
 
: بپیوندیم کتابخانھ انقالب)موفور(گفتگویجمع  بعد از تظاھرات علیھ احمدی نژاد بھ - سپتامبر23  

 
!پشتیبانی از مبارزات عادالنه علیه جمھوری اسالمی ارتجاعی: ایران  

 
در سازمان ملل بھ شھر  مخالفت با حضور احمدی نژاددر ایرانیان از سراسر آمریکا، کانادا و اروپا 

.ی آیندنیویورک م  
 کھ توسط جمھوری اسالمی 60جمعی از زندانیان سیاسی سابق و خانوادھای زندانیان سیاسی دھھ 

 صبح 10از ساعت  سپتامبر 24و  سپتامبر 23از مردم خواستھ اند کھ  در در فراخوانی  نداعدام شد
).راجعھ کنیدبرای خواندن این فراخوان بھ صفحھ دیگر م( یکم جمع شوند ام و 47ع خیابان طدر تقا  

 
 

:سخنرانی در کتابخانه انقالبفوروم   
 

!پشتیبانی از مبارزات عادالنه علیه جمھوری اسالمی ارتجاعی : ایران  
 

!نه به حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران  
 

:سخنرانان شامل  
.و خبرنگار مجلھ انقالب" نفت، قدرت و امپراطور"الری اورست، نویسنده کتاب .   

 
      یست انقالبی کھ ھشت سال زندانی سیاسی جمھوری اسالمی ایران بود و جزء کمونیک زن . 
. است67 سالقتل عام زندانیان سیاسی  افرادیست کھ خود شکنجھ شده و شاھد معدود     

 
      بھ ایران 1978 در آمریکا کھ در سال 70شجویان ایرانی دھھ نیکی از فعالین کنفدراسیون دا .

 1982او در سال . زاتی کھ رژیم آمریکائی شاه را سرنگون کرد، شرکت نمودبرگشت و درمبار  
    در کردستان بھ کار انقالبی پرداخت و ھم اکنون در آمریکا در  و بعد از آزادیش. دستگیر شد  
   .تبعید زندگی می کند  

  
یر بودن راه حل آنھا در مورد علل ریشھ ای بحران کنونی و مقاومت در ایران و مساحی و امکان پذ

. با تئوکراسی اسالمی و امپریالیسم غرب سخن خواھند گفتمقابھ مختلفی در وبدیل   
  شب7:30 ساعت 23چھارشنبه، سپتامبر 

 در کتابخانه انقالب
146 W. 26th Street, Manhattan 

  ) 7 و 6بین خیابان ( 
:ریدو ایمیل آدرس زیر تماس بگیتلفن برای اطالع بیشتر لطفا با شماره   

212-691-3345 , email: revbooksnyc@yahoo.com     
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 فراخوان تظاھرات علیھ جمھوری اسالمی در مقابل سازمان ملل

 1360جمعی از زندانیان سیاسی و خانواده ھای جانباختگان دھھ : از سوی
در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک حضور خواھیم یافت تا ھنگام شرکت احتمالی احمدی  2009ر  سپتامب24و   23ما روز 

نژاد در اجالس سازمان ملل صدای خیزش مردم ایران علیھ جمھوری اسالمی را بھ گوش جھانیان برسانیم و ھمبستگی خود را با 
 پیکار ای نوین و رھائی بخشیونھا جوانی کھ برای ایجاد جامعھ ھزاران زندانی و خانواده ی جانباختگان مبارزات اخیر،  با میل

در صف امروز  و  خرد شوندنظام پدرساالری قرون وسطائیحاضر نیستند زیر می کنند، برای ھمبستگی با میلیون ھا زنی کھ 
  .مقدم مبارزه قرار دارند، نشان دھیم

