
  
  ! نيویورکدر احمدی نژاد حضور عليه گزارشی از تظاهرات

  
 در اعتراض به حضور احمدی نژاد این مهرهاسی مختلف يهای س روينهای  فراخوان اب ، سپتامبر ٢٣در روز پنجشنبه 

در مقابل ، تظاهرات عظيمی جمهوری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل سم يالیوابسته به امپر منفور رژیم

با انتشار  در آمریکا و کانادا رانی ا فعالين چریکهای فدایی خلق . سازمان ملل در نيویورک صورت گرفتمانساخت

 ادامه بعد از ظهر که از ساعت ده صبح تا شش ن حرکت اعتراضی بودندیاز سازمان دهندگان ا، یکی فراخوانی 

کنار رفقای مبارزی که در به نيویورک آمده و مریکا آو کانادا  نقاط صیرفقای بسياری از اق، عليرغم دوری راه   .داشت

 بارتر شدن رهر چه پباعث  و با تالش های بی وقفه خود ند شرکت نمودآکسيوناین در این شهر زندگی ميکنند در 

افشای چهره ضد خلقی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و در  حرکتی که .دندیگردموفق مبارزاتی   حرکتاین

ع تر يران را هر چه وسیخواه ای شکل گرفته بود و همه در تالش بودند تا صدای مردم آزاد مردم ایرانحمایت از مبارزات

  . ان برساننديبه گوش جهان

  

  

  

با کشيدن ميله های آهنی را پليس نيویورک محوطه مشخصی در مقابل سازمان ملل هميشگی ، طبق معمول 

به همراه سایر رفقای مبارز و ، ران ی االين چریکهای فدایی خلقفع.  تظاهرات اختصاص داده بوداین برای برگزاری 

 مبارزاتی رزمنده ایفضای ،   و چشم گيریبا نصب شعار ها و بنرهای بزرگن محوطه یا ورودی در قسمت، رادیکال 

ش می یم را به نمایات رژیئی که صحنه های مختلفی از جنا  پخش سرودهای انقالبی و بنرها.را بوجود آورده بودند

 را  مبارزاتی ایپر شورفضای بسيار ،  بکارانه سردمداران جمهوری اسالمی را افشاء می نمودیو ادعاهای فر گذاشت

 به آن تظاهرات در شده بود برای جلب ایرانيانی که برای شرکت حلیم ، ميز کتاب سازماننيهمچن .  بودسبب شده

کتاب ارائه شده در و تحليل های انقالبی  يرامون مسائل سياسیبحث و گفتگو پبسياری به  و با عالقه آمده بودندجا 

  .می پرداختند های چریکهای فدائی خلق ایران



  

 پوش خود رموپليس نيویورک که از استقبال مردم و حتی افراد یونيف ایستاده ، در طول این هشت ساعت تظاهرات

  یک سالاز جنایات بی شمار سی ورنگی ی احاوی عکس هتماشای بنر های بزرگی که ناباوری به  باکه مدت ها 

با بهانه  به انواع و اقسام حيله های مختلف و و ستادند به خشم آمده بود بود ، می ایرژیم منفور جمهوری اسالمی

مبارزاتی  جو تا از شدت تاثير گزاری ایجاد مزاحمت ميکرد برای رفقا،  قوانين غير متعارفتوسل به با  و یا های مضحک

نيرو های دیگر ایرانی که با رقص و موسيقی و یا تکان دادن پرچم  شده توسط رفقا در مقایسه با گروه ها وایجاد 

        .  به تظاهرات خود ادامه ميدادند ، کم کرده باشدکه در دست داشتندسه رنگ های کوچک کاغذی 

  

  

  

  . لوله های باریک پالستيکی بنر ها پرداختندریيس ها به جمع آودر ابتدای شروع آکسيون ، بعد از برپائی بنر ها ، پل

بعد از آن که بنر ها را با نخ به ميله های آهنی بستيم ، پليس با تيغ به بریدن نخ های بنر ها پرداخت و در اعتراض 

استفاده از نخ برای گره زدن بنر ها به ميله های رفقا اظهار داشت که محل تظاهرات جزو پارک محسوب ميشود و 

بنر های نخ های بنر ها پاره و هر بار بعد از تذکر پليس ، .  این موضوع چندین بار تکرار شد.  استی غير قانونی آهن

