
 ! در مجمع عمومی سازمان مللتظاهرات در اعتراض به حضور احمدی نژاد گزارشی از
  

النه مجمع  شرکت احمدی نژاد در شصت و ششمين نشست سا تظاهراتی بر عليه،  سپتامبر ٢٢روز پنجشنبه 

سخنرانی که تاریخ   عليرغم این . برگزار شدقابل مرکز سازمان ملل در نيويورکدر م عمومی سازمان ملل متحد

و از این رو عمال وقت برنامه ریزی و تدارکات سفر برای وز ها پنهان نگاه داشته شده بود احمدی نژاد تا آخرین ر

 ، از خيلی ها مشکل بود، اما آزاديخواهان بسياری برای رساندن صدای اعتراض مردم ايران به گوش جهانيان

فعالين چریکهای فدایی  .  تظاهرات شرکت نموده بودندینا درسراسر آمریکا و کانادا به نيویورک سفر کرده و 

طی فراخوانی همگان را به شرکت در این ، چهره منفور رژیم جمهوری اسالمی  خلق ايران نيز جهت افشای

داری نمود و تالش های  از دادن مجوز تظاهرات به ما خودتظاهرات دعوت کرده بودند و با این که پليس نيویورک

 گرفتن مجوز جهت بر پایی این تظاهرات بی نتيجه ماند، با این حال عليرغم کارشکنی های رفقای ما برای

، فعالين چریکهای فدایی خلق ايران موفق به برپائی تظاهرات بر   همه رفقا پليس، به اعتبار همت و پشتکار

  .شدند عليه حضور احمدی نژاد در سازمان ملل و افشای جنایات رژیم جمهوری اسالمی

  

سازمان ملل در شرایطی به احمدی نژاد حق اظهار نظر و تریبون برای سخنرانی اعطا نموده بودند که  ردانندگانگ

جنايات وی و کل رژیم جمهوری اسالمی بر هيچ کس پوشيده نبوده و مردم آگاه و مبارز در سطح جهان می دانند 

توده های تحت ستم، زنان، جوانان، دانشجویان و که دستان همه گردانندگان این رژیم تا مرفق به خون کارگران و 

 .آلوده استایران های ستمديده  خلق

  

 
  

محل تظاهرات و نصب پوسترها ، بنر  با گذاشتن ميز کتاب درخلق ایران  تجمع اعتراضی فعالين چريکهای فدائی 

ونی اين رژيم گرت سرن ساله جمهوری اسالمی و ضرو٣٢گر و نشان دهنده جنايات  و پالکارد هائی که بيان ها

افراد زیادی از ميان تظاهرکنندگان بر . شرکت کنندگان در تظاهرات روبرو شد جنايت پيشه بود، با استقبال بسيار



عليه حضور احمدی نژاد در نشست سازمان ملل، از ميز کتاب دیدن کردند و رفقا به توزيع انتشارات سازمان 

 به زبان  اطالعيهاز چهار صددر جریان این تظاهرات بيش . سيدروش رپرداخته و کتاب ها و نشريات زیادی به ف

پخش سرود های انقالبی از بلند ،  یکی ديگر از ابتکارات رفقای ميز کتاب  .های انگليسی و فارسی پخش شد

  به زبانکه در مورد رفيق چه گوارا  زمانی که آهنگ زیبائی  .قبال رهگذران قرار ميگرفتتاس گو بود که مورد

 از بلندگو پخش ميشد، بسياری از جوانانی که از آمریکای التين در محل حضور داشتند، اسپانيایی سروده شده

را می شناسيد؟ و سپس تاکيد می " رفيق چه"وال ميکردند که آيا شما ئبسوی ما می آمدند و با اشتياق س

و از رزم ایران بارزات چریکهای فدایی خلق رفقا از م، در برخورد با اين جوانان ". او قهرمان ماست "کردند که  

که با عالقه بسيار به  اين جوانان در حاليها با توده های تحت ستم آمریکای التين صحبت ميکردند و  مشترک آن

