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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  شفق. ع
  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٢

  ! فلم مونترالۀرسوائی جمھوری اسالمی در جشنوار
عتراضی عليه ھجوم گرانه و اءکسيون افشاانگاھی به رسانه ھای بين المللی و واکنش ھای رژيم در ارتباط با  (

  )  مونترالفلم بين المللی ۀدر جشنوار" محمد "فلمش يفرھنگی جمھوری اسالمی در خارج از کشور با نما

 خلق ايران، ايرانيان ئین چريکھای فداکسيون اعتراضی موفقی که به ھمت و ابتکار فعاالا  ۀانعکاس بين المللی گسترد

 مونترآل کانادا فلم ۀدر جشنوار" محمد" حکومت ساختۀ  فلمعليه اکران آگاه و مبارز و برخی نيروھای سياسی ديگر 

 و شکست ديگری را نصيب رژيم آزادی کش جمھوری اسالمی و عوامل فرھنگی و حاميان بين ئیبرگزار شد، رسوا

رگ  از بنر بزئیبا چاپ عکسھا" گاردين"برخی از بزرگترين رسانه ھای خبری بين المللی نظير . المللی اش کرد

ن سازمان با امضای چريکھای فدائی خلق ايران در محل تظاھرات که توسط فعاال" مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی"

ن انصب شده بود و اشاره به شعارھای آنان عليه جمھوری اسالمی و برگزار کنندگان فستيوال، به اعتراض مخالف

 . اشاره نمودند

http://www.theguardian.com/film/2015/aug/28/muhammad-biopic-director-calls-for-

more-movies-about-the-prophets-life 

تمام خستی که در انعکاس واقعيت انکار ناپذير اين تظاھرات به خرج داد، فرانسه نيز با وجود " ليبراسيون "ۀروزنام

گروه کوچکی از مخالفان نيز عليه "ن سازمان ما و ديگر نيروھا، با عبارت کسيون مبارزاتی فعاالامجبور شد تا به 

آه و فغان و سوزش ثير آشکار اين حرکت مبارزاتی بيش از ھر چيز در أاما ت.  اشاره کند،" سردادندئی شعارھافلم

 ۀآنھا که بر روی پيشرفت بدون مانع پروژ. آشکار عوامل رژيم در سايت ھا و نشريات داخل کشور انعکاس پيدا کرد

ن حساب باز کرده بودند از به شکست کشانده شدن اين پروژه توسط فعاال" محمد "فلمفرھنگی ضد خلقی شان زير نام 

چندين روزنامه و سايت و وبالگ . ًاھر کننده شديدا عصبانی و خشمگين گشتندچريکھای فدائی خلق و ديگر نيروھای تظ

، " باشگاه خبرنگاران جوان"، "سونوف من"، "مصاف"، کيھان، سايتھای "شرق"حکومتی نظير روزی نامه 

و که دستان گردانندگانشان تا مرفق به خون کارگران و زحمتکشان و آزاديخواھان ...  و " الف"، " اکو فارس"

چھره ھای ملی آلوده است و تيغ سانسورشان به تن کمتر ھنرمند مستقل و مردمی در ايران نخورده است، کوشيدند تا 

چه با تحريف ھويت سياسی و ماھيت حرکت تظاھر کنندگان و چه  با قلب آشکار شعارھای انقالبی آنان اين حرکت 

خلق و ديگر نيروھای تظاھر کننده در مقابل محل جشنواره ائی ن چريکھای فد، فعاال"شرق ".مبارزاتی را تخطئه کنند

ًکه سنتا در اين رژيم يادآور سازمان مجاھدين خلق می " (منافقين"از لفظ " کيھان"معرفی کرد و " مسلمانان افراطی"را 

 رژيم حرکت به طور کلی مجموع رسانه ھای. استفاده نمود" کمونيستھا"و ) باشد که البته در اين حرکت شرکتی نداشتند
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و " ناچيز"اعتراضی و انقالبی صورت گرفته را با استفاده از ابزار سانسور و دستگاه ھای دروغ پراکنی خود، حرکتی 

