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 Reports  گزارشھا

  
  خبرنگار ماھی سياه کوچولو

  ٢٠١۶ اگست ٠١
  

  کسيون اعتراضیاگزارش 
  ٦٧در بيست و ھشتمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در  تابستان سال 

  

کسيون اعتراضی برپا شده بود، در يک نمايشگاه عکس ا در شھر لندن انگلستان ١٣٩۵ ]سدا[امروز شنبه  نھم مرداد

خيابانی، در قسمتی از ميدان معروف اين شھر که اسمش ميدان ترافلگار است گوشه ای از جنايات رژيم اسالمی نوکر 

 عام، عکس  اعدام ھا در مألزدن جوانان، عکسامپرياليستھا از طريق عکس ھای واقعی از جنايات رژيم، عکس شالق 

گورھای بی نام و نشان مثل خاوران که عزيزان مردم در آنھا مدفون شده اند، ھمان دختران و پسران جوانی که به جرم 

در زندان ھای سراسر ايران به فرمان خمينی در ھمان زمان نخست وزيری ٦٧مخالفت با رژيم اسالمی در تابستان 

   .کرد  به خود جلب می،شدند که از آنجا رد میرا  قتل عام شدند توجه مردمی ميرحسين موسوی، کمکی جالد،

 نوکر امپرياليستھا دست بر قضا در کنار يکی از موزه ھای ھنری ير واقعی از جنايات رژيم اسالمی ِاين نماشگاه تصاو

  مردم انگليس که امروز میتوريست ھا و.  قرار داشت،کنند که توريست ھای بسيار زيادی از آن ھر روزه بازديد می

خواستند به اين مرکز ھنری بروند تا تابلوھای واقعی نقاشی ھنرمندان دنيا را تماشا کنند اول تصاوير جنايات رژيم 

کردند، و چشمھايشان از ديدن اينھمه  ديدند، خيلی از آنھا می ايستادند و تمامی عکسھا را بدقت نگاه می اسالمی را می

شدند، در کنار اين تصاوير متنی به زبان انگليسی نوشته شده که از بی  د، برخی دگرگون میش جنايت غمگين می

 به خود ،کردند که از نمايشگاه عکس ديدن میرا کرد، که توجه تمام کسانی  حقوقی زن در رژيم اسالمی حکايت می

نشان ميداد که کسانی که اين نمايشگاه را خواندند و خود اين نوشته به آنان  را می کرد، آنھا می ايستادند و آن جلب می

  گروه اتحاد زنان آزاديخواهاگر اشتباه نکنم . باشند بر پا کرده اند از ديدگاه بسيار مترقی و روشنفکرانه ای برخورد می

  . را نوشته بودند آن

پدر و مادر دو دختر و يک   جزو بازديدکنندگان از نمايشگاه افشاگری جنايات رژيم بودند که شامل  انگليسۀ  يک خانواد

کردند، پای ھر کدام از تصاوير به زبان انگليسی در  آنھا به مدت نيم ساعت تصاوير را مطالعه می. شد پسر جوان می

 دکردن مورد آن تصوير که حکايت از جنايت رژيم داشت توضيح داده شده بود، آنھا با ھم در مورد تصاوير صحبت می

   !سف عميق شان از اينھمه جنايات ھولناک رژيم در حق مردم  پی بردأشد به ت یو به خوبی بی ھيچ کالمی م

کسيون اعتراضی و نمايشگاه عکس آن به زبان انگليسی نيز اعالميه ای که در آن اطالعات ااگر چه برپاکنندگان اين 

شد   و به دست مردم داده میبسيار آگاه کننده ای از جنايات رژيم خمينی جالد از بدو حکومت خون ريزش تھيه شده بود
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به ويژه که تصاوير به خوبی و به درستی به ببينده ! اما تصاوير آن چنان گويا بود که ھر کدام خود کتابی بود  بس گويا

به خون ! داد که تمام جناح ھای رژيم دستشان تا شانه در اين جنايات ھولناک به خون مردم آغشته است نشان می

زحمتکشان، کودکان، زنان دست فروشان، و خالصه از انسان تا حيوان و طبيعت و زمين در کارگران، دانشجويان، 

  !سايه چنين حکومت خون ريزی در امان نيست

گفتی است که روز شنبه يکی از روزھای تعطيل در انگليس است و مردم و به ويژه توريست ھا در اين ميدان که امکان 

ی دارند و نمايش ھای خيابانی در اين ميدان زياد است که توجه ھا را به خود تاريخی و ھنری دارد رفت و آمده زياد

ی اين نمايشگاه افشاگرانه از جنايات رژيم مالھای نوکر امپرياليسم که بدورغی و با رياکاری ئکند، اما برپا جلب می

ايشان از ھولناکی اين جنايات کرد آنھا را در ج ن را به خود جلب میادھند، وقتی توجه عابر شعار مرگ بر آمريکا می

چندان سفت و محکم روی سرش انداخته بود، زن انگليسی ری ن زن روسًکرد، زن و مردی بودند که اتفاقا ميخ کوب می

کرد، ھمسرش از ديدن عکسھا منقلب شده بود چھره اش  زد و حرفھای مرا برای ھمسرش ترجمه می ھم حرف می