و شتکاری  پبا سرعت و ابتظاهرات ، دوباره بنر ها بزرگ و سنگين پائين آورده ميشدند و بعد از خروج آن ها از محوطه 

به بهانه پليس گام پخش سرود ها و آهنگ های رزمی انقالبی ، یک بار هم هن.  همکاری رفقا باال برده ميشدند

 تا دیگر از بلندگوی خود رفقا اخطار دادیکی از  ، به های دستی استفاده از بلندگو برای "مجوز دو ساعت" قتواتمام 



 ما خواهان استفاده نکند که رفيق با قرار دادن دست های خود بدور دهان ، با فریاد به همه حاضرین اعالم کرد که

  با وجود .سرنگونی رژیم منفور جمهوری اسالمی هستيم و پليس اجازه استفاده از بلندگوی دستی به ما نميدهد

نصب بنر های همه رفقا بر حق خود در ، رفقا اخطار مکرر روئسای پليس و التيماتوم آن ها در رابطه با دستگيری 

،  ، بعد از خروج روئسای پليس از محوطه تظاهراتفرصت در اولين   ميکردند و پافشاری،گو استفاده از بلندشان و 

  .دگرفتنسر می از ها گو ژیم ددمنش جمهوری اسالمی از بلندشعار های رسای خود را بر عليه ر

  

جمهوری اسالمی، رژیم " ، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"رفقا با سر دادن شعار هائی چون 

خمينی، خامنه ای ، رفسنجانی ، خاتمی ، موسوی، احمدی نژاد ، ننگ به نيرنگتان "  و"  مرگت فرا رسيدهارتجاعی ،

 ران را پژواک می دادند و هم این که ی دردمند اکارگران و زحمتکشانهم صدای  "، خون جوانان ما ، ميچکد از چنگتان

  .  د می نمودنديردم ما به آزادی تاکدن ميجمهوری اسالمی جهت رسکليت نی وضرورت سرنگ گر بریبار د

  

  

  

با  گزارشگر ایرانییک ها  مصاحبه نیکی از ای  در .زیادی با رفقا مصاحبه کردندهای خبرگزاری ، ن حرکت یان ایدر جر

ن مورد یسازمان در اای نظر یجو،  آشتيانیحکم سنگسار سکينه دروغ بودن مبی بر  احمدی نژاد  ادعایاشاره به

ر يامر غن یبنابرا.  جمهوری اسالمی استمیرژ ذاتی ء دروغ و ریا جز،فریبکاری " : دادحيتوض در جواب انم رفيقشد که

مزورانه  را سکينهشدن صدور حکم سنگسار ، نيویورک خود به  سفرآستانه  درنيست که احمدی نژاد منتظره ای 

ها  آن نظر افکار عمومی و جلب بیسال گذشته فرو یک  سیمچون هکه هدف جمهوری اسالمی   چرا.دکرانکار 

ت ين واقعیت دارد ايچه اهم آنح داده شد که ي سپس توض ".می باشدهای ضد مردمی خودش  استيسبسوی 

های غربی در رسانه ها  ل مصالح دولتي نامش به دلالاحکه سکينه د متوجه شود که یمومی باعاست که افکار 

 سال است که ٣١ قتيدر حق . ستيز جمهوری اسالمی استفقط یکی از قربانيان نظام زنت شده اسسته جبر

ح داده ي سپس به خبرنگار مزبور توض .مورد انواع و اقسام ستم ها قرار داده و ميدهدرا جمهوری اسالمی زنان ایران 

م ي کنراهی را دنبالو م یزيبرخاگر واقعا ميخواهيم به سنگسار و اعدام پایان دهيم پس باید به نابودی کامل رژیم  شد

  .محو نمایداز سر کشورمان برای هميشه سایه منحوس زندان و شکنجه و سنگسار و اعدام  را که 

  



  در رابطه با چگونگی رابطه ایران و آمریکا و این رومانی با یکی از رفقاخبرنگار دیگری از یکی از روزنامه های پر تيراژ

 و ، تنيدگی روابط ایران و آمریکاکرد که رفيق هم در جواب  والئس، ای احمدی نژاد را ضد آمریکایی ميبينند  که عده

