
  
  کاران امروز دیروز ، فریبگران  سرکوب

  
  )در نيویورک جوالی ٢۵در حاشيه تظاهرات (

  
  

  ، ٢٠٠٩ جوالی ٢۵در روز ،  "حقوق بشری"دیگر نهاد های و با همکاری ی لدعوت سازمان عفو بين المله ب

زرگ اخير  در خيزش های ب آزادی زندانيان سياسی  ایران که جهت مختلف دنيا نقاطتظاهراتی سراسری در

نيویورک نيز در شهر   .سر ميبرند صورت گرفته ه بج شکنهای رژیم جمهوری اسالمی در زیر الدر سياه چ

   .این تظاهرات شرکت کردند  در،فاع از زندانيان سياسی در بند  از ایرانيان مقيم این شهر برای دجمعی

  

جهت حمایت از مبارزات مردم ایران و ،   نيویورک و ایرانيان مترقی ساکندوستان به اتفاق تنی چند از

که نمایانگر تصاویری از  پنج متری  با حمل بنر بسيار بزرگ،افشای ماهيت کليت نظام جمهوری اسالمی 

  و "جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد" و شعار های جنایات رژیم ددمنش

 - رددگزندانی سياسی آزاد باید "و شعار  سیيبه زبان انگل "سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی"

  .شرکت کردیممستقال ، در این تظاهرات ،  "دشکنجه و اختناق نابود باید گرد

  

  
  

 ، توجه ست ا را نمايش داده جمهوری اسالمیرژیمسبعانه جنایات  یئبسيار گویابه نحو وجود این بنر که 

 مورد استقبال بسياری از ایرانيان و آمریکایی ها قرار بسياری از شرکت کنندگان در تظاهرات را جلب کرد و

درجه خون آشامی رژیم   می نگریستندآنبه  بسياری ناباورانه و با تاثرکه ،دیدن این تصاویر  . گرفت

  . با عينيت تمام به نمايش می گذاشتجمهوری اسالمی را برای رهگذران 

    

سازمان عفو بين " به ظاهر خود را مسئول و نماینده  که"پوش سبز"تعدادی  در محاصره دیری نپایيد که 

و صدایشان موج ميزد سوال ها  که در چهره اضطرابیبا هراس و  ها  آن  .قرار گرفتيمخطاب ميکردند " الملل

بسيار صبورانه توضيح داد که این بنر نشان دهنده فقط دوستان  یکی از ؟؟ ميکردند که این بنر چيست ؟



وظيفه هر ، در برابر مبارزات مردم ایران است و در این شرایط جمهوری اسالمی رژیم گوشه ای از جنایات 

به گوش ، را به هر طریق ممکن کشور انسان آزادیخواهی است که صدای اعتراضات و مبارزات مردم داخل 

 -ت د موجود در صف مقدم تظاهراهراس زده ،  که خيلی مشخص بود از افرا" مسئولين" . جهانيان برساند

دستور  - فریبکاران امروز می باشندو  ، که همان سرکوبگران دیروز اصالح طلبان حکومتیو سایراکبر گنجی 

 در ابتدا در حالی که "مسئولين" همان یکی از  .در حال رفت و آمد و مشورت با آنان بودند مرتب، ميگرفتند 

 نوشته ما نزدیک شد اما به محض آنکهبه ،  کند  رفتارانهخيلی سعی ميکرد در جلوی چشمان مردم مودب

، !براندازی نه "های روی بنر را خواند نتوانست جلوی خودش را بگيرد و بی اختيار چندین بار تکرار کرد 

شد که دیگران از او سوال کنند چرا براندازی نه ؟  و او اعث که این حرف او ب"  !براندازی نه ، !براندازی نه 

ما هم با پا فشاری بر ، در مقابل    .جمع کنيمفورا ، از ما می خواست که بنر را واالت ئسآن بی اعتنا به 

در   .گونی کليت رژیم را توضيح ميدادیمن برای مردم ضرورت طرح شعار سر، همگیحق آزادی بيان خویش 

