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  مشاھدات  و مشاجرات
   ژوئن پاريس٢٨ در تظاھرات 

  
  

زار    بعدازظھر تظاھراتی از جانب تشکل مستقل ايرانيان در يکی٢ديروز يکشنبه از ساعت  از ميادين شھر پاريس برگ

ه .  نفر رسيد٣٠٠ تعداد جمعيت به  ٣شد،  تا ساعت  ه غالب ب سوی  ک ان فران ترکيبی از چھره ھای جوان، زنان و جوان

امال ه در ميان اين جمعيت افرادی ديده می شدند که ب. توصيه  ھمکالسی ھای ايرانی شان آمده بودند ز ک شکل اغراق آمي

  .ادی  نيز مچ بند سبز به دست خود بسته بودندتعد. سبز پوش بودند

خاطر ه ی مودبانه به من نزديک شد و گفت خوب می شد بئيه کردم، آقا از ھمان ابتدا که شروع به پخش اعالميه و نشر

ه ! ھمبستگی سبز می پوشيديد، با تعجب به او گفتم ھمبستگی با کی؟ گفت با مردم ايران تم ک انی گف ال مھرب ا کم م ب من ھ

رده امم ونی . ن برای ھمبستگی با خودم و مردم ايران رنگ سرخ را انتخاب ک رای من رنگ سرخ رنگ دگرگ چون ب

ه می  وتر از رنگ سبز موسوی است ک سيار جل ا ب کامل نظام موجود است و خواسته ھا ی اکثريت مردم در اين روزھ

ا ی را احي المی خمين ام اس د نظ دءخواھ ين چي.  کن ت او چن د، گف صبانی ش ه استع رای . زی نگفت ويم ب دم بگ ار ش ناچ

ھمبستگی با خودت و مردم ايران بھتر است سعی کنيد واقعيت را خوب ببينيد و برای يک بارھم که شده با خواندن بيانيه 

  .ھای موسوی حداقل به او ھم وفادار باشيد
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ن نظام ھم چنان که در حال گفتگو با چند زن بودم که می گفتند ما ھم مخالف کل اين نظام ه در اي  ھستيم و روشن است ک

ع ھيچ ه نف سته است؛  ب ن نظام واب شار و  ھيچ تحول دمکراتيکی، نه با موسوی و نه با ھيچکس ديگر که به اي يک از اق

ن  د ت رد، چن طبقات جامعه  انجام نمی گيرد،  ناگھان از بلندگو صدای محسن مخملباف به گوشم رسيد که سخنرانی می ک

 چون ی جمعيت فرياد می زدند، خجالت بکش بازجوی جنايتکار، چرا اجازه می دھيد چھره ھای بدنامخمشگين در ميانه

  . مخملباف در نقش رھبر اپوزيسيون و صدای مردم ايران حرف بزنند

ران بنيانگذاری  دئولوژيک اسالمی را در اي ينمای اي ا س خانم جوان بغل دستی از من پرسيد اين مخملباف کيه گفتم اين آق

مک ن را نمی دان وده من اي ازجو ب ی ب د حت ارد، می گوين يلم ھ رای ساختن ف م ب ا می دان د ئ ام ه نصوح"ی مانن ه " توب علي

اه سای زندان ھمکاری کرد بؤ مخالف نظام جمھوری اسالمی، با رنيروھای يلم او را مرتب ه ًعالوه  ف دان ھای دھ  در زن

ا را نمی .  برای شکستن روحيه زندانيان سياسی نشان می دادند۶٠ ن چيزھ چھره اين زن جوان در ھم رفت، گفت من اي

ه  اف حرف می زد و من در حال ھوای دھ ن ۶٠دانستم، ھم چنان که مخملب اف در اي دانيان و نقش مخملب شتار زن   و ک

اريس  د پ را ی جدي ه ھای ساختمان اپ االی پل ر از ب ه بنظام مذھبی بودم، ناگھان يک توپ پارچه سبز به درازی دھھا مت

