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گزارشی از حرکت اعتراضی فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران
در مقابل ساختمان سازمان ملل در نيويورک

در روز دوشنبه  ٢٨سپتمبر  ، ٢٠١۵ھم زمان با حضور روحانی رئيس جمھور جنايتکار جمھوری اسالمی در سازمان
ملل ،فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در امريکا و کانادا مبادرت به سازماندھی تظاھراتی اعتراضی در مقابل
ساختمان سازمان ملل در نيويورک نمودند .در جريان اين تظاھرات که از ساعت  ١٠صبح تا  ۴بعد از ظھر ادامه
داشت  ،شرکت کنند گان با سردادن شعارھای انقالبی عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و در دفاع از
توده ھای تحت ستم ايران و با به نمايش گذاشتن تصاويری از اعدام ھا و ديگر جنايات جمھوری اسالمی ،به افشای
ماھيت ضدمردمی اين رژيم سرکوبگر پرداختند.
عالوه بر رسانه ھا که گزارش ھائی از اين تظاھرات تھيه و منتشر کردند ،بنرھا و پالکاردھای افشاگرانۀ رفقاء مورد
توجه بسياری از عابران نيز قرار گرفت .برخی از عابران در کنار اين بنر ھا ايستاده و از آمار اعدام ھا و ديگر متن
ھای افشاگرانۀ نوشته شده روی بنرھا يادداشت برمی داشتند.
در جريان اين حرکت تعدادی از ايرانيان آگاه و انقالبی که فراخوان رفقاء را ديده و برای شرکت در اين اعتراض به
محل آمده بودند ھمراه با رفقاء به شعار دادن و خواندن سرودھای انقالبی پرداختند و از ميز کتاب سازمان که در محل
تظاھرات گذاشته شده بود  ،ديدن کردند.
در طول تظاھرات که بيش از شش ساعت طول کشيد  ،اطالعيه ھای سازمان به زبان ھای انگليسی و فارسی وسيعا ً
در ميان مردم توزيع شد که با استقبال عابران مواجه گشت .در اين فاصله ھم چنين تعدادی از ايرانيان و ديگر عابران،
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به خصوص جوان ھا به ميز کتاب سازمان مراجعه کرده و در رابطه با توافقات ھسته ئی و تأثير آن بر شرايط زندگی
مردم ايران و يا در مورد ماھيت دولت روحانی و تفاوت آن با دولت قبلی سؤال می کردند .که در ھر مورد رفقاء ضمن
دادن توضيحات الزم ،آن ھا را به تحليل ھای سازمان در ھر مورد که به زبان ھای فارسی و انگليسی در ميز کتاب
موجود بود  ،رجوع می دادند.
نکتۀ برجستۀ ديگری که در اين تظاھرات به چشم می خورد ،اين بود که سازمان مجاھدين نيز ھمان زمان در مقابل
ساختمان سازمان ملل تظاھرات داشتند و در کنار آن ھا تعدادی از مخالفان رژيم سوريه كه بنر "سوريه را آزاد كنيد"
را با خود حمل می كردند و ھم چنين تعدادی با پرچم عربستان سعودی ايستاده بودند .اين امر سؤاالت زيادی را در بين
مردم عادی كه از آكسيون ما ديدن می كردند به وجود آورده بود .به ھمين دليل ھم برخی سؤال می کردند که مگر بر
عربستان سعودی يك رژيم ديكتاتوری حاکم نيست و اگر اين ھا برای ايران آزادی می خواھند چرا با اجازه دادن به
حمل پرچم عربستان در کنارشان ،از رژيم عربستان سعودی دفاع می كنند؟ يا سؤال می شد اگر اين ھا خواھان حملۀ
نظامی امريكا برای سقوط رژيم سوريه ھستند خوب حتما ً برای آزادی ايران ھم چنين گزينه ای را دنبال می کنند؟
برخی نيز سؤال می کردند آيا شما فکر می کنيد اگر داعش در سوريه به قدرت برسد وضع مردم بھتر خواھد شد؟

خالصه حضور اين نيرو ھا در کنار مجاھدين باعث شده بود که در مورد مواضع سازمان در رابطه با جنگ ھای
امپرياليستی در افريقا و خاورميانه سؤاالت زيادی مطرح شود.
رفقای ما از اين فرصت جھت تبليغ مواضع انقالبی سازمان و افشای سياست ھای مجاھدين و اتكايشان به قدرت ھا و
دولت ھای ارتجاعی و امپرياليستی استفاده کرده و با تأکيد بر سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری
وابستۀ حاکم توسط قدرت توده ھا ،به عنوان تنھا مسير رسيدن به آزادی و رھائی مردم ما توضيح می دادند .در مورد
سوريه نيز توضيح داده می شد که كه گرچه رژيم اسد يك رژيم ارتجاعی و ديكتاتوری می باشد  ،اما فقط اين مردم خود
سوريه ھستند كه می توانند با مبارزات خود آيندۀ اين کشور را رقم بزنند .ھم چنين توضيح داده می شد که ھدف امريكا
نه آزادی مردم سوريه بلكه إيجاد نا امنی در منطقه و بردن سھم بيشتر از منابع و ثروت سوريه و تسلط كامل بر
خاورميانه می باشد.
يکی از ھموطنان با ديدن کتاب ھای رفيق اشرف دھقانی در ميز کتاب با خوشحالی خاطرۀ جالبی را در رابطه با
دستگيری خودش در سال  ١٣۶٠تعريف کرد .او گفت" :وقتی دستگير شدم ،تنھا چيزی که من را از شکستن و تسليم
شدن در زير شکنجه نجات داد ،چيزھائی بود که از کتاب "حماسۀ مقاومت" به ياد داشتم .من عضو يک گروه از
ھنرمندھای انقالبی بودم که يکی از کارھايمان پيدا کردن جاھای امن برای ھنرمندانی مثل شاملو و غالمحسين ساعدی
و  ...بود که آن زمان تحت تعقيب جمھوری اسالمی بودند .آن چه که از مقاومت ھای رفيق اشرف دھقانی در زير
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شکنجه ھای دھشتناک ساواک به ياد داشتم چنان آگاھی و نيرو و استقامتی به من داده بود که قادر شدم در زير شديدترين
شکنجه ھا سکوت کنم و اسم ھيچ کدام از رفقايم و يا خانه ھای امن ھنرمندان را به زبان نياورم"....
يکی ديگر از برجستگی ھای اين حرکت شعار ھای رزمنده ای بود که به زبان انگليسی و فارسی در طول تظاھرات
از بلندگو سر داده می شد و توجه عابران را جلب می کرد .شعار ھا به زبان فارسی مانند" :جمھوری اسالمی ،با ھر
جناح و دسته ،نابود بايد گردد" " ،کارگر زندانی ،آزاد بايد گردد" " ،زندان  -شکنجه  -اعدام  ،ملغی بايد گردد" ،
"زندانی سياسی  ،آزاد بايد گردد" و شعار ھای به زبان انگليسی مانند:
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
يکی ديگر از نکات اين حرکت ،متأسفانه عدم حضور بقيه سازمان ھا و جريانات چپ بود که میتوانست دامنۀ اين
حرکت عليه رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی را گسترده تر کند .اما علی رغم اين امر ،تظاھرات  ٢٨سپتمبر در
اعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل با استقبال مردم مواجه شده و با موفقيت پيش رفت.
فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران در امريکا و کانادا
 ٣٠سپتمبر ٢٠١۵
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