
  گزارشی از آکسيون اعتراضی عليه سفر روحانی به سازمان ملل در نيویورک
 

 
 و کانادا کای در آمررانی خلق ایی فدایکهای چرنيدنبال فراخوان فعاله ب،  ٢٠١۶ سپتامبر ٢٠در روز سه شنبه 

 وني آکسنیا.  برگزار شدورکیوي در اجالس سازمان ملل در نیحضور حسن روحان هي علی ایتجمع اعتراض

 .افتی بعد از ظهر ادامه ٢ صبح آغاز شد تا ساعت ٩که از ساعت 

  

 را در معرض عموم به ی اسالمی جمهورمی رژاتی از جناییگوشه ها،  افشاگرانه ی با نصب پوستر هارفقا

 کتاب ژهی خلق ایران و به ویی فدایکهای چراتی، شامل کتاب ها و نشر  کتاب سازمانزيم.  گذاشتندشینما

مورد استقبال ،  ییکو اسی احمدهي مرضقي خلق رفیی فداکی اثر چر"قي رفکی از یخاطرات"زه چاپ شده تا

 ند در آمده بودشیبه نماتظاهرات  که در محل یی ها و پوستر هابنر  .کنندگان قرار گرفت قابل توجه تظاهر

 بر می رژتیسال غارت و جنا ٣٧ از شيپرده از ب،  ی اسالمی جمهورمی رژتکاری جناتيضمن آشکار کردن ماه

 زي نیسي به زبان انگل۶٠ دهه یها  سازمان در مورد کشتاری هاهي بود که اطالعی و این در حالداشتندی م

 نیا  آیاکه نی از رفقا در مورد اکرد افتی را درهي اطالعنی که ای از افرادیکی  . شدی مردم پخش منيب

 ها می رژنی داد که هر دو احي هم در پاسخ به او توضیقي و رف در زمان شاه اتفاق افتاده سئوال کرداتیجنا

 ننگ آلود ی بقایرا مورد ظلم و ستم قرار داده و برامان  شان همواره مردم زحمتکش ی ارتجاعتيبنا به ماه

 .ه انددجه و اعدام قرار دان را مورد سرکوب و شکنیمبارز، خود 

  

 مورد کردی  از بلندگو پخش میسي را به زبان انگلی مبارزاتی که با شور تمام شعار های جوانقي رفحضور

مرگ بر "همچون ،  ند شدی که از بلندگو پخش مییها شعار. کنندگان قرار گرفت  از تظاهریتوجه بسيار

زندان ، "  ،"دد گردی آزاد بایکارگر زندان"، "  گردددی آزاد بایاسي سیزندان" ، "ی اسالمی جمهورمیرژ

 ، " گردددینابود با، با هر جناح و دسته ،  ی اسالمیجمهور"،  "  گردددینابود با ،شکنجه ، اعدام 

 . هستند سازمان ی انقالبی که منعکس کننده مواضع و تحليل هاند بودیشعارهائ

  

 که با می بودیخواهانی  و آزادنینکات قابل توجه این حرکت این واقعيت بود که ما شاهد حضور مبارز  ازییک

 دلگرم اري شرکت در این تظاهرات آمده بودند که حضورشان خود بسی دور برای سفر از راه هایتحمل سخت

 ی بتی حماتي و محکومی اسالمی جمهوری هایگر  و سرکوباتی جناهي علی آکسيون اعتراض .کننده بود

 .تافی انیبا موفقيت پا،  ساعت ۵گذشت پس از ،  از این رژیم ددمنش یستي امپریالیها دریغ قدرت

  

   خلق ایران در آمریکا و کانادای فدائی چریکهافعالين

 ٢٠١۶ سپتامبر ٢٣