  .؟ معرفی نمودند"!!ضد ھنری"؟ و "!!ضد ملی"اقدامی 

اما قبل از . د اين نوشته برای آگاھی خوانندگان به موارد مشخص واکنشھای ديکتاتوری حاکم اشاره خواھد شۀ در ادام

کسيون اعتراضی رفقای ما و ساير ايرانيان معترض عليه آن او " محمد "فلمآن الزم است تا مختصری در مورد خود 

  .  توضيح مختصری داده شود

  

  ! بين المللی فلم مونترآلۀجشنوار

ر از ال ميليونھا د به دنبال يک کارزار تبليغاتی طوالنی و پر ھزينۀ حکومتی و صرف٢٠١۵ست  آگ٢٧روز پنجشنبه 

را  در مراسم " محمد "فلم مردم ايران، رژيم ضد مردمی جمھوری اسالمی با کمک حاميان بين المللی اش ۀخزان

 تاريخ سينمای ايران فلم" گران ترين" که فلم اين ۀھزين.  مونترآل به اکران درآوردفلم بين المللی ۀ جشنوارۀافتتاحي

که يکی از بنيادھای چپاولگر حکومتی ست " بنياد مستضعفان"می باشد که از سوی ر ال ميليون د۵٠خوانده شده حدود 

 معادل حقوق دالر ميليون ۵٠ تبليغاتی در شرايطی که فلمنگاھی به اين رقم عظيم برای ساختن يک . مين گشته استأت

 فالکت و مرگ تدريجی  کارگری گرسنه و محروم می باشد که ھم اکنون با فقر وۀ ھزاران خانوادۀھای پرداخت نشد

اين .  ھنری رسوای آن می باشدۀ ماھيت ضد خلقی اين رژيم و پروژۀدست و پنجه نرم می کنند، در نفس خود نشان دھند

يعنی مجيد مجيدی ساخته شده است؛ شخصی که از " بيت رھبری"ِ توسط يکی از پادوھای فرھنگی و نان آلوده خور فلم

 سال ساخته است که ھدف از ٧جنايتکار نظام در طول  "هيولی فق" "تشويق" سفارش و  را بافلماو نقل می شود که اين 

آن به واقع وارونه جلوه دادن واقعيت رژيم جمھوری اسالمی به عنوان يک رژيم تبھکار و جنايتکار و يکی از 

 علی. ھانيان می باشدبه ج" چھره اسالم واقعی" خاورميانه تحت پوشش ارائۀ  ۀخونخوارترين عوامل ارتجاع در منطق

 ھيچ گونه فلمنمائی بر اين عقيده اند که اين يشده، برخی ازکارشناسان س" محمد "فلمرغم پول ھنگفتی که صرف ساختن 

"  پيغمبران خدا" به اصطالح ۀی که تاکنون با سوژھای بزرگ مذھبيفلمبرجستگی ھنری، تاريخی و يا تکنيکی نسبت به 

 و فلمبه واقع، ويژگی و ھدف برجسته از ساختن اين .  نداشته و ندارد،ی ساخته شده اندسازفلمتوسط غولھای انحصاری 

ست که رژيم آزادی کش ای  اھداف سياسي-آنھم با صرف رشوه ھای کالن - اکران آن در يک فستيوال بزرگ بين المللی 

نيز " محمد "فلمرت ديگر، اھميت به عبا. جمھوری اسالمی از اين سرمايه گذاری در شرايط معين کنونی تعقيب می کند

  . بلکه در اھداف سياسی ماورای آن استفلمِنه در خود اين 

ً  ھمه می دانند که جمھوری اسالمی و حاميان بين المللی اش امروز شديدا در تالشند تا از اين رژيم وابسته و کارگر 

يک چھرۀ تازه، مدرن و معتدل جلوه گر ساخته ُکش که سلطه اش با يک استبداد مطلق مذھبی تزئين و در ھم تنيده شده 

 مونترآل نيز که برای پيشبرد ھمين ھدف انتخاب شده بود، فلم بين المللی ۀجشنوار. ش بگذارنديعمومی به نماو در افکار 

