
  در آمریکاایران  فعالين چریکهای فدایی خلق همبستگیگزارشی از 
  ! در نيویورک" اشغال وال استریت"با مبارزین  

  
هر چه بيشتر این جنبش در پيشروی ماه از  جنبش اشغال وال استریت ميگذرد و در این مدت شاهد  يش از یکب

اول با جمعی کوچک آغاز شد اینک ابعادی جهانی به که در روزهای  حرکتاین . اقصی نقاط آمریکا و جهان بوده ایم

 سرمایه داری ه عليهدر نيویورک جهت همبستگی با مبارزایران  فعالين چریکهای فدایی خلق. خود گرفته است 

 ر مبارزاتی ا اين ابتکبه   از مردم ایران در ميان نسل مبارز آمریکا،%٩٩ پژواک فریاد های آزادیخواهانه و جهانی

  پيوستند

  

  

  

همبستگی جهت   ايرانچریکهای فدایی خلقفعالين ،  ٢٠١١ اکتبر ٢٢ شب جمعه تا  بعداز ظهر شنبه ١٠از ساعت 

می " ميدان آزادی "را آنمنهتن نيویورک که امروز دیگر همگی " وکوتی پارکز"  در،با جنبش اشغال وال استریت

 سازمان به  و دیگر آثارخش اعالميه هاپميز کتاب به و با گذاشتن پيوستند وال استريت به جمع اشغال گران  نامند

  سال٣٢نه هائی از جنايات جمهوری اسالمی در حکه صی ئپوسترها باميز کتاب . مبادرت نمودند، نگليسی زبان ا

پوشيده  ،را به نمايش می گذاشت ١٣٨٨به خصوص جنایات این رژیم در مقابله با جنبش توده ای سال گذشته و 

پخش نوشته های تحليلی و افشاگرانه با توجه به این امر و به دليل . جه همگان را بر می انگيخت و توشده بود

رجوع ما کتاب ميز به اشغال کنندگان وال استريت زنان مبارز جزء ی از یک هنوز نيم ساعتی نگذشته بود که ،سازمان

به اطالع ما رساند که  آن محل ابراز داشت و  درما حضور از خود را   خوشحالی زیاد ، و بعد از خوش آمد گویینموده 

ار زيادی و جهت تبليغ به نفع ديکتاتوری حاکم بر ايران مقدخبر گزاری جمهوری اسالمی به پارک آمده افراد روز پيش 

 مبارزاتی از حرکت جمهوری اسالمی یتبليغاتسوء استفاده وی ضمن ابراز ناراحتی خود از . از جمعيت فيلم گرفتند

اظهار هيم چهره واقعی این رژیم دار و جنایت را به همگی نشان ميدبا حضورمان از اینکه ما   وال استریت،اشغال

  . رضایت ميکرد

  



  

  

ایران با   مردم  %٩٩اتی در مورد ماهيت رژیم جمهوری اسالمی و همدردی و همراهی حرفقا نيز توضيدراین گفتگو، 

را  یسرمایه دارنظام  زحمتکشان جهان درمبارزه بر عليه اکثريتپيروزی به وی دادند و موفقيت و مردم آمریکا  %٩٩

 ، این بود که اکثریت آنهاددیدن ميکردن  کتاب مااز ميز  در ارتباط با کسانی کهنکته جالب توجه  . مورد تأکيد قرار دادند

هر چه خواستار اطالع  دیگر و نوشته هایها بعد از برداشتن اعالميه  ند و جنایات جمهوری اسالمی با خبر بوداز 

برای اطالع ها را  آن ضمن توضيحات خود اند که رفقميشددر رابطه با مسائل گوناگون  سازمان  مواضعازبيشتر 

در طول این همبستگی ما بطور فعال در بحث ها و . ندسایت سياهکل رجوع ميداد قسمت انگليسی بهبيشتر 

در باره اثرات مخرب سيستم سرمایه داری در زندگی مردم از جمله يت بين اشغال کنندگان وال استرگفتگوهایی که 

  ، اشغال کنندگان در ميانبا توجه به گوناگونی نظر .یمشرکت می کردجریان داست، و بيکاری  فقرافزون  رشد روز

ها را همچنين به  رفقای ما در گفتگوها با این مبارزین همواره به برخورد طبقاتی با مسایل جامعه تاکيد ميکردند و آن

