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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴
  

   ايران خلقکھای فدائیين چرگزارشی از حرکت اعتراضی فعاال

  ورکيويدر مقابل ساختمان سازمان ملل در ن

  

تکار جمھوری اسالمی در سازمان يس جمھور جنايزمان با حضور روحانی رئ ھم،  ٢٠١۵مبر  سپت٢٨دوشنبه در روز 

درت به سازماندھی تظاھراتی اعتراضی در مقابل  و کانادا مباامريکاران در ي خلق ائیکھای فداين چر فعاال،ملل

 بعد از ظھر ادامه ۴ صبح تا ١٠ن تظاھرات که از ساعت يان ايدر جر. ورک نمودنديويساختمان سازمان ملل در ن

عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و در دفاع از گان با سردادن شعارھای انقالبی  شرکت کنند، داشت 

ات جمھوری اسالمی، به افشای يگر جناي از اعدام ھا و دیريش گذاشتن تصاويبه نمابا و  تحت ستم ايران توده ھای

  .م سرکوبگر پرداختندين رژيت ضدمردمی ايماھ

 مورد ءرفقا ۀه و منتشر کردند، بنرھا و پالکاردھای افشاگرانين تظاھرات تھي از ائی عالوه بر رسانه ھا که گزارش ھا

گر متن يستاده و از آمار اعدام ھا و دين بنر ھا اين در کنار اابرخی از عابر. ز قرار گرفتين ناز عابراری ايتوجه بس

  .ادداشت برمی داشتندي نوشته شده روی بنرھا ۀھای افشاگران

ن اعتراض به يده و برای شرکت در اي را دءان آگاه و انقالبی که فراخوان رفقايرانين حرکت تعدادی از ايان اي در جر

ز کتاب سازمان که در محل ي به شعار دادن و خواندن سرودھای انقالبی پرداختند و از مءمحل آمده بودند ھمراه با رفقا

  .دن کردنديد، تظاھرات گذاشته شده بود 

ً عايوس ی و فارسیسيانگلی به زبان ھاھای سازمان ه ياطالع،  ديش از شش ساعت طول کشي در طول تظاھرات که ب

ن، اگر عابريان و ديراني تعدادی از انيچن ن فاصله ھميدر ا. ن مواجه گشتاع شد که با استقبال عابريزان مردم تويم در
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ط زندگی ير آن بر شرايی و تأثئز کتاب سازمان مراجعه کرده و در رابطه با توافقات ھسته يبه خصوص جوان ھا به م

 ضمن ءکه در ھر مورد رفقا. ال می کردندؤست قبلی ت دولت روحانی و تفاوت آن با دوليا در مورد ماھيران و يمردم ا

ز کتاب يسی در ميل ھای سازمان در ھر مورد که به زبان ھای فارسی و انگليھا را به تحل  آن،حات الزميدادن توض

  . رجوع می دادند، موجود بود 

ھمان زمان در مقابل  يز ننيسازمان مجاھد ديگری که در اين تظاھرات به چشم می خورد، اين بود که ۀ برجستۀنکت

" ديه را آزاد كنيسور"بنر  ه كه يم سورين رژااز مخالفھا تعدادی  ساختمان سازمان ملل تظاھرات داشتند و در کنار آن

  ن ي را در بیادياالت زؤن امر سي ا.ستاده بودندياپرچم عربستان سعودی با  تعدادی چنين را با خود حمل می كردند و ھم

ال می کردند که مگر بر ؤ برخی سل ھم ين دليبه ھم. وجود آورده بوده  كردند بیدن ميون ما ديكسمردم عادی كه از آ

چرا با اجازه دادن به ران آزادی می خواھند ين ھا برای ايست و اگر ايكتاتوری حاکم نيم ديك رژي یعربستان سعود

  ۀن ھا خواھان حمليال می شد اگر اؤا سي  م عربستان سعودی دفاع می كنند؟ي از رژ،کنارشانحمل پرچم عربستان در 

 نه ای را دنبال می کنند؟  ين گزيران ھم چني برای آزادی اًه ھستند خوب حتمايم سوريكا برای سقوط رژيمرا نظامی 