ار سردمداران رژيم ھنر کش يچنين امکانی را در اخت خود تالش نمود تا ۀ در مراسم افتتاحيفلمبا قرار دادن اين 

 رفقای ما و ديگر نيروھا تالش رژيم و حاميانش در پيشبرد اين ۀھوری اسالمی قرار دھد؛ اما تظاھرات افشاگرانجم

 ۀصحنه گردانان اين معرک" ننگ بر شما"و " مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی"ھدف را ناکام گذارد و فريادھای مداوم  

 تدارکاتی و ھمياری و ھمکاری ايرانيان ۀاثر يک کار فشردگرانه که تنھا در ءاين حرکت افشا. را رسوا نمود" ھنری"

 ۀ تظاھرات را با نمايش ھنر انقالبی خود گرم کرده بودند امکان پذير شد، يکبار ديگر چھرۀمبارز و ھنرمندانی که صحن

  .ضد خلقی رژيم سرکوبگر و کارگر ستيز جمھوری اسالمی را عيان و آن را رسوا نمود

  

  ! ی برای تھاجم فرھنگیکمپين عوامفريبانه ا
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گری قرار گيرد مربوط به گستردگی تبليغات رسانه ھا و دستگاه ءموضوع ديگری که در اينجا الزم است مورد افشا

 ۀاين رسانه ھا و دستگاه ھا در يک برنام.  مذکور می باشدفلمھای تبليغاتی حکومتی قبل از به نمايش در آمدن 

 مونترآل و نمايش فلم ۀچگونگی تدارک برای شرکت در جشنوار" لحظه به لحظه"غ سازماندھی شده از مدتی قبل به تبلي

 سال جاری ]ثور[در ارديبھشت ماه" ھفت راه"برای مثال سايت .  در شب افتتاحيه اين جشنواره پرداخته بودندفلماين 

ضا تشکری، مدير بين ر"  : در اين فستيوال را مردود اعالم کرد نوشتفلم اکران اين کن فلم ۀکه جشنوار پس از آن

 کن نتوانست پذيرای فلم بين الملل ۀجشنوار.  کن حضور داردۀاين روزھا در جشنوار) ص( محمدئی سينماۀالملل پروژ

 فلم ۀاش را در جشنوار  اولين حضور بين المللیفلمباشد و ھمانطور که پيش از اين اعالم شده بود اين ) ص( محمدفلم

 مونترال حفظ ۀ برای جشنوارءتالش داريم که محتاط عمل کنيم تا فضا" اضافه کرد که وی " .مونترال خواھد داشت

   http://haftrah.com) ١٣٩۴ ارديبھشت - سايت ھفت راه (".شود

 مونترآل به فلم ۀاز سوی مقامات جمھوری اسالمی در روزھای منتھی به آغاز جشنوار" ءحفظ فضا"اين تالش برای 

 که ده ھا سايت و خبرگزاری رنگارنگ داخلی از چند روز قبل از آغاز ئیھمراه شد، تا جاسرعت با تبليغات گسترده 

از آن در داخل و خارج، حتی به گزارش "استقبال " و پيش بينی ميزان فلمجشنواره با تبليغات گزاف در مورد اين 

سايت سالم " (مد در مونترآل محفلمسفر و حضور عوامل "عناوينی ھمچون . از جشنواره پرداختند" لحظه به لحظه"

 مونترآل در انحصار سينمای فلم ۀجشنوار) "سايت نمناک" ( محمد بر روی فرش قرمزفلمبازيگران "، )سينما

در " محمد رسول هللا"غوغای "، )مھر نيوز" ( محمد اکران شدفلمانتظار به سر آمد "، )سايت جام نيوز" (ايران

 مجيد مجيدی، محمد مثل فلمنمايش "، ) جماران نيوز" ( محمدفلمال جھانی از استقب"، )صابر نيوز" (رسانه ھای دنيا

 خبر ۀشبک" ( محمد در شب اولفلم ميليون تومانی ٢٠٠فروش " و  ) سايت مد و مه" (بمب در مونترال صدا کرد

