
   ! سيدنی–گزارشی از مراسم نوزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی 
  

  با حضور جمعی از آزاديخواهان و 60 سپتامبر مراسم نوزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی دهه 16يکشنبه 
ه های  صحن با تصاويری ازمحل سالن.  استراليا برگزار گرديد –فعالين نيروهای چپ و کمونيست در شهر سيدنی 

و نيز شعارهائی  شعارهائی در گراميداشت ياد جانباختگان  واعدام توسط رژيم جنايتکار اسالمی حاکم بر ايران
زنده باد آزادی سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی ايران ، زنده باد سوسياليسم ، " همچون 

  .بانهای فارسی و کردی و انگليسی مزين شده بود بز " مت کارگری ، مرگ بر جمهوری اسالمیبرابری حکو
  

يک دقيقه سکوت بياد تمامی جانباختگان راه آزادی و ن  مجری برنامه ضمن خير مقدم حضور شرکت کنندگا
را اعالم و سکوت با اجرای سرودی حماسی بزبان ترکی توسط هنرمند گرامی  ولی توپراگ شکسته سوسياليسم 

ندانيان سياسی ايران در تبعيد بمناسبت نوزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی توسط بدنبال پيام کانون ز. شد 
ه های از سرود" دو پيکره " رفيق نيما قرائت گرديد وآنگاه رفيق علی احمدی قطعه شعر زيبائی را با نام 

 رژيم سياه مذهبی حاکم  از جناياتپخش کليپهائی. که مورد توجه واقع شد  را قرائت " ريبوار" شاعرانقالبی کرد 
 رژيم سياه استبدادی را بار ديگردر اذهان وجبات تنفر و انزجار عمومی از بخش ديگربرنامه بود که مبر ايران

پخش اين فيلم با استقبال تماشاگران روبرو گرديد و تعدادی خواستاردردسترس قراردادن اين فيلم  . شکوفا نمود
 از مبستگی با جنبش کارگری ايرانق توده های کارگر و زحمتکش  و در ه سپس در دفاع از مبارزات برح.شدند 

که مورد تشويق  ايراد ريان راه انقالبی ترکيه سخنانی  بزبان ترکی توسط يکی از اعضاء اين جريانسوی ج
" ولی توپراگ" شين بزبانهای ترکی و کردی توسط  اجرای چندين سرود و آواز دلن .حاضرين قرار گرفت

  . پايانبخش قسمت اول برنامه بود 
  

راه آزادی و برابری که در طول سه دهه پس از استراحت کوتاهی که همراه با پخش تصاويری از جانباختگان 
ن نبرد از دست داده حاکميت رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی جانشان را چه در سياهچالها و زندانها و يا در ميادي

 آغاز و موجب تشويق فراوان و هنرنمائی ويلون نوجوان ايرانیبودند ، بخش دوم برنامه با اجرای دلنشين 
 و 60 در مورد اوضاع و شرايط زندانها در دهه  بدنبال ، سخنرانی رفيق فريبرز سنجری .حاضرين قرار گرفت

ز طريق تماس تلفنی امکان پذير شده بود با استقبال حاضرين که ا اهداف رژيم از کشتار هزاران زندانی سياسی ،
مواجه و در بخش سوال و جواب پس از پايان صحبتهای رفيق سنجری حاضرين با سواالت متعدد ازاين بخش 

 سرودپخش نهايتا  وی مراسم توسط رفيق ناصح سعيدی قرائت بيانيه پايان. برنامه نيز استقبال فراوانی نمودند 
   .مواجه شد ، پايانبخش برنامه بود با تشويق حاضرين کهنال انترناسيو

  
 برگزارکنندگان اين مراسم ضمن تشکر و قدردانی از حضور کليه آزاديخواهان در مراسم و کليه کسانی که ما را 

مردم در اجرای اين مراسم ياری رساندند ، اميدوار است تا مبارزات کارگران و زحمتکشان و ديگر توده های 
 جمهوری اسالمی و سرنگونی اين رژيم به خواست عمومی تبديل و موجبات اين ران بر عليه رژيم استبداداي

  .سرنگونی را با مبارزه پيگيرو با اتکاء به نيروی خود به پيش برند 
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