ شما ھم بگوییم مواظب اوضاع باشید و 
  .شروع کرد بھ زبان عربی بھ پسرش در مورد ایران و زبان فارسی توضیح دادن

. رس ھای زیادی می شد از مبارزه و پایداری مردم گرفتد. در طول مسیر بحث و جدل با مردم عرب بسیار عالی بود
سپس مردم عادی . بخش ھای ابتدایی برگزار کنندگان و نیروھایشان بودند. مردمی کھ در صف تظاھرات ھم تقسیم شده بودند

دند و سعی می مردم شاد بو. تھایی نیز گروه ھای سیاسی مختلف کھ برگزارکننده نبودندًو عمدتا ناسیونالیست و بخش ھای ان
عنوان ایرانی در جمع خود می دیدند برایشان جالب بود و بھ سرعت وارد بحث ھ کھ ما را ب این. ھم انرژی بدھندھ کردند ب
  . می شدند

  
در قسمتی از مسیر ما بھ کناره صف رفتھ و با بلند کردن پالکارد خود ھم در شادی مردم شریک می شدیم و ھم پیام خود را 

 دو  مادرست در سمت مقابل. ھا نوید آرزوھای دور و باورھای واقعی شان بود م می کردیم کھ لبخند و دستان آنبھ آنھا اعال
با لباس چریک ھای القاعده، یکی پرچم سیاه الالھ هللا در دست و دیگری پالکاردی کھ بر ) یک بلژیکی و یک عرب(فرد 

 خشم انزجار خود را از دیدن این افراد اعالم می کرد و با جمعیت با!!! راه رھایی، شریعت:روی آن نوشتھ شده بود 
زنان محجبھ زیادی را دیدیم کھ با خشم و بھ زبان . ھا اعالم می کرد سردادن شعارھای مختلف انتخاب دیگر خود را بھ آن

 از ظاھرات تِبا عبور صف.  رفتیمیما جای خود را عوض کردیم و بھ سمت دیگر. عربی بر این دو تن فریاد می زدند
الالھ االهللا، " نفر، با پرچم 10 کمتر ازگروه کوچکی شاید . س گرفتن و ھمراھی مردم و شعارھا پرداختیمبرابرمان بھ عک
یا حسین فریاد  شروع بھ سینھ زنی کردند و  کھ بھ سبک شیعیانو شال ھای سبز از برابر ما گذشتند" محمد الرسول هللا

 بھ را" مرگ بر خامنھ ای "و" مرگ بر جمھوری اسالمی "ًما فورا شعار. ھستند" زب هللاح"فھمیدیم کھ اعضای . سردادند
 اوضاع عوض  اول چندتایی فکر کردند داریم از جمھوری اسالمی دفاع می کنیم لبخند زدند اما بالفاصلھو  سر دادیمفارسی
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ما بلندتر و خشمگین ! خامنھ ای رھبره!  مرگدبھ فارسی بھ ما گفت کھ نگوییو ھدایت کننده ی آن ھا مسئول ریش بلند . شد
 ما با "!ُگم شوید" : حاج آقا بھ فارسی فریاد می زد وچند تایی از خبرنگارھا جمع شدند" مرگ بر خامنھ ای دادیم"تر شعار 

ھ ما  ھمھ شان بھ فارسی بًھا تقریبا آن. تعجب شعارھای دیگری دادیم و جمعیت اطراف نیز متوجھ این برخورد شده بود
ھا ما را تھدید  در این بین افرادی از سوی آن دادند و می... " اسالم، خامنھ ای و "ناسزا گفتند و شعارھایی در حمایت از 

  . رفقای کمونیست بلژیکی کھ ما را ساپورت کردند اوضاع بھ حالت عادی بازگشتسایر کردند کھ با حمایت 
  

دیدیم کھ در حال بحث با زن جوانی بود کھ " ال الھ اال هللا"ِ را با پرچم سیاه زیاد طول نکشید کھ جلوتر ھمان بلژیکی مسلمان
بچھ ی نوزادش را در سینھ داشت و بلژیکی مسلمان با تھدید و خشونت با او حرف می زد و جالب اینکھ وعده ی حکومت 

