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  ا و کانادامريکاچريکھای فدائی خلق ايران در  فعالين
  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٧

  

 !رکااز تظاھرات عليه رييسی در نيوي گزارشی

  
 ، ابراھيم رئيسی، رئيس جمھور١٤٠١ - سنبله-  شھريور٣٠، مصادف با ٢٠٢٢مبر  سپت٢٢چھارشنبه،  در تاريخ

ت رک شرکا در نيوي متحد مللھفتمين اجالس عمومی و جنايتکار رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در ھفتاد

  .کرد

مردم در کف خيابان ھای   و کانادا در حمايت و ھمگام با مبارزات دالورانۀامريکا -چريک ھای فدائی خلق ايران فعالين

شدۀ مردم در سازمان ملل، در مقابل دفتر مرکزی  سراسر ايران، آکسيونی در اعتراض به حضور اين قاتل شناخته

مبارزاتی درون جامعه، بار، جو  اين.  صبح آغاز شد٩آکسيون از ساعت . کردند رک برگزاراسازمان ملل در شھر نيوي
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شايد بتوان .  کشانده بودنيويارک و کانادا به امريکانقاط  تعداد بسيار زيادی از ايرانيان مبارز و آزاديخواه را از اقصی

ميدادند که   را ايرانيانی تشکيل ھزار نفر در اين روز تجمع کرده بودند که بيشتر آنھا۵تا  ۴گفت که روی ھم رفته بين 

در حين صحبت می گفتند . کشور شرکت می کردندبود که در اعتراضات خارج از " اولين بار "به گفته خودشان برای

ولی وقتی می بينيم مردم ايران چگونه جان خود را کف دست گرفته و در مقابل  در حالی که نگران مسائل امنيتی ھستيم

  .از اين که محافظه کارانه عمل کنيم احساس شرم ميکرديم می ايستند و می جنگند،   بسيجگشت ارشاد و مزدوران

وجود عليه رژيم  شرکت دختران جوانی که مستقال با در دست داشتن عکس ژينا امينی فعاالنه و با تمامحضور و 

وع به ميز کتاب چريکھای فدايی جوانان با رج بسياری از. خونخوار جمھوری اسالمی شعار ميدادند بسيار چشمگير بود

نظرات خود را طرح ميکردند و با خريدن کتاب و گرفتن آدرس سايت  خلق با رفقا صحبت ميکردند و سواالت و

 پوليسعليرغم فشار زيادی که از طرف . به اين تشکيالت و ادامه رابطه ابراز می داشتند سازمان، عالقه خود را

بنرھا و پوسترھای بزرگ و افشاگرانۀ چريکھای فدايی خلق ايران صورت    با جھت جلوگيری از تزئين محلنيويارک

شده بود که کال  اما با تالش و پافشاری رفقا در نصب و باز نصب اين پوستر ھا فضای بسيار خوبی ايجاد می پذيرفت،

ديوھای زنده ای که از طريق در عکس ھا و وي عالقه مندان می توانند. تاثير و باز تاب مثبتی در محوطه ايجاد کرده بود

  .پخش شده اين واقعيت را مشاھده کنند"  ماندگاربذرھای "کانال تلگرام و اينستاگرام

آھنی و درب ورودی  مجاھدين که قسمت بزرگی از اين پارک در اجاره آنھا قرار گرفته بود، با نرده ھای نيروھای

تجمع خود را اجازه شرکت در  افراد شناخته شده خودشان   و تنھا به مخصوص، از ورود ديگران جلوگيری می کردند

رويداد  چندين گروه از ايرانيانی که خود را سکوالر دمکرات می ناميدند نيز در اين  اما جدا از اين سازمان،. می دادند

کرده  ک تجمعپاسخ داده بودند و بدور آنھا در انتھای پار" ھنرمندان "دعوت برخی زيادی ھم به  تعداد. شرکت داشتند

  .بودند و شعارھای مردم در ايران را تکرار ميکردند

پسر شاه روی آن بود  طلبان که غالبا افراد بسيار کھنسال بودند در اين بخش با پوشيدن تی شرت ھايی که عکسسلطنت 

ار به تجمع به ندرت کسی جرات سر دادن شع بر روی نيمکت ھا حضور داشتند ولی بطور قطع حتی در اين بخش از

چريکھای فدايی خلق به ھمراه تعداد زيادی از ايرانيان مبارز و مستقل  در بخشی که رفقای. نفع سلطنت را داشت

شعار ميدادند ناگھان فردی در ميان   اوج تجمع، وقتی دختران و پسران جوان عليه جمھوری اسالمی حضور داشتند در

سريعا ساکت " مرگ بر ستمگر ، چه شاه باشه ، چه رھبر  " فريادرا داد که با ھو کردن و " جاويد شاه "جمعيت شعار

  .شد و احتماال محل را ترک کرد

نيروھا بودند و بحث ھای  منفردی که در تظاھرات شرکت کرده بودند غالبا نگران عدم اتحاد و چند دستگی بين ايرانيان

امعه و گسترش مبارزات مردم باعث دل نگرانی درون ج جو اختناق و سرکوب در. زيادی در اين مورد با آنھا داشتيم

 بايد با صحبت و نشان دادن واقعيت ھای موجود تالش در نشان دادن راه درست در اين ھای زيادی در بين مردم شده که

