
  لندندر  آگوست 15ون يشگاه عكس و آكسي نما  ازيگزارش

ون يک آکسی ٢٠٠٩ آگوست ١۵ بعد از ظهر روز شنبه ٨ ظهر تا ١٢از ساعت 
 در لندن توسط ی اسالمیسم جمهوريالیبسته به امپروا میه رژيافشاگرانه بر عل

ان در يرانی ایستيالیک ضد امپري خلق و سازمان دمکراتیی فدایکهاین چريفعال
 ی جمهورین حرکت در مقابل ساختمان سابق بانک ملیا. انگلستان برگزار شد

 از شلوغ یکیلندن بر پا شد که " نگتونیت کنزی استریها"ابان ي در خیاسالم
ون ين آکسیان ایدر جر.  باشدین منطقه می ایابانهاين خی و پر رفت و آمد ترنیتر
ه ي بر علی اسالمیم سرکوبگر جمهوریات رژی سال جنا٣٠ از یشگاه عکسینما

 یبانيش درآمد که با استقبال و پشتی تحت ستم به نمایخلقها. کارگران و
م یات رژیا جنیون که جهت افشاين آکسیدر ا. ن روبرو گشتیر عابريچشمگ
 ی به اوضاع جاریشترنظر افکار عمومي جلب هر چه بی  و برای اسالمیجمهور
 تحت ستم یم توده هايزش بر حق و عظي خیت برایران ، کسب حمایدر ا

 زير بر ی شعار های و فارسیسي انگلی که به زبانهایافت پالکارد هائیسازمان 
 با هر ی اسالمیم جمهوریژسرنگون باد ر: " آنها نوشته شده بود برافراشته شد

، خون ی، خاتمی نژاد ، موسوی، احمدی، رفسنجانی، خامنه ا"جناح و دسته

 

 



 ٣٠کارنامه " ، "کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد"، !" چکد از چنگتانیجوانان ما م
ه مردم يش بر علی دار ودسته های و تمامی اسالمیم جمهوریات رژیسال جنا

 تحت یمبارزات عادالنه کارگران، زنان، جوانان و خلقهااز " و "ديران را محکوم کنیا
  ... و " ديت کنی حمای اسالمیم جمهوریه رژيران بر علیستم ا

  و ازجمله کشتارها ی موسویات دوران زمامداری از جنایریشگاه تصاوین نمایدر ا
 از گلزار خاوران و یرین تصاوين و همچ۶٠ در دهه یاسيان سيو قتل عام زندان

زش دالورانه توده ها و سرکوب ددمنشانه آنها توسط مزدوران ي از خییصحنه ها
 از رهگذران را جلب یاريش درآمده بود که توجه بسی به نمای اسالمیجمهور

ن در مورد ی عابرین حرکت ضمن صحبت برای حاضر دراین رفقايهمچن. کرديم
 یاستهايح سيقاومت مردم به پاخاسته به توض و می اسالمیات جمهوریجنا

 مربوط به جنبش ی در سانسور اخبار واقعیستيالی امپریغاتي تبلیبلندگوها
 یم جمهوری غرب از رژیم دولتهاير مستقيم و غي مستقیتهایر و حماياخ

 از مردم پس از یادیار زيتعداد بس.  کردندی می پرداختند و روشنگری میاسالم
خواهانه یت از جنبش آزادی رفقا طومار حمایدن صحبتهايدن عکسها و شنید

 ی ضمن امضایست فرانسوين کموني از فعالیکی.  کردندیران را امضا میمردم ا
ار شجاع هستند که در مقابل يران بسیمردم ا" مطرح کرد که یتیطومار حما

 ز ضمن ارجيگر نین دی، عابر" به پاخاسته اندیتکاریکتاتور و جنایم دین رژيچن
 ین حرکات آرزویشبرد و تداوم اي ما در پی افشاگرانه برای از حرکت هایگذار
 ی از مسلمانان شهروند کشورهای برخیبانيگر پشتینکته د.  کردندیت ميموفق
م یات رژی از جنایانه بود که با مشاهده عکسها و آگاهيگر و ازجمله خاور مید

 اش اظهار ی مذهبیعاهام برغم ادین رژیه مردم از اي بر علی اسالمیجمهور
 ٨ون ين آکسیان ایدر جر.   گرفتندیشگاه عکس میر نمایتنفر کرده و از تصاو

ش از هزار ي بی بزبان فارسییه هايات و اطالعیساعته عالوه بر پخش نشر
 از یف گوشه اي در منطقه پخش شد که در آنها با توصیسيه بزبان انگلياطالع

ران یه مردم تحت ستم اي بر علی اسالمیوراعمال تبهکارانه و سرکوبگرانه جمه

 



 به یشتر با جنبش عادالنه توده هاي هر چه بیبر ضرورت دفاع و همبستگ
ر يع اخیر شدگان وقايژه دستگی و بویاسيان سيپاخاسته و دفاع از جان زندان

  . د شده بوديتاک

  

  

  

  

  

  

  

  

 و یک حرکت موفق مبارزاتیشگاه عکس به ی ساعت نما٨به اين ترتيب 
  و در دفاع از جنبش ی اسالمیم جمهوریه رژي بر علیآگاهگرانه در افکار عموم

 .  ران تبديل گرديدی به پاخاسته ایتوده ها

  ندن خلق ايران در لی فدائیفعالين چريکها

   ٢٠٠٩ اگوست ١۶


