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   بابک آزاد:فرستنده

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢٩
  

 ! گزارشی از تظاھرات عليه جمھوری اسالمی در مقابل سازمان ملل
  

  
س جمھوری تبھکار رژيم برای شرکت در اجالس عمومی سازمان ملل در ئيزمان با سفر حسن روحانی، ر مھ

تظاھراتی در نزديکی مقر اين  ، ٢٠١۴مبر  سپت٢۵روز پنجشنبه ، ران ي خلق ائیکھای فداي چرفعاالننيويورک، 

 منتشر چندی قبل  آناين تظاھرات که فراخوان. سم جمھوری اسالمی سازمان دادندياليمان عليه رژيم وابسته به امپرساز

 سازمان بر پا شد که رسانه ھای خبری در غرب، با فريبکاری تمام ضمن تبليغ سفر فعاالنشده بود در شرايطی توسط 

منتخب توده ھای تحت ستم نام " ۀنمايند"شخص وی به عنوان  جنايتکار می کوشيدند تا از دولت روحانی و ۀاين مھر

و ، پا جنايت   اين رژيم سرا"اصالح"که خواھان "  و معتدلميانه رو"ر عمومی وی را يک عنصر برده و در افکا

  .معرفی نمايند، مردم ايران می باشد برای " شھروندی حقوق"احقاق 

 اين تظاھرات و افشای ماھيت ضد خلقی جمھوری اسالمی و ئی برپا سازمان برایفعاالندر نتيجه، حرکت مبارزاتی 

  خلقفعاالن کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، ۀچنين رساندن صدای حق طلبان تمام دار و دسته ھای درونيش و ھم

خواه و يزادان آيرانيت اييک تالش انقالبی بود که مورد حما، ھای تحت ستم و زندانيان سياسی به گوش افکار عمومی

  . گر افراد مترقی قرار گرفتيد

رانی و ين ايادی از عابريد، تعداد زبورو ه  روبیديزی شديبا ھوای سرد و باران پائ، ن روزيورک در ايوين که نيبا ا

 از ئیھا عکس ھا  که در آنءه شده توسط رفقايران و بنرھای تھي خلق ائیھای فدا کيز کتاب چريرانی از ميا ريغ

يسی و فارسی منتشر شده انگلھای که به زبان ه سازمان يدن کردند، اطالعي د ،شد یش داده مينماددمنش م يت رژايجنا

شعارھای متعددی را ، رفقای برگزار کننده تظاھرات.  پرداختندء با رفقاحبتصافت کردند و با عالقه به يدر را ندبود
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ھا  آن، با تکرار آن شعار ھاخواه حاضر در محل با يان آزاديرانياد می زدند و ايه جمھوری اسالمی از بلندگو فريعل

  .ھمراھی می کردند

فارسی و  ن ات و توجه عابريسی که از بلندگو پخش می شد، مورد حماياين شعارھا به ھمراه سرودھای فارسی و انگل

   :برخی از شعارھای اين تظاھرات به شرح زير بودند  .سی زبان نيز قرار گرفته بوديانگل

، "م ضد زنين رژيمرگ بر ا" ،"ننگت باد، روحانی جالد "، "جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود گردد"

، "د گردديآزاد با، ی نکارگر زندا" ،"د گرددينابود با، ام زندان ،شکنجه ، اعد" ،"د گردديآزاد با، اسی يزندانی س"

  ."نه به ماشين جنگی امپرياليسم "و "از مبارزات آزاديبخش مردم ايران دفاع کنيد"

ھای حاوی شعارھای انقالبی که عليه  و بنرھا گان در اين تظاھرات با بلند کردن تعدادی پالکارد چنين شرکت کنند ھم

ھا در مورد اوضاع ايران صحبت می   با آنین را به خود جلب کرده بودند و برخاتوجه عابر، جمھوری اسالمی بود 

  . کردند

مرگ  "شعار  برجستهبر روی آن ابان نصب شد که يھای بزرگ سازمان در کنار نرده ھای رو به خ کی از بنريوقتی 

استقبال و ، ی خودن ھاينوشته شده بود، مردم با صدای بوق ماش) سی و فارسیيبه زبان انگل ("بر جمھوری اسالمی

  . نشان می دادنداز اين شعار انقالبیرا حمايت خود 

ه ي علقابل سازمان ملل به منظور اعتراضگرانه آن بود که در تجمعات مء از نکات اين تظاھرات افشايکی ديگر

 سياسی فعاالن خلق و تعدادی از ئیکھای فداي چرفعاالن فقط ،نحامی آامپرياليستی ھای   قدرتجمھوری اسالمی و

 کمی دورتر از  در عوض! ھا خالی بود گر گروه ھای چپ مترقی در کنار آنيمبارز حضور داشتند و متأسفانه جای د

 آن ازگان ت شرکت کننديکه اکثر نگی را برگزار کرده بوديتيز مين خلق ني خلق، سازمان مجاھدئیکھای فداي چرفعاالن

رانی که به محل تظاھرات می آمدند با ديدن ين اابا توجه به اين واقعيت، برخی از عابر. دشده بول يئی ھا تشکامريکا

م، اما به يستيست ھم نيم، کمونيستيما که مذھبی ن"با ھم مشورت می کردند و به عنوان مثال می گفتند وجود م ۀصحن

ھا را  ستادند و شعارھای آني می اءو کنار رفقا" ميستي خلق بائیھای فدا کيم کنار چريا برويم، بيتر کيھا نزد کيچر

  .تکرار می کردند

باران و ھوای نامساعد حدود چھار ساعت به طول انجاميد، ريزش غم ر علیکه مبارزاتی در جريان اين حرکت 

ت خود را از نظرات انقالبی و ي سازمان، حمااتيھا و نشر دن کتابيمالی و خرھای خواه با دادن کمک يان آزاديرانيا

  . کردندانين سازمان بيھای ا فعاليت

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی
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  !باد انقالبزنده 

  با ايمان به پيروزی راھمان

  امريکا خلق ايران در کانادا و ئی چريکھای فدافعاالن

  ٢٠١۴مبر  سپت٢۶

 

  


