
  !اعتراض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل در سيدنی استراليا

در اعتراض به حضور احمدی نژاد در مجمع عمومی  سپتامبر 24در روز جمعه 
در نيويورک به فراخوان ميز کتاب سيدنی اکسيون اعتراضی ای در مقابل  سازمان ملل

کت اعتراضی ھمچنين اين حر. برگزار گرديداستراليا  -کنسولگری آمريکا در سيدنی
در نيويورک آمريکا و کانادا اعالم ھمبستگی با تظاھرات نيرو ھای راديکال و مبارز 

بود که با تجمع اعتراضی خود در مقابل دفتر سازمان ملل در اين شھر سياستھای 
. سرکوبگرانه رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را ھر چه بيشتر افشاء نمودند

آکسيون اعتراضی در مقابل کنسولگری آمريکا در سيدنی تظاھرکنندگان با در جريان 
جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته " ، " مرگ بر امپرياليسم"فرياد شعارھائی ھمچون 

ايران را کارگران ، زحمتکشان و خلقھای تحت ستم  خواست قلبی" نابود بايد گردد
  . پژواک دادند

 

تعدادی از نيروھای  از يک سو . و مورد توجه قرار گرفتاين حرکت افشاگرانه از دو س
و ) آر اس پی ( فعال استراليايی از جمله نماينده ھايی از حزب سوسياليستھای انقالبی 

خود در محل اکسيون  با خواستھای با حضور ) سی پی ا ( حزب کمونيست استراليا 
ئی که بويژه پس از ديدن عکسھافعاالن اين سازمانھا . مردم ايران اعالم ھمبستگی نمودند

به مثابه اسنادی، افشاگر جنايات جمھوری اسالمی در حق مردم ايران می باشند و نيز 

 



به زبان که  "تظاھرات در ھمبستگی با مبارزات مردم ايران  "بنرھا ، شعارھا و بيانيه 
ق تھيه شده ودر تظاھرات نيويورک نيز از طرف فعالين چريکھای فدائی خل انگليسی

اين بيانيه را مورد تأئيد قرار داده و حتی ،  ايران در امريکا و کانادا توزيع شده بود
تالشھا باعث ھمبستگی ھا و ھمين  .خواستار کمک به ما برای پخش آن بيانيه ھا شدند

موفقيت بر چه بيشتر اين حرکت شده و در رساندن صدای حق طلبانه توده ھای ستمديده 
 .ايران به گوش مردم استراليا ما را ياری نمود

ناخشنود و عصبانی در آن محل بودند که از حرکت رفقای ما از طرف ديگر دو دسته 
چرا اين  که از اين امر شاکی بودنددسته اول رفرميست ھای وطنی بودند که . بودند

و دسته دوم محافظان !! کنسولگری آمريکا در سيدنی برگزار ميگردد یآکسيون در جلو
،  "مرگ بر امپرياليسم" ای ھمچون رزمندهکنسولگری بودند که با ديدن شعارھای 

قصد داشتند با توسل به توھين   "مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی"
 که با ھوشياری فراھم نمايندبر ھم زدن اين آکسيون را نه به تظاھرکنندگان زمي

درگير کردن مردم رھگذردر بحثھا ی  رفقا با .تظاھرکنندگان تالش شان شکست خورد
  .ندگشت انو مزدورانشامپرياليستھا باعث ھر چه رسواتر شدن سياستھای افشاگرانه خود، 

می سازمان ملل متحد، در د در مجمع عموآکسيون اعتراض به حضور محمود احمدی نژا
در کل حرکتی پر بار و موفق بود که  استراليا، -مقابل کنسولگری آمريکا در سيدنی

جنايات تمامی دار و دسته ھای رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را افشاء 
حرکت اين . و بر ضرورت اتحاد عمل ھر چه بيشتر نيروھای انقالبی تاکيد داشت نموده
رفقای ميز کتاب سيدنی که با ھمکاری نيرو ھای انقالبی از جمله فعالين  اخوانبا فر

 موفقيت اين حرکت . داده شده بود ، سازمانچريکھای فدايی خلق ايران  شکل گرفته است
بايد با تمام  نشان داد کهبر ضرورت اتحاد عمل نيروھای انقالبی تأکيد نموده و بار ديگر 

ات جاری و افشای ھرچه بيشتر چھره کريه جمھوری اسالمی قوا در جھت ارتقای مبارز
  .و مزدوران رفرميست رنگارنگش اقدام نمود
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