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های  سرکوب اعتراض به در )٨٨ تير ١٢ (  سوم جوالیروز جمعه
توسط نيروهای مسلح رژيم جنايتکار  ايرانردم آزاديخواه مخونين 

، توده ها اعالم همبستگی با مبارزات اخير  برایوجمهوری اسالمی 
بر  ايالت نيو سالت ولز در سيدنیدر مقابل پارلمان عتراضی تجمعی ا

 فراخوان اين حرکت به . برگزار گرديدعليه جمهوری اسالمی ايران 
  .صورت گرفته بود کميته همبستگی با مردم ايران 

  
 نيروهای رفرميست ، توده ای ، متشکل از(کميته همبستگی در کنار 

 گرايشات  ، طرفداران يکی از.)..مجاهد، افرادی با گرايشات مستقل و 
سوسياليستی استراليا و تعدادی از جوانانی که ازموسوی حمايت می 

 نيز در اين مراسم شرکت کرده بودند، البته در مورد اين دسته آخرکردند 
 ديگر خبری از پرچم ،که در ميان اين جوانان نکته جلب نظر می کرداين 

 اين تجمع اعتراضی ، نماينده  در.ديده نمی شد" سبز"ها و سمبل های 
 طی سخنانی به حمايت از ، استراليا در پارلمان محيط زيستسبز های

 یرو جمهمبارزات مردم ايران پرداخته و سرکوب خشن و خونبار رژيم
  .اسالمی را محکوم کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
در اين محل  بعد از ظهر ۵ تا ٣مراسم مزبور قرار بود از ساعت 

 ۴بعدا از سوی فراخوان دهندگان اعالم شد که تا ساعت برگزار شود که 
در نزديکی همان محل " مارتين ِپلس"دراين محل  و يک ساعت ديگر در 

  .انجام خواهد گرفت 
  

نيز با حمل پالکاردهائی از فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در سيدنی 
سته جمهوری اسالمی با هر جناح و د"شعار جمله پالکاردی که روی آن 

 در اين محل حضور يافته و به تشريح و  نوشته شده بود،"نابود بايد گردد
و جنايات توضيح مواضع سازمان و افشاء چهره کريه ديکتاتوری حاکم 

  .پرداختنداخير رژيم بر عليه مردم تحت سلطه ايران 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان در مي "مرگ بر جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته" شعار سردادن 
ی فدائی خلق، در شرايطی که  فعالين چريکهاجمعيت مذکور از طرف 

با کميته مذکور از بيان اين شعارتوده های مبارز ايران اجتناب ميکردند، 
 اين  اما طنين.مواجه شد شرکت کنند گان برخی از استقبال و خوشحالی 

 شد ذکرلجوانان فوق ا هر چقدر باعث خوشحالی  در فضای مراسم،شعار
پس از  .را برانگيختخود فروخته گان راست ه همان اندازه نيز خشم ب



در  يکی از جوانان برومند و دالور ندين بار تکرار اين شعار بود کهچ
در حالی که پشت سر رديفی از دوستان خود و درست يک اقدام سريع 

 با تمامی توان خود يکی ،ايستاد،  ايرانجلو آرم چريکهای فدايی خلق
: عارهای راديکال تظاهرات مردم در خرداد ماه را فرياد زدديگر از ش

فقط با اين که اين شعار  در مرتبه اول ".وای به روزی که مسلح شويم"
همراهی  او،، اما در دومين فرياد شددوستان خودش تکرار توسط 
نسبت به کين و  خشم از رفقای فعال در سيدنی با اين جوان آکنده قدرتمند

جا ، باعث هوری اسالمی در حق مردم مبارز ايرانجنايات فجيع جم
  . گشت افتادن اين شعار و تکرار آن از طرف بخشی از شرکت کنندگان

مرگ بر ديکتاتور ،  :همچنين شعار های ديگری از جمله در اين حرکت 
موسوی بهانه است خامنه ای نشانه است ، ايرانی با غيرت حمايت 

