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 Political گزارشھا

  
  پری قدمی

  
  ١٣٨٨ آبان ١٣مشاھدات در تظاھرات 
  ستيز اسالمی در لندن  مقابل سفارت جمھوری زن

  
 به مناسبت سيزده آبان مقابل سفارت  تظاھراتی۵ ساعت )٢٠٠٩  نوامبر۴ (١٣٨٨] عقرب[ آبان١٣ چھارشنبه

از فعالين کميته جوانان  يکی عليرضا شريعتما فعالين سازمان زنان ھشت مارچ به ھمراه . ايران ـ لندن برگزار شد
حضور ما در ھمبستگی با .  نيز برای پخش اعالميه در بين جوانان در اين تظاھرات شرکت کرديمانگلستاندر 

چنين  اند و ھم ھای اخير عليه جمھوری اسالمی نقش بسزايی داشته شجويی که در مبارزات ماهآموز و دان جوانان دانش
ھا داده  آموزان به اعتراض عليه ديکتاتوری رژيم شاه مبارزه کرده و کشته  که دانش١٣۵٧ آبان ١٣داشت  در گرامی

 .بودند، انجام گرفت
از نشريه »  سيزده آبان چه روزی است؟«و »  يا بيعت؟سيزده آبان شورش«ھايی تحت عنوان   از قبل نيز اعالميه

  .ويژه نسل جوان آماده کرديم کننده به دانشجويی بذر را برای پخش بين نيروھای شرکت
تری را مقابل سفارت به  کننده سعی داشتند، جای بيش ھای شرکت ھر يک از گروه. ای برپا بود مقابل سفارت ھمھه
خواستند رنگ سبز را  شايد می. ا سعی در برافراشتن پرچم شيرخورشيد داشتندھ طلب سلطنت. خود اختصاص دھند

سبزھا نيز در صدد جبران بودند و توپ ! از بين ببرند، گرچه ديکتاتوری شاه نيز با رنگ سبز سيدی مزين بود
خواستند بگويند   میشايد. ھا رسيدند طلب شان را به نرده چسبانند و رفتند و رفتند تا نزديک سلطنت  سبز سيدیۀ پارچ
شان را سبز سبز کرده بودند و  پالکاردھایۀ سبزھا ھم.  سبز ما بيشتر از پرچم شيرخورشيد شماستۀپارچ
م را می چرخاندم، رنگ سبز بود و مھر چه چش .ھای جانباختگان را نيز به روبان سبز تزيين کرده بودند عکس
شان البته وظيفه خطيرشان حفاظت از رنگ  ين جمع تنھا وظيفهگويی ا! ھای مردم ايران نبود خبری از خواسته. سبز

تبليغ رنگ سبز در بين فعالين جنبش سبز به حدی افراطی شده است که شال گردن سبز و تل . سبز و تبليغ آن بود
ھای اخير، که در اينترنت  خصوص جوانان در ماه از مبارزات مردم و بهھايی که  بند سبز و حتی عکس سبز و دست

طور مثال   به.  را تغيير داده و رنگ سرخ را به سبز تبديل کرده بودند،ترين شکل ممکن پخش شده است ه وسيعب
 ھايش را گرده کرده و فريادش نشانی از تنفربه جمھوری اسالمی   رنگ سرخ روسری دختر جوانی که مشتعکس

چرا که من اصل عکس را ھمان روزھای . با مشاھده عکس بسيار ناراحت شدم  .اند است، به رنگ سبز تغيير داده
ستيز در  خواه عليه رژيم زن اين عکس به عنوان سمبلی از دختران جوان آزادیھا ديدم و  اول در تمامی سايت
چند نفری که در زير . کنترل کنمنتوانستم خودم را . باختگان چاپ شد ھا و جلسات يادبود جان بسياری از تظاھرات
خانم با اين پوسترمشکلی داری؟ لبخندی از سر :  وقتی نگاه خشمگينم را ديدند  گفتند،بودنداين پالکارد ايستاده 
ھا ھستند و ھر روز کبود و  مردم برای چه در خيابان! فقط کسی به من صادقانه جواب دھد: تمسخر زدم و گفتم
  ؟شوند شان می ھای زخمی روانه خانه
  : مردی به من گفت
  . خب معلومه آزادی

  : گفتم 
  کنيم؟  برای چه اينجا تظاھرات می ما

  : دوباره مرد گفت
  .مبارزات مردم پشتيبانی از 

  :  من گفتم 
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  :مرد متعجب به من نگاه کرد و گفت!  کنيمسانسورھا و تصاويرشان را   عکسھا،  خواسته اما نبايد
کس دختر معترض را نشان دادم ع.  خانم به من بگو جريان چيست؟ من فقط واسه ھمبستگی و پشتيبانی با مردم آمدم

