
  

  ! در تورنتو" اکثریت"در حاشيه مراسم 

 

 

 با تورنتو با مطلع شدن از برگزاری مراسمی که در رانی خلق ا فدائیکهایین چري ، فعال٢٠١٣ه ی فور٢٣در روز شنبه 

با مشارکت دو نيروی و تی ین اکثري توسط خائن"چهل و دومين سالگرد بنيانگذاری جنبش فدائيان خلق ایران"عنوان 

)یمهتد (کردستانکومله  ، و  حزب دموکرات کردستان ، دست راستی ، در شهر تورنتو برگزار شده بود همراه با حزب 

 ون نسبت بهين ضدانقالبیانت های ايادآوری خی، برای افشاگری و  خواه این شهریروهای انقالبی و آزاديرفقائی از دیگر ن

 و همچنين به خاطر همکاری های این سازماناران چریکهای فدائی خلق و سيل هواد،  جنبش انقالبی مردم ایران

ها حضور یافته و  به پخش اسناد  ، در جلوی محل مراسم آن کنونی آنان با رژیم جنایتکار جمهوری اسالمیو گذشته 

،  ه شده بوديت تهیان اکثریات خود جریکه از نشرجمهوری اسالمی م یانت ها و همکاری های اکثریتی ها با رژيخ

.پرداختند

ده ينام "چهل و دومين سالگرد بنيانگذاری جنبش فدائيان خلق ایران"مناسبت گردهم آئی خود را در حالی اکثریتی ها 

انگذاران آن نداشته و يران و آرمان های انقالبی بنی خلق ا فدائیکهاییچ ربطی به سازمان چريها هرگز ه  بودند که آن

 سازمان چریکهای تسلط برنفوذ و  با ۵٧سته فرخ نگهدار بودند که در سال برپا کنندگان این مراسم همان دارو د. ندارند

چپ ، آن سازمان را که به خاطر نظرات کمونيستی و رزم دالورانه چریکهای فدائی خلق به بزرگترین سازمان  فدائی خلق

در زیر  نابود کرده و بعد با در پيش گرفتن سياست سازشکارانه با جمهوری اسالمی از درون، خاورميانه تبدیل شده بود 

همدست جمهوری ، در سرکوب خونين توده های مردم  خود به خدمت مستقيم رژیم در آمده و ، "اکثریت" پرچم

 .اسالمی شدند

 وابستگان به این جریان حتی ١٣۶٠برای یاد آوری همکاری جریان ضد خلقی اکثریت با رژیم باید گفت که در سال خونين 

و ) "ضد انقالب"مبارزه با زیر عنوان بيشرمانه (عضاء و هواداران نيروهای مبارز و انقالبی در جامعه برای گير انداختن ا

 بر اساس همکاری مستقيم  .، به کار جاسوسی نيز مبادرت می کردند ها به نيروهای سرکوبگر وحشی رژیم تحویل آن

 اران بی جوان مبارز و انقالبی ان و پسرانااری از دختريان مردم و بسز، خيلی از عزی  پاسدار"برادران"سازمان اکثریت با 

ها تحویل پاسداران جنایتکار جمهوری اسالمی شدند که منجر به   ، توسط آن ت به هوادارانشیدستور رهبران اکثر

 .ها گردید  ری و اعدام آنيدستگ



واقع دهد امروز به  بارز ایران ادامه میجریان اکثریت که همچنان به اعمال ضد انقالبی خود عليه توده ها و روشنفکران م

 در آمده و همچنان در خدمت به سرکوب و تداوم شرایط مختنق و ظالمانه حاکم طبقه سرکوبگر حاکم به مثابه بخشی از

.کوتاهی نمی کندای بر ایران از هيچ تالش ضد خلقی و تبهکارانه 

از جریان رسوای اکثریت بود که " قيبهروز خل"ه نام  بی از مشاطه گران جمهوری اسالمی، یک ن مراسمیسخنران ا

را برای به اصطالح سخنرانی اش انتخاب کرده " مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" بانه ییعنوان عوامفر

    چيندارند و ه" چپ"ربطی به  چيت نه تنها هیش در اکثریگر رفقاین فرد معلوم الحال و دین در حالی است که ایا. بود

 

  

 