  . سوی ماشين بلندگو و سخنرانان کشيده شد

ان افکار مترقی .حال نوبت ھنری لوی است ستی  در مي ايالت صھيوني ل تم ه دلي ه ب سوی ک سوف دست راستی فران  فيل

ان  ی از آن د وقت فرانسوی بسيار بدنام است ، حضور وی موجب شد که تعداد زيادی از فرانسويان تظاھرات را ترک کنن

شان را پرسيدم گفتند که تبليغ شده بود اين تظاھرات از طرف ايرانيان مستقل است اما کامال روشن است دليل عصبانيت 

ه من . که  از طرف جريان راست در قدرت سازماندھی و حمايت شده است و شما ھمگی فريب خورده ايد به او گفتم البت

ن تظاھر ه در اي الم نيست از ھمان توپ پارچه سبز و حضور مخملباف فھيمدم ک ستقل و س ه م اکم است ک انی ح ات جري

ردم  ه م ارزات حق طلبالن د حامی مب ا جان و دل می خواھن د ب گرچه  دھھا انسان شريف که امروز در اينجا گرد آمده ان

  .ايران باشند و از اين ماجراھای پشت پرده بی خبرند

سر جوانی ھم چنان در ميان جمعيتی که در حال چاق سالمتی و پيدا کردن دوستان  ر و پ بودند، گشت می زدم که به دخت

م چپ . برخوردم، بسيار صميمانه اعالميه و نشريه گرفتند به من گفتند نشريه دانشجويی بذر را می شناسند و خودشان ھ

رار است تظاھرات  ه ق د ک ه بودن ا نگفت ه م د ب ا کلک زدن ه م ا ب د اينھ د، گفتن ا چکار می کني ھستند به آنھا گفتم پس اينج

ل احمدی . (باشد" بزھاس" اين روزھا سبزھا يعنی کسانی که می خواھند از ميرحسين موسوی و خواسته ھای او در مقاب

ی ). نژاد حمايت کنند د وقت اريس را معرفی کردن شجويان در پ سوی  از کنفدراسيون دان ه ٢آنان پسر جوان فران  اطالعي

ه ای و اوض" ندا"زنان ھشت مارس به زبان فرانسه را در مورد  ا ب رد و گفت لطف تقبال ک اع کنونی  به او دادم بسيار اس

  . آدرس  به يکديگر داديم که در آينده فعاليت ھای مشترکی را انجام دھيم. ميل ما ارسال کنيد تا ما تکثير کنيم

ان ف تم  يکی از زن وتر رف ه جل يد کمی ک ه گوشم رس ری از نزديک ب اھو و درگي از صدای ھي ال گرم گفتگو بودم که ب ع

شانه است«سياسی پاريس را ديدم شعار به زبان فرانسوی  م ن اال ٣در قطع آ » موسوی بھانه است، کل رژي  را محکم ب

ترسيد ما ھمه نترسيد ن«سوی وی حمله ور شده بودند و او را ھل می دادند، صدای شعار بلندگو ه گرفته بود، چند نفری ب

رچم سه رنگ . ه کرده اندم چرا به او حملماشت بفھذنمی گ» با ھم ھستيم ا پ د ب رد تنومن د م م چن را ھ از پله ھای باالی اپ

رون دازش بي ر بن و بگي ه اش ه يق شيدند ک ی ک ده م يد عرب ير و خورش ای ! ش ره ھ ی از چھ اندم يک ه او رس ودم را ب خ

يس را ص"  جمھوريخواه" اوری پل ائين ني نمپاريس  در حال مشاجره با  او مرتب می  گفت اگر اين شعار را پ . دا می ک

 حق دارند اينجا نيز مرتب به او ھجوم می آورد و می گفت  خانم) نمی دانم از گرما يا از ھيجان بود (خانمی برافروخته 