خمينی " ھمه با ھم" ما تجربه رفقای ما در اين صحبت ھا و تبادل نظر ھا بدرستی به آنھا می گفتند که. مورد را داشت

اين ھمه سال مبارزه و خونی که از مردم ما ريخته شد، اين ھمه سال درد و   داريم و نبايد اجازه دھيم که۵٧در سال را 

کنند که خود را  ما کشيديم باز ھم دستمايه به قدرت رسيدن کسانی شود که از ھمين امروز پنھان نمی رنجی که ھمه

اجازه دھيم که افرادی که امروز در سايه حمايت  ما نمی توانيم. دبرای قلع و قمع کمونيستھا و مبارزين آماده می کنن

 مبارزات مردم را به انحراف بکشانند در صفوف ما و مردم ما نفوذ کنند؛ مرتجعين و قدرت ھای بزرگ می خواھند

ابود کند نه را ن ست که ريشه ھای اين مصيبت ھا رھايی مردم ايران از شرايط کنونی يک انقالب اجتماعیچون تنھا راه 

مردم حاضر توضيح می دادند که بطور نمونه  رفقای ما به. اينکه فقط شکل حکومت از عمامه به تاج تغيير پيدا کند
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از کنار  نگفتند بياييد ھمه با ھم اتحاد کنيم؟ مگر نمی بينيد که چگونه" ھنرمندان "ھمين امروز را نگاه کنيد مگر اين

من و   "را به جايی که تريبون ھای شبکه ھای ، سريعا خود"اتحاد "ی نشان دادنبخشی از اين جمعيت رد شدند و بجا

نمی بينيد که ادعای قرار داشت  رساندند تا خود را مطرح کنند، مگر " امريکاصدای  "و يا" ايران اينترنشنال"، "تو

ع است و دشمنی طبقاتی خودشان دھند فقط با ارتجا اتحاد آنھا دروغين است، اتحاد اينھا ھمانطور که در عمل نشان می

کدام يک از اين ھا را شما در اين بخش که چپھا . ھمينجا ھم به نمايش گذاشتند با کمونيستھا و انقالبيون را حتی در

آکسيون ما تنھا از طرف  دارند حتی برای يک دقيقه ديديد؟ کدام يک از رسانه ھای وابسته بطرف ما آمده اند؟ حضور

پس اين چه دمکراسی ای ست که اينان وعده دروغين آن را به . مورد توجه قرار گرفت  الجزيرهتلويزيون  خبرنگار

به عملکرد اين ھا توجه  مردمی که دلتان برای سرنوشت توده ھای تحت ستم ايران می تپد می دھند؟ در نتيجه بايد شما

ھايشان  ال برای پر کردن سالن کنسرت س۴٣ سال سکوت کردند؛ ۴٣اين ھا . فريبکارانه شان  نه به حرف ھای  کرد

که تا ھفته پيش با گفتن اين که " ھنرمندانی "خفه خون گرفته بودند، و حال امروز که بوی کباب به مشامشان خورده ،

قرار گرفتند امروز ناگھان و بدون ھيچ توضيحی در اين پارک مثل يک  حتی مورد نفرت عموم" سياسی نيستم " من

واقعی اين عناصر را بر   پس می بينيم چگونه مبارزات مردم چھره. ت ايمان پھلوی را می بوسنددس نوکر حلقه بگوش

آموزد که چه خطراتی جنبش ھای انقالبی مردم را تھديد می کند بلکه  صحبت با مردم نه تنھا به ما می. کرده است   مال

  . دھدط ارتجاع بر دوش مبارزين قرار میبرای جلوگيری از بيراھه رفتن مبارزات توده ھا توس وظيفه بزرگی را

مردم حاضر در  گروه ھای مختلف و. آکسيون، شعارھای متعددی به زبان ھای فارسی و انگليسی سر داده شد دراين

خونين تمام ايران، از : " عبارت بودند ازبرخی از شعارھا. محل تظاھرات متحدانه اين شعارھا را تکرار می کردند

جمھوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران،  "،  "کردستان تا تھران ستم عليه زناناز "، "کردستان تا تھران

  ...و " نابود بايد گردد

سرودھای مبارزاتی   بسته شد ادامه داشت، خواندنپوليس بعد از ظھر که محل توسط ٢ صبح تا ٩از ساعت  آکسيون

شرتی با عکسی از سخنرانی رفيق اشرف  بتکار خودش تیمورد توجه حاضرين قرار گرفت ، رفيق جوانی که با ا

پوشيده بود به زبان انگليسی جنايات رژيم جمھوری اسالمی را به مردم توضيح   و در ميتينگ مھاباد تھيه کرده  دھقانی

 نيويارککانادا ،  با ھمت و تالش ھمه رفقايی که از. توضيحات وی بسيار مورد توجه و استقبال قرار گرفت می داد که

بودند اين آکسيون به شکلی بسيار موفق پيش رفت و  در اين حرکت شرکت کرده... ، ويرجينيا ، واشنگتن ، بوستون و 

  .آزاديخواھانه مردم ايران را به گوش جھانيان برساند توانست به سھم خود صدای مبارزات

  !اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری

  !پيروز باد سوسياليسم! انقالبزنده باد 
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