نشان داد که های گوناگون  با ارائه فاکت و  را توضيح دادجمهوری اسالمی ازها  ستيالیامپرچگونگی حمایت 

 از اساس بی یغاتين تبليچن هانی است وجه داری انحصاری یجمهوری اسالمی تا مغز استخوان وابسته به سرما

  .ه استیپا

  

ادی از ی بهمن و تعداد ز١٩ صدها نشریه پيام فدایی و ،ز کتاب برپا شده يق مین حرکت مبارزاتی از طریان ایدر جر

حمایت شان مردم با کمک های مالی خود و پخش شد در ميان مردم کهای فدائی خلق یهای منتشر شده چر کتاب

 عمومی از حرکت رفقای ما و مواضع انقالبی و مردمی امری که گستردگی حمایت . نشان ميدادندالت يرا از تشک

ز کتاب يو کتاب های ارائه شده در م این تظاهرات تقریبا همه نشریات در  .چریکهای فدایی خلق را منعکس می کرد

 ميگشتند گفته شد که آن کتاب ها ندخاصی که تمام شده بودهای به کسانی هم که به دنبال کتاب   . فروخته شد

  . در اینترنت تهيه کنند) سياهکل(ئی خلق ایران انند از طریق سایت چریکهای فدارا ميتو

  

سياست های تبعيض آميز دولت  که در اعتراض به فق مبارزاتی جمعی از بوميان شيلیرکت مون حی ابخشی ازدر 

ی در بين رفقا جان زیاد شور و هين کار خودیبه جمع ما پيوستند و با ا، در مقابل سازمان ملل گرد آمده بودند شيلی 

شده ، هرگز مردم متحد  " شعارها استقبال نمودند و  رفقا هم با سر دادن شعار از حضور آن .وجود آوردنده ب

  . را به زبان انگليسی در کنار آن ها تکرار ميکردند" خوردشکست نخواهند

  

ن ی به واقع در ا.  بودجنایتکار وسوی از مداری انب در ج ک عکسی عدم مشاهده حتی تظاهراتن یادر گر یاز نکات د

که از موسوی وجود هم عکس هائی .    موسوی به چشم نمی خوردانات مدعی طرفداریچ اثری از جريتظاهرات ه

در را  جنایتکار به عنوان نخست وزیر  که نقش موسویداشتند همه در بنر های فعالين چریکهای فدائی خلق بودند

  .  د نشان ميدا۶٠کشتار های دهه 

  

      .    این تظاهرات ایستاده با موفقيت و در محيط گرم دوستانه ای در حدود ساعت شش بعد از ظهر به پایان رسيد

  

 این عنصر   . حرکت کردیمدر آن جا اقامت داشت که احمدی نژاد مزدور ه طرف هتلی بترک محل تظاهرات ،بعد از 

 مفتخوران خود تعدادی از،  با خرج هزینه های سنگين )هتل هيلتون( در یکی از گرانترین هتل های نيویورکتکار یجنا

 غير قابل هتل به شکلاطراف محوطه فضای   .را به دور خود جمع کرده بوداز کشور ایرانی ساکن در خارج  ختهفرو

دو ن پارک کرد صدها پليس در جلوی خيابان ورودی هتل مستقر شده بودند و با  .بودو تحت کنترل  پليسی یتصور

 مام خيابان ها در کنترل پليس بودکه ت اینبا وجود .   مسدود کرده بودندکامالخيابان را در روبروی هم کاميون بزرگ 

 که  هتل قرار داشتيمی متر٢٠٠فاصله کمتر از سر یک چهر راه ، در  در . سعی کردیم به منطقه هتل نزدیک شویم

ولی چون   دادقرار بازرسی بدنی موردبا خشونت   در انظار عمومیااو ر پليس یکی از رفقا را متوقف کرد و ناگهان

 که ه یود اما لحظه ای نگذشت . را رها کردویاو ،   مشخصات کامل پيدا نکرد بعد از گرفتن برای دستگيری ویدليلی

با  نفر از رفقا را ٩این بار حدود  ده ها پليس یافتيم که از هر طرف به رفقا حمله کردند و محاصرهدر دوباره ما خود را 

تمام تالششان آن بود   . ندآن ها پرداختهمگی رسی بدنی دند و به بازقرار دادر کنار دیوار هل داده و خشونت تمام 

