
  سارا نيکو
 

  بر عليه جمهوری اسالمی در نيویورکتظاهرات از  یگزارش
   )سازمان مللدر  های احمدی نژاد یاوه گوئیبه  اعتراضبه بهانه (

  
وزسيون جمهوری روهای مختلف آپي و نایرانيانتن از  هزارچندین ،  ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣در روز چهارشنبه 

و حمایت از  احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل ، در اعتراض به سخنرانی اسالمی در نيویورک

  .گسترده ای زدند دست به تظاهراتدر مقابل سازمان ملل حق توده های تحت ستم ایران  های بر خواست

  

با  از جمله   .بودتظاهر کنندگان تدابير امنيتی وسيعی اتخاذ نموده کنترل هر چه بيشتر برای پليس نيویورک 

 آماده کرده کنندگان مجموعه تظاهرکل ا برای تجمع محوطه مشخصی رپيشاپيش  ، نصب نرده های آهنی

ز محل اختصاص  خود، در یک قسمت اوفهر یک از نيروهای شرکت کننده نيز با حفظ صف،  در نتيجه  .بود

همه ،  وجود آمده بوده بر مبنای وضعی که بموقعيت و این  بنابر .مستقر شدند،  داده شده توسط پليس

در مستقر شدند و  ورودی محل تجمع بخشدر ،  برنامه قبلیهيچ بدون و در عمل روهای مترقی و چپ ني

  .کردندشعار ها و پوستر های مبارزاتی خود را نصب آن جا 

 

 

  

حمل با   نيزنيویورک و حومهرفقا و فعالين سياسی مقيم  برخی ازهمراه به فعالين چریک های فدایی خلق 

جمهوری اسالمی ، با هر "و  "مرگ بر جمهوری اسالمی"  های شعارحاویسيار بزرگ بهای  نصب بنرو یا 



 عکس های متشکل ازی بزرگ و رنگی ها پوستربا نمایش همچنين و  "جناح و دسته ، نابود باید گردد

با  در همه دوره های سياه و سرکوب گرانه اش که جمهوری اسالمیبيشمار افشاگرانه ای از جنایات 

در در این تظاهرات ، اعمال آن جنایات دست داشته اند ایجاد و که در های ارتجاعی اش   جناحهمهشرکت 

  . شرکت کردندذکر شده محل 

  

به ابتکار ، بنر بسيار بزرگی بود که جه هزاران نفر را بخود جلب ميکردجا تو بنری  که بيش از هر چيزی در آن

مير حسين جنایات دوران نخست وزیری   این بنریئاالدر قسمت ب  .رفقای ما طرح ریزی و درست شده بود

بطور بسيار گویایی منعکس ،  ۶٠سرکوب های خلق کرد ، تا کشتار زندانيان سياسی دهه   ازموسوی ،

و   ریاست جمهوری احمدی نژاددر دورانجنایات رژیم  صحنه هایی از  نيز بنریدر قسمت پایين .  شده است

به نمایش گذاشته ، ه بودند وجود آمده بمردم اخير مبارزات و خيزش بزرگ در جریان صحنه هائی از آنچه 

 دسته های درونی تمام دار و ارتجاعی و ضد خلقیبغایت  ماهيت تشابه گر که نمایان این بنر  .استشده 

عملکرد که  نشان ميداد  بود به عنوان یک حقيقت مبارزاتیرژیم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  .نبوده استه و زندان و اعدام برای مردم ما همواره چيزی جز شکنج، در هر دوره  حاکمرژیم و جناح هر د

 

 

  

 با استقبال وسيع ایرانيان مبارز شرکت کننده در تظاهرات بنر مذکور با توجه به محتوا و شکلی که داشت

فریبکارانه نام اصالح طلب را ه به خصوص نمایش جنایات دار و دسته موسوی تبهکار که امروز  .روبرو شد



بدون اغراق شاید هزاران نفر   .برخود گذارده اند، در طول تظاهرات واقعا خاری در چشم دشمنان مردم بود

و مرور جنایات موسوی و رژیم جمهوری اسالمی را مشاهده ، روز توسط روایت تصویری همين بنر  در آن