با شور و شوق، با بیم و امید، مبارزات مردم شجاع ایران علیھ رژیم ما از ایرانیان و مردم آمریکای شمالی کھ در ماه ھا گذشتھ 
سپتامبر در نیویورک  24جنایتکار جمھوری اسالمی را دنبال کرده و با آن ھمبستگی کرده اند می خواھیم کھ در تظاھرات روز 

 .شرکت کنند

بدون شک حضور زندانیان سیاسی سابق و خانواده ھای جانباختگان سی سال گذشتھ کھ در خارج از کشور بھ سر می برند، 
  .عکس ھای عزیزان جانباختھ را نیز با خود بیاورید. جلوه خاصی بھ این مبارزه خواھد بخشید

 و بازتابی از شجاعت ده ھا ھزار زنی باشند کھ ما از زنان می خواھیم کھ در شمار وسیع در این تجمع اعتراضی حضور یافتھ
  .جرات کرده و در صف مقدم پیکار علیھ رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی ایستاده اند

ما از تمام اقلیت ھای ملی و دینی کھ طعم تلخ حکومت قرون وسطائی تبعیض را چشیده اند دعوت می کنیم کھ بھ این صف 
  . اعتراصی بپیوندند

سران جوان ایرانی کھ در آمریکا شمالی مقیم اند می خواھیم کھ ھمراه با دوستان غیر ایرانی خود بھ این مبارزه از دختران و پ
زیرا مردم ما و ھمھ کشورھا نیازمند نسلی ھستند کھ با شجاعت برای جھانی دیگر، جھانی عاری از ارتجاع و . بپیوندند

  .امپریالیسم در ھمھ نقاط جھان، برزمد

زین قدیم کھ در صفوف جنبش دانشجوئی کنفدراسیون فعالیت می کردند و کماکان دل در گروی ایجاد جامعھ و جھانی ما از مبار
عکس جانباختگانی کھ در صفوف . بھترند دعوت می کنیم کھ در جمع ما دیداری نوین با آرمان ھای عادالنھ خود داشتھ باشند

برای پیوستن بھ انقالب بھ ایران بازگشتند اما  1979عزیزانی کھ  در سال —ریدکنفدراسیون مبارزه می کردند را نیز با خود بیاو
  . در فاصلھ کوتاه چند سال توسط قدرتمندان ارتجاعی جدید دستگیر و اعدام شدند

دلیل ، خانواده ھای جوانانی کھ ب)کھ مومیا ابو جمال سمبل آنان است(ما از دوستان و خانواده ھای زندانیان سیاسی در آمریکا 
رنگ پوست و ملیتشان قربانی خشونت پلیس شده و کشتھ شده اند، از ھمھ نیروھای ضد جنگ و ضد گلوبالیزاسیون در آمریکای 

شمالی کھ سال ھا علیھ جنگ ھای آمریکا در عراق و افغانستان و علیھ بیدادگری ھای سرمایھ داری امپریالیستی در جھان بھ 
 کھ بھ  تجمع اعتراضی ما بپیوندند و بھ ما کمک کنند  کھ آن را تبدیل بھ  نمادی از ھمبستگی مبارزه برخاستھ اند دعوت می کنیم

 .انترناسیونالیستی مردم جھان کنیم
  از گوانتانامو و ابوغریب تا اوین و کھریزک، سرنگون باد نظام ھای شکنجھ و اعدام

  سرنگون باد جمھوری اسالمی ایران
 زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  2009 سپتامبر، 12

  .در تظاھرات بزرگ ایرانیان مقیم آمریکا و سایر کشورھا در برابر ساختمان سازمان ملل متحد شرکت کنیم

   صبح10 سپتامبر ساعت 24 سپتامبر و پنجشنبھ 2 3روزھای چھارشنبھ 

  :محل تظاھرات
DAG HAMMARSKJOLD Plaza 

First Ave. & 47th Street, Manhattan, New York 
. تماس باشیددرایمیل این ای ھماھنگی لطفا با بر    zendanizendany@yahoo.de 
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