*ﺟﺸﻦ اوﻣﺎﻧﯿﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎ
ﺳﮫ روز ﺑﺎ  600ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ  13 – 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1930
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺳﺎل ھﺎی ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و دوﺑﺎره از ﺳﺎل
 1956در دوﻣﯿﻦ آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﺟﺸﻦ اوﻣﺎﻧﯿﺘﮫ« ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ را ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻠﮑﮫ
از ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اروﭘﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻮادار و ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮﻗﯽ و
روﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﻈﺮی از ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺪھﺎ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﺪار
ﮐﺮده و در ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺳﮫ روزه ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻏﺬاھﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﮭﺎن ﻟﺤﻈﮫ ای از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ »ﮐﻮرﻧﻮو« ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ اوﻣﺎﻧﯿﺘﮫ در ﺣﻮﻣﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮج ﻣﯽ زد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﺟﻮاﻧﺎن
ﺣﻀﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻣﯿﺰﮔﺮدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﮐﻨﺴﺮت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮﯾﮋه »ﻣﺎﻧﻮﭼﺎﺋﻮ«
در روز ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮه ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ،اﻣﺴﺎل اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﺪارک ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺮاﯾﮫ ﻏﺮﻓﮫ
ای از آن ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  7000اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﻣﺒﺎرزات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ
ﮔﻮش ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮد ،رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آزادی ﺧﻮد و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﯽ وﻗﻔﮫ طﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻓﺸﺎی ھﻤﮫ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش دارﻧﺪ
ﻣﺒﺎرزه و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺮدم را ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ در اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺟﮭﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﯾﻢ.
ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﺮان در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد و ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﯿﻒ و ﺳﺎک
ﺷﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ از اطﻼﻋﯿﮫ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺮوھﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ در دﺳﺖ ﻣﺎ اطﻼﻋﯿﮫ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﯿﺘﺮ »ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان اداﻣﮫ
دارد« و ﯾﺎ »در اﯾﺮان ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد« را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﻮی ﻣﺎ آﻣﺪه و آن اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎ را ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،از ﻗﺒﻞ ،ﭘﻮﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﮫ »ﺗﺸﮑﻞ زﻧﺎن
ھﺸﺖ ﻣﺎرس« در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزات ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ،آﻣﺎده ﮐﺮده و طﯽ ﺟﺸﻦ آﻧﮭﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
دھﮭﺎ ﺣﺰب ،ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و
ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادی روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺿﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﺎ ھﻢ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ را ﻣﯽ دھﯿﻢ ﭘﺲ
در ﮐﻨﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دول ﻏﺮﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ و رژﯾﻢ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادﯾﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻏﺮب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﺮدم
اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ازادﯾﺨﻮاه ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ اطﻼع دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ و آزادی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن

دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ دوﺑﺎر آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1953ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺎه را ﮐﮫ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آوردﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  1979در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ﻧﯿﺰ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻋﺪه ای را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه ای ﮐﮫ ﻣﮭﺎر ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ھﺪف دول ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در اﯾﺮان
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ژﺳﺖ ھﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻏﺮب ،ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎن واﺑﺴﺘﮫ
اﺳﺖ و ........
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻓﺮاد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﯾﺐ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺎن از اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮب
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« از اﯾﺮان ﻣﯽ دھﻨﺪ :ﯾﮏ طﺮف ﻏﺮب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دارد و ﯾﮏ طﺮف رژﯾﻢ اﯾﺮان ،و اﯾﻦ دو طﺮف ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ!!!!
در ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺑﺮ ﺳﺮ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻮھﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮان اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد راه ﮐﺎرھﺎی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اش ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و رﺳﻤﺎ زﻧﺎن را ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻤﺮد و ﻣﺮدم را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭼﻮﭘﺎن دارﻧﺪ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ ازادی ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی ھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎم ﺑﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد در دھﮫ ھﺸﺘﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻮد و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل او ﺑﻮد ھﺰاران
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه اﻋﺪام ﮐﺮد و در ﮐﻞ دھﮫ  80ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮد ھﺰاران ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
دﻣﮑﺮات و ﻣﺠﺎھﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و  ....ﺑﻌﻼوه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮی آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ھﺎﯾﺶ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش اﺳﻼم ﻧﺎب اﺳﺖ و ....
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺮم در اﯾﺮان ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻓﺮم ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﺎزی ﺑﺎ واژه ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ھﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ....
ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﮭﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ،ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ و
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﺑﻮد ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﮐﻤﺒﻮدش ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از طﺮﻓﺪاران ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان
)ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻻت و ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( ﺑﺸﺪت از ﺳﺨﻨﺎن زﻧﺎن ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﺮاﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎظﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺠﺎی ﺻﺮف ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ در ﻏﺮﻓﮫ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻏﺬای ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﻞ ﺟﮭﺎن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺎ ﻗﺮﻋﮫ ﺑﻨﺎم ﻏﺬای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ »ﭘﺎﺋﻼ« اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا دوﺑﺎره ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و رﻧﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رھﮕﺬر ﻓﺮاﻧﺴﻮی در آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎ را ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم،
ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﻼﻣﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻮا ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻮد و ﺑﺎد ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣﺤﻮطﮫ »ﮐﻮرﻧﻮو« را در ھﻮا
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻨﮭﺎ راه ﻓﺮار ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮد و ﺧﺎک ،ﺧﻮردن ﭼﺎی در ﻏﺮﻓﮫ دوﺳﺘﺎن »ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ« ﺑﻮد .ﺗﺎ
ﻏﺮوب روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ.
ﻣﺮدم ھﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺟﺸﻦ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﺎزه وارد ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﺮﺗﮭﺎی
ﻣﻮزﯾﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻨﺮی در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﻮج ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ
و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ وﻟﻮ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﮭﺮھﺎ دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد ھﺮﮐﺲ ﯾﺎدﮔﺎری از اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﻗﺖ اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻓﺴﻮس ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات و
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