 با حمایت مردمی که برای حمایت و دفاع از مبارزات مردم ایران به این تظاهرات آمده بودند، تمام این مدت 

 در این ميان سخنان خانم جوانی که.   را به زیر سوال ميبردند" مسئولين" دمکراتيک  این حرکت غير ، از ما

ها این : "گفت "لينمسئو"او خطاب به .  ار دلنشين بوده بود بسيتازه شب قبل از ایران آمد به گفته خودش

بچه ها در ایران دارند می جنگند ، خون "ه توضيح ميداد ک و در ادامه ،" های بچه های ما هستندعکس

 آن  امنيت ندارند ، هم شان  خانه هایونحتی دردیگر مردم   .ميدهند ، همين االن زیر شکنجه هستند

ه جلوی حرف ک تظاهرات اعالم کرده اید که چه کار کنيد؟ ، وقت شما ها این جا با این همه آزادی و امکانات 

برای توجيه به او گفت که این ها باید " مسئولين" یکی از " چه آزادی است؟  این ؟زدن دیگران را بگيرید

آیا شما فکر " خانم جوان به او گفت    ! می فرستادند تا ما تصميم بگيریمبرای ما قبالشان را  شعارهای

ار تعيين ند و برای هم شعينميکنيد که بچه ها در ایران هر روز که به خيابان ها  می آیند اول با هم می نش

ل می ها فقط جانشان را دستشان ميگيرند و با همه سرکوبی که متحم آن، نه دوست عزیز  ميکنند؟ 

  ". متوقف شودهشوند اجازه نمی دهند مبارز

  

 سال ٣٠، این بنر "با صدای بلند گفت " مسئولين"خانم دیگری که بلوز سبز هم بر تن داشت در اعتراض به 

هوری  هر دو جناح جم.ت کشور ما هستندا نشان ميدهد و این ها واقعيياجنایت های جمهوری اسالمی ر

اسالمی در این جنایات دست داشتند ، مردم ما در ایران از این وضعيت استفاده ميکنند تا بر عليه جمهوری 

  " .اسالمی مبارزه کنند

  

ردند که مردم در ایران فعال ، عاجزانه عنوان ميکمردم با ناتوانی در مقابل سواالت و اعتراضات " مسئولين"

 . و یا عنوان ميکردند که ما باید گام به گام قدم بر داریم  .شعار سرنگونی را نداده اند و ما هم نباید بدهيم

سواالت خود را با ما در ميان ، حرف های ما را می شنيدند وقتی  که کمی صداقت داشتند ئیها آن

طور که خواست شما به عنوان کسانی که از جهنم جمهوری  ن ما هم توضيح ميدادیم که هما .ميگذاشتند

نابودی کل این رژیم جنایتکار هست ، خواست اکثریت مردم ایران ،  اید شده ایراناسالمی مجبور به ترک 

ران امروز هستند سعی اما سرکوبگران دیروز که همان فریبکا  .هم همين است و برای همين مبارزه ميکنند

توضيح می داديم   همموسوی مير حسين در مورد.  مردم را به نفع جناح خود مصادره کنندرزاتدارند که مبا

 فقط ۶٠گری که کشتار زندانيان سياسی در دهه  سرکوب.از مهره های این نظام استیکی  که نامبرده خود



سی با وجود توضيح دادیم که آزادی و دمکرا . استبوده  این نظام نخست وزيربه عنوان یک قلم از جنایاتش 

  . نمی تواند در ایران برقرار شود،این رژیم و حفظ جناح هایش 

  

 در اطراف بنر صورت ميگرفت دیگر توجه بسياری از که با صدای بسيار بلندبا گذشت زمان و با صحبت هایی 

ت  در واقع با حمای  .کرده بودتر را بسيار خشمگين " مسئولين"شرکت کنندگان بسوی ما جلب شده بود و 

محل ها نمی توانستند با ما برخوردی فيزیکی داشته باشند و باالخره برای اخراج ما از   آن، جمعيت از ما