آشنا  ۶٠موسوی و کارنامه سياه او در دهه ضد خلقی ماهيت با  بسياری از این جوانان  کهئی از آنجا .کردند

بسياری از جوانانی که با  حتی. به بحث و تبادل نظر می پرداختند،  این بنر  با دیدن عکس های، نبودند

 . ، با عالقه در بحث ها شرکت می کردند در این تظاهرات شرکت کرده بودندرنگ سبز حمل نشانه های 

این  خادمتا بتوانيم چهره موسوی را به عنوان مهره رفقای ما ایجاد ميکرد برای مناسبی  فرصتها  بحثاین 

 و بازگشت به همان دوران سياه سال" اسالم ناب محمدی"که همين امروز هم آرمانش بازگشت به رژیم 

  . در ميان بگذاریمهست را با همه آن جوانانحفظ همين نظام استثمارگرانه ، و در کل  ۶٠های 

 

 

  

،   مقابل ما عبور ميکردند ازها "سبز"بود که وقتی صف موسوم به یکی از نکات بسيار جالب این تجمع آن 

ها  خيلی از آن،   از ما انجام ميدادندشرکت کنندگان جدایی برایعليرغم  همه تالشی که رهبران آن صف 

جمهوری اسالمی ، "و " ا رسيدهمرگت فر، جمهوری اسالمی "  در حال حرکت بودند همراه با ما شعار که

 سررا " مرگ بر جمهوری زن ستيز" وقتی ما شعار   .دند ميکرر را تکرا"با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد

 اکثر آنهمچنين  . همراه با ما فریاد ميزدنداین شعار را ها " سبز" زنان در صف یتاکثر،  ، بدون اغراقدادیم 

که از  "نه سازش ، نه تسليم ، نبرد تا رهایی "  ،"د جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم مر ما زن و" هایشعار،  نانز

با نشان دادن ها ، " سبز" بسياری در صف  .تکرار ميکردندما با گوی بسيار قوی ما پخش ميشد را  بلند



با صدای را " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار ،  رسا بطور کامًالهم صدا با ما ، عالمت پيروزی به صف ما 

  .دندکرمی تکرار بلند 

  

نمایش روحيه مبارزاتی ندگان جوان و ن با ما از طرف تظاهر کیهمراهدر " ساختار شکنانه"های  فریاد شعار

 یا"با شعار   حنجره خود را)طرفدار موسوی" (پوشسبز"رهبران بزدل و سر سپرده که در حالی بود  آنان

را خنثی " جمهوری اسالمی ، ننگت باد ، مرگت باد"م خود شعار  تا به زع پاره ميکردند"حسين حسين ، مير

  .کرده باشند

  

 توضيح ميدادند ،بسياری از این مردم با خلوص نيت ،  های روشنگرانه و افشاگرانه رفقای ما در جریان بحث

سوی را بلند  حمایت کنيم ، ما نيامده ایم تا عکس موده ایم تا از مبارزات مردم ایرانامروز اینجا آم"ما  که

  ".کنيم

 

 

  

بنر تصویری پوستر ها و تا لحظات پایانی این تظاهرات که هوا کامال تاریک شده بود با در دست گرفتن ما 

محوطه تبدیل شده بود ، در خروجی ورودی که حاال به درب ر آستانه درب د،  ساله رژیم ٣٠ جنایات

جنایات رژیم جمهوری محوطه بود با دیدن تصاویر  جمعيتی که در حال خروج ازجا نيز  در این  .یمایستاد



مورد سابقه و ماهيت ضد خلقی و همچنين حيله های در نيز ها  با آنما طرف ما می آمدند و ه باسالمی 

   .صحبت ميکردیممزورانه اصالح طلبان حکومتی و ضرورت سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 

  

 با جوانان از ی مارفقا  . افشاگری عليه  کليت رژیم  ادامه دادیمبطور کلی ما در آن روز تا آخرین فرصت به

گيری نسل جوان  و ضرورت درسجنبش گذشته اشتباهات  چنين از و هممبارزاتی ی ها تجربيات و دستاورد