 و فلم اھميت اين زينت بخش کمپين عوامفريبانه ای بود که دستگاه ھای تبليغاتی حکومت در مورد ... )جمھوری اسالمی

  .  راه انداختنده تاثيرات آن ب

اما تو خالی و غير واقعی بودن اين تبليغات خيلی زود چه در داخل و چه خارج کشور عيان شد؛ در داخل کشور به 

ان  تحريم گرديد؛ و در خارج نيز به ھمت رفقای ما و ساير ايرانيفلمھمت توده ھای آگاه و متنفر از رژيم در واقعيت امر 

 از ء ضد جمھوری اسالمی شرکت کردند، نقاب فريب و رياۀگرانءمبارز و نيروھای سياسی ديگر که در تظاھرات افشا

که در کمتر مورد (  سينمای تھران و شھرستانھا ١۴٠ در فلمبا وجود اکران اين . تبليغات جمھوری اسالمی برکشيده شد

بليغات رژيم به ھيچ رو توده ھای تحت ستم و آگاه داخل کشور را خيلی زود معلوم شد که ت) مشابھی سابقه داشته است

 محمد فلمآمار فروش اولين روز اکران ") اصالح طلبان"يکی از سايتھای متعلق به (به گزارش سايت روز نفريفته و 

ای ھفلمسايتی که فروش " (سايت سينما تيکت"ن  امر را يا. بوده است" سه ميليون و ھشتاد ھزار تومان"فقط 

 کوتاھی اين آمار به ۀبه گزارش ھمين سايت به فاصل.  د نموده استيئأز تين) اکران شده را اعالم و مقايسه می کند

ھا به طور کل حذف شد و آمار قالبی از سوی  فلمش از جدول فروش  محمد و ميزان فروشفلمسرعت ھمراه با  نام 

  . ، جای آن را گرفتفلم ۀشرکت تھيه کنند

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-11d832cc78.html 

 جشنواره مربوط می ۀ نيز، تا آنجا که به سالن سينمای مونترال در زمان افتتاحيفلمدر خارج از کشور و محل اکران اين 

 عکس هرو نشد و به  روب به ھيچ رو در شب افتتاحيه با استقبالیء بنا به گزارشات عينی رفقافلمگردد در واقعيت اين 

 و شعار ھا و سخنرانی ھای تظاھر کنندگان عليه جمھوری ءن محدود ھم وقتی که تظاھرات رفقااتعدادی از مراجع

  .اسالمی را مشاھده کردند، از رفتن به سالن خودداری کرده و به حمايت از اقدام تظاھر کنندگان پرداختند
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  !لکسيون مونترااواکنش رسانه ھای رژيم به 

ثيرات تظاھرات ضد أ جمھوری اسالمی در مونترال و در عوض شور و حرارت و تفلماين حقيقت، يعنی کسادی بازار 

 ئیًآنھا فورا از کانال رسانه ھا. ی ديگر  خشم مقامات حکومت و رسانه ھای آنان را برانگيخترژيم رفقای ما و نيروھا

و " ليبراسيون"و " گاردين"به سرعت در رسانه ھای متعدد نظير کوشيدند تا اين تظاھرات که " شرق "ۀنظير روز نام

مسلمانان " نظير تظاھرات ئیھمچنين برخی خبرگزاری ھای کانادا منعکس شد را تخطئه کرده و آن را با برچسب ھا

 ئیدا شرق به نقل از يک سايت کاناۀروزنام. بکوبند... ھا، و " سنی"محمد، " چھره"و مخالفان نشان دادن " افراطی

ھم "می گويد " خالی بودن خيلی از صندلی ھا"و " هي در مراسم افتتاحفلمن مردم از ئياستقبال پا"ضمن اعتراف به 

مونترال " یدوبلور"و " نيسن کاتر"ابان ي در دو خی از مسلمانان افراطیه، گروھي در افتتاحفلمش يزمان با نما

 بوده فلمدر ) ص( حضرت محمدۀش چھرياعتراض آنھا به نما.  ابراز کردندفلمن يتجمع و خشمشان را از ا

