
  
  

    وين -گزارشی از برگزاری نمايشگاه عکس دراطريش
  

 بدست رژيم ۶٧در گراميداشت خاطره ھزاران زندانی سياسی که در تابستان سال 
جمھوری اسالمی به قتل رسيدند و در ھمبستگی با وابسته به امپرياليسم 

جمھوری اسالمی، دار و شکنجه  اخير توده ھا برعليه رژيم اعتراضات پرشور
بطور ھمزمان دراستراليا، سوئد،  سپتامبر ۵ن چريکھای فدائی خلق روز فعالي

جمھوری اسالمی " شعار محوریاطريش و انگلستان، آکسيونھای اعتراضی ای با 
ا خواست آزادی زندانيان سياسی برگزار وب "و دسته نابود بايد گرددجناح ھر با 

  .نمودند
 بعد از ۵ن روز شنبه ساعت در ھمين چھار چوب فعالين چريکھای فدائی در وي

  .ظھر مبادرت به برگزاری يک نمايشگاه عکس در مقابل اپرای  اين شھر نمودند
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

در جريان اين آکسيون، عکسھايی که نمايانگر گوشه ای ازجنايات جمھوری 
عکسھائی از ددمنشی و بويژه بود  سلطه جنايتکارانه اش سال ٣٠اسالمی در طول 

 محل نمايشگاه  ن جمھوری اسالمی در سرکوب خيزش اخير مردم درھای مزدورا
در تعدادی از اين عکسھا  نمونه ھايی از اعدامھای دستجمعی در مالء . نصب شد

  و جمھوری اسالمیالدان توسط جتوده ھای ستمديدهعام، صحنه ھای شالق زدن 
در . آمده بودھمچنين نماھايی از گورھای دستجمعی در گلزارخاوران  به نمايش در

 - عين حال صحنه ھائی از مبارزات دالورانه مردم ايران برعليه نيروھای نظامی
آرم چريکھای فدائی خلق و شعارھائی در . امنيتی در اين عکس ھا ديده می شد

ھمه اينھا توجه . چھارچوب  برنامه و مواضع تشکيالت در محل نصب شده بود
 کنجکاوی در آنجا می ايستادند و به عکس آنھا با. عابرين را به خود جلب می کرد

بسياری از بينندگان با ابراز ھمدردی با مردم مبارز ايران . ھا خيره می شدند

 



در طول . مطرح می کردند که چگونه می توانند از اين حرکت پشتيبانی نمايند
پخش مدت برگزاری نمايشگاه  اعالميه ای به زبان آلمانی و انگليسی بين عابرين 

شد و نشريات سازمان نيز بين ايرانيانی که از نمايشگاه ديدن می کردند توزيع 
حرکت بر تداوم چنين حرکاتی برخی از اين ايرانيان ضمن استقبال از اين . گرديد

   .در شھر وين تاکيد داشتند
  

 فرصتی  VOLKSSTIMMEھمچنين روز بعد يعنی ششم سپتامبر، برگزاری فستيوال 
با آن ھمراه را در اين فستيوال برپا نمود که ھمين نمايشگاه ه بتوان بوجود آورد ک

  (VOLKSSTIMME)فستيوال  .فعالين چريکھای فدائی خلق نيز گذاشته شدميز کتاب 
ر ساله در اين شھر برگزار می شود، به طور سنتی فرصتی برای گردھم آئی که ھ

ن فستيوال در روزھای اي. نيروھای سياسی گوناگون متعلق به طيف چپ می باشد
ًپنجم و ششم سپتامبر برگزار می شود و معموال چند ھزار نفر در آن شرکت کرده 

يکی از . و ضمن برپائی برنامه ھائی به بحت و تبادل نظر با يکديگر می پردازند
ويژگيھای اين فستيوال برگزاری ميز کتاب می باشد که گاه نويسندگان برخی از 

برپائی نمايشگاه عکس از . نيز در آنجا حضور می يابندکتاب ھا ی ارائه شده 
جنايات رژيم جمھوری اسالمی و مبارزات مردم قھرمان ايران در مقابل اين رژيم 

شرکت  از عداد زيادیتو ھمه جناح ھای درونيش در اين فستيوال مورد استقبال 
 فضای شتر در در اين مراسم قرار گرفت و بازديد کنندگان را ھر چه بيانگکنند

  .  سياسی در ايران قرار داد
 تعداد زيادی اعالميه به زبان ، ساعتی که اين نمايشگاه برقراربود٧ در طول  

   .آلمانی و انگليسی بين مردم پخش شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مجموع کار تبليغاتی و آگاه گرانه ای که در اين دو روز انجام شد تاثير مثبتی 
  بر جای گذاشت و گامی بود در  مبارزه برعليه  در افشای چھره جنايتکاران حاکم 

 



ل می کوشد چھره سرکوبگرانه  ئديکتاتوری حاکم بر ايران که با توسل به ھمه وسا
  .خود را در ميان افکار عمومی وارونه جلوه دھد

   وين- اطريشايران در فعالين چريکھای فدائی خلق 
 ٢٠٠٧ سپتامبر ٧

 


