
 تظاهرات علیه جمهوری اسالمی توسط فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 سازمان ملل در مقابل 

  

کانادا و  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در ، ٢٠٢۹سپتامبر  ٢۴، در روز سه شنبه  بنا به سنت سالهای اخیر

دولت  ۹٠مقارن با اولین روز نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل که در جریان آن سران بیش از  ، آمریکا

، تظاهرات و تجمعی اعتراضی را در مقابل دفتر سازمان  جهان در دفتر اصلی این سازمان در نیویورک جمع شدند

با استقبال تعداد زیادی از هموطنان مبارز مواجه شد و  این تطاهرات. ملل در نیویورک سازماندهی و برگزار کردند

نابود ، با هر جناح و دسته ، تظاهر کنندگان با شعارهای رسای مرگ بر جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمی 

، خواست قلبی کارگران و توده های دربند ایران را در افکار عمومی  به زبانهای فارسی و انگلیسی... باید گردد و 

هایی علیه رژیم جمهوری اسالمی و  ، رفقا با ایراد سخنرانی در جریان این حرکت اعتراضی. کردندمنعکس 

امپریالیسم آمریکا که سهم بزرگی در به  بویژه این رژیم با اربابان جهانی اش و ، بر رابطۀ تنگاتنگ جنایات آن

. داشت تاکید کردند ٢۵۳٧ل قدرت رساندن جمهوری اسالمی و به شکست کشاندن انقالب مردم ايران در سا

جلب به خود توجه بسیاری از عابرین ایرانی و غیرایرانی را ، شعارهای کوبنده و سخنرانی های افشاگرانه رفقا 

فیلم و ایران ها و بنرهای فعالین چریکهای فدایی خلق  ، به طوری که بسیاری از عابرین از سخنرانی کردند

 . های محلی فیلم و گزارش تهیه کردند رگزاریتعدادی خبرنگار نیز از این تجمع برای خب. عکس گرفتند

تزیین شده بود و آن دسته از بنرها و شعارهای برگزارکنندگان این  یمحل تظاهرات رفقا با شعارها و بنرهای بزرگ

طور علیه  و همین و در رابطه با مبارزات طبقه کارگر در ایران تظاهرات که در حمایت از کارگران زندانی در ایران

در محل تظاهرات میز کتاب  . دند توجه ویژه عابرین قرار گرفت، مور ندضدکارگری جمهوری اسالمی بودماهیت 

هموطنان و عابرین از میز کتاب فعالین چریکهای فدایی  . های سازمان بر پا شده بود کوچکی از نشریات و کتاب

 .دخلق ایران دیدن کرده و تعدادی از کتاب های جدید سازمان را خریداری کردن

 

 

 

  

  



ده ها نفر از ایرانیان آزادیخواه که برای اعتراض و افشای چهره ضد ، در جریان این تظاهرات پر شور و افشاگرانه 

به تجمع رفقای ما ملحق شده و همصدا با فعالین چریک ، خلقی جمهوری اسالمی در این منطقه حضور داشتند 

کارگر "،  "نابود باید گردد، هر جناح و دسته با ، جمهوری اسالمی "، با تکرار شعارهای  های فدایی خلق ایران

نفرت " مرگت فرا رسیده، جمهوری اسالمی "و " ، ذلت نمی پذیرد کارگر می میرد"،  "آزاد باید گردد، زندانی 

 . عمیق خود از جمهوری اسالمی و خواست سرنگونی انقالبی این رژیم را به منصه ظهور رساندند

  

و تعدادی از عابرین به  ندهمچنین در محل تظاهرات بحث های زیادی در مورد موضوعات مختلف به راه افتاده بود

، وقایع جاری و مواضع چریکهای فدایی خلق  جمهوری اسالمیماهیت در مورد ، گفتگو با رفقای برگزار کننده 

حقوق بشری سازمان ملل در حمایت در این گفتگوها بویژه بر عملکرد های غیر دمکراتیک و  ضد . پرداختندایران 

( از ملیت های مختلف)آگاهی عابرین   .شد ، اشاره می از جنگ های امپریالیستی آمریکا در جهان و خاورمیانه

های نواستعماری آمریکا و نقش دولت آمریکا در به قدرت نشاندن رژیم جمهوری اسالمی و  در رابطه با سیاست

نشان دهنده رشد برجسته ( ه مردم ایران علیه این رژیم برخاسته اندهر بار ک)نجات این رژیم از سرنگونی 

 .آگاهی در میان توده های آگاه و تحت ستم جهان است

تظاهرات فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در مقابل سازمان ملل متحد در زمان حضور رییس جمهوری جنایتکار 

 . پس از چند ساعت با موفقیت به پایان رسید، ان جمهوری اسالمی و همراهانش در مجمع عمومی این سازم
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