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 Reports گزارشھا

  
  سھيال دھماسی: فرستندۀ گزارش

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠١
  

   مقابله با تھاجم فرھنگی رژيم جمھوری اسالمیکسيوناگزارشی از 

  !کانادا  در مونترال

  

 مردم ايران در ۀکه رژيم آزادی کش و ضد فرھنگ ملی و آزاديخواھان، روزی  ٢٠١۵ست  آگ٢٧در روز پنجشنبه 

ھمراه با (خلق ايران  ئین چريک ھای فدافعاال بر آمده بود، گسترش تھاجم فرھنگی خود در خارج از کشورصدد 

 در يک آکسيون اعتراضی ) مخالف جمھوری اسالمینيروھایبرخی از ھمچنين  و خواهيآزادو آگاه ان يراني ا ازتعدادی

 رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی ۀھای تبليغاتی عوامفريبان کمپينگر از يکی دير مونترال کانادا،  در شھو آگاھی دھنده
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در " محمد "یلم حکومتگرانه در اعتراض به نمايش فءاين حرکت افشا.  کردندءافشاو حاميان بين المللی اش را 

  .به خود جلب کردوسيع به طور مونترآل صورت گرفت و توجه افکار عمومی را " لم بين المللی فۀجشنوار"

  

مونترال، لم ن المللی فبي ۀجشنوار ۀيمراسم افتتاحدر " محمد"ارتجاعی  - غاتیيتبللم فش يش از شروع نماياز دو ساعت پ

ای پالکاردھا و بنرھ محل حاضر شده و در ايرانيان آزاديخواه، به ھمراه ديگرران ي خلق ائیکھای فدايچرن فعاال

گر جنايات ياعدام ھا و د واز يک سو  گرسنگی کاری ويو بفقر  لوه ھایج ازھای بيشماری   حاوی عکسکهرا ی متعدد

به  ھا سپس آن. ندردلم نصب کھای اطراف محل نمايش ف  در پياده رو،بودران در اياز سوئی ديگر جمھوری اسالمی 

توسط قی زنده يموسھای انقالبی و نواختن  سرود – خواندن ترانهبه   پرداخته وی انقالبیسخنرانی و پخش شعارھا

  . پرداختند،استعداد رفقای ھنرمند و با

ضمن افشای کمپين ھنری رژيم تبھکار )  می شد انجامسی و فارسیي انگلھای که به زبان(در سخنرانی ھای خود  ءرفقا

 که طی آن کوشش می شود از جمھوری اسالمی "محمد"لم اھداف رژيم از نمايش ف ، جمھوری اسالمی در کانادا

  از جملهگری ھاءافشااين در جريان  ءرفقا. پرداختند ، عامه پسندی ارائه شودۀتروريست و اسالم ارتجاعی آن چھر

  :کهمی کردند يد کأت

د يکی از دلقک ھای خامنه ای به نام مجيجمھوری اسالمی توسط ) رلاون ديلي م۵٠ش از يب(ت مالی يبا حما" محمد"لم ف"

 کريه جالدان حاکم بر ايران و تبليغ تفکرات ارتجاعی ۀ و يکی از اھداف ضد مردمی آن پوشاندن چھره شدهيدی تھيمج

لم لم شده، پول ِ خون ھزاران جوان کارگر، ھنرمند، روزنامه نگار، فن فيف ساختن ا پولی که صر. و فريبکارانه است
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 و يا ری اسالمی شکنجه و اعدام شده اندست جمھويتکار و تروريم جنايرانی است که توسط رژيساز، دانشجو و زنان ا

ھدف "،  "ری حاکم نابود می شوديون ديکتاتوھا در زير حاکميت دستگاه سانسور و انکيزاس زندگی و کار آنھم اکنون 

 ددمنش جمھوری اسالمی و منحرف کردن افکار عمومی جھان از ظلم و ستم و فقر و ۀلم پوشاندن چھرن فياصلی ا

