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   از فعالين تشکل ھشت مارسمھشيد

  ٢٠٠٩ اوت ٨پاريس 
  
  

  گوشه ای از افکار عمومی غرب
  در مورد ايران  در آکسيون ھای ھفتگی پاريس

  
ا ٣از ساعت وعده ھر ھفته ما  شنبه فرا رسيد،  ا ۵ ت رای گفتگو ب اريس، ب ادين شھر پ دازظھر در يکی از مي   بع

ار أدر مورد روند اوضاع  و سرانجام تمردم، در جريان قرار دادن افکار عمومی  داوم حمايت افک کيد بر ضرورت ت
ده و .  عمومی غرب از مبارزات آزاديخواھانه مردم در ايران ا گردھمايی ھفتگی ما نقش  رسانه ای زن رو در رو ب

د ی کن ا م ردم را ايف د .  م ورد رون درت را در م زرگ در ق ای ب انه ھ ری رس موم خب اريم س م ناچ ع ھ ی مواق برخ
  .رخدادھای ايران خنثی کنيم

اگون  مانند ھر ھفته با نمايشگاه عکس و پخش تراکت ٢٠٠٩ اوت ٨گردھمايی روز شنبه  ان ھای گون سازمان زن
 که شد بيانيه ھای مختلف ھشت مارس قرائت . شدآغاز خير مردم در ايران در مورد خيزش ماھھای اھشت مارس 

ابه مورد توجه عابران قرار گرفت و  ادل نظرھ ا و تب سيار بحث ھ ايع . دامن زدی ب ود وق وم ب ه معل ابران ک ر ع اکث
د، ھفته دنبال کرده بودندطیايران را در  ارزاتی بودن ايی .  از ما جويای آخرين اخبار مب ه، شاھد در گردھم ن ھفت اي

ز  » پيروزی -  مبارزه-اتحاد«فرانسوی با باندرول حضور گروھی از آنارشيست ھای  ان ني وديم، آن ار خود ب در کن
ار . ھستنداھان پايان تئوکراسی در ايران خو ن ب ران« اي دتی در اي دانيان سياسی و عقي اع از زن ضمن » انجمن دف

ه  ن ھفت سيون اي ت از آک ارس«حماي شکل ھشت م ا ءاز اعضا» ت ه ب ود ک ته ب واداران خود خواس  و  دوستان و ھ
  .شرکت خود از آکسيون ھای ھفتگی اين تشکل حمايت کنند

ه سه دختر جوان فرانسوی که اصليت مراکشی داشتنددر ھنگام پخش اعالميه،  ا  به ما نزديک شده و پرسيدند ک آي
 که جمھوری اسالمی به آنان توضيح داده شد. نيد  برای تبليغ اسالم استفاده می ک»جمھوری اسالمی«شما از لفظ 

يمحاکم  سياسی حکومتنام  ام ديگری را استفاده کن وانيم ن ا نمی ت ران جوان اصرار . در ايران است و م ن دخت اي
ن خواسته ای است به آنان گفته شد. له شخصی است و نبايستی وارد سياست شودأک مسداشتند که اسالم ي ه اي  ک
درت سياسی » اسالم سياسی«سفانه در ايران أ متالھاست مبارزه می کنيم ولیکه ما برای آن س  يعنی اسالم بمثابه ق

  . حاکم است
ران را  ردم اي دختر جوانی اھل ونزوئال می گفت که وی خود را با جبنش مردمی ايران نزديک می داند و مبارزات م

ل ھضم نيستزوئال يس جمھور ونئرز ووی می گفت که اصال موضع چاو. حمايت می کند رايش قاب اد اوی . ب عتق
یچاووزداشت که  ن شکل   ديوانه ای بيش نيست که عل ه اي ذرد ب ران می گ ه دراي ايعی ک رغم اطالع داشتن از فج

  .تھوع آور از احمدی نژاد حمايت می کند
ی يک شرکت گفت که من برامی .  سئوالی کنم شما نزديک شد و پرسيد می تونم از مايک پسر جوان فرانسوی به