 تو دیگر حرف نزن ما بھ اندازه ھم مداخلھ کرد و بھ انگلیسی گفت کھکمیتھ  رفیق زن !!می در بلژیک را می داد؟؟اسال
بلژیکی مسلمان کھ حریف جدیدی یافتھ . تجربھ ی ایران برای ھمھ ی دنیا کافی است. کافی تجربھ ی حکومت اسالمی داریم

زن جوان و رفیق ما از نزاع خارج شدند ولی سایر رفقای بلژیکی از ما . بود دریده تر دفاع می کرد و اوضاع حادتر شد
 پلیس ، در صورت درگیریًبسپاریم چون آن ھا ما را تھدید بھ مرگ می کردند و مسلما ن ھا را بھ آکھ ادامھ نزاعخواستند 

. مان تشکر کرد و فھمیدیم لبنانی است و آنارشیست زن جوان از حمایت بھ موقع رفیق. برخورد متفاوتی با ما می کرد
، اما فکر می کرد قدرت گرفتن اسالم تجربھ ی ایران با اطالع بودرادیکال و مسلط از حقوق مردم عرب دفاع می کرد و از 
 اما او رابطھ در خیلی از موارد با ھم اتفاق نظر داشتیماگرچھ . گرایان مثل رأی گیری بھ تعداد طرفداران شان مربوط است

 ن را بھ خارج از میدا سرخوش از پیدا کردن ھمدیگر بحث عمیق تر.مذھب مردم و ایدئولوژی طبقات حاکم را نمی فھمید
  .نزاع موکول کردیم

اما زیاد از ھم دور نشده بودیم کھ دختر با حجاب و خجالتی کھ گویا شاھد درگیری قبلی ما بود، نزدیک شد و پرسید شما از 
اسالمی شما نمی دانید کھ جمھوری .  من سوریھ ای ھستم!گفت اما من ھم از بشار اسد متنفرم! خامنھ ای متنفرید؟ گفتیم بلھ
  .دور جدیدی از بحث... و و این اسالم نیست و . از اسالم سواستفاده می کند

 گروھی از عرب  این بار.دیگر تنش در بین راھپیمایان باال گرفت باربرخالف تالش سازمان دھندگان تظاھرات   راهدر بین
ما دیدیم کھ گروھی از ھمین . ا می دادندر...  و "! گمشو برومبارک"شعارھای ) بھ ظاھر مترقی و سکوالر(ھای الجزایر 

؟ وقتی جویا شدیم فھمیدیم کھ !ھا می دوند و سپس درگیری با یک جوان الجزایری بھ سمت آناز پشت صف حزب اللھی ھا 
 و این جوان با آن ھا درگیر" کمونیست برو گمشو" را تغییر داده اند بھ  آن ھاو شعاراند ھا شده  اسالمیست ھا وارد جمع آن

 در برانگیختن دیگران و ای اسالم گرا چھ شیعھ و چھ سنی سعی و جالب این جا بود کھ ھمین تعداد کم از نیروھشده بود
 چندین بار با پرچم ھای خود بھ سمتی کھ شعارھای اصلی تظاھرات داده می شد .دی مختلف داشتناد درگیری بھ انحاایج

ر دھند و ھر بار با نارضایتی اشکار مردم و تذکر بعضی نیروھای رادیکال ھجوم بردند تا چھره تظاھرات و شعارھا را تغیی
   .و تعجب نیروھای سیاسی بلژیکی مواجھ می شدند

  
ھم این گروه  تشکر می کردند بازبرای حضورشان در برنامھ کھ مسئولین از مردم   راھپیمایی نیز در حالی مسیردر انتھای