غير از ماهيت بيشتری گری ا افشباعثن قضيه  به پليس نيویورک متوسل شدند که خود ایتظاهرات

 در این زمان تمام کسانی که دوربين در دست داشتند مرتب از بنر . دشبرگزارکنندگان این مراسم دمکراتيک 

 آن پليس نيویورک به ما اعالم کرد که پس از رجوع مسئولين تظاهرات به پليس،  .عکس ميگرفتند

 به ما پيشنهاد کرد که در عوض ، پليس .  آن محل شده اندخواهان خروج ما از ، با شکایت از ما" ولينئمس"

تظاهر کنندگان آن طرف ما هم با توجه به ارتجاعی بودن ماهيت .   مرف خيابان بپيوندیبه جمعيت آن ط

  .وجود آوردیمه قل خود را بتصف مس به جای پيوستن به آن ها ،  ،خيابان

  

 و تعدادی با پرچم های قرمز  !!!طرف خيابان تعدادی با پرچم های شير و خورشيد و پرچم آمریکا در آن

چندش آور ترین صحنه  .  را ميدادند "تغيير رژیم در ایران"در کنار هم ایستاده بودند و شعار " آزادی ، برابری"

 بود که از یک "سلطنت طلبان" با "حزب کمونيست کارگری" اتحاد بين افراد منتصب به شاید ، در این مقطع

چشمان خود ، خود  شاید تا زمانی که انسان با . استفاده ميکردندبرای شعار دادن بلند گوی مشترک 

 این قماش را درک درجه رذالت،  یده باشدفروشی این افراد که خود را زیر پرچم قرمز پنهان ميکنند را ند

 انگار نه انگار دست در  مماشات ميکردند که"سلطنت طلبان"نيده و خودمانی با تچنان  آن  این عناصر. نکند

 زهی بی شرمی که این چنين  . جامعه ما بوده انده چندان دور دست کسانی دارند که خود سرکوبگران ن

 این جواب،  و مبارز ما در ایران دلير مردم اما  .مردم نقش دارندهای در خراب کردن چهره چپ در انظار توده 

، چه  مرگ بر دیکتاتور" چنين دادند، این وه خود همان روزهای اول قيام پرشکدر خود فروختگان را نوع 

  ."شاه و چه دکتر

  

 یکی از در نتيجه.  شد مردم  اعتراضمنجر بهتاثير گذار بود که ، آن چنان ت و بحث های مطرح شده ما انظر

 پيشنهاد ایشان این بود که ما از شما می خواهيم   ! آمد بسوی ما" معامله "با پيشنهاد یک " مسئولين"

سرنگون باد رژیم جمهوری "  یعنی به جای  !عوض کنيد " شرم " را با لغت "سرنگونی"لغت جای که 

جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، "و شعار !!! " بر جمهوری اسالمی شرم" بنویسيد " اسالمی

وضيح دادیم که به رهبران به ایشان ت  !!!  "آزادی و دمکراسی برای ایران"را بنویسيد " نابود باید گردد

 و   .يچ انسان آزادیخواهی قابل معامله نيسته برای شان بگوید که سرنگونی جمهوری اسالمیسازشکار

جا که باور داریم کوچکترین و پایه ای ترین حقوق دمکراتيک توده های در بند ایران بدون سرنگونی  از آن

 و مردمی صولیبه هيچ وجه حاضر نيستيم حتی ذره ای از موضع ا، انقالبی کليت رژیم امکان پذیر نيست 

پس شما که رای ندادید آخه "يکرد گفت مهم در حالی که با عصبانيت پرخاش  او   .خود عقب نشينی کنيم

د که این جماعت چقدر در حفظ این نظام اداین صحبت او کامال نشان .   "تظاهرات کنيد؟اومدید بر عليه چی 

جمهوری اسالمی ، با هر جناح و " اهميت و ضرورت بردن هر چه بيشتر شعار که این خودمصر هستند 

  .ميسازدتر  ضروریدر بين مردم  را "، نابود باید گردددسته 



  