مرگ بر " و شعارھای محکم ء سخنان رفقا."ل کردهيران تحميفالکتی است که جمھوری اسالمی بر مردم تحت ستم در ا

 وجود پالکادرھا و بنرھائی که شعارھای انقالبی و" می يک رژيم تروريست استجمھوری اسال"و " جمھوری اسالمی

  .ھا از اين حرکت داشت ن و حمايت آناثير بسيار زيادی در جلب توجه عابرأ تھا نقش بسته بود بر روی آن

ارزات آزادی ت از مبيننگ بر شما باد که به جای حما"اد می زدند يسخنرانان خطاب به برگزارکنندگان جشنواره فر

ه يلم ساز و تھ و ففريبانه عواملم ن فياز ا ،به جای حمايت از ھنر مردمی و مستقلران، ي مردم تحت ستم در اۀخواھان

ت کرده ي حماخيم ھا در تارين رژيتکارتريکی از جناي، تکار جمھوری اسالمیيم مرتجع و جناي مرتجع آن و رژۀکنند

  ".ديا

، خطاب به جمھوری اسالمی و ویسی و فرانسيبان ھای فارسی و انگلبه ز" ما بادننگ بر ش"اد يفردر حالی که 

 لم نظير نمايشات فئی ھاجشنوارهبرگزاری  برای  اصلیۀرنديم گيکه تصم - کانادا  حاکم بره داري سرماۀنوکرانش و طبق

ن با ااری از عابري، بسبلند و رسا، ساعت ھا ادامه داشتبا طنينی  در مرکز شھر مونترال - مونترال است

  .ھا را اعالم می کردند د مواضع تظاھر کنندگان حمايت خود از آنئيأبا تتظاھرکنندگان صحبت کرده و 

 ئیک ھای فداين چرن خبرنگار و روزنامه نگار به مصاحبه با فعااليچنددر جريان اين حرکت اعتراضی و افشاگرانه 

  . پخش شدیونيزيتلوھای م از کانال يا به طور مستقخلق پرداختند و بخشی از تظاھرات و سخنرانی ھ

در حالی که گوش به اين بای انقالبی نشده و يقی زيکمتر عابری بود که جذب موساز سوی ديگر در جريان اين حرکت، 

 به ء و کسب آگاھی از شرايط ايران توقف نکند و با رفقاقی برای تماشای عکس ھايحداقل دقاموسيقی ھا می داد 

) ست ھاين توريچن ا فارسی زبان مونترال و ھميسی ينسوی، انگلان فريساکن(ن ااری از عابري بس. مشغول نشودحبتص

از " محمد"لم م از سرمايه گذاری در فيران و اھداف رژياجتماعی ا -اسیيط سي را در رابطه با شرائیال ھاؤس

  .الکاردھا عکس می گرفتندپ تظاھرات و بنرھا و  جريان و ازاھرکنندگان می پرسيدندتظ

ً ااطالع دادند که راديوی محلی مونترال مرتبرفقای ما ترال به خواه مونيآزادتعدادی از ساکنين در اواسط اين آکسيون 

د، مراقب تظاھرات يوال می رويش فستيااگر به محل نم"داده که  ن تظاھرات به شنوندگان خود ھشدار میيدر رابطه با ا

ھای راديو  "اخطار"اما آن دسته از مردم آگاه مونترال که مرعوب ". دي باش،ی که در محل در حال وقوع استاعتراضي

سری به آگاھانه  ،ھای اطراف آمده بودند ابانينشده و در آفتاب و ھوای مطبوع تابستانی مونترال برای قدم زدن در خ
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و آرم سازمان ايران  خلق ئی فداکھایيچرھای ھا از بنر  خصوص جوانه ن، بااری از عابريبس.  زدندتظاھرات می

  .ال می کردندؤا سآن ھ سازمان از ۀعکس می گرفتند و در بار

برای آگاھی خوانندگان اين گزارش ھا  اشاره به آنکه وست ي تظاھرات به وقوع پ ايندر کنارز ينديگری جالب اتفاقات 