  :بودی گفتعکس را قبال ديده . و گفتم به اين عکس دقت کن
  : آره يادمه گفتم

  :اش چه رنگی بود؟ گفت  روسری
  :و من گفتم  قرمز 

 بی شرمی را می بينی، می خواھند تمام مبارزات مردم که بر عليه ستم و استثمار و ديکتاتوری است به نام جنبش 
 وقتی . نه موسوی و نه کروبی دلش برای مردم نسوخته است. اين يک نمونه کوچک است!ره کنندسبزشان مصاد

تا ن چه می کنند؟   آگاه باشيد که با اھداف انقالبی،عکسی از کارزار مبارزاتی عليه رژيم را تغيير و تحريف می کنند
  !تر شدرز صف جنبش سبز دور و دوو ا. مانم من اينجا نمی. حق با شماست: مرد حيران و ناراحت به من گفت

دانيم موسوی کيست و کروبی چه اھداف شومی در   پسر جوانی جلو آمد و شروع کرد گفتن که ما می. اما او رفت
  :اما راه چاره چيست؟ نگاھش کردم و گفتم. سر دارد

اش بعد   کن با عکس واقعیپوستر را نگاه کن و مقايسه. استفاده به نفع خود می کنندء اما آنان از حضورمن و تو سو
کرد آن   اطالعيه نشريه دانشجويی بذر را پخش می،در اين بين بود که فعال کميته جوانان داشت. خودت قضاوت کن

ھايی از اين  صحبت. جا خواند و با من شروع به صحبت کرد پسر جوان با اشتياق ھر دو اعالميه را گرفت وھمان
نژاد   اما حاال مردم را متحد کرده و توانسته عده زيادی را عليه احمدی،ودهوزير ب درسته که موسوی نخست: قبيل

  :پاسخ من به او اين بود که. حمايتش کنيم فعال  پس بھتر است،تحريک کند
 ،ھا برويم قبول دارم بايد به خيابان. ای شده تا فرصتی دوباره به بودن جمھوری اسالمی بدھد  موسوی وسيله

  .جناحی از مترجعينروی  ه  دنبال نه به بايد با ھم بود ولی .  را  در طی سی سال بخواھيممان مطالبات پايمال شده
له ما بودن يا نبودن اين شخص به عنوان مسأ. تکرار کنيم نبايد ، نسل قبلی ما کردند١٣۵٧سال بھمن اشتباھی که در 

بيند، حتی برخی از  خطر سرنگونی را میای که  ، که  دوره سيستمی روبرو ھستيم با بلکه ما.جمھور نيست رئيس
موضوع اين نيست که موسوی مردم . گرانه را حفظ کند کل نظام ستم تا بتواند ،کند خدمتگزاران خود را قربانی می

خواھد جمھوری  موسوی می. ھای او خواھد مردم متحد باشند؛ به گرد شعارھا و خواسته او می. را متحد کرده است
تر، نه يک  گويد جمھوری اسالمی نه يک کلمه بيش برای ھمين ھم می. رنگونی خالص کنداسالمی را از خطر س

 . باشد، پيش بگذاريم ھای خودمان را  که در مقابل رھبران سبز می بنابراين ما بايد شعارھا و خواسته. تر کلمه کم
بين سبزھا  در . با من بود،رفتم  میھر جا که. ھايم را تاييد کرد و  تا پايان تظاھرات کنار من بود پسر جوان پاسخ

ھای قبلی ديده بودند، مشتاق جلو آمدند  عده ای که مرا در تظاھرات. به ظاھر دو صف سبز بود. انشعاب رخ داده بود
کنار ما باشيد و ما را . ما با شما که جمھوری اسالمی را نمی خواھيد موافقيم! و صدايم کردند ما راديکال شده ايم

 پرسيدم تفاوت شما با آن گروه ديگر سبز چيست؟ ، از جمعی که به ظاھر خود را راديکال می دانستند.کنيدحمايت 
خواھيم آن  ھا دولت سبز ملی می خواھند و ما مثل شما جمھوری می  ميدانی آن:دوستی صميمی و مھربان پاسخ داد

در جوابی که به من داد صداقت موج . آزادی زندانيان سياسی را می خواھيم مثل شما  ما نيز.ھم جمھوری ايرانی
!  اينجا ھم صف دفاع از مبارزات مردم نيست! جای من اينجا نيست: اما من ھم به خاطر صداقتش گفتم،ميزد