 ۀ می دانند که تظاھرات مورد اشارھمهدر حالی که  . )٩۴ ]سنبله[ شھريور٨ شرق تاريخ ۀروزنام(  )؟؟"(!!است

 خلق، ايرانيان ئیان چريکھای فد محمد در روز افتتاحيه و در محل جشنواره تنھا و تنھا توسط فعاالفلمخبرگزاريھا عليه 

در ... و " سنی"و " مسلمان افراطی" نيروی ھيچمبارز مونترال و برخی گروه ھای سياسی غير مذھبی بر پا شده بود و 

 ديگری از مونترال با عنوان اعتراض به حضور ۀمحل حضور نداشت و ھيچ تظاھرات ديگری ھم در ھيچ نقط

ما واقعيت کوچکی در ھمين رابطه مطرح است و آن اين که در بستر ا.  وجود نداشتفلم ۀجمھوری اسالمی در جشنوار

 محمد با برخی انتقادات فلمتشديد تضادھای درونی بين محافل قدرت و نيروھای ارتجاعی ھم جنس جمھوری اسالمی، 

م شده و رو شده بود که البته ھمانطور که اشاره شد ربطی به واقعيت تظاھرات انجاه از سوی محافل ارتجاعی ھم روب

ً شرق تنھا واقعيت کوچک فوق را صرفا برای اغتشاش افکار و ۀانعکاس آن در رسانه ھای بين المللی ندارد و روزنام

  .  يک دروغ بسيار بزرگ و بيشرمانه عنوان کرده استۀبرای اشاع

http://www.maaref.ir/npview.asp?ID=3218047 

دادن به " اسالمی افراطی " شرق در مورد ھويت ۀاری روزناماما گروه ديگری از رسانه ھای حکومتی که فريبک

مرگ " چرا که چاپ عکس بنرھای بزرگ -تظاھر کنندگان را برای پيشبرد اھداف ضد مردمی رژيم کافی نمی دانستند

 خلق ايران پيشاپيش رسواگر ئیبه زبان فارسی و انگليسی با امضای چريکھای فدا" بر رژيم جمھوری اسالمی

ضد "اصطالح ه ی ب ديگری متوسل شده و کوشيدند که تظاھر کنندگان را مشتی دروغگوۀ به حرب- آنھا بوددروغھای 

 جلوه دھند ئی آن را بی ارتباط با واقعيت و بھانه جوۀ و بودجفلم و شعارھای آنھا در مورد خوانده " ضد ملت"و " دين

 مصداق اين مورد. تر به خورد مخاطبان خود دھند" متمدنانه"تر و " دمکراتيک"تا خزعبالت خود را با يک چاشنی 

در سايت است که "  محمد رسول هللافلمصف بندی اپوزيسيون عليه :  مونترالۀ جشنوارۀدر حاشي"مطلبی با عنوان 

فرھنگ انقالب " که سايت ناي .است  آمده مونترال تظاھرات به راجع غربی آذربايجان در "٢۴فاطر" موسوم به 

 با "می داند در معرفی خود می گويد که سعی دارد تا " گنجينه ھای عظيم نظام جمھوری اسالمی"را جزء " اسالمی

 مختلف آحاد بين در اسالمی انقالب فرھنگ سازی گفتمان محوريت با و غربی آذربايجان استان در یئ رسانه فعاليت

 درگير کشور که امروز روزگار در شده ناديده مطالب از ای گوشه رھبری لباتمطا و ھا دغدغه ریيپيگ و جامعه

  ".نمايد بازگو را  است اقتصادی ، سياسی ، فرھنگی جنگ

 فلم تماشای برای مردم ۀسابق بی حضور وجود با  " گويد می مونترال اعتراضی کسيونا مورد در ٢۴ فاطر سايت

 ،)تھران در تومان ميليون ١٨٠(اول روز در آن باالی فروش و يدی،مج مجيد ۀساخت آخرين ،)ص(هللا رسول محمد

 مشوش با تا زدند فلم اين عليه تجمع به دست ايران، اسالمی جمھوری با مقابله برای اپوزيسيون، مختلف ھای گروه

