
 

 

 فراخوان برای اعتراض به حضور احمدی نژاد جنایتکار

  در مجمع عمومی سازمان ملل

 

  !مبارز ایرانيان آزاده و

همزمان با شصت و ششمين نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
 رژیمهای وابسته در منطقه یعنی رژیم ترینميزبان نماینده یکی از جنایتکارسازمان ملل 

  . اسالمی برای شرکت در این نشست در شهر نيویورک استضد خلقی جمهوری

سازمان ملل در شرایطی به احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسالمی تریبون و  گردانندگان
 تا مرفق به خون رژیم متبوعشو او که دستان می کنند اعطا حق اظهار نظر و سخنرانی 
ستم آلوده   خلقهای تحتدانشجویان و جوانان،، ، زنانظلمکارگران و توده های تحت 

 اوست ميزبان احمدی نژاد و رژیم  و دولت آمریکا در شرایطیاین سازمان بين الملل. است
با برپایی چوبه های دار  و مخالفينها از  با پر کردن سياه چال دیکتاتوری حاکم بر ایران که

فردی و و شکنجه در سراسر ایران، نفس مردم ایران را بریده و کوچکترین آزادیهای 
عریان به بند کشيده ضد انقالبی اجتماعی را در زیر سایه سنگين سرکوب و اعمال قهر 

 سال فقر و استثمار، غارت و ٣٢احمدی نژاد مزدور نماینده رژیمی ست که مظهر  .است
 با  این واقعيت.توده های تحت ستم ایران استچپاول و سرکوب بی امان کارگران و 

افکار عمومی  هر چه بيشتر برای ١٣٨٨خيزش بزرگ مردم مبارز و ستمدیده ایران در سال 
صدا جنایات  یکامروز مردم آگاه و آزادیخواه دنيا از این رو، . جهان آشکار شده است

جمهوری اسالمی و تمام دار ودسته های آن در  سرکوب وحشيانه جنبش دمکراتيک توده 
دم ایران و نه اعطای وم کرده و خواهان سرنگونی آن توسط مرهای مردم ایران را محک

  . توسط مجمع ملل متحد می باشنداین رژیم و نماینده جنایتکارش،تریبون به 

رساندن صدای حق محکوم کردن آن و برای  این رژیم تبهکار و افشای هر چه وسيعتربرای 
ی اسالمی با هر جناح و جمهور"، با شعار جهانيان های تحت ستم به گوش طلبانه توده

  در مقابل مقر سازمان ملل گرد!" زنده باد آزادی!زنده باد انقالب" و "دسته نابود باید گردد
  .آیيم و از خواستهای عادالنه مردم ایران دفاع کنيمهم 
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   نيویورک- روبروی سازمان ملل :مکان

    در آمریکا و کانادادایی خلق ایرانفعالين چریکهای ف

  

  


