
  استراليا–گزارش آکسيون افشاگرانه و نمایشگاه عکس در سيدنی 

ری و ي و در اعتراض به دستگ۶٧سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال  دومين و بيست در ٢٩/٠٨/٢٠١٠در تاریخ 

شکنجه و اعدام دستگير شدگان جنبش اخير مردمی توسط جنایتکاران رژیم جمهوری اسالمی، نمایشگاه عکس و 

يون افشاگرانه ای به فراخوان ميز کتاب سيدنی که هواداران چریکهای فدایی خلق هم از فعالين آن ميباشند ، آکس

  . مرکزی شهر سيدنی برگزار گشت"تاون هال"در 

در این حرکت افشاگرانه که تنی چند از هموطنان ایرانی نيز حضور داشتند، اطالعيه های ميز کتاب سيدنی ، پيام 

 و ۶٧ن سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در سال  يست و دوميکهای فدایی خلق به مناسبت بافشاگرانه چری

اطالعيه های دیگر فعالين در ميز کتاب، به زبان انگليسی در سطح گسترده ای در ميان رهگذران توزیع شد که 

  .گردیدموجب افشای هر چه بيشتر جنایات هر دو جناح رژیم جمهوری اسالمی 

  

ها و نظراتشان را  های مختلف و دیدگاه های متفاوت، سئوال افرادی با بافت و مليت، کسيون دو ساعته در این آ

 پيشنهادسال استراليایی با تاکيد به داشتن آمار و خبرهای روز ایران به ما  از آن جمله فردی ميان. مطرح می کردند

  .ميميکرد که در حمایت از این حرکت افشاگرانه و عليه قاتلين مردم مبارز ایران اقدام به جمع آوری امضاء کن

م که نمونه ای مثبت از اعمال او را يبه دفاع از احمدی نژاد پرداخت که ما از او خواست) احتماأل لبنانی تبار(گری یفرد د

ت يم در رابطه با ماهی هر دو جناح رژجنایاتای متعددی از سرکوب ها و ما با نشان دادن تصاویر و عکس ه. مثال بزند

جا که در مقابل  م که از آنین شخص مرتجع روبرو شدیم که با فحاشی ایم افشاگری کردیت رژيخلقی کل ضد

  .محل را ترک کرد، حات منطقی ما پاسخی نداشت يتوض

حاتی در رابطه با نظرات يرفقای ما توض. تی فمنيستی پرداختخانم جوانی در ارتباط با سنگسار در ایران به طرح نظرا

وه درست مبارزه برای کسب آزادی و برابری واقعی زن و مرد و رهایی زنان کارگر از ستم ينه شيستی در زميمارکس

جهانی ح دادند که مبارزه برای کسب آزادی زنان جدا از مبارزه طبقاتی و تالش برای ایجاد يها توض آن. مضاعف دادند

  . ستينوین و تغيير بنيادین نظام استثمارگرانه موجود ن

ن حرکت یکی از جنبه های مثبت ایشگاه عکس ینگونه بحث و گفتگوها و استقبال آنان از نمایشرکت مردم در ا

  .ز بوديت آميموفق
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