
  

  گزارش آکسيون اعتراضی فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ابل سازمان ملل متحد در نيویورک در مق

  

   

 

،   حضور روحانی جالدکه با برگزاری مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل متحد هنگام ، ٢٠١٧ سپتامبر ٢٠در روز 

 فعالين چریکهای فدایی ، همراه بود در این مجمعو سخنرانی وی رئيس جمهور رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی 

ضمن اعتراض به حضور روحانی تبهکار و رژیم ضد مردمی خلق ایران در مقابل ساختمان سازمان ملل گرد آمدند تا 

 ، زنان افکار عمومی افشا کنند و صدای حق خواهانه توده های تحت ستمجنایات این رژیم را در ،  اش در این مجمع

مرگ بر "فضای محل آکسيون از فریادهای . را به گوش افکار عمومی برسانند...  سياسی و ، زندانيان ، کارگران

  .پر شده بود... و " نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی "،  "جمهوری اسالمی

  

ران و خبرنگاران قرار مورد توجه عابعليه مردم ایران هایی از جنایات بيشمار رژیم  های حاوی عکس ها و بنر پالکارد

هایی در رابطه با سياست های اخير جمهوری اسالمی می  والئبرخی از عابرین از تظاهرکنندگان س. گرفت

از بنرها و آرم سازمان عکس بسياری از رهگذران  .ها پاسخ داده و توضيحات الزم را می دادند  رفقا به آنپرسيدند و

  . می گرفتند

  

ها از ماهيت ضد خلقی و   و شناخت صحيح آن، سطح آگاهی مردماین آکسيون مبارزاتی  قابل توجه اتنکیکی از 

در رابطه ها  آنهای گسترده  فعاليت مداوم نيروهای انقالبی و افشاگری که واقعيتی. وابسته جمهوری اسالمی بود

رگی داشته ، نقش بز  سال گذشته٣٩در رشد و گسترش آن در طول ،   جمهوری اسالمیمردمیبا ماهيت ضد

با را  همدردی و همبستگی خود ، رهگذران با تاکيد بر ماهيت ضد خلقی جمهوری اسالمیبخش زیادی از . است

 صبح شروع شد و تا ١٠ این آکسيون از ساعت .طبقه کارگر و زحمتکشان تحت ستم در ایران بيان می کردندمبارزات 

  . بعد از ظهر ادامه داشت٣ساعت 



  
  !ردمی جمهوری اسالمی با تمام دار و دسته هایشنابود باد رژیم ضد م

  ! زنده باد سوسياليزم  !زنده باد انقالب

 

  های فدائی خلق ایران در آمریکا و کاناداریکچفعالين 

  ٢٠١٧سپتامبر 

        