 ارتجاع و قدرت های برایران ندارند بلکه همچون سابق تنها به نوکری یان مردم زحمتکش ايگاهی نيز در میجا

  .مشغولند و این وظيفه ضد مردمی را همچنان ادامه می دهندو معاضدت با نيروهای چپ و انقالبی ستی يالیامپر

 

، هنگام پخش نشریات متوجه شدند که  ها حضور یافته بودند  رفقائی که برای افشاگری در جلوی محل مراسم آن

عدم حضور .  آن جریانات ضد انقالبی و راست نبودند خودافراد متعلق بهشماری از شرکت کنندگان در آن مراسم جز 

ی و ین مراسم خود نشان دهنده رسوایدر ارغم همه تبليغات انجام شده ه ب، م تورنتو يخواه مقیان آزاديرانیا

 .ان آگاه استيرانیشکستگی گروه های برگزارکننده و شرکت کننده آن مراسم در نزد اور

ک سازمان ی به عنوان  کوملهکه در آن از(ت ی اکثر"کار"ه ی، سندی از نشر  خلق فدائیک هاییکی از رفقای فعال چری

غ یچ کوششی درياز ه، ردستان  و خلق به پا خاسته ک کوملهم خواسته بود که در سرکوبیستی نام برده و از رژیترور

تی های خائن در برگزاری آن ی داد که از همکاران اکثر)مهتدی(کردستان   کوملهحزبنمایندگان کی از یرا به دست ) نکند

خودت تو مگر "د ي پرسمزبور، از فرد   خلق با اشاره به مطالب آن مقاله فدائیکیق فعال چريرف  .مراسم مفتضح بود

شمرگه ها و مردم مبارز کردستان توسط يتی ها از کشتار پیدی که توده ای ها و اکثری مگر ندشمرگه نبودی؟ تويپ

ت از مردم زحمتکش کردستان را یشمرگه بودی و ادعای حمايتو که در آن زمان پ ت می کردند؟ یهوری اسالمی حمامج

"ن جماعت خائن و ضدانقالب همکاری می کنی؟یداری، چرا با ا

:  رفيق ما در پاسخ پرسيد."من دنبال دمکراسی هستم . ستميست نيگر کمونیمن د" پاسخ گفت  درفرد فوق الذکر

 با لحنی وت می کند؟ یی از دمکراسی حماسکچه کا ی، بجز آمر بله:  و او با وقاحت جواب دادی؟یکایدمکراسی آمر

    شما؟: پرسيدبيشرمانه 

  



نبال آن روان امروز به د) مهتدی( کردستانکومله حزب  ينولکه مسئ" ییکایدمکراسی آمر"جای تردید نيست که معنای 

 .می باشد... ، کشتار هزاران نفر از مردم بی گناه عراق و افغانستان و  شه بوده اندي همآن هاتی یاکثر و رفقای هستند

  

عنای تجاوز ، به م می باشندفته آن يد شنامروز اقرار می کن) مهتدی( " کوملهحزب"فعالين ی که یکایدمکراسی آمر

!ی به دختران عراقی استیکایسربازان آمر

  

تکار یم جنایست ها از رژيالیت امپریده، حمایران دیخواب آن را برای ا) مهتدی( " کوملهحزب"ی که یکایدمکراسی آمر

.ست ها استيالیران توسط امپریه داری وابسته ایران و سرکوب توده های انقالبی ایحافظ سرما، جمهوری اسالمی 

شرکت کنندگان در مراسم  اکثریتی ها از حضور فعالين چریکهای فدائی خلق در تورنتو و رفقای دیگر شدیدًا هراسناک 

ای را باید تجربه کنند ولی  شده و هر یک با ترس و نگرانی منتظر بودند که ببينند با حضور آن رفقا در آن محل چه حادثه

، ی محل برنامهی دیوارهاشریاتی که با خود به همراه برده بودند به روچسباندن صفحات نپس از افشاگری و رفقای ما 

ها و تقبيح اعمال ارتجاعی شان عليه کارگران و توده های    ماهيت ضد انقالبی آنافشاگرضمن ابراز سخنانی که 

 .، آن محل را ترک کردند ستمدیده ایران است

 

  کانادا ،تورنتو   - فعالين چریکهای فدائی خلق

 ٢٠١٣وریه  ف٢۶
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