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   فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران:فرستنده

 ٢٠١۴ اگست ١۴
  

  در دفاع از خلق فلسطيندر نيويورک تظاھرات گزارشی از 

  
و حمايت از مردم تحت ستم تظاھرات بزرگی در اعتراض به جنايات اسرائيل  ، ٢٠١۴ست گا ٩در روز شنبه 

از ميدان  ، جمعيت زيادیدر ساعت يک بعد از ظھر در اين تظاھرات ،  . نيويورک برگزار شد شھر در فلسطين 

 .ندد آمردحرکت به ملل متحد سازمان ساختمان  طرفه کلمبوس ب

، کنند ی ھای فلسطينی که عليه اشغال فلسطين مبارزه مه و گرو یئمريکاااين تظاھرات از طرف سازمان ھای چپ 

ما ھمه "ی نظير ئ تظاھر کنندگان با شعارھا. شرکت داشتندآن نفر در ٣٠٠٠ نزديک به و جمعاً  سازماندھی شده بود

 مردم فلسطين در مقابل ۀمظلوماناز مقاومت را  دحمايت خو" خلق فلسطينپيروز باد مبارزات "و "  ھستيمفلسطينی

 .ھا بيان می کردند اشغالگران و جنايات آن

 سازمان که به زبان ۀيمالعز در اين تظاھرات شرکت نموده و ای خلق در نيويورک نيئن چريکھای فدافعاال 

و   مريکاام در مورد نقش امپرياليسم مرد ا با  آن ھ.نمودند ر بين شرکت کنندگان پخشانگليسی ترجمه شده بود را د

ی اسالمی به مثابه ابزاری در دست امپرياليسم برای ئن در مورد ترويج بنياد گرايچن حمايتش از اسرائيل و ھم

 .کردند  مردم منطقه صحبتۀآزاديخواھان مبارزاتانقالب و سرکوب 

و در ايران  ١٩٧٩ انقالب سال در موردبر انگيز بود آگاھی بسياری از جوانان شرکت کننده چه بسيار تحسين  آن

 .دندسيرپی چه اتفاق افتاد م  در مورد آن زيادیاالتؤسآن ھا .   بودسال ھای قبل از آننقش نيروھای چپ در 
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 خلق مبارز فلسطين و نيروھای پيشرو ۀو رساندن صدای حق خواھان ما در اين آکسيون ھا تر  ھر چه فعالحضور 

دسته ھای   دشمنان اين خلق يعنی امپرياليسم و صھيونيسم و دار وۀآن به گوش افکار عمومی و افشای چھر

 . بدون شک به اھداف انقالبی ما ياری خواھد رساندارتجاعی اسالمی 

در پايان  و اشتندد یحضور بسيار اندک ،  مذھبی در اين تظاھراتنيروھای بايد به اين نکته ھم اشاره کرد که 

با پوشش   امپرياليستیند که البته رسانه ھای خبریکردنماز خواندن به اقدام  یکمبسيار نفرات  با تعداد،  تظاھرات

چنين  به نظر می رسيد که  .داشتندرا تظاھرات از سعی در بزرگ جلوه دادن اين بخش بسيار کوچک ، فراوان 

روی آن و بزرگ جلوه دادن بر  تا رسانه ھای خبری با تمرکز  به احتمال قوی از قبل برنامه ريزی شده بوداقدامی

 در فلسطين را کشتار مردم بی گناهنقش نيروھای مذھبی در اين تظاھرات، اھداف ضد انقالبی خود را تعقيب و 

فی کرده و قتل عام توده ھای تحت ستم فلسطين توسط معر" بنياد گرايان اسالمی"با " اسرائيلدولت "جنگ بين 

ھيچ نشانه ای در حمايت از حماس اين اقدام در حالی صورت می گرفت که .  را زير عنوان فوق بپوشاننداسرائيل

  . ديده نمی شددر اين تظاھرات 

  

  مريکاای خلق ايران در ئن چريکھای فدافعاال

 ٢٠١۴ست گا ١٠

  

 

 


