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 Political  سياسی

  
    نھاد مادران عليه اعدام

  ٢٠١٧ جوالی ٣٠
  

   تيرگان–ما و جشنواره ھای جمھوری اسالمی 
  

پيش خودمان فکر کرديم که چه خوب است ! م  تيرگان آشنا شديۀچند ماه از آمدن ما به تورنتو نگذشته بود که با جشنوار

 و مبارزه عليه حکومت جنايتکار ءکه ايرانيان ساکن تورنتو محملی برای تجمع داشته تا از اين رھگذر، نھالی برای افشا

  .در گذر ايام شکوفه ھای مبارزه را تماشگر باشيم  اسالمی کاشته تا

 عليه حکومت اسالمی جنايتکار داشتيم ، شنيديم که در ھنگام  که با دوستان مبارزمصاحبه ای بود، در ٢٠١٣سال 

 قصد جمع آوری  فرزاد کمانگربرگزاری تيرگان گذشته ، وقتی تعدادی از مبارزان برای آزادی معلم زندانی زنده ياد 

اخراج شده ليس تورنتو از محل تيرگان وپ  توسط ولين تيرگان مواجه و با درخواست آنھاسؤ داشتند با مخالفت مءامضا

  . بودند 

بخشی از اعضای .  تيرگان کجاست  !!!پس از مختصری تحقيق برای ما روشن شد که آبشخور اقدامات فرھنگی 

به ھمراھی البی برادر بزرگتر ناياک در خدمت حکومت  )  فعلیۀ اعضای کنگرۀو ھم( ايرانيان کانادای آن زمان ۀکنگر

  . جنايتکار اسالمی ھستند 

می نوازند، می رقصند و نمايش می دھند اما از فالکت فرھنگی   روزگاران قديم ايران باستان می گويند،آنھا از فرھنگ

  !امروز مردم ايران چيزی نمی گويند 

در تيرگان از فساد حاکمان اسالمی ، ! از کشتار مردم ايران و آمار باالی اعدام درحکومتی جنايتکار چيزی نمی گويند

از بی  !!! بيکاری اين ره آورد اسالم ناب محمدی و غارت واليت فقيه چيزی نمی گويند فحشای اسالمی ، فقر و 

  !!!حقوقی زن ايرانی در قوانين اسالمی امروز ايران حرفی نمی زنند 

 تيرگان استحاله و ۀموريت جشنوارأم. ی کمتر از آن می باشدئنمی گويند که حقوق انسانی زن نصف مرد و در جاھا

  .رانيان خارج از ايران استمسخ فرھنگی اي

  !!! برد   زمينۀ می شود که پرچم جمھوری اسالمی  را به فضای باالی کرانوشه انصاریمدير افتخاری تيرگان خانم 

 برگزاری اين جشنواره اطالعی ندارند انتظاری نيست و ۀ از اسرار پشت پرد از شرکت کنندگان بار اولی و آنھا که

گری و تحقيقاتی که خودشان انجام می دھند ، پس از رسيدن به حقيقت در  افشای اين تھاجم ضد اميدواريم که با اين افشا

  . وليت انسانی خود عمل نمايند ؤ به مس فرھنگی
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ی ھای انتخاباتی خود را می بازند و أر و کسب رالاما روی سخن با آنانی است که در مقابل زرق و برق و رنگ و د

  !!!عوامل جمھوری اسالمی بازيچه ای می شوند در دست 

  !مرعوب شده و خود را توجيه می نمايند ... ندان و مبه بھانه ھای مختلف مانند شمار تماشاگران ، شرکت ھنر

  . تيرگان می رويم ، اما در آن شرکت نمی کنيم ۀ مسخ کنندۀما به جشنوار

  . می کنيم ء اصلی آن را افشاۀندبرگزارکن ما در مقابل اين جشنواره می ايستيم و جنايات جمھوری اسالمی 

  زنده باد آزادی  

  زنده باد زندگی 

  زنده باد عشق و انسانيت 

    نھاد مادران عليه اعدام 

  ٠٠١۶۴٧٧۶٨٨۵۵۶: تلفن 

N.T.Execution@Gmail.Com  
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