را  خاطراتی از يک رفيق* شود، زن وقتی کتاب کردی به اين زودی ھا درست نمی آنچنان در ھم رفته بود که فکر می

ی خلق ئو در مورد کتاب و تصوير چريک فدادانست به ا را نمی را بخواند اما معنی آن در دست من ديد توانست آن

گفتم چشمانش پر از ُ توصيح دادم، وقتی از ددمنشی رژيم شاه و ساواک آدم کش او برايش مرضيه احمدی اسکويیرفيق 

 که طنز يک مرد انگليس. رند بخواھان را در ھر لباسی که باشند از بين میک شد، که چطور اين رژيم ھا آزادياش

ما که دموکراسی نداريم تو اين : "گفت  صحبت ھايش در مورد دموکراسی میۀظريفی ھمراه جمالتش بود در ادام

  !تو دلم گفتم به قول معروف قربون آدم چيز فھم...." اسمش دموکراسيهمملکت اين که ما داريم دموکراسی نيست فقط 

عدم " موقعيت ۀشدند و با ھم دربار  که مدام روی عکسھا متمرکز می انگليسۀچشمان آن دختران جوان خانواد

ه نی کاشد و پراشک، و عابر زدند و گاه چشمان يکی از آنھا و مادرشان قرمز می در ايران حرف می" دموکراسی

 مکث ھای طوالنی کرده بودند و تصاوير جنايات رژيم را، جناياتی مثل دار زدن دختر شانزده ساله را مطالعه می

جناياتی که رژيم تمام حيله ھايش، مزدوران بی مزد و مزد بگيرش را کرد،  کردند ديده و ذھن را به خود مشغول می

زير فرش جارو کند، درست مثل قاتلی که پس از قتل جسد را آنھا را کار گرفته که بر روی آنھا سرپوش گذاشته، ه ب

اين رژيم تبھکار سر تا پا !  به خيال خود تمام  شواھد عينی را از بين ببردتاکند   مثل جنگل يا بيشه دفن میئیدر يک جا

ی ئی ھا" بشرحقوق " شاه نبود که به مگر. جنايت ھم به کمک دست پروردگان جھانی اش چنين تصور ابلھانه ای دارند

نفر زندانی داريم و " ھزار" که برای وضعيت زندانيان سياسی در ايران با او مصاحبه کرده بودند گفته بود ما فقط 

َساواک آدم کش او  چه جنايات ھولناکی نبود که در حق زندانيان سياسی اعمال نکرده باشد از ادار کردن پرويز ثابتی 

.  ی آن مبارز بزرگ تا ننگين ترين و پست ترين شيوه يعنی تجاوز به زندانیئضااکی بی ھمه چيز در دھان مھدی رساو

اما ديديم که شاه قاتل بھترين، با سوادترين و آگاه ترين و روشنفکرترين جوانان ميھن مان را چگونه توسط ساواکی ھای 

و شاه از ايران فراری . پرتاب شدرساند تخت و تاجش توسط توده ھای ستمديده به زباله دان تاريخ  منفورش به قتل می

  !شود اش به زباله دان تاريخ پرتاب می" ی الھیئزورگو"ئنا اين رژيم نيز با تمام مطم! شد

ثيری بود که أت! ثيری آنی و زودگذر نبودأکرد ت ثيری که اين تصاوير در ذھن ببينده حک میأکه ت  گزارش اينپايان

کردند اگر ھم   را ببيند و مکث کند، اگر چند نفر بودند که با ھم تبادل نظر میکرد تا تمامی عکس ھا بيننده را وادار می

   .کردند  میصحبتفرفتند و با آنھا  تنھا بودند که به سراغ برپاکننده نمايشگاه افشاگری جنايات رژيم می

و تظاھرات ھای کسيون ھا ا من و شما که مخالف اين رژيم خون ريز ھستيم اين است که حداقل در اينگونه ۀوظيف

افشاگرانه عليه رژيم اسالمی شرکت کنيم،  نوشته ھا و گزارشات را به دست دوستان و آشنايان برسانيم، تا جنايات رژيم 
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توان با رژيم ددمنش اسالمی رژيم ھمتای رژيم حيوان صف شاه   است که می با آگاھی درست.  شودءھر چه بيشتر افشا

  !  کنيمءچه گسترده تر افشاجنايات رژيم را ھر . مبارزه کرد

  

کتاب اين . ی خلق به تازگی منتشر شده استئ است که توسط فعالين چريکھای فدااسم کتابی خاطراتی از يک رفيق* 

خوانی بی ترديد نفست  را می ی است که وقتی آنئنام مرضيه احمدی اسکوه ی خلق بئخاطرات يکی از چريک ھای فدا

شود و از مبارزه ای او که به افسانه شبيه  و شعور واالی انسانی در سينه تنگ میاز زاللی و خالصی اينھمه درک 

  .توانيد با بازديد از کتابفروشی الکترونيکی در لينک زير تھيه کنيد کتاب را می! است
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  ار ماھی سياه کوچولوخبرنگ

  

  ٢٠١۶ برابر با سی و يکم جوالی ١٣٩۵ ماه ]اسد[يکشنبه دھم مرداد

 

 

 