 ، از نکات قابل توجه دیگر.ند دعوت ميکردان طبقه سرمایه دارسرکوب برخورد هوشيارانه با پليس به عنوان دستگاه 

با ال وال استریت، غبرای اعالم همبستگی خود با جنبش اششرکت افرادی از کشورهای دیگر در این جمع بود که 

حضور داشته و در کنار  اين ابتکار مبارزاتی بودند تا دربه این محل آمده از کشور خود کيسه خواب و کوله پشتی 

  .ال کنندگان باشندغاش

  

  



  

 در طول شببدون توقف اشغال کنندگان فعاليت  را به خود جلب می کرد ی يکی ديگر از نکاتی که فورا توجه هر کس

برای تصميم گيری در مورد حرکات اعتراضی سی و تشکيل مجمع عمومی ی گرفته تا اعالميه نونظافت محل از . بود

  . اموری بودند که همواره در جلوی چشم همگان جاری بودند،آینده 

  

  

  

هر استقبال شاهد و ما نيز افزايش چشمگيری يافت حضور مردم ،   صبح٩بعد از ساعت با فرا رسيدن صبح و حدودا 

 از ميز کتاب و بنر هائی که نصب  و مردم با عکس گرفتنبوديمایران  فدایی خلق یچریکهافعالين بيشتری از ميز چه 

مقاومت و مبارزه تا از بين :    در بنری نوشته بوديماز جمله ما. ددیدن ميکردن مبارزاتی ماهای  شعار از ،شده بود

  !مردم زحمتکش جهان% ٩٩خواست   اینست،رفتن استثمار انسان از انسان

  

  

  



ضمن حمایت  ها جالب بود که آن. را حمل ميکردند" جنگ طبقاتی"بنر ند که در ميان جمعيت جوانانی حضور داشت

 ۵٧رژیم جمهوری اسالمی و چرایی شکست انقالب سال   خواهان اطالعات بيشتری در مورد ماهيتمعنوی از ما

 های معاصر ماهيت وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی را به عنوان یکی از دیکتاتورترین رژیمنيز  رفقا کهبودند 

  .نمودندمبارزات کارگران و زحمتکشان ایران را برایشان تشریح ابعاد کنونی  و دادهتوضيح 

  

  

  

 واقعا توده .را مشاهده نمود  این شعار که تاریخ را توده ها ميسازنددرستی بار ديگر ميشد در این جنبش بدرستی

ها ساخته است در عمل نشان ميدهند  برای آنهای در بند جهان عاصی از شرایط سختی که نظام سرمایه داری 

که چه قابليت تحسين آميزی جهت ساختن جهانی فارغ از ظلم و ستم را در خود دارند و چقدر استعدادها و 

انسان هایی که حتی هر گز یکدیگر را نمی شناختند اکنون در . همبستگی ها در این پروسه مستحکم ميشود 

آورده اند ، مردم از هيچ کمکی به این مبارزین دریغ نمی ورزند، رستوران های کوچک اینجا نطفه یک کمون را بوجود 

، مردم سراسر جهان بطور باور نکردنی بسته های حاوی لباس غذا آماده ميکنندشرکت کنندگان ب برای بطور مرت

 هزار دالر ۴٠٠ به و به روایتی نزدیک. دستکش ، پتو ، کاله ، جوراب و وسائل بهداشتی می فرستندهای گرم ، 

 تصميم گيری ها جمعی است و مهمثل کمون اداره ميشود و هتماما تجمع محل .  است کمک مالی جمع آوری شده

  .در هنگام خواب افراد بطور نوبتی مسئول امنيت دیگران هستند.  کامل دارند در نظافت و اداره محل همکاریهمه

همه انسان های آزاده قرار گرفت و رفقا موفق شدند تا صدای مورد استقبال ما در اين حرکت  ساعته ٢۴حضور 

  . منعکس نماینددر اين تجمع مبارزاتیميليونی مردم تحت ستم ایران را 

  

   ! زنده باد همبستگی خلق های سراسر جهان تا نابودی نظام ظالمانه سيستم سرمایه داری

   !زنده باد انقالب

   !زنده باد سوسياليسم

  

 ٢٠١١ اکتبر ٢۵ -  آمریکادر ايرانفدایی خلق فعالين چریکهای 