مردم عرب ھاج و واج مانده بودند . گری رفتھ و با خواندن اذان اقامھ نماز کردندکوچک و آن دو چریک القاعده بھ سمت دی
زنان و مردان عرب سراسیمھ از محل دور می شدند گویی تحمل دیدن این صحنھ را . نیز انگشت بھ دھانھا و بلژیکی 
انگار می . ما را نگاه می کردندگروھی . بھ سر خودشان بیایدچنین چیزی نمی خواستند باور کنند کھ ممکن است . نداشتند

و سوره ای از  بخشی از برگزارکنندگان کھ مسلمان بودند نیز با اقامھ اذان !"تازه فھمیدیم شما چھ می گویید "خواستند بگویند
  از تظاھرکننده گان یعنی ھمان مرتجعین اعالم کردند کھ باعث دفع سریع-ھرچند کوچک-ھمبستگی خود را با گروھی قرآن 

وھای پلیس و لباس در سویی نیر. بودندبورژوایی " دموکراسی"این  شاھد  و ناراضیھمھ بھ زور. یت باقی مانده شدجمعتر 
 در دیگر سو مرتجعینی در حال خواندن نماز، در سویی دیگر گروھی از برگزارکنندگان ، پلیس مخفیشخصی و عرب ھای

 و این در حال گریز از محل بودند اعظم شرکت کنندگان اما  و بخشگیج و منگ در پیروی از دموکراسی اذان خواندند
  ! اختتامیھ ی یک تظاھرات بزرگ، انترناسیونالیستی، ھمدالنھ و موفق مردمی بود

  
  

  چند درس و نکتھ از راھپیمایی امروز
نیروھایی از چپ . وانایی مبارزه متحدانھ در کنار یکدیگراولین موردی کھ برای ما جالب بود حضور پرشور مردم بود و ت

تا مردم عادی ھمراه شده بودند تا پیشروی مردم در تونس و مصر را حمایت کنند چیزی ... و دموکرات، تا حقوق بشری و 
  ھایدر بین نیروھایی با ایده حتی  و ما در تجربھ ی سال گذشتھ ھم آن را ندیدیمکھ در بین ایرانیان نادر یا نشدنی است

  . یم بودرا شاھد تراقھم نیز افھ نزدیک ب
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با وجود تمام مشکالت و مبارزات مردم در کشورھای عربی و اینکھ اکثر تظاھرکنندگان می دانستند امکان دارد این مبارزه 
در آکسیون ھایی کھ در حمایت از خیزش مردم . بھ انحراف برود اما مردم بھ ھیچ عنوان خشم تظاھرات ھای ما را نداشتند

 برافروختھ تر و خشمگین تر بودند شاید عواملی مانند مھاجر بودن یا تبعیدی ان ایرانی بسیارایران می شد شرکت کنندگ
و عمق سرکوب گری جمھوری اسالمی و ...  اپوزیسیون سیاسی بودن و  پناھنده سیاسی و مھاجر بودن وِبودن، کارگر

   .از دالیل آن باشدتجربھ ی شکست ھای قبلی 
 تن و در 150با اینکھ در مصر بیش از .  بخود جلب کرد تفاوت در فرھنگ مبارزاتی بودنکتھ مھم دیگری کھ توجھ ما را

حتی بوعزیزی سمبل  (اما حتی یک عکس از جانباختگان...  تن کشتھ شدند و بسیاری زخمی و 100تونس ھم بیش از 
و خشمگینانھ یا خندان فریاد  حتی یک شمع ھم روشن نکرده بودند و خوشبختانھ! در بین تظاھرکنندگان نبود؟) مبارزات

این در نقطھ مقابل ایرانیان است کھ از روز اول مبارزات خود تا کنون . سقوط حکومت یا شعار مرگ بر دیکتاتور می دادند
 در این اواخر ھم کھ فرھنگ شمع روشن کردن اما) کھ می تواند نمادین باشد (عکس ھای جانباختگان خود را بر دست دارند