  .داده شدسر ... حمايت، و 
دختر و  همان جوانان بوسيلهبويژه از آرم سازمان گرفتن عکس اقدام به 
ديگر نکته چشمگيرهای ديگر که با شور و شوق زيادی همراه بود، و پسر

 سوال می قبل از گرفتن عکس ، اين جوانان  اکثر. بود اين تظاهرات
ه خ مثبت واستقبال ما مواجسکه با پا د عکس بگيرند نمی توانآيا کردند که 
در يک مورد دو جوان که به ترکی آذربايجانی جالب است که . می شدند

، مردد بودند که برای عکس گرفتن از آرم سازمان بايد صحبت می کردند
 به آنها توضيح داده شد که اين پرچم ياد آور صمد .اجازه بگيرند يا نه

ا  احتياج به مخفيانه عکس گرفتن نيست ، بياييد هر چند ت وبهرنگی است
 يکی . آنها خوشحال شدند با شنيدن اين سخنان،! بگيريد عکسمی خواهيد

از آنها آمد و يک طرف پرچم را نگهداشت تا آن ديگری ازوی عکس 
در ضمن يکی از فعالين گروه سوسياليست های استراليايی با  .بگيرد

خود نيز در موبايل خودش از آرم سازمان و شعار ها فيلمبرداری کرد  و 
 عکسی به آرم و پالکاردهای سازمان، تا از وی در کنار  ايستادآن محل

فيلم برداری زيرکانه يکی از فعالين  بايد به در اينجا، .يادگاری گرفته شود
 ما و  که در چند مورد و از زاويه های مختلف از هم اشاره نمود مجاهد

  .شعار ها و آرم مان عکس گرفت
ورد آرم سازمان و تفاوتهای ما با در چند مورد مردم محل و عابرين در م

آقای در يک مورد . بقيه سوال کردند که پاسخ های الزم به آنها داده شد 
، سازمان پس از مکثی در مقابل آرم  که از آن محل گذر می کرد،یمسن

يعنی چه؟ که به وی ) کلمه انگليسی فدايی ( فاد : از يکی از رفقا پرسيد 
پس از توضيحات ما وی .  نه فاددايی استتوضيح داده شد که اين کلمه ف



مردم محبتهای  و از ه چند سالی در زمانهای دور در ايران بودگفت که 
 رفقای ما نيز متقابأل علت تضاد طبقاتی حاکم بر .ايران صحبت کرد

 و سرکوب خشن آزاديخواهان توسط  امپرياليزمکشورمان و سلطه شوم
و جمهوری اسالمی تداوم دارد شاه جنايتکار که هم اکنون توسط رژيم 

ار از بدو تولد تا ذدالئل مبارزه چريکهای فدايی خلق و رفقای بنيان گ
  . مواجه شد ل  وی توضيح  و تشريح کردند، که با استقباکنون را

  
 دوتن از مابينرکت جلب توجه نمود برخورد فينکته ديگری که در اين ح

 . را متوجه خود کرد  همهبود که"  کميته همبستگی"افراد متشکل در
فردی در که يکی از توده ای های قديمی سيدنی به قضيه از اين قرار بود 

در مقابل، آن فرد با . و احتماآل پرخاشی کرده بودض ، اعتراآن کميته
تصاوير کشته شده گان به الی که دستش ح، در فرياد بسيار خشمگينانه ای 

 اينها همه از خيانت های ت،  کثاف ":ه و گفتداد کشيد، اشاره داشت اخير
حوش اين مراسم را متوجه خود  همه افراد حول و فرياد او ."شماست 

  به سکوت و آرامش سريع آنها را دوستان وی،کرد، و در اين لحظه 
  . کردنددعوت

 
  استراليا– در سيدنی  خلق ايرانين چريکهای فدائیفعال
٠ /٠٧ /٠٩۴  

 
 

 
 