به . کند غايت انحرافی است و خود اين شعار در را بر روی بسياری از انحرافات باز می جمھوری ايرانی شعاری به
  :او گفتم

مان يکی  يک خواسته مشترک ھدفباخواھيم، اما صرف  ھم آزادی زندانيان سياسی را می درست است که ما 
  : گفت!شود نمی

خواھيم، اما با  اش را می بله ـ سرنگونی: خواھيد؟ پاسخ دادم  خب مگر سرنگونی حکومت جمھوری اسالمی را نمی
  .کش جامعه باشد  مردم زحمتۀاھدافی که در خدمت تود
يا حسين «، » باراک حسين اوباما يا با اونا يا با ما «:گر سبزھا شعارھای خود را سر دادنددر ھمان زمان صف دي

 ھمان  نيز،و گروه ديگری که خود را راديکال می دانستند» هللا اکبر«، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد» «ميرحسين
  .کردند شعارھا را تکرار می

اش  اھم بود از شنيدن شعاری که خطابش به اوباما بود خنده پس از بحث در مورد موسوی ھمردوست جوانی که
 و من نگاھش کردم و پرسيدم نظر تو له ايران را حل کنند؟ھا مسأ گويند آمريکايی ھا می يعنی اين: گرفت و گفت

چيست؟ جواب داد که صد در صد مخالف اين شعار ھستم و شاکی بود که چه کسی اين شعار را ترويج داده که اين 
  .شود ن تکرار میچني

 فعالينی ازيک گروه چپ ميزی گذاشته بودند .به انتھای جمعيت سبزھا رسيديم. چرخيديم کنندگان می در بين تظاھرات
، از آنان پرسيدم مشکلی با سبزھا آور بود کنار صف سبزھا برايم تعجب. کردند شان را پخش می ی ھا و اعالميه

  نداريد؟ 
که با چه بدبختی توانسته ميزش را بچيند، مردی که خود را انتظامات گروه سبز خواست توضيح دھد  که می ھمين
مگر : من به او گفتم! دانست با صدايی خشن و خشک گفت ميزتان را کنار ببريد آن طرف، بريد از ما دور شويد می
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به او ! اند تنگ نکردهات که   گويی ميزشان را کجا ببرند؟ جايی از تو و دار ودسته که می! اينجا ملک پدريت است
. نگاھی غضب آلود به من کرد و ھيچ نگفتمرد . مبصر کالس نيستيد. ايستيم و ربطی ھم به شما ندارد گفتم اينجا می

ھا  درآوردی مرا ياد لباس شخصینگليس ای که پوشيدی و خودت را به شکل پليس ا اما من ادامه دادم تو با اين جليقه
گويی ! ولی تنھا فرقت اين است که باتوم به دست نداری. امی اوباشان رژيم می اندازیھا و پاسدارھا و تم و بسيجی

با فاصله ای از من دورتر پسر جوانی که او ھم . خواست خشمش را آشکارتر کند خيلی ناراحت شده بود، اما نمی
  .بخند زدانتظامات بود، جليقه اش را از تن کند و گفت اين جليقه باعث خجالت من است و به من ل

سفانه بسياری از گير بود، اما متأ  پسر و دختر چشمحضور جوانان. در اين تظاھرات صدھا نفر شرکت کرده بودند
رھبری سبزھا در خارج نيز تالش دارد که . اند که متعلق به آنان نيست اين جوانان ناآگاھانه در صفی قرار گرفته

  .کنندھای راديکال و اساسی دور  جوانان را از خواسته
توان اصالح طلبانه و  کردم، که تفکرات جريان سبز را حتی نمی کردم به اين فکر می جا را ترک می زمانی که آن

اينان قصد دارند با تمام امکاناتی که در ايران و در خارج دارند، به مردم بقوالنند که شب . رفرميستی تلقی کرد
به مردم بگويند که خيال زير و ! می خوب است اما با موسویبه مردم بقوالنند؛ که جمھوری اسال. ھمان روز است

با خود فکر کردم که وظايف ما بيش . ستيز را از سرتان خارج کنيد غايت زن گرانه و به رو کردن اين مناسبات ستم
   . توانيم خالف اين موج شنا کنيم فکر کردم که می. از پيش سنگين است

 

  
 بدون تحريف و سانسور.  ا موجود می باشدھ در تمامی سايت) اصلی(عکس فوق 

  

  
وسيله بتواند مبارزات مردم بر عليه جور و ستم را به نام خود   تا شايد بدين،عکسی که جنبش سبز تحريفش کرده است

 !مصادره کنند
  
  

  ـ انگلستان) ايران ـ افغانستان (مارچفعال سازمان زنان ھشت  ـ پری قدمی
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