
  برگزاری نمايشگاه عکسگزارش کوتاھی از
ھمبستگی با مبارزات دربمناسبت بيست و يکمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی و 

  ! ايران در لندنمردم

 
بطور ددمنشانه  ۶٧سال گراميداشت خاطره ھزاران زندانی سياسی که در تابستان ر د

با خيزش قھرمانانه اخير گی در ھمبست ود  به قتل رسيدنبدست رژيم جمھوری اسالمی
و  اطريش سوئد، ،استراليا بطور ھمزمان در،عليه رژيم جمھوری اسالمیتوده ھا بر
شعار با اسی سي  با خواست آزادی زندانيان، آکسيونھای اعتراضی ایانگلستان
 . برگزار شد"و دسته نابود بايد گرددجناح ھر جمھوری اسالمی با " محوری

 
 و بخصوص زندانيان سياسی قتل عام شده ۶٠يد در دھه خاطره زندانيان سياسی شھ

چرا که ھر چقدر قتل .   ھرگز از خاطره مردم ما محو نمی شود۶٧در تابستان سال 
اين زندانيان بدست دژخيمان جمھوری اسالمی فجيع و بسيار جنايتکارانه بود ولی 

ايه داری ھمانقدر نيز اين واقعيت تلخ بيانگر ضعف و عجز اين رژيم مدافع سرم
در نتيجه . بودنيز وابسته در ايران در از پای در آوردن و از بين بردن مقاومت آنان 

گرامی داشت خاطره اين زندانيان، گرامی داشت و تحسين مقاومت و تسليم ناپذيری 
 دفاع از سازش ،آنان در مقابل ارتجاع و دفاع از سنت ھای مبارزاتی و انقالبی است

ھمين واقعيت خود باعث شده . دشمن است و تمکين در مقابل ناپذيری و عدم تسليم
است که تمام کسانی که قلبشان با قلب مردم مبارز ايران می طپد با تعھد ھر چه 

     .بيشتری به ھر شکل ممکن با ارتجاع جمھوری اسالمی مبارزه کنند
  

در شھر لندن فعالين چريکھای فدايی خلق ايران و سازمان به ھمين مناسبت 
 يک آکسيون سازماندھیدمکراتيک و ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان با 

به افشاگری بر  "ترافلگار اسکوئر"در ميدان نمايشگاه عکس بر پايی  و مبارزاتی

 



عليه رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران و کار تبليغاتی و آگاه گرانه در ميان افکار 
بنرھای بزرگی حاوی عکسھايی که ، سيونآکدر جريان اين . عمومی مبادرت ورزيدند

چه  ( سال گذشته٣٠نمايانگر گوشه ای ازجنايات سبوعانه جمھوری اسالمی در طول 
 و بويژه در جريان )خاتمی و احمدی نژادرفسنجانی ودر دوره موسوی و چه در دوره 

خيزش توده ای اخير بر عليه کارگران و خلقھای تحت ستم ما بود، در ميدان نصب 
اعدامھای دستجمعی در مالء عام، دی از اين عکسھا  نمونه ھايی از در تعدا. شد

صحنه ھای شکنجه و شالق زدن قربانيان، پيکرھای از ھم دريده شده جوانان مبارز و 
 از سرکوب وحشيانه زنان و شورشگر توسط جانيان جمھوری اسالمی، صحنه ھايی

پس (گورھای دستجمعی خاوران ھمچنين نماھايی از جوانان به پاخاسته در خيابانھا و 
به نمايش درآمده بود و بخش ديگری از تصاوير نيز به ) ۶٧سال از کشتار وحشيانه 

 و بويژه زنان و جوانان بر عليه صحنه ھايی از مبارزات پرشور توده ھای به پاخاسته
ير با اين تصاو. داشتاختصاص مزدوران تا بن دندان مسلح جمھوری اسالمی 

،  " نابود بايد گرددھر جناح و دستهجمھوری اسالمی با " شعارھای  بزرگی نظير

 

 



از "، " سال جنايات جمھوری اسالمی بر عليه توده ھای تحت ستم را محکوم کنيم٣٠"
... و " مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان، جوانان و خلقھای تحت ستم دفاع کنيم

داد بسيار زيادی از توجه تعتصاوير و بنر و غيره وجود ھمه آن . پوشانده شده بود
بسياری از مردمی که از اين نمايشگاه عکس . عابرين محل را بخود جلب می کرد

ديدن ميکردند، با اشاره به سياست تبليغاتی بلندگوھای دول امپرياليستی در عدم 
اوم اين ضمن تشويق رفقای ما برای تد ،واقعيات رويدادھای جاری در ايرانانعکاس 

اقدامات مبارزاتی از جنبش آزاديخواھانه مردم ايران حمايت کرده و طومار حمايتی 
ای که توسط برگزار کنندگان اين آکسيون تھيه شده بود را امضا می کردند و در 

. ی برای تداوم اين حرکات می شدندمواردی نيز داوطلبانه خواھان پرداخت کمک مال
در برخی لحظات برای امضای طومار حدی بود که به  استقبال از اين نمايشگاه

بسيار وجود تعداد  از نکات ديگر اين حرکت مبارزاتی،.  صف تشکيل می شد،حمايتی
ذبه ھای ا از کشورھای مختلف سراسر جھان به منظور ديدار از جتوريستزيادی 

به ، آکسيون اين  در اين محل حضور داشتند و باديدن بود که انگلستانجھانگردی
در جريان اين آکسيون افشاگرانه . عکس برداری از تصاوير و شعار ھا می پرداختند

نگليسی پخش شد که در آن با اشاره به اوضاع جاری چند ھزار اطالعيه بزبان ا
خرداد ماه و خيزش قھرمانانه توده ھا که با سرکوب درايران پس از انتخابات قالبی 

 تمامی انسانھا و نيروھای آزاديخواه و مبارز  دفاعاھميتوحشيانه رژيم روبرو شد، به 
 و بويژه خواست آزادی از خواستھای عادالنه کارگران و توده ھای تحت ستم ايران

درجريان اين آکسيون افشاگرانه که از ساعت . شده بودتاکيد تمامی زندانيان سياسی 
ن نيز بزبان  شنبه به طول انجاميد نشريات و اعالميه ھای سازمار بعداز ظھ۴ تا ١٢

  . فارسی در ميان ايرانيانی که از نمايشگاه عکس ديدن می کردند، پخش شد
  

  با ايمان به پيروزی راھمان 
  فعالين چريکھای فدايی خلق در لندن

 



         ٢٠٠٩  سپتامبر۶


