
  سیاسی اروپا ھای بزرگترین جشنیکی از جشن اومانیتھ *
  

  سپتامبر 13 – 11  ھزار نفر در پاریس600 سھ روز با 
   

 1930اولین بار در سال این جشن یکی از سنن حزب کمونیست فرانسھ است کھ 
در سال ھای جنگ و اشغال فرانسھ متوقف شد و دوباره از سال . برگزار شد

.  ھر سال بھ مدت سھ روز برگزار می شود ھفتھ سپتامبر  در دومین آخر1956
نھ تنھا از شھرھای فرانسھ بلکھ ھر سالھ چند صد ھزار نفر را » جشن اومانیتھ«

شرکت کنندگان ھمھ البتھ . بسوی خود جلب می کنداز کشورھای گوناگون اروپا 
ورھا ھوادار و یا عضو حزب کمونیست فرانسھ و یا سایر کشاین جشن لزوما در 

کنندگان افرادی ھستند مترقی و کت بیشتر شراما این واقعیتی است کھ  ،نیستند
گرایشات متفاوت این افراد با . روشن نسبت بھ مسائل اجتماعی جھان امروز

از غرفھ ھای سیاسی صدھا حزب و سازمان ھای مترقی و انقالبی دیدار  نظری
ئل سیاسی روز فعاالنھ سخنرانی ھای ویژه مساو گفتگو یدر غرفھ ھاو کرده 

در این جشن سھ روزه غرفھ ھای صنایع دستی و غذاھای محلی . شرکت می کنند
امسال نیز . کنندگان خالی نمی مانددکشورھای گوناگون جھان لحظھ ای از بازدی

در حومھ پاریس بھ   محل برگزاری جشن اومانیتھ »وکورنو«گردشگاه بزرگ 
ی زد، با این تفاوت کھ امسال جوانان مانند سال ھای پیش از جمعیت موج م

 شرکت گسترده جوانان در .حضوری بیشتر از سال ھای گذشتھ داشتند
 »ئومانوچا«میزگردھای سیاسی، در کنسرت خوانندگان مترقی و محبوب بویژه 

  . در روز جمعھ بسیار چشمگیر بود
اری اینکھ چگونھ این جمعیت سازماندھی می شوند سئوال بزرگی است برای بسی

از ما کھ مشاھده کرده ایم ھموطنان عزیزمان حتی قادر بھ سازماندھی یک 
البتھ مسئلھ فرھنگ ھمکاری شرکت کنندگان با . جمعیت ھزار نفره ھم نیستند

  .برگزارکنندگان حیرت انگیز است
انگیزه بسیار مھمی داشتیم تا با   امسال ،ھشت مارسزنان فعالین تن از  چند ما

 بھ لحاظ مالی قادر بھ کرایھ غرفھ گرچھ .  این جشن شرکت کنیمتدارک کافی در 
شور برای این مراسم رو اعالمیھ و ب7000نزدیک بھ ای از آن خود  نبودیم اما 

رساندن صدای مبارزات میلیونھا نفر از مردم ایران بھ مان انگیزه  . آماده کردیم
دن صدای مردمی کھ در این برنامھ بود، رسانه گوش صدھا ھزار نفر شرکت کنند

نظام جمھوری خود و سرنگونی با شجاعت و پیگیری برای بدست آوردن آزادی 
اسالمی مبارزه می کنند، افشای جنایات رژیم جمھوری اسالمی کھ برنامھ 
سرکوب مردم و انتقام گیری از جوانان را بی وقفھ طی سھ ماه گذشتھ بھ پیش 

 و بین المللی کھ تالش دارند افشای ھمھ مرتجعین در سطح ملی . برده است
مبارزه و فداکاری مردم را پشتوانھ دعوای خانگی حاکمان جمھوری اسالمی 

شرکت ما در این جشن در ادامھ فعالیت ھایی است کھ طی سھ ماه گذشتھ . کنند
  .بھ پیش برده ایم و ھمبستگی مردم این کشور بھ مبارزات مردم ایران جھت جلب حمایت

  
با اینکھ برخی افراد کیف و ساک .  صدر اخبار جھان قرار دارد و مردم جھان بھ مسائل ایران بسیار حساس ھستندکماکان ایران در

مبارزه در ایران ادامھ «تیتر سر  وقتی در دست ما اطالعیھ با بود، سیاسی گروھھای گوناگون  از اطالعیھ و نشریات لبریزشان  
  میآن اطالعیھ ھا را و آمده ، بسوی ما  می دیدندتصاویری از زنان در حال مبارزهرا با » در ایران چھ می گذرد«و یا » دارد

  .برخی از ما تقاضای مطالب بیشتری می کردند. گرفتند
زنان تشکل « کھ  گوناگونی را  پوشھ ھایی از مجموعھ مطالبقبل، از با پیش بینی شرکت و حضور گسترده احزاب و سازمانھا، 

