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  ٢٠١۵ اگست ٢۵
  

  !در خارج از کشور به پا خيزيم  رژيم جمھوری اسالمی عليه ھجوم فرھنگی

  

  !ايرانيان مبارز و آزاده 

 فلماين .  ی از ساخته ھای جمھوری اسالمی افتتاح گرددفلم مونترال قرار است با نمايش فلمل فستيوا) ٢٠١۵(امسال 

 ۵٠نام دارد که به کارگردانی يکی از مزدوران جمھوری اسالمی به نام مجيد مجيدی و با صرف بيش از " محمد"

مجيد مجيدی کسی است که خامنه .  است مردم رنجديده و تحت ستم ما ساخته شده ۀر از دسترنج به تاراج رفتالميليون د

من معتقدم که آقا : "ای جالد که دستانش تا مرفق به خون فرزندان مبارز مردم ما آغشته است را چنين معرفی می کند

روشن است چنين مزدوران و کاسه ليسانی در لباس ھنرمند جز در ".  در ھمه زمينه ھای ھنری جامع الشرايط ھستند

 جمھوری اسالمی ۀ ساختفلم افتتاحيه فستيوال مونترال به ۀاختصاص برنام. چيزی در چنته ندارندمدح اربابان خود 

نشان می دھد که اين رژيم جنايتکار با کمک حاميان بين المللی اش در تالش است تا با چنين نمايشاتی ، يورش فرھنگی 

  .و ضد مردمی خود را تطھير نمايد خونبار ۀخود در خارج از کشور را گسترده تر از پيش ساخته  و چھر

پاخاسته و بر اين واقعيت ه  ايرانيان آگاه و مبارز است که در جھت افشای سياست ھای ضد مردمی رژيم بۀ ھمۀوظيف

کيد کنند که جمھوری اسالمی اصالح شدنی نيست و تنھا با سرنگونی اين رژيم جنايتکار است که مردم ميھنمان رنگ أت

  . را خواھند ديد  عاری از ظلم و ستم و يک زندگیآزادی، شادی ، صلح 

ست گا ٢٧در اعتراض به رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و مزدوران فرھنگی اش و حاميان بين المللی شان، روز 

 می باشد ، آکسيون اعتراصی ای در مقابل محل اين نمايشگاه برگزار خواھد فلمکه روز افتتاح اين فستيوال و نمايش اين 

  .شد

کنند که با   خلق ايران در کانادا از تمام ايرانيان مبارز و نيروھای انقالبی و آزاديخواه دعوت میئین چريکھای فدافعاال

 خود در اين آکسيون اعتراضی، به افشای سياست ھای ضد مردمی رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ۀحضور فعاالن

  . به گوش جھانيان برسانندبرخاسته و صدای توده ھای محروم و تحت ستم ايران را

  بعد از ظھر٧ ساعت -  ٢٠١۵آگوست  ٢٧ پنجشنبه :زمان

  کانادا-سينما امپريال در مونترال  :مکان

Cinema Imperial: 1432 Rue de Bleury (Bleury Street) Montreal, Quebec H3B 2W4 

   خلق ايران در کانادائین چريکھای فدافعاال
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