 . اعالم ميکردندبا مردم در بند ایرانرا اين سخنان گوش ميدادند همبستگی مبارزاتی خودشان 

 

 
 

جلب شدن توجه بسيار زياد مردم به تصاویر و پوسترهای نصب ، يکی از نکات قابل توجه اين حرکت مبارزاتی 

شده از سوی ما در محل بود که با روشنی تمام جنايات همه دارو دسته های درونی جمهوری اسالمی را به 

وی رسانه های گوناگون با رفقا چنين در جريان اين تظاهرات، مصاحبه های زیادی از س هم. نمايش می گذاشت

 انقالبی کليت رژیم جمهوری اسالمی و نابودی یانجام شد که در همه این مصاحبه ها رفقا به ضرورت سرنگون

  .سلطه امپریاليسم تاکيد داشتند

  

  :اشاره به چند نکته ضروری است، در پايان اين گزارش 

چپ و راديکال در مقايسه با تظاهرات سال پيش کاهش تعداد شرکت کنندگان وابسته به نيرو های متاسفانه  -١

  .يافته بود

ها از بی  تعدادی را جمع کرده بود که بخشی از آنزیادی ، طبق معمول با هزينه بسيار نيز  سازمان مجاهدين -٢

 و  با عکس مریم رنگها که پيراهن های زرد در جريان صحبت ما با برخی از آن. نيويورک بودندشهر خانمان های 

ها را داده اند و برخی  خودشان می گفتند که مجاهدین هزينه خوراک و سفر آن،  پوشيده بودند  رجویمسعود



 اين  .های نزديک نيويورک با تقبل هزينه سه روز خوراک و سفر آورده اند هم می گفتند ما را از يکی از ايالت

 و بيهوده نبود که چهره است آن سازمان مریکائی به سویآبرای جلب نظر مرتجعين بدون شک همه تدارکات 

اولين وزیر امنيت  و تام ریج در سازمان ملل جرج بوشسابق  نماینده –جان بولتون   چونسئوال برانگيزیی ها

یکی از نئو محافظه کاران طبقه ،  جان بولتون. ندها سخنرانی کرد جا برای آن در آن  کابينه بوشدرکشور  

  .مریکا برای حمله نظامی به ایران بودآدولت   هم مشوقمریکا است که مدتیآحاکمه 

 از کسانی که یا لباس سبز یا مچ بند سبز پوشيده باشند اصال خبری نبود و این حکایت ازدر این تظاهرات  -٣

متوجه شده اند که همه سران جنایت کار رژیم ، چه به دارد که را  و آگاهی یافتن آن دسته از ایرانيانی بيداری

 اینسد راه رسيدن به ایرانی آزاد و دموکراتيک هستند و در درجه اول ، ح اصالح طلبان و چه اصول گرایان اصطال

     .    نابود گرددهست که باید اش جمهوری اسالمی با هر جناح و دستهکليت 

ها درست  ع آناتفاقًا تجم. کنندگان بودند تعدادی یهودی نيز به نفع احمدی نژاد بسيج گشته و در صف تظاهر -۴

دو نيروی کامًال متضاد در مقابل هم قرار گرفته بودند، از این رو خبرنگار هایی . در مقابل محل تجمع ما قرار داشت

های بنر طرف ما ميآمدند و از ه ها بالفاصله ب که توجهشان به این موضوع جلب شده بود پس از دیدار با آن

   .یا فيلم برداری ميکردند عکس گرفته و که در دست ما بود  جنایات جمهوری اسالمی

  

ظهر با   بعد از۴ ساعت در صبح شروع شده بود ١٠ که از ساعت  ایرانتظاهرات فعالين چریکهای فدائی خلق

  .موفقيت به پایان رسيد

  

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  !مرگ بر امپرياليسم

  !زنده باد انقالب

  

   آمريکا - ی فدائی خلق ايرانفعالين چريکها

  ١٣٩٠ مهر دوم -  ٢٠١١ سپتامبر ٢۴