چ اطالع قبلی از يھحات بعدی خود يبنابر توضرانی االصلی که يدختر و پسر نوجوان ابه عنوان مثال، . ی ستضرور

ھرات و ازدحام به تظاحتی گر خيابان بودند و يبا قدم ھای تند در حال عبور از سمت د و طبق معمول تظاھرات نداشتند

ک لحظه که يدر  نداشتندنيز توجه  ،آن عادت داشتندبه بود و  شگیيھم امری در مرکز شھر ًمقابل آن که ظاھرا 

ک يچرن فعاالکی از ي در اين ھنگام. ند متوقف شد،انگليسی از بلندگوی تظاھرات پخش می شدکه به زبان سرودی 

دختر و پسر نوجوان ، صحبت کردشروع به زبان فارسی  زمانی که اين رفيق به  و خلق پشت بلندگو قرار گرفتئیفدا

تعجبی ھمراه با تا مدتی با ھا  آن. ھا و آرم سازمان افتاد شان به بنر جلب شد و نگاهبه آکسيون توجه شان  ھر چه بيشتر

 خلق ئیھای فدا کيھمان چر! نيبب"گفتند نشان داده و می به ھم  نظاره کرده و بعد آرم و بنر سازمان را خشنودی 

  ".شان ھم ھمان است ھستند، آرم

ھای  کيشما چر"پرسيد ھا   آنازستاده بود و از دور از تظاھرات عکس می گرفت، يھا ا نک آيکه نزد ءکی از رفقاي

  "د؟يمی شناساز کجا  خلق را ئیفدا

  از پدر و مادرمان -

 ؟ه بود خلق چئیکھای فدايچر" ھمان" از  شمامنظور -

در نه که پدرم ن ھمويا. ستنديی درست شده اند که اصل ن آرم ھای مختلففتگ یپدرم م. ھاست منظورم آرم آن -

 !ھستنداصلی  خلق ئیھا چريکھای فدا اين! مان داده، با اسلحه نشانش يھا کتاب

خ يتاربخشی از   شناخت،می شد متوجه شددر آن حرکت چه از اين برخورد ساده و احساسی دو جوان نامبرده  آن

که رفقای می باشد تی يمحبوبعکاس می باشد و ھمچنين اين امر ان خلق ايران ئیھای فدا مملکت ما در رابطه با چريک

برخورد جوانان  نشان می داد  .دنھا نزد توده ھای آگاه مردم داشته و دار بنيانگذار سازمان و تئوری راھنمای عمل آن

از چشم واقعی در ذھن مردم فراموش نشده و " ئیفدا"ثيرات أھای دشمنان کارگران و زحمتکشان  ت رغم تالشه که ب

ھای  به نسل چنان ھمر يي يک ديکتاتوری وحشيانه، اين تاريخ و اميد به تغۀو با وجود سلط  استنده،دور نما مردم آگاه 

  .جوان و انقالبی منتقل می شود

 .ز بوديت آميه موفقين زاويدر مونترال از چند گريد  و نيروھایراني خلق ائیک ھای فداين چرفعاالمبارزاتی حرکت  

 چنين ھم. دبو اين حرکت اعتراضی بر شھروندان مونترال  آگاھی بخشاتريتأثيکی از نتايج اين حرکت از جمله 
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اين .  باالی انقالبی خود تجربه ھای مبارزاتی جديدی آموختندۀبا شور و روحي تظاھراتاين شرکت کنندگان در 

تکار يجنام ي غربی با رژئیبورژوا - مجامع ھنریاشتراک منافع و پيوند  خوبیه چنين ب ھمرانه گءافشااعتراض 

ه  را بار ديگر بران استي حاکم بر اۀه دار وابستي سرماۀست ھا و طبقياليجمھوری اسالمی که سمبل منافع مشترک امپر

  .طور عينی به نمايش گذارد

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !ننگ بر مزدوران فرھنگی رژيم و حاميان بين المللی شان

   در کاناداايران خلق ئیان چريکھای فدفعاال

  ٢٠١۵ست  آگ٢٨

 