ها تن از  صد . گوش ميدادندبه این صحبت ها  بسياری از آنان با عالقه کهصحبت ميکردند   اشتباهاتاز آن

دیدن صحنه های جنایات رژیم منقلب ميشدند و آرزوی خود را برای نابودی این مزدوران به ساده مردم با 

روز در کنار تصاویر عزیزانی  صد ها نفر در آن. "، جمهوری اسالمی باید بره! نه : "ترین شکل بيان ميکردن 

به آنان را  و احترام خود ندکه توسط رژیم دار و شکنجه و اعدام و تجاوز و سنگسار جان باختند عکس ميگرفت

  .می گذاشتندبه نمایش 

  

رغم ه بهای انقالبی و مترقی   نيروتر  فعال هر چهحضورحرکت اعتراضی در نيویورک نشان داد که این 

در مبارزه بر عليه رژیم  روشنگرانه ای را مهم و نقش بسيارمی تواند دارند امکانات محدودی که در اختيار 

تجربه این حرکت به روشنی نشان ميدهد که اکثریت چنين  هم . ایفا کندمی ضد خلقی جمهوری اسال

 شان نسبت به ماهيت اصالح طلبان حکومتی  دليل توهمه ها که ب آنبخشی از  حتی ومردم شرکت کننده 

  .  بر تن می کنند ، با تمام وجود از این رژیم متنفرند و خواهان نابودی آنند"سبز"  رنگ

 

 



  

ر در این اکثریت مردم شرکت کننده با انگيزه حمایت از مبارزات مردم درون کشواست که واقعيت این 

" دمکراسی"با ادعای  که سر سپردگان به اصطالح اصالح طلببا این حال . تظاهرات ها شرکت ميکنند

 ود راخ  می کوشندها و مرتجعين به برکت تبليغات امپریاليستهای حاکم " دیکتاتور"خواهی  و مخالفت با 

 از انحراف کشاندن و سوء استفادهاز هيچ ترفندی جهت به ،  قرار دهنددر مقام رهبری مبارزات امروز مردم 

بار دیگر در حرکت اعتراضی نيویورک نشان  طور که یک همانمبارزاتی مردم دریغ نمی کنند و الیزال نيروی 

 و رادیکال، های مبارز  نيرونزدیک شدن مردم با همه تالش خود را در این تجمعات بکار می برند تا از ،  دادند

این   .جلوگيری کنندجز خوشبختی و رهایی قطعی توده های ستمدیده در سر ندارند هدفی انقالبی که 

های  توجه مردم و افکار عمومی به نيروند و يها به گل می نش تی آنش زمانی که کهتجربه نيز نشان داد ک

ن جو بانه و تحریک آميز جهت متشنج کردوآن مپمودست به حرکات ل، شود ب ميصدیق و واقعا انقالبی جل

اما  . درده باشن جلوگيری کرز با نيروهای رادیکال و انقالبیتا از تماس مردم و بویژه نسل جوانان مبامی زنند 

 ح  به اصطالمی بينند که ایندر تجارب عينی خود که مردم  این است  ایهای رذیالنه حاصل چنان برخورد

تا مغز استخوان به دار و دسته اصالح اغلب هایشان  رغم تمام فریبکاریه  که ب"خود رهبر خوانده"ناجيان 

حفظ و صيانت از نظام   نيستند که منافعشان در بيش، دیکتاتورهاییطلبان حکومتی وابسته هستند

که خود ادعایش را هم ای " دمکراسی" ماهيتا نمی توانند حتی به  بوده و به این خاطراستثمارگرانه حاکم

  .بمانندپای بند حتی در ظاهر هم ، دارند 

  

به اميد وحدت مبارزاتی هر چه بيشتر در بين نيروهای واقعا مبارز و انقالبی در پيکار برای نابودی نظام 

های ارتجاعی اش و به اميد  و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری اسالمی و همه جناح استثمارگرانه حاکم 

  !های ستمدیده  و رهایی قطعی کارگران و خلقآزادی

  
  ٢٠٠٩  اکتبرپنجم

 
   سپتامبر در نيویورک٢٣ویدیو کليپی از تظاهرات 
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http://www.youtube.com/watch?v=g6TIM1pWaO4