  !ولين تظاھرات اعالم کرده اند را دادؤی که مسئفقط بايد شعارھا
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ه پخش می کرد راه من است و داشت اعالمي ز ھم . ناگھان دلم فرو ريخت يکی از فعالين افغانی تشکل ھشت مارس  ني

وره  ان از ک ر آن وھين و تحقي ل ت د و در مقاب ی بيفت نگران شدم  که گير يکی از اين سلطنت طلبان و شوونيست ھای ايران

سيجی دسه ايم گفت که ھنگام پخش اعالميه در مورد قتل ندا بسرعت او را پيدا کردم اما دير شده بود بره ب. در رود ت  ب

د ئھا، و توضيح نظراتش آقا ی به او حمله می کند و می گويد شما افغانی ھا باعث بدبختی ايران شده ايد چرا برنمی گردي

  ! برويد کشورتان

ه ا ر پس از سخنرانی کريم الھيجی و مخملباف بود که از بلندگو مرتب پخش می شد ک ن تظاھرات يک تظاھرات غي ي

اين تظاھرات  شعارھای سياسی عمال در جھت خواسته ھای سياسی مشخصی در . اينجا بود که گيج شدم .  سياسی است

ر سياسی است ی . چارجوب جمھوری اسالمی و ميرحسين موسوی را می دھد، چرا می گويد اين تظاھرات غي ه وقت البت

  ! موقعی که خورشيد در ميانه آسمان است می توان گفت که نيمه شب استفريبکاری متد و روش کار باشد، حتی

ده ه يکی ديگر از فعالين ھشت مارس که اعالميه ھايش تمام شده بود، ب اقی مان داد کمی ب م تع رای من ھ د ب سوی من آم

افی استبرخی صميمانه می گفتند ما چند نفريم يکی . بود، تقاضا برای اعالميه به زبان فرانسه زياد بود د ک ا بدھي ه م . ب

د د شعارھای . چند دختر و پسر جوان آدرس سايت گرفتند که روی سايت بروند و اعالميه ھا را بخوانن ز می گفتن ا ني آنھ

  .مردم ايران را از رسانه ھا ھم شنيده ايم بسيار جلوتر و پيشروتر از اين تظاھرات است

ه مچ سوی جوانی می روم که به گوش و زبان و ابرو حلقه ب م ب د سبزی ھ رده و  مچ بن زان ک زی آوي ه ھای کوچک  فل

شجوی چپ است و در  ان دان ه جوان ق ب ذر متعل شريه ب ن ن ويم اي ه، می گ بسته، از او می پرسم فارسی بلدی می گويد بل

تند می مورد آينده و مبارزات کنونی نظرات و آلترناتيو ديگری را مطرح می کنند، می گويد اينھا معتقد به سرنگونی ھس

ه سرنگونی ه اصالحات ھستم و ن د ب ا. گويم بله، می گويد نه من نمی خواھم  چون من معتق ی در چ ويم ول رچوب می گ

 دينی ھيچ چيز را نمی شود اصالح کرد چون قانون اساسی ما متکی بر شريعت است و حرف خدا را کسی يک حکومت

به ھم ای ميل رد و بدل می کنيم تا در مورد اسالمی واقعی .... .می گويد اينھا اسالم واقعی نيستند . حق ندارد عوض کند

  . بيشتر با يکديگر گفتگو کنيم

ده ٣ساعت از  ه آم وديم جمعی ک ستاده ب ار اي د، جمعی در کن ه حرکت می کن  بعدازظھر گذشته است تظاھرات شروع ب

دا. نظرات خود را به آنان بگويمبوديم از اين فرصت استفاده کرده با مردم گفتگو کنيم، نظرشان را بدانيم و   ءاز ھمان ابت

راه  د در شعار و در روش ھم روشن شد  که اين تظاھرات متعلق به يک نگاه و جريان خاص است جريانی که می خواھ