و گردانندگان در اختیار مسئولین را آنھا  و طی جشن  آماده کرده  است،داده  انتشارارزات چند ماه اخیر  در مورد مب»ھشت مارس
  .قرار دادیمدھھا حزب، سازمان،  انجمن و تشکالت سیاسی 

و  چندین تشکل و سازمان و حزب از  فعالین ھشت مارس برای گفتگو در مورد اوضاع کنونی ایران، وضعیت زنان این جشن،در 
  . مبارزات آنان دعوت کردند

البتھ باز ھم با افرادی روبرو شدیم کھ استدالل می کردند چون اسرائیل ضد ایران است و ما ھم شعار سرنگونی رژیم را می دھیم پس 
 کھ آیا دادیمتوضیح می  آنانبھ ! در کنار اسرائیل و دول غربی ھستیم و می خواھیم آنان بھ ایران حملھ کنند و رژیم را سرنگون کنند

بعالوه مردم . نیازی بھ غرب و اسرائیل ندارندبرای تعیین سرنوشت خود  کھ مردم ایران خودشان دارند مبارزه می کنند و دمی دانی
 گفتھ آنانبھ .  ھستند جھانافکار عمومی مترقی و ازادیخواه ایران در کنار مردم ستمدیده جھان ھستند و خواھان ھمبستگی و حمایت 

زادی سرزمین ھایشان آد کھ بسیاری از جنبش ھای اجتماعی در ایران از مبارزات مردم فلسطین برای رھایی و نآیا اطالع دارشد کھ 



د کھ بسیاری از زنان فعال ایرانی خود را بخشی از جنبش جھانی زنان علیھ نظام مردساالری سرمایھ داری نآیا می دان. دفاع می کنند
 بسیاری از کارگران ایران مبارزات خود را در اتحاد و ھمبستگی مبارزه کارگران جھان برای ساختن د کھنمی دانند، آیا می دان

د کھ بخش بزرگی از مردم ایران علیھ جنایات امپریالیسم در عراق و افغانستان و نجھانی عاری از ستم و استثمار می دانند، آیا می دان
ن معنای دخالت امپریالیستی را در سرنوشت خود بھ خوبی می دانند و حداقل در تاریخ د کھ مردم ایرانآیا می دانسراسر جھان ھستند، 

 کھ آمریکا و انگلیس با یک کودتا رژیم سلطنتی شاه را کھ سقوط کرده 1953معاصر دوبار آن را تجربھ کرده اند، یک بار در سال 
 در کنفرانس گوادلوپ نیز خمینی را بھ انقالب ضد سلطنتی ضد امپریالیستی مردم 1979کار آوردند و بار دیگر در سال بود بر سر 

، عده ای کھ مھار مبارزات مردم را  نیز تالش دارند عده ای را بھ مبارزات مردم ایران تحمیل کننددند و امروز ایران تحمیل کر
  این است کھ منافع سیاسی اقتصادی خود را در ایران دول غربی ھدفبھ اھداف خود برسد، بدست گیرند و نگذارند مبارزه مردم 

علیھ غرب، تا مغز استخوان رژیم بھ نظام امپریالیستی جھان وابستھ جمھوری اسالمی حفظ کنند چرا کھ علیرغم ژست ھای رژیم 
    ........و است

تصویر آنان از ایران کامال تابع تصویری است کھ رسانھ ھای غرب .  غایب ھستندکامالمتاسفانھ در تفکر این گونھ افراد مردم ایران 
و این دو طرف قرار است یک طرف رژیم ایران، قرار دارد و یک طرف غرب و اسرائیل : از ایران می دھند» امپریالیستی«

  !!!!سرنوشت جامعھ ایران را تعیین کنند
فرصتی  .میزگردی بر سر اوضاع ایران با حضور چند فعال سیاسی برگزار کرددر سومین روز این جشن، حزب کمونیست فرانسھ 

  .گفتگو پرداختمسائل ایران بھ  بھ عالقمندبا جمعی کوچکتر اما بود تا بتوان بر سر مسائل 
ضاع کنونی  فعالین ھشت مارس توانستند از نقطھ نظری کامال متفاوت با چند فعال سیاسی دعوت شده در این میز گرد بھ مسئلھ او

یکی از زنان ھشت مارس تاکید کرد کھ جوھر نظام جمھوری اسالمی در تضاد پایھ ای با منافع زنان و کل جامعھ . بپردازندایران 
راه کارھای دست یابی بھ بحث در مورد  بھ ماھیت تئوکراتیک و سرکوبگرانھ این نظامایران است و اصوال نمی توان بدون تحلیل از 