     برسد وضع مردم بھتر خواھد شد؟ه به قدرت يداعش در سورد اگر يا شما فکر می کنيال می کردند آؤز سيبرخی ن

   

در مورد مواضع سازمان در رابطه با جنگ ھای باعث شده بود که ن يدر کنار مجاھدرو ھا ين نيخالصه حضور ا

  .ادی مطرح شودي زتاالؤانه سيقا و خاورميفراستی در ياليامپر

 شان به قدرت ھا وين و اتكاي مجاھدیاست ھايسی افشاغ مواضع انقالبی سازمان و يتبلن فرصت جھت ي ما از ایرفقا

ه داری ي سرماکيد بر سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و نظامأاستفاده کرده و با ت یستيالي و امپری ارتجاعیدولت ھا

 در مورد . دادندیح ميتوض مردم ما ئی حاکم توسط قدرت توده ھا، به عنوان تنھا مسير رسيدن به آزادی و رھاۀوابست

ن مردم خود ي باشد ، اما فقط ای میكتاتوري و دیم ارتجاعيك رژيسد ام يرژ كه گرچه داده می شد کهح يتوضز ينه يسور

كا يمرا ھدف ح داده می شد کهين توضيچن ھم . ن کشور را رقم بزنندي اۀنديخود آتوانند با مبارزات ی  كه مھستنده يسور

ه و تسلط كامل بر يشتر از منابع و ثروت سوريقه و بردن سھم بط در منیمناجاد نا يه بلكه إي مردم سورینه آزاد

   . باشدیانه ميخاورم

 جالبی را در رابطه با ۀ خاطریخوشحال با ز کتابي در مق اشرف دھقانیيدن کتاب ھای رفيکی از ھموطنان با دي

م يزی که من را از شکستن و تسلير شدم، تنھا چيوقتی دستگ ":او گفت. ف کردي تعر١٣۶٠ری خودش در سال يدستگ

ک گروه از يمن عضو . اد داشتمي به " مقاومتۀحماس" بود که از کتاب ئیزھايت داد، چر شکنجه نجايشدن در ز

ن ساعدی يدا کردن جاھای امن برای ھنرمندانی مثل شاملو و غالمحسيمان پيکی از کارھايھنرمندھای انقالبی بودم که 

ر يق اشرف دھقانی در زيفچه که از مقاومت ھای ر آن. ب جمھوری اسالمی بودنديتحت تعقآن زمان بود که ... و 
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ن يدترير شديرو و استقامتی به من داده بود که قادر شدم در زياد داشتم چنان آگاھی و نيشکنجه ھای دھشتناک ساواک به 

  ...."  اورميا خانه ھای امن ھنرمندان را به زبان نيم و يکدام از رفقا چيشکنجه ھا سکوت کنم و اسم ھ

سی و فارسی در طول تظاھرات ي حرکت شعار ھای رزمنده ای بود که به زبان انگلنيگر از برجستگی ھای ايکی دي  

جمھوری اسالمی، با ھر : " به زبان فارسی مانند شعار ھا. ن را جلب می کردااز بلندگو سر داده می شد و توجه عابر

 ، " اعدام ، ملغی بايد گردد- شکنجه -زندان " ، "کارگر زندانی، آزاد بايد گردد" ، "جناح و دسته، نابود بايد گردد

 :سی ماننديو شعار ھای به زبان انگل "زندانی سياسی ، آزاد بايد گردد"

Rouhani is the “Champion of Execution” , Down with Islamic Republic of IRAN , "The 

People - United - Will Never Be Defeated" , "No to US WAR Machine ", “Support the 

Just Struggle of  IRANIAN People !"  , “Free All Political Prisoners , NOW !” 

اين  ۀتوانست دامن که میانات چپ بودي جرھا و ه سازمانيبق سفانه عدم حضورأن حرکت، متيگر از نکات ايکی دي

مبر در  سپت٢٨ تظاھرات ن امر،يرغم ا ی اما عل .حرکت عليه رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی را گسترده تر کند

  .ش رفتيت پياعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل با استقبال مردم مواجه شده و با موفق

   و کاناداامريکاران در يکھای فدائی خلق اي چرفعاالن

 ٢٠١۵مبر  سپت٣٠

 