 رسول  محمدفلمبا توجه به حضور  "دھد می ادامه سايت اين " بکاھند فلم ثيرأت از خود خيال به اذھان، کردن
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 خلق، ئیھای فدا ، چريکفلمدر مورد » سرج لوزيک« مونترال کانادا و استقبال مدير جشنواره ۀدر جشنوار) ص(هللا

در اين تجمع . روز پنجشنبه با برگزاری اعتراض چند ده نفره در مقابل سينما امپريال در مونترال دست به تجمع زدند

 جشنواره، با شعار ۀ در افتتاحيفلم، معترضان به حضور اين بود» مرگ بر جمھوری اسالمی«که شعار اصلی آن 

   . دينی، اعتراض کردندفلمعليه اين » مجيدی، تروريست فرھنگ«

http://www.fater24.com  

در ايران گام بر می دارد با چاپ عکس بزرگی از شعارھای " تشکيل حکومت مھدوی"که برای " مصاف"سايت 

، تعدادی از ) فلماکران (ھمزمان با " سالمی در مورد علت تظاھرات می نويسدتظاھرات مونترال عليه جمھوری ا

 مذکور، در جلوی درب ورودی ساختمان جشنواره فلمايرانيان مقيم کانادا در اعتراض به سياست ھای ايران در قبال 

 ۀکه ارتباطی با بودج(ان  عدم پرداخت حقوق کارگران در ايرۀ اين تجمع به بھان. اعتراض آميز نمودند اقدام به تجمع

 کارگردان آن، در جھت نشان دادن ۀی که به گفتفلمبود؛ ) سينما ندارد و البته صحت و سقم آن نيز اثبات نشده است

ميلياردی مربی  ، در برابر تمديد قراردادفلم الزم به ذکر است معترضين اين . حقيقی اسالم به جھانيان می باشدۀچھر

 ھمانطور که ديده می "رستاخيز، سکوت کردند فلم ۀ پر ابھام و پر ھزينفلمعالم اکران جھانی فوتبال ايران، و نيز ا

گری ھای تظاھر کنندگان است که به محکوم کردن رژيم جمھوری اسالمی ءشود اشاره گردانندگان اين سايت به افشا

ھزار کارگر برای ماه ھا پرداخت  در شرايطی که حقوق ھزاران فلم اين ۀ به منظور تھيدالر ميليون ۵٠برای صرف 

سايت مصاف با بيشرمی تمام ادعا می کند که عدم پرداخت حقوق کارگران در ايران يک دروغ و .  پرداختند،نمی شود

اين دروغپردازی سخيفانه در حالی صورت می گيرد که نگاھی به . بھانه ای برای حرکت تظاھر کنندگان بوده است

ه در سايتھای حکومت نظير ايلنا به طور روزمره حاوی گستردگی سياست کارگر کش خود اخبار کارگری منتشر شد

رژيم مبنی بر عدم پرداخت حقوق کارگران تا ماه ھا و بيگاری کشيدن از آنان در محيط ھای کار بوده و روزی نيست 

رفقای ما .  سر ريز نشودحق کارگران و مبارزات آنھا برای دريافت حقوق معوقه در گوشه ای از مملکت ماه که خشم ب

 تبھکاران حاکم بر ۀاين واقعيات را با صدای بلند به گوش افکار عمومی رساندند و ھمين امر موجب واکنش ھای رذيالن

. آن صحبت کنند" عدم صحت و سقم" که مجبور شده اند تا در سايتھای جيره خوار خود بيشرمانه از  ئیايران شده تا جا

)١( 

  

  !ه ای خامنِواکنش پادو

گری ھای رفقای شرکت کننده در تظاھرات مونترال عليه رژيم جمھوری اسالمی در مورد گستردگی سرکوب و ءافشا

 ِت در افکار عمومی خشم و غضب پادوکيد بر تروريسم جمھوری اسالمی و انعکاس اين واقعياأاعدام در ايران و ت

االت خبرنگان در کنفرانس ؤ کرد که او در پاسخ به سرا به حدی سرريز" محمد "فلمفرھنگی رھبری يعنی کارگردان 