روز از رادیکالیسم افتاد ھ در حالیکھ با گلولھ سینھ عزیزان مان را می شکافتند، ما مبارزات مان روز ب. ه استنیز رایج شد
و جا افتادن فرھنگ مذھبی عزاداری بھ درجات باالیی این امر بھ فرھنگ مرگ پرستی ما . و بھ شمع افروزی تبدیل شد

  . کالیسم مردم از سوی صاحبان قدرتنفوذ سرعت گیرھای رادیمی گردد و  برحتی در مبارزات 
 زد این بود کھ در جدال بین مردم و  میاز خیابان ھای قاھره و تونس جوانھکھ  در این روز  دیگری نیزدرس مھم

اخبار . دیکتاتورھای حاکم، ھمیشھ و در تحلیل نھایی نیرو یا نیروھایی کھ بیشترین سازمان یابی را دارند برنده خواھند بود
 مصر نیز گواه این است کھ در شرایطی کھ مردم سنگر التحریریھ را کماکان و با جان خود حفظ کرده اند، مذاکره رسیده از

آغاز شده و وارد فازھای جدید خود می ) ولی سازمان یافتھخواه قانونی خواه غیر قانونی (دولت با سران احزاب و گروه ھا 
 اخوان احزاب مختلف وسنگر سازی می کردند خبر مذاکره قریب الوقوع کھ جوانان  در جایی خواندیم درست درحالی. شود

واقع صاحبان مبارزه و ھ جوانان دانشجو نیز از میان ھمسنگران خود کھ ب.  در میان مردم پیچید مبارکِالمسلمین با دولت
در مصر قرار بر این . سیم شده استسھم ھا تق. اما فایده نداشت.  بودنداتسخیرکنندگان التحریر بودند بھ دنبال انتخاب کاندید

با اھرم ھای پشت پرده با دولت مذاکره کنند و در خیابان ھا نیز این جوانان باید ... است کھ اخوان المسلمین و البرادعی و 
 امروز ھم در راھپیمایی. تاریخ سرزمین اھرام ثالثھ اینچنین بوده. ًتقسیم کامال عادالنھ است. خون دھند و سرکوب شوند

بروکسل ھزاران نفر در حالی شعار می دادند و می رقصیدند و آواز می خواندند کھ گروه ھای حماس و حزب هللا و اخوان 
تصور سرخوردگی این ھمھ زن و مرد شاد و . با سازماندھی کافی بھ پیشواز قدرت می روند) کم تعداد(... المسلمین و 

امروز زنی تراکت پخش می  (تحادی از این مرتجعین دل آدم را می لرزاندخندان در فردای قدرت گیری یکی از این ھا یا ا
 سازمان و سازمان یافتھ ّجو درس و. !") در میدان بورس درست یک روز پس از سقوط مبارک17قرارمان ساعت : "کرد

کتمان و ست کھ ھم از طرف نیروھای در قدرت اگی، رھبری مبارزات مردم، بردن بذر آگاھی در میان مردم درسی 
تکلیف با دستھ اول . سرکوب می شود و ھم از طرف نیروھایی کھ ھر نوع رھبری و سازمان یافتھ گی را نفی می کنند

 را آگاھانھرھبری سازمان یافتھ گی و جای اینکھ ھ دستھ دوم اما در کوران ھر مبارزه ای ب.  است، دشمندشمن. روشن است
انقالب تعبیر کرده و بعد از چند صباحی با نیروھای چون بھ  مردم را خودیھ ب رسمیت بشناسد، شورش ھای خودھ ب

 گرفتار  از تاریخ نیاموزند ووای بر مردمی کھ. سمت گیری می کنند یا در بھترین حالت رنگین کمان می شوند... موسوی و 
  .موج اینان شوند

 و نبض مان را بھ ا امید بھ رھایی را تنفس کنیم، تاما در پایان ما یکبار دیگر با مبارزات مردم تونس و مصر نفس کشیدم
  . نبض مبارزاتشان دوختیم تا باور کنیم ھر جا ظلمی ھست مقاومت شکل خواھد گرفت
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