
 !گزارشی از اعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل

 

رییس جمهور رژیم وابسته به امپريالیسم ( فريدون) سپتامبر، همزمان با حضور حسن روحانی 42روز سه شنبه 

جمهوری اسالمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، شماری از نیروها و سازمانهای مخالف جمهوری 

 .ل دفتر این سازمان به تظاهرات و اعتراض بر علیه جمهوری اسالمی پرداختنداسالمی با تجمع در مقاب

  

برای  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا که با صدور فراخوانی از تمام ایرانیان آزاده و مبارز

کردن پوسترها و پهن  صبح با بر پا 01برگزاری یک آکسیون اعتراضی علیه رژیم دعوت کرده بودند، از ساعت 

سال حاکمیت ضد خلقی این رژیم وابسته منعکس  42کردن بنرهایی که در هر یک از آنها گوشه ای از جنایات 

در این آکسیون اعتراضی شرکت کرده و با تظاهرات خود به دفاع از خواست عادالنه مردم ایران برای  ،شده بود

در طول این حرکت، رفقا ضمن صحبت با  .انه حاکم پرداختندنابودی رژیم جمهوری اسالمی و نظام استثمارگر

کسانی که برای دیدن 

عکسها و بنرها به محل می 

آمدند به توضیح و افشاگری 

بر علیه ديکتاتوری حاکم بر 

ايران دست زده و بر ضرورت 

دفاع از مبارزات انقالبی 

مردم ایران تاکید می کردند، 

و این در حالی بود که 

بی هم سرودهای انقال

مرتبا از بلندگو پخش می 

در جریان این تظاهرات . شد

جمهوری اسالمی با هر جناح و "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهای 

آرم . مرتبا طنین انداز بود و توسط حاضرین تکرار می گشت... و " مرگ بر رژیم ضد زن"، "دسته نابود باید گردد

 

  



تعداد زیادی اطالعیه های سازمان به  و رفقا گرفتمیز کتاب در محل مورد استقبال بازدید کنندگان قرار  سازمان و

را به زبان   06و کشتار سال  01مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام کمونیستها و مبارزین در دهه 

 .در محل پخش نمودند  انگلیسی

  

د که کال به نسبت سالهای قبل تعداد کمتری در این تظاهرات شرکت یکی از نکات این حرکت اعتراضی آن بو

 مجاهدين در صف مجزائی حضور داشتند. در آن خبری نبود" سلطنت طلبان"و " سبزها"کرده بودند و از شرکت 

ی نیروها حضور. که البته نصف بیشتر آنها ايرانی نبوده و بیشتر از وابستگان کلیساها و تعدادی سوريه ای بودند

سالهای پیش بیشتر بود، در عین حال رسانه های کمتری برای پوشش تظاهرات آمده  امقایسه بپلیس در 

با نرده کشی در بعضی مناطق  و پلیس بود در طول این حرکت جو پلیسی شدیدی بر محل حاکم . بودند

پلیس در راهروی  ن نیروهایهمچنی. و تنگ تر کند را حتی االمکان کوچک تر  کوشیده بود تا محل تظاهر کنندگان 

ی باریکی که در نقطه ورودی به محل تظاهرات ایجاد کرده بودند، از عابرین و تظاهر کنندگان کارت شناسایی م

گشتند که رفقا در چند نوبت به ی انها حتی کیف و کوله پشتی شرکت کنندگان در تظاهرات را نیز م. خواستند

 .این کار پلیس اعتراض کردند

که با  رییس جمهور رژیم وابسته به امپريالیسم جمهوری اسالمی (فريدون)حسن روحانی راضی علیهحرکت اعت

یت فقبعد ازظهر با مو 4ساعت به طول انجامید و در ساعت  4استقبال دیدار کنندگان از محل مواجه شد تا حدود 

 .پایان رسیدبه 

 

 !نابود باد رژيم وابسته به امپريالیسم جمهوری اسالمی

 در آمريکا وکاناداايران لین چريکهای فدائی خلق فعا

 4104سپتامبر  40

 

 


