
 !تير در لندن 18گزارشي از برگزاري نمايشگاه عكس و آكسيون  

- ، در یازدهمين سالگرد سرکوب خونين جنبش دانشجویی١٣٨٩تير  ١٨امروز 
اولين سالگرد به خاک و خون کشيدن دانشجویان مبارز در و  ١٣٧٨مردمی سال  

م تحت در پشتيبانی از مبارزات انقالبی مرد،١٣٨٨کوی دانشگاه تهران در سال 
، یک آکسيون گونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمیستم ما برای سرن

. لندن برگزار شد" ترافلگار اسکوئر"اعتراضی به همراه نمایشگاه عکس در ميدان 
در این حرکت افشاگرانه، نمایشگاهی از عکسهای مربوط به مبارزات انقالبی 

المی بر پاشد که یکساله اخير مردم ما و جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اس
مردمی قرار گرفت که برای بازدید از این منطقه  مورد استقبال چشمگير عابرین و

جریان  در. آمده بودند" ترافلگار اسکوئر"پر رفت و آمد و شلوغ لندن به ميدان 

برگزاری این نمایشگاه رفقا مرتبا با توضيحاتی در مورد وضعيت ایران و جنبش 
بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری  انقالبی مردم به افشاگری

اسالمی پرداخته و به سواالت بازدید کنندگان در مورد عکسها و وضعيت جاری 
صدها نسخه از یک اطالعيه به زبان انگليسی نيز در ميان . در ایران پاسخ دادند

 

 



بازدید کنندگان از این نمایشگاه پخش شد که در آن به گوشه هایی از مبارزات 
نقالبی کارگران، دانشجویان، زنان، جوانان و خلقهای تحت ستم ایران اشاره ا

شده و بر ضرورت پشتيبانی افکار عمومی از خواست عادالنه مردم برای 
سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و تمام دار و دسته های جنایتکار 

  .درون آن تاکيد شده بود

عالوه بر عکسهای افشاگرانه، بنرهای 
بزرگی با شعار نابود باد رژیم ضد 
خلقی جمهوری اسالمی، و 

سال جنایت  ٣٠اسنادتصویری حاوی 
جمهوری اسالمی در هر دو دوران 
زمامداری به اصطالح اصالح طلبان و 
محافظه کاران در محل آکسيون وجود 
داشت که توجه عابرین را به خود جلب 

بسياری از بازدید کنندگان . می کرد
ردن به افشا گریهای پس از گوش ک

رفقا و دیدن عکسها، همبستگی خود 
از مبارزات جاری مردم ایران و اهداف 

  . دمکراتيک آن را اعالم می کردند

يکی از نکات این حرکت اعتراضی، 
تجمع تعدادی از فعالين جنبش اصالح طلبان حکومتی موسوم به سبزها بود که 

متر  ۵٠ساعتی پس از شروع اين حرکت با تعدادی پرچمهای سبز رنگ در حدود 
آنها بنرها و پالکاردهایی را در محل . دورتر از محل این نمایشگاه مستقر شدند

بودن احمدی نژاد " دروغگو"دند که حاوی شعارهایی در مورد به نمایش گذارده بو
ولی جمعيت در تمام مدت حرکت  .بود" حمایت از جنبش سبز ایران"و درخواست 

در محل برقراری نمایشگاه عکس نيروهایی حضور داشتند که خواهان سرنگونی 
لف بازدیدکنندگان افرادی از مليت های مخت. کليت رژیم جمهوری اسالمی بودند

در جریان این حرکت، . بودند که در ميان آنها چند جوان مسلمان هم قرار داشتند
با  سها و شعار ها را نگاه می کردکبود و با دقت عخانمی که سوار بر ویلچر 

بهتر است این عکسهای افشاگرانه و جنایات " مطرح کرد" سبزها"تمسخر 
دارند از موسوی دفاع  سران جمهوری اسالمی  را نشان آن دسته هم بدهيد که

این اظهار نظر نمونه ای از سطح باالی آگاهی بازدید کنندگان از "! می کنند
یک نوجوان . نمایشگاه در ارتباط با اوضاع جاری در ایران را نشان می داد

من یک مسلمان هستم "مسلمان عرب نيز پس از دیدن عکسها اظهار داشت 
: " او معتقد بود که!" يه زنان مخالفمولی با سنگسار و اعدام و تبعيض بر عل

سران رژیم اسالمی ایران دارند از مذهب و اسالم به عنوان یک بهانه و دستاویز 

 



که !" برای سرکوب کل جامعه استفاده می کنند و این جنایات را انجام می دهند
رفقا توضيحات الزم در رابطه با ماهيت جمهوری اسالمی و نقش اسالم در توجيه 

  . ت اين ديکتاتوری ددمنش در اختيار وی قرار دادندجنايا

بعداز ظهر  ادامه یافت به حيث  ٨تا  ۵تير لندن که از ساعت  ١٨آکسيون 
استقبال وسيع مردم از آن و افشاگریهای رفقا بر عليه رژیم جنایتکار جمهوری 

این حرکت با توافق و سازماندهی مشترک . اسالمی بسيار موفقيت آميز بود
فعالين چریکهای فدایی . از نيروهای سرنگونی طلب مبارز انجام گرفتجمعی 

با یک  خلق و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید "فراخوان مشترک و با شعار 

  .از سازماندهندگان این حرکت موفق مبارزاتی بودند" گردد

  یکهای فدایی خلق ایران در لندنفعالين چر

 ١٣٨٩تير  ١٨

 

   

  

 


