
  

  !در بزرگداشت یاد زندانيان سياسی نمايشگاه عکس 

با فرارسيدن بيست و دومين سالگرد قتل عام هزاران تن از زندانيان سياسی قهرمان به دست رژیم وابسته به 

نمایشگاه يک ،  در لندن، به همت نيروهای سياسی مختلف٦٧سال امپریاليسم جمهوری اسالمی در تابستان 

فعالين چریکهای فدایی . برگزار شد برای بزرگداشت راه و یاد جانباختگان این فاجعهن عکس در مرکز شهر لند

خلق ایران و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان با انتشار فراخوانی از سازمان دهندگان 

  : ت از جمله آمده بود که این تظاهرابرگزاری  مشترک این نيروها برایدر فراخوان. این حرکت مبارزاتی بودند

  

ها را زنده  در بيست و دومين سالگرد قتل عام هزاران زندانی سياسی مبارز و کمونيست، خاطره سترگ آن"

!مرگ بر امپریاليسم و ارتجاع«داریم و با شعارهای  جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد«   « ، ! «

های واالی مبارزاتی آنان یعنی آزادی و  ک گر صدای حق طلبانه و آرمانپژوا» !زندانی سياسی آزاد باید گردد«و 

   ".ای تحت ستم باشيمهزحمتکش، زنان، دانشجویان و خلق توده های ها تن از کارگران، دمکراسی برای ميليون

 گزاربرلندن " ترافلگار اسکوئر" سپتامبر در ميدان ١٨ بعد ازظهر روز شنبه ٦ تا ٢این حرکت مبارزاتی از ساعت 

ابعاد اشاره به در این اطالعيه با .  و در جریان آن صد ها اعالميه به زبان انگليسی در بين عابران پخش شدشد

 بزرگ بر نقش تمام جنايتدالیل این  ضمن توضيح ٦٧در تابستان سال قتل عام زندانيان سياسی باور نکردنی 

  .يد گشته بود هولناک تاککشتارهای رژیم در سازماندهی و اجرای این  جناح

نيرو های  وحشيگری های  از یب شده بود حاوی تصاویرصن نمايشگاهمحل ها و بنر های بزرگی که  عکس

جمهوری اسالمی در سرکوب بيرحمانه مبارزات مردم و بر پایی چوبه های دار و شکنجه در ایران در انتظامی 

يعنی از اصالح طلبان حکومتی تا محافظه کار جناح از های مختلف رژیم  جناحهای مختلف زمامداری  طول سال

  . در دوره های مختلف زمامداری آنان بوددارو دسته موسوی خامنه ای و احمدی نژاد تا خاتمی و 

 



 از صحنه های جنایات گرفتنها ضمن عکس  این نمایشگاه با استقبال چشمگير عابرین مواجه شده و آن

 از اوضاع سياسی ات خود راو اطالعپرداخته  به گفتگو افشاگرانه برگزارکنندگان اين حرکت جمهوری اسالمی با 

رژیم جنایتکار ماهيت و عملکرد  نيز ضمن افشاگری در باره کننده برگزاررفقای . فزونی می بخشيدندایران 

جمهوری اسالمی و جنایات آن در حق مردم ایران بر ضرورت حمایت هر چه گسترده تر افکار عمومی از مبارزات 

بخش .  برای رسيدن به آزادی و دمکراسی واقعی تاکيد می کردندايرانواهانه کارگران و زحمتکشان حق خ

فداکار و دالوری های مردم ها و  مقاومتهای به نمایش درآمده در این حرکت به تصاویر  بزرگی از عکس

ليه رژیم ضد خلقی و بویژه زنان و جوانان در جریان خيزش توده ای یکسال گذشته بر عزحمتکش به پاخاسته 

نيروهای سرکوب حکومت اختصاص توسط اعتراضی جنبش جمهوری اسالمی و چگونگی سرکوب وحشيانه 

ه های که از ديدن صحن ه بودبازدید کنندگان و بویژه زنان شدتوجه  باعث جلب این تصاویر در طول آکسيون. داشت

 آکسيون اعتراضی روز شنبه یک حرکت موفق . کومتی دچار حيرت گشته بودندحفجيع جنايات پاسداران 

، چهره جنایتکار رژیم  ٦٧با گرامی داشت خاطره هزاران زندانی سياسی به قتل رسيده در سال مبارزاتی بود که 

  .ضد خلقی جمهوری اسالمی را هر چه بيشتر در افکار عمومی افشا کرد

 

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

    ٢٠١٠ سپتامبر ١٩

  

  


