
  اعتراض به حمله نظامی ناتو به ليبی

مارس  ٢٧در اعتراض به حمله نظامی ناتو به سرکردگی آمریکا به ليبی در تاریخ 
این تظاھرات از طرف   .تظاھراتی در تاون ھال مرکز شھر سيدنی برگزار گردید

حزب  ،ترتسکيست پالتفرمُ ،ُھواداران چریکھای فدائی خلق ایران در سيدنی 
در این . سازمان داده شده بود  )١(گاليست و کمونيست ليانقالبی سوسي

نفر شرکت  ۵٠انجام گرفته بود با وجود باران زیاد حدود  عاجلتظاھرات که بطور 
سخنرانھا  صحبتھایکرده و تعداد زیادی از مردم که از منطقه عبور ميکردند به 

ده مانند بر عليه آمریکا و کشورھای شرکت کننعمدتا شعارھا . گوش ميدادند
انگليس و فرانسه و دولت استراليا که ھميشه از جنگ و لشکرکشی آمریکا 

بعد از ظھر شروع شد  ٢در این اعتراض که از ساعت . بودحمایت ميکندُ 
 انھوادار نمايندهدر سخنان . نمایندگان ھر یک از گروھا به ترتيب صحبت کردند

 که عمال بهدمکراتيک  یک ارگان غير به مثابهسازمان به نقش سازمان ملل 
قلدرھای جھانی قانونيت تجاوزات به و  ی امپرياليستیتمامی لشکرکشی ھا

نيز به نقش تاریخا ارتجاعی دولت ھای استراليا  در تمامی این و ميبخشد ُ 
و سرکوب در این صحبت به وضعيت اھالی بومی . شد اشارهتجاوزات نظامی 

ھمچنين اين و استراليا  سرمايه داران استھای آنھا به وسيله دولتومطالبات و خ
ميباشد نيز عنان گسيخته که جمھوری اسالمی در ایران یک دیکتاتوری واقعيت 

و تالش  اندھمچنين با ذکر اینکه قذافی و دولت ليبی ارتجاعی .   اشاره شد
روی کار آوردن یک  جھتآمریکا و ھمدستانشان نه کمک به مردم ليبی بلکه 

برایشان ميباشد و نقش آمریکا در به انقياد کشاندن خلقھای  دیکتاتور مناسبتر
سخنرانان . خاور ميانه و خصوصا خلق فلسطين و مناطق دیگر جھان اشاره شد

کشورھای امپریاليستی تجاوز نظامی مطالبی را در محکوميت ھر کدام دیگر نيز 
اھالی دردناک و اشاره به وضعيت کنونی در خاورميانه وفلسطين و نيز شرایط 

تن از مردم ليبی که خود را ھوادار حمله  ٢٠حدود . بومی در استراليا ایراد کردند

 



در محل حاضر نيز با اطالع از اين حرکت مبارزاتی دادند  نظامی  ناتو نشان می
 یاعتراضحرکت  انجام این جلوگيری از اغتشاش و ايجاد سعی در و شده بودند 

داده و از نيرو ھای به ليبی شعار مریکا ناتو و آبه نفع حمله  آنھا. داشتند
اين عده  تشبثات عليرغم . می کردندتشکر  امپرياليستی به خاطر اين حمله 

  .نتوانستند در انجام تظاھرات و سخنرانيھا اختاللی بوجود آورندآنھا عمال ولی 

چندین دانشجوی ليبيائی که در یک شھر نزدیک سيدنی بنام  بر عکس اين عده
رفقای که با ی ئزندگی ميکنند بعد از انجام این تظاھرات در تماسھاولونقونق 

در این شھر آنھا خواستند که در تظاھرات اين حرکت گرفتند از آنھاسازماندھنده 
اعتراض در این شھر بعد از دو ھفته . بر عليه حمله نظامی ناتو شرکت کنند

گروه تروتسکيست  انجام شد و در آن رفيق ھوادار سازمان و یک رفيق دیگر از
در این اعتراض دانشجویان ھوادار ناتو نيز به مخالفت . پالتفرم صحبت کردند

انجام تظاھرات جلوگيری از پرداخته و با شعارھای تشکر از ناتو و آمریکا سعی در 
  ه ودر این برخوردھا پليس بطور آشکار از ھواداران ناتو حمایت کرد. دندنمو

که شعارھا ئی بر عليه آمریکا و دیگر کشورھای سعی در کنترل مخالفين جنگ 
  .نمودامپریاليستی ميدادند 
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