 جيره خواران قدرت به حمله ۀ راجع به تظاھرات مخالفان عنان از دست داده  و با زبان شايستفلمخبری پس از اکران 

ش در دستگاه سرکوب  ا مزدوریۀدر سايت حکومتی الف به نقل از مجيدی که سابق. به تظاھر کنندگان پرداخت

  : برای ھيچ ايرانی آگاه و با وجدانی پوشيده نيست آمده-البته در بخش ھنری آن- سالمی جمھوری ا

 ۀدر حاشي:  در مقابل کاخ جشنواره، گفتفلمھای افراطی نسبت به اکران اين  مجيدی در مورد واکنشھای برخی گروه"

خيلی . دادند عليه خود من میو » )ص(محمدرسول هللا  «فلم عليه ئیھای افراطی، شعارھا اين نمايش يکسری گروه

دادند که البته  جالب که آنھا حتی نسبت به يک اثر ھنری و فرھنگی اينچنين واکنش تندی را از خودشان نشان می

ی که مربوط به اسالم است فلمکردند که چرا   را محکوم میفلماينھا نمايش اين .  نفر بود٣٠ يا ٢٠جمعيت آنھا در حد 

سفانه اينھا گروھی ھستند که شايد نسبت أمت: وی افزود. ند و اين به نوعی تبليغ اسالم استرا مونترال بايد پخش ک
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تواند به خود شکل سياسی  ای می ھر پديده.  مقدس ايرانی به آنھا درست نباشد و برای اينھا زشت باشدۀدادن کلم

 با نگاه غربی ئیين رفتارھا ھمسو پيامبر چرا بايد اين رفتار وجود داشته باشد؟ آيا افلمبگيرد اما در مورد 

الی است که روز گذشته برای من وجود ؤکنند؟ و اين س ھراسی نيست؟ و آنھا در امتداد ھمان جريان حرکت نمی اسالم

  ."داشت

جالد جمھوری اسالمی در جمع " رھبر" از دلقک بازی و اشک ريختن او برای ئی که صحنه ھاء قھرمان دروغ و ريا

 تا آنجا پيش ئین در اعالميه ھای رفقای ما گوشزد شده بود در کنفرانس خبری خود در دروغگوروحانيون در تھرا

به چند نفر از آنھا که صدا "ھم کرده و ادعا کرد " صحبت"ن خودش ارفت  که ادعا کرد با تظاھر کنندگان يعنی مخالف

  ." داديد کند و بعد شعار می قيقتی صحبت می از چه حفلمديدند که اين   را میفلمآمدند  زدند گفتيم که ای کاش می می

سايت الف ( http://alef.ir/vdcaw6nui49nom1.k5k4.html?291506( 

 جمھوری اسالمی عليه ۀ تبليغاتی ايادی زخم خوردۀالزم به ذکر است که گزارشات زھرآگين فوق تنھا بخشی از حمل

بسياری ديگر از سايتھا و وبالگ ھای . ال می باشند خلق و نيروھای شرکت کننده در تظاھرات مونترئیچريکھای فدا

جيره خوار حکومتی ھر يک با کپيه برداری ھمين گزارشات از يکديگر و پخش آنھا به طور ھمزمان کوشيده اند تا به 

 خلق را در افکار عمومی خدشه دار کرده و عليه آنھا ئی نيروھای انقالبی و از جمله چريکھای فداۀخيال خام خود چھر

باشگاه خبرنگاران "و " تی نيوز"، "شيعه نيوز"در برخی ديگر از اين سايتھا و منجمله سايت ھای . سمپاشی کنند

رونويسی کرده اند، روايتی متفاوت از ھويت تظاھر کنندگان ارائه " کيھان"که ھمگی خبر خود را از روزنامه " جوان

تجمع منافقين و " : اين صورت انعکاس يافته استشده و عصبانيت و سوزش مقامات رژيم از اين تظاھرات به 