زنان را برده می در چارچوب نظامی کھ در قانون اساسی اش قانونا و رسما می توان چگونھ . پرداختو دمکراتیک جامعھ ای آزاد 
این صحبت در مقابل سخنرانانی بود کھ تاکید داشتند در . شمرد و مردم را گوسفندانی کھ نیاز بھ چوپان دارند بھ دمکراسی دست یافت

  .از ھیئت حاکمھ جمھوری اسالمی می توان بھ تحقق ازادی ھای دمکراتیک امید داشتچارچوب ھمین نظام و با پشتیبانی بخشی 
یکی دیگراز زنان ھشت مارس تاکید کرد کھ چگونھ می توانید از نیروھایی چون موسوی بعنوان متحد مردم برای آزادی ھای 

 قوه قضائیھ کھ تحت نظارت و کنترل او بود ھزاران دمکراتیک نام برید، آیا می دانید کھ این فرد  در دھھ ھشتاد  رئیس جمھور بود و
 کھ ایشان بر مسند قدرت بود ھزاران جوان فعال سیاسی کمونیست و 80زندانی سیاسی را در عرض یک ماه اعدام کرد و در کل دھھ 

 کھ خود در بیانیھ ھایش آن گونھبعالوه برنامھ سیاسی موسوی ....  و را دستگیر، زندانی، شکنجھ و اعدام کردند  مجاھد  ودمکرات
  ....تاکید کرده است ترمیم نظام جمھوری اسالمی و بقول خودش اسالم ناب است و 

ن جدایی دین از دولت است و این رفرم با سرنگونی نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران ممکن است و ااو تاکید کرد حداقل رفرم در ایر
حتی اگر حاضر . یاسی این واقعیت ھا را ھم بھ مردم بگوییم و ھم خودمان باور کنیم و عوامفریبی سواژه ھابھتر است بدون بازی با 

  ....نیستیم بھ تجربھ سی سالھ خود نگاھی بیاندازیم 
 تعھد بھ واقعیت و ، کھ این دو فعال تنھا تعھد سیاسی شانچرا . مردم حاضر در این گفتگو بسیار تحت تاثیر این سخنان قرار گرفتند

قت بدون ھیچگونھ سیاست بازی بود، آنچھ کھ در جامعھ سیاسی امروز کمبودش حس می شود، بھ جرات می توان گفت بازگویی حقی
بد نیست اشاره کنیم کھ برخی از طرفداران سرسخت حفظ نظام موجود در ایران . این حس مشترک شرکت کنندگان در این گفتگو بود

  .خنان زنان ھشت مارس براشفتھ شدند از سبشدت) با استدالالت و بھانھ ھای گوناگون(
با . را تجربھ کنیمپس از این مناظره تصمیم گرفتیم بجای صرف غذای ایرانی در غرفھ دوستان ایرانی، غذای یکی از ملل جھان 

ا با کیفیت تکثیر این اعالمیھ ھ. پس از صرف غذا دوباره پخش اعالمیھ شروع شد. افتاد» پائال«بودجھ ما قرعھ بنام غذای اسپانیایی 
در نتیجھ . بسیار عالی و رنگی بعنوان کمک مالی برای فعالیت ھایمان توسط یک  رھگذر فرانسوی در آکسیون ھای ھفتگی تامین شد

 ،ضمن نشان دادن اعالمیھ بھ مردمپس . حوصلھ خواندن آن را نداشتھ باشدحاضر نبودیم اعالمیھ ھا را بھ زور بھ کسانی بدھیم کھ 
را در ھوا » کورنوو«ھوا کم کم در حال سرد شدن بود و باد گرد و خاک محوطھ . آنان خودشان تقاضای اعالمیھ کنندصبر می کردیم 

 تا . بود»  فدائیان اقلیت«، تنھا راه فرار برای چند لحظھ از سرما و گرد و خاک،  خوردن چای در غرفھ دوستان پخش می کرد
  .غروب روز یک شنبھ پخش اعالمیھ ادامھ داشت

وارد جشن می شدند، خستگی اجازه نمی داد کھ برای کنسرتھای ھای تازه دستھ جشن را ترک می کردند و مردم ھم چنان دستھ دستھ 
خود را بھ سرعت بھ اتوبوس بازگشت رساندیم موج جمعیت را پشت سر گذاشتیم  و . موزیک و سایر برنامھ ھای ھنری در آنجا بمانیم

 یکی بھ دقت اطالعیھ ھایی را کھ :چھرھا دیدنی بود ھرکس یادگاری از این جشن را تھیھ کرده بود. دیمو با عجلھ روی صندلی ولو ش
تعھدات و د، دیگری با افسوس بھ لیست برنامھ ھایی نگاه می کرد کھ از دست داده بود  و ھر یک از ما نیز بھ نجمع کرده بود می خوا

  ..... افزوده می شودتعداد آنھا ھر فعالیت بر طی  کھ مسئولیت ھایی
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