 عده زیادی از کسانی که در   !میش ببريپبه را قرار است  و چه برنامه ای میکار داره ما در منطقه هتل چبفهمند که 



مضطربانه شاهد این صحنه ها چهار راه دیگر  طرف در یک، طرف هتل آمده بودند ه د و ب بودن تظاهراتطول روز در

 و متوقفی که ما را ئس هاين پليمسئولیکی از ، در پاسخ به اعتراض ما . را ترک نمی کردندخود بودند و محل 

خود " هوظيف"به دارد و  ظت از احمدی نژاد و ایادیش مسئوليت دارداضيح داد که در مقابل حف توه بودبازرسی کرد

این .   و با خود ببرد نمودهدستگير این بار را ) اولی رفيقهمان ( داشت تا یکی از رفقا قصدپليس  ! دعمل ميکن

 ویقرار شد  و ه کردرا جریمهمذکور  دليلی رفيق گونه  هيچدر نهایت بدون ارائهروبرو شد و  هيبقاعتراض موضوع با 

     .جلب و دستگيری او صادر خواهد شد و گر نه حکم ر شود در دادگاه حاضچند روز بعد

  

ی که این دستگيری موقت و بازرسی بدنی حالين  در ع.شددر خيابان آزادی همه رفقا باعث شور و شوق حاضرین 

جلوی به تا پليس عبور کرده و خودشان را حفاظتی حصار  توانسته بودند از مای از رفقادیگر  تن ، سه در جریان بود

وجود نداشت و فقط مامورین لباس شخصی پليس هيچ تظاهر کننده دیگری جائی که   .دنرسانبدرب ورودی هتل 

این سه تصميم .  ده بودنداهتل ایستهای بزرگ احمدی نژاد در گوشه و کنار در  ريش رها کردهنيویورک و محافظين 

دهند ببر عليه او شعار ،  ، در حضور خبرنگاران هتلمحل به  و ایادی اش این بود که به محض ورود احمدی نژادرفيق 

لی زود ياما خ.  ش بگذارندینمابه شتر يهر چه بحاکم بر ایران را م دارو شکنجه یاز رژ نفرت مردم ایرانب ين ترتیبه او 

  ازوی را،  خيابان مستقر در آن طرف کنندگان تظاهرعکس العمل  اصلی احمدی نژاد از ترسن يمحافظمعلوم شد که 

 که این خود فضاحت و هراس احمدی نژاد ندبودبرده به داخل هتل که در پشت ساختمان قرار داشت  آشپزخانه بدر

 شام  ضيافت که بهایرانيان خود فروخته ایبا مشاهده  يقرفسه ن یا . مزدور و همراهانش را بيش از پيش عيان کرد

مرگ بر جمهوری  "، "ننگت باد، ای مزدور "اد می زدند یشروع به شعار دادن کرده و فر احمدی نژادی ميرفتند ننگين

از جالدان حاکم بر را شان  تی حماجمهوری اسالمی در واقع به شامرش دعوت یبا پذاین خود فروختگان   ."اسالمی

با باال رفتن صدای . ميرسيدما طرف خيابان به گوش  از آن آن رفقا  شعار های صدای.ش می گذاشتندیبه نماکشور 

متوجه شد  به هتل انجام داده بود  معترضينی جلوگيری از نزدیک شدنا پليس که نهایت تالش خود را بر،رفقا ر شعا

   .دنمو  دورهتل را از محوطه ها آنو کرد  به رفقای جلوی هتل حمله جهيو در نتگير شده  که غافل

  

سيار پر آميزی بود که دستاوردهای ببسيار موفقيت ورک حرکت یويدر اعتراض به حضور احمدی نژاد در نتظاهرات 

گستردگی نفرت مردم در بند ایران از کليت رژیم جمهوری اسالمی  از نمادی ، این آکسيون مبارزاتی  .ارزشی داشت

تمام  با باید  همه نيروهای انقالبی و مبارز نشان داد که   وبود انقالبی نيروهایهر چه بيشتر  عمل و ضرورت اتحاد

  . تاثير گذار تر باشندجمهوری اسالمی و افشای هر چه بيشتر چهره کریه رژیم جاری قای مبارزات  در جهت ارتقوا
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  ٢٠١٠ سپتامبر ٢۴

www.siahkal.com 

  