  )"ص(محمد رسول هللا  "فلمکمونيستھا عليه 

  !تجمع کردند» )ص(هللا محمد رسول «فلمھای کمونيستی، ضد  تعدای از منافقين و اعضای گروھک

 کانادا، تعداد به کارگردانی مجيد مجيدی در جشنواره مونترال» )ص(هللا محمد رسول «فلمھمزمان با آغاز نمايش "

ھای کمونيستی خارج از کشور در مقابل محل برگزاری اين  شماری از اعضای گروھک منافقين و سازمان انگشت

 حاوی شعار عليه نظام جمھوری ئیھا و پالکاردھا آنھا در اين تجمع پرچم!  تجمع کردندفلمجشنواره و نمايش اين 

 در واکنش به اين ئیبيگی، معاون نظارت و ارزشيابی سازمان سينما حبيب ايل. اسالمی ايران را در دست گرفته بودند

ی ناراحت فلمھا از ساخت چنين  طبيعی است که منافقين و کمونيست: "اتفاق، در گفت و گو با کيھان اظھار داشت

 )٢."(باشند، اما به تقليد از شھيد بھشتی بايد به آنھا گفت که عصبانی باشند و از عصبانيت بميرند

 فلمتجمع منافقين عليه "ھم با سرتيتر " اکوفارس"درج شده و سايت " اھر آنالين"ن خبر به ھمين شکل در سايت ھمي

 ھای بلندگوھای تبليغاتی جمھوری اسالمی در مورد ھويت سازماندھندگان تظاھرات ئیکوشيده تا به دروغگو" محمد

که از سوی مزدوران " سازمان مجاھدين خلق"وھای  بيشتری ببخشد در حالی که ھمه می دانند ھيچ يک از نيرۀدامن

  .  در اين حرکت شرکت نداشتندًنام برده می شوند اساسا" منافقين"رژيم با عنوان 

 مقيم تورنتو و برخی نيروھای ۀ خلق ايران و ايرانيان آزادئین چريکھای فدا فعاالۀگرانءکسيون اعتراضی و افشاا

زاتی عليه يکی از تجليات تھاجم فرھنگی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری  يک حرکت موفق مبارۀسياسی ديگر نمون

اسالمی در خارج کشور بود که به خاطر انعکاس وسيع و استقبالی که از سوی افکار عمومی از آن صورت گرفت 

ی به خيال جمھوری اسالم.  ھای جمھوری اسالمی و حاميان بين المللی اش اضافه کردئی ديگری را بر رسوائیرسوا

و قلم و بلندگوی برخی رسانه ھا کوشيده بود تا " جشنواره" و با خريدن گردانندگان دالرخام خويش با صرف ميليونھا 

 مونترال يک بمب تبليغاتی به نفع خود و حکومت دار و شکنجه اش با صدای بسيار بلند در افکار فلم ۀدر جشنوار

می تظاھر کنندگان مبارز و شعارھای پر شور و فريادھای آنھا که پژواک عمومی منفجر کند؛ اما موضع انقالبی و مرد
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بر نخاست، بلکه آن " بمب" از اين ئیعث شد تا صدانه تنھا با کارگران و زحمتکشان ايران است ۀصدای سرکوب شد

 مبارز و ً واقعااين حرکت نشان داد که نيروھای.    سياه و ننگين خود اين رژيم منفجر کردۀرا با تمام قدرت بر چھر

تپد نبايد ھيچ عرصه ای را برای مقابله با رژيم   کارگر و زحمتکش میۀانقالبی که قلبشان برای مردم ايران و طبق

 صدای زحمتکشان و توده ھای در بندی باشند ۀسرکوبگر جمھوری اسالمی خالی بگذارند و در ھمه حال پژواک دھند

  . نبر فرا خوانده انده  اين رژيم ضد خلقی را بۀکه ھر روز سيطر

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٩

  :س ھاير نويز

١- http://www.masaf.ir/View/Contents  

٢-   

http://www.yjc.ir/fa/search/3/-1/-1/10/محمد20%فلم?from=1390/01/01&to=1394/06/10 

http://tnews.ir/news/2F4947286729.html  

http://www.shahidnews.com 

 