تالژی ".  کندءانقالب اسالمی را احيا"با موسوی  ه"نوس ه ۵٧سال " شعار وحدت کلم ا روحانيت ب ه منظور وحدت ب  ک

 دستی در سياست داشته اند اوج گرفته است، می ًبود، در برخی از جريانات سياسی و افرادی که سابقاسرکردگی خمينی 

د" سرنگونی بدھيم"گويند برای حفظ ھمبستگی با مردم ايران نبايد شعار  ران . مردم ايران سرنگونی نمی خواھن ردم اي م

  .اھرات جا می شدبرای اينان، جمع يک دستی شده بود که زير توپ پارچه سبز اين تظ

ه می  تند، برخی دوستان خوب و شريفی ک ه صف پيوس د ب ا تردي ستادند برخی ب رد برخی اي صف شروع به حرکت ک

ه ا ردم ب ارزات م ا مب ستگی ب زه ھمب ا انگي ز فقط ب تندشناختم و بسياری ديگر که نمی شناختم ني ن صف پيوس د . ي ھر چن

ان جمھوری اسالمی والن و دست اندرکاران اين  تظاھرات با ھمه ؤمس احی از حاکم ا جن ستگی ب ابزار ممکن مھر ھمب

  .عليه جناح ديگر را  بر اين تظاھرات حک کردند

اتی چون  ار"در پايان انتھای صف تظاھرات پرچم سبز بيرنگی نيز به چشم می خورد که در پشت آن جريان اد ک و " اتح

راد سرشناس " هجمھوری خوا"دھھا چھره ريز و درشت طيف توده ای اکثريتی و  ابقا چپ و برخی اف راد س و برخی اف

ا می گرا ھاسياسی از مل ار ديگر   جمع  شده بودند که با چھره ھای بشاش سرخ شده از ھيجان و گرم تند يک ب ی خواس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

شی . پيوندتان مبارک را تحقق بخشند" ی، مجاھدئفدا"شعار  اريخ نماي ن تکرار ت ا اي ودام ز ب ن . درخشان از طن را اي زي

دا ود و ئف ده ب وده ای ش سی،  ت ال دگردي د"ی در طی سی س سن " مجاھ ه مح سی يافت ی دگردي ون حزب الھ سی چ م ک ھ

  . مخملباف نبود که در صف نخست تظاھرات قرار داشت و اينان دوان دوان به دنبال او روان بودند

اما حسن حضورما در آغاز .  بوداين تظاھرات نمايشی در چندين پرده از توھم، فريبکاری آگاھانه و زرنگی ھای رندانه

خصوص جوانان که در اينگونه تظاھراتھا شرکت می ه اين تجمع، روشن شدن اين واقعيت مھم بود که بسياری از مرم ب

کنند نه تنھا اطالعی از ماھيت گردانندگان آنھا ندارند بلکه به محض اينکه از ماھيت اينان مطلع می شوند، ضديت خود 

ی است گوشزد می أاين مس.  نشان می دھندين جرياناترا با ا له بار ديگر وظيفه ای را که بر دوش ما انقالبيون نسل قبل

ان . کند تا مرتبا حقايق تاريخی را برای نسل جوان بازگو کنيم از طريق ھمراھی با موج سبز نمی توانيم وارد گفتگو با آن

م کنجکاوی را در ت کنيم کامالأيت اين جريانات بشويم،  وقتی جردر باره ماھ  خالف موج حرکت کنيم آنگاه قادر شده اي

ر  ه ب ذھن جوانان تشنه دانستن برانگيزيم، در اين صورت نسل جوان قادر خواھد شد نه فقط تمايزات را ببيند بلکه آگاھان

د اريس  در روز يکشنبه، مينتظاھرات اير. پايه تمايزات واقعی دست به انتخاب سياسی بزن ان پ واني ود از اتور ک چکی ب

  را به صحنه آورده استآن صحنه پر تناقض امروز جامعه ما که ھرکس ھر ھنری دارد 
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