  

   
 و اظهار هم دردیرهگذران با    .را به خود جلب کردعابرین بنر ما در این طرف خيابان هم توجه بسياری از 

   .نددکرميابراز از مبارزات مردم در ایران حمایت خود را ، عالمت پيروزی با نشان دادن و تد مم با بوق رانندگان

  

به تظاهرات ه ای که تازه  عد  .به صف مقابل برگشتمهای افشاگرانه بعد از مدتی برای پخش اعالميه 

به ما انتقاد اعالميه ها خواندن ودند ضمن استقبال از بگذشته بود بی اطالع که قبال چه  و از آنپيوسته 

 تظاهرات" مسئولين" که دادمميوقتی توضيح  ؟ در آن طرف خيابان مستقر شده ایمداشتند که چرا 

ما را توسط پليس نيویورک از صف ، تحمل کنند ، غ ميکند لي را تب که سرنگونی رژیمبنر مامحتوای نتوانستند 

 !  ميگویند شما خودتان رفتيد"مسئولين"این  ، کردند و گفتند که نهميبسيار تعجب ، کردند بيرون تظاهرات 

ولی چرا باز هم ! کشيدم و گفتم می دانم که تو ماموری و معذوری را جلو " مسئولين"ن آجا یکی از  در این

 آیا این قدر هم شهامت ندارید که به مردم بگویيد که ما را بخاطر آوردن شعار  به مردم دروغ ميگویيد؟

، با شت دیگر راهی برای انکار نداو در حالی که سرنگونی رژیم به پليس تحویل دادید؟  او با دستپاچگی 

می باشد ، مخالفت با طرح شعار سرنگونی رژیم را در آن " حقوق بشری"این که این یک برنامه اعالم 

بر سر چرایی و ضرورت طرح ای  طوالنی بحثآکسيون توجيه می کرد که خود این مسئله باعث شد که 

  .ورد بيابه وجوددر آن جمع   رژیم کليتشعار سرنگونی

  

سيار خوبی بر جو حاکم بگذارد و در واقع خاری شد در چشمان حضور ما هر چند کوچک ، توانست تاثير ب

در سوار بر مبارزات توده های مردم ، ها در رویای اصالح طلبی و تغييرات در درون رژیم  روز کسانی که این

شان در بقای رژیم جمهوری اسالمی است ، کسانی که از  کسانی که منافع.   شده اندخارج از کشور

 چون به خوبی آگاه هستند که مبارزات مردم ميرود تا بساط ظلم و ستم و، ا در هراسند  توده هطغيانآتش 



و ها  خيانتگوی  استثمار را بر چيند ، چون به خوبی ميدانند که در فردای آزادی واقعی در ایران باید جواب

ه شده را نمی ند باشند ، چون ميدانند که توده های آگاه ادر حق مردم ما مرتکب شدخود نایاتی که ج

ماسک های دروغين  در این تجمعات رادیکالتوانند فریب دهند ، چون ميدانند وجود عناصر آگاه و 

بر مبنای این واقعيات است که این چنين از وجود  و ردامی دآن ها بر کثيف چهره های  را از "آزادیخواهی"

 تبليغاتی که -رسانه ای  –سيع مالی عليرغم همه امکانات  و  .جمع کوچک و محکم ما به هراس می افتند

منعکس کننده صدای ميليون تا حدی ما توانست  اصالح طلبان حکومتی در نيویورک در اختيار داشتند ، حضور

داران اتوسط هو )بسيجی مآبانه(در عين حال چنين برخورد های    .مان باشدکشور  زن و مرد در بند ها

ضمن افشای ماهيت ضد  قرار ميدهد که رادیکالهای آزادیخواه و   وظيفه خطيری را بر دوش نيرو ،موسوی

جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید "شعار دمکراتيک اين جماعت با صدای رسا تری 

   .را فرياد بزنند" گردد

  

  سارا نيکو 

  ٢٠٠٩ جوالی ٣٠


