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  فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠١

 منفور رژيم از گریءافشا در که است متنی فارسی ۀترجم ، نمائيد می مالحظه زير در که ای نوشته  :توضيح

 گستا ھفتم و بيست پنجشنبه روز در ، کانادا مونترال شھر در فلم جھانی ۀجشنوار ساختمان مقابل در سالمیا جمھوری

 .شد خوانده انگليسی زبان به ، تورنتو در ايران خلق فدائی چريکھای نفعاال توسط ،٢٠١٥

 :کانادا مونترال در فلم جھانی ۀجشنوار به خطاب
 تومان ميليارد ١١٠ از بيش ۀھزين با که فلمی ، جشنواره ۀافتتاحي فلم عنوان به "دمحم" فلم نمايش خاطر به شما بر شرم

  .است شده ساخته ايران جنايتکار دولت توسط )رالد ميليون  ٥٠(

 ايرانی کارگران و زنان ، دانشجويان نگاران، روزنامه نويسندگان، ھنرمندان، از نفر ھزاران خون پول ، فلم اين ۀبودج

 به ًغالبا و شکنجه ، مجازات و حبس به ايران اسالمی جمھوری رژيم به اعتراض و مخالفت خاطر به تنھا که است

 .شوند می محکوم اعدام

 وحشی توسط که فلمی کنيد، می حمايت و طرفداری دولتی فلم يک از بلکه ايران مردم مبارزات از نه که شما بر شرم

 .است شده ساخته،  هداشت وجود ايران اخير تاريخ در که رژيمی ترين

 گذاشتن سرپوش و الپوشانی خدمت در ، شده ساخته ايران سرکوبگر و خونريز ، جنايتکار رژيم توسط که  "محمد" فلم

  "محمد" فلم نمايش  .است کرده تحميل ايران مردم بر وحشيانه ، دولت اين که دارد قرار خفقانی و سرکوب فقر، بر

  .باشد می ايران جنايتکار مرژي فرھنگی تھاجمات از ديگر يکی

 وحشی صورت که است اين او نقش .است ايران اسالمی رژيم مزدور يک" محمد"فلم کارگردان مجيدی، مجيد

 اصطالح به شخص که است کرده اعالم او .است ای خامنه ُمريد مجيدی مجيد .نمايد بزک را ايران اسالمی جمھوری

 ، شکنجه در ای خامنه که حالی در ؟!!! ھستند ّالشرايطجامع فرھنگی ھایزمينه در )ای خامنه( "رھبری معظم مقام"

 و فقر از ايران مردم از نفر ھا ميليون که شرايطی در .باشد می ّالشرايطجامع مردم اموال از دزدی و سرکوب و قتل

 از بيش و کرده تأمين ار پرخرج فلم اين ،"محمد" فلم مالی گذاری سرمايه ايران سرکوبگر رژيم اند، رنج در گرسنگی

 .است کرده صرف پول آن توليد برای )رالد ميليون ٥٠( تومان ميليارد ١١٠

 که دانيد می آيا کنند؟ نمی دريافت دستمزد منظم صورت به ايران در کارگران اتفاق به قريب اکثريت که دانيد می آيا

 و ھا آن شتم و ضرب کارگران به اسالمی جمھوری رژيم پاسخ ، کنند می اعتصاب و اعتراض ھا آن که ھم زمانی

  باشد؟ می شکنجه و زندان
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 که دانيد می آيا برند؟ می سر به زندان در ايران در ھنرمند و نگار روزنامه ھزاران حاضر حال در که دانيد می آيا

 ۀاجاز بدون فلمی ھيچ ، ای نمايشنامه ھيچ ، کتابی ھيچً اصوال که است گير ھمه و گسترده حد آن به تا ايران در سانسور

  شود؟ ساخته يا يافته انتشار تواند نمی ،اسالمی ارشاد و فرھنگ وزارت از و دولت از قبلی

 يعنی ، ٢٠١٥ جوالی پانزدھم تا ٢٠١٥ جنوری اول بين فاصله در ، "الملل بين عفو" سازمان ۀگفت طبق که دانيد می آيا

  اند؟ شده اعدام ايران در رنف ٧٠٠ به نزديک تقريبا گذشته، ماه شش در تنھا

 :جھان آزاديخواه مردم ۀھم به خطاب

 "محمد" فلم ساختن صرف اسالمی جمھوری رژيم طرف از که )رالد ميليون ٥٠( تومانيی ميليارد ١١٠ از بيش ۀبودج

 ارتنی،ک ھای جعبه در شب ھر ايران ھای شھرستان سراسر در که باشد می خيابانيی کودکان ۀھم به متعلق ، است شده

 .خوابند می گرسنه

 منفور بسيار و جنايتکار دولت برای اعتبار کسب برای و ايران در ديکتاتوری مفتضح ۀچھر تطھير ھدف با تنھا فلم اين

  .است شده ساخته ، المللی بين ۀجامع در اسالمی جمھوری

 معظم مقام" از ستايش ھنگام او علیج "لوکنتر قابل غير ۀگري" شامل رياکارانه ھای صحنه با مجيدی مجيد از ويديوئی

  .کنيد تماشا I1VcPSPTxF1=v?watch/com.youtube.www://https :يوتيوب اينترنتی آدرس در را "رھبری

 .نمائيد تحريم را "محمد" فلم ديدن .کنيد محکوم را "فقيه واليت آستان" دلقک اين مجيدی مجيد

 کانادا – تورنتو در ايران خلق ئیفدا چريکھای نفعاال

 ٢٠١٥ آگست ٢٦

 