را در ازای  د م ه تھر٧٠٠٠٠نفتی در پاريس کار می کنم و اين شرکت می خواھ ورو در سال ب ا در  ي ان بفرستد ت
ول نکنبه او گفتيم . ت کار کنم آنجا در شرکت نف شنھاد را قب ن پي در ضمن خارج . که اگر وجدان سياسی داری، اي

و باشه ايی دناله می توأن مس، اياز وجدان سياسی اگر فقط کمی حس کنجکاوی در ت ه ھمانج و را ب ه بکشاند  ت ک
ر ( قرار دارد زامرو" کلوتيلد ريس" ارزات اخي دختر جوان فرانسوی که به جرم ھمراھی با دوستان ايرانيش در مب

د ری آوردن راف گي شی اعت شکر  . )دستگير شده است و چند روز پيش او را  با روسری به دادگاھھای نماي ضمن ت
  . کيد کرد که از جنبش مردمی ايران حمايت می کندأتما، از بحث ھای 
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ژاد «دو جوان افغانی با شعار  ر احمدی ن ر جمھوری اسالمی–مرگ ب ا » مرگ ب د و از حرکت م ا آمدن ان م ه مي  ب
ه . اظھار خشنودی کردند رد ک ج و ستمی می ک ام جمھوری اسالمی حکايت از رن حضورشان و نفرت شان از نظ
يش از جمھوری اسالمی بطو ر ب ستماتيک طی دو دھه گذشته ب در سي رده چن ران روا ک انی در اي ون آواره افغ  ملي

  .است
شا ای خانم نويسنده د ءضمن اينکه تراکت را می گرفت، گفت که مايل است به نحوی از حرکت اف اع کن ا دف گرانه م

ود، مت در سرکوب مراو که بشدت از تصاويری که نمايش گوشه ای از سبعيت جمھوری اسالمی ود، أدم ب ثر شده ب
  .  دنيا قرون وسطا را پشت سر گذاشته است ، ديگر چنين اتفاقاتی نبايستی در قرن بيست ويکم بيفتد می گفت 

ه اينکه مرد ا توجه ب موسوی حسين  فرانسوی می گفت حال که مردم خواھان رفتن جمھوری اسالمی ھستند و ب
ون ذھن ؤن سبه او گفته شد ايچه کسی آلترناتيو است؟ کيد می کند، أ تجمھوری اسالمینظام روی حفظ  م اکن ال ھ

ات بدون شک گسترش مبارزات مردم،البته . بسياری از فعالين اين جنبش را بخود مشغول کرده است  ، طرح مطالب
ری  ه شکل گي ی ب ه شود، کمک مھم ه ای آزاد و عادالن از جامع ه س ه زمين ه ای ک ای مشخص و پاي ته ھ و خواس

  .  در دل اين مبارزات استآلترناتيو
ی سيون ھفتگ حالی از آک راز خوش ی ضمن اب وان ايران ر ج ارس، تدو دخت ان ھشت م ان أ زن ه خواھ تند ک د داش کي

ستم  سرنگونی جمھوری اسالمی ھستند و به ھيچ ن سي وجه حاضر نيستند به کسانی کمک کنند که در پی تحکيم اي
  . ھستندارتجاعی 

آنچه امروز «:مورد استقبال عابران قرار گرفت ھشت مارسپايانی بيانيه اخير زنان و سرانجام اينکه نکته مھم و 
ين ءبرای جنبش خودبخودی مردم ايران حياتی است، از يکسو افشا  ترفندھای نيروھای ارتجاعی در سطح ملی و ب

ه المللی است که تالش دارند انرژی اين جنبش را برای ترميم و مرمت ساختار نظام سرکوبگرانه  ران ب اکم در اي ح
رای ترسيم و  بش،  تالش ب ن جن ھرز برند و از سوی ديگر حمايت و برجسته کردن جنبه ھای راديکال و مترقی اي
سته  اتی نقش ب سيتی و طبق تم جن ه س ان از ھرگون ايی زن ارک آن رھ ر ت ه ب ايی بخش ک ی روشن و رھ ت افق تقوي

   » .باشد
  
  
  
  
  
 
 


