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تو شروع تورن" هاربور فرانت سنتر" بعد از ظهر در ٧بود که از ساعت " تيرگان"امروز برنامه افتتاحيه 
برگزارکنندگان از چندين ماه پيش با پنهان نگاه داشتن اهداف واقعی و وابستگی های خود به . ميشد

  . دستگاه های مختلف رژيم جمهوری اسالمی، با رياکاری به تبليغات حول اين برنامه پرداخته بودند
  

اره که یکی از اهدافش اما دست داشتن رژیم جمهوری اسالمی در براه انداختن این به اصطالح جشنو
مشروعيت دادن به وجود سراپا ننگ و جنایت این رژیم در خارج از کشور می باشد، موضوعی نبود که 

از دید نيروهای مبارزی که هر روز شاهد جنایات ) عليرغم همه ریاکاری های تبليغاتی برگزارکنندگان آن(
 با اطالع از این امر و جهت افشای هرچه  .این رژیم در حق مردم ستمدیده ایران هستند، پنهان بماند

بيشتر چهره جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی، در روز موعود با تهيه يک پوستر بزرگ که صحنه هايی از 
اعدام و شکنجه مردم و مبارزين توسط مزدوران رژيم جمهوری اسالمی را نشان می داد، به محل برنامه 

  .رفتيم
  

 و به تدريج سرو کله سرمايه داران و دالالن رژيم و صاحبان نشريات دوم  بعد ازظهر بود۶ ساعت حدود 
حضور اکثريتی ها و توده ای های مقيم تورنتو نيز که در انجام . خردادی و کارچاق کن های آن پيدا ميشد

نوکران وفادار رژيم اينجا هم خودشان را نشان . (کارهای تدارکاتی کمک می کردند، کامأل محسوس بود
در اين مراسم افتتاحيه ويژه، بليطی فروخته نشده بود و فقط آنها که دعوتنامه داشتند می ). ندداد

این افراد عالوه بر تاجران و کارچاق کن های ريز و درشت رژيم و داللهای . توانستند وارد سالن شوند
ان رژيم، اسلحه و نفت و غيره  و توجيه گران سياسی اعمال آنها  یعنی رفورميست ها و همدست

با سوء استفاده از عدم اطالعشان از ماهيت این " جشنواره"کسانی هم بودند که برگزار کنندگان 
  . مراسم، قصد هم آواز کردن آنها را نيز با خود داشتند

  



آن  این بنر آنقدر بزرگ بود که توانستيم روی. تهيه کرده بودیم) Banner "بنر ("یما تابلوی پارچه ای بزرگ
به زبان فارسی و انگليسی، عکسهای زيادی از صحنه " مرگ بر جمهوری اسالمی ايران" شعار عالوه بر

های اعدام و سنگسار و بدنهای شکنجه شده زندانيان سياسی و عکس هائی از جنایاتی که رژیم 
 را شدهجمهوری اسالمی در یکی دو سال اخير در حق جوانان ایران تحت عنوان اراذل و اوباش مرتکب 

صحنه . بستيم" هاربورفرانت"این بنر را به دو تا از درختهای جلوی ساختمان اصلی .  آن چاپ کنيمروی
های تکان دهنده شکنجه و ضرب و شتم انسانهای بيگناه در مالء عام توسط جالدان رژيم، توجه مردم 

اضافه " بنر"ن اين رفته رفته به تعداد تماشاچيا. زيادی را که در آن مسير رفت و آمد می کردند جلب کرد
که يکی (اما هنوز دقايقی از نصب آن نگذشته بود که برگزارکنندگان برنامه به همراه چند پليس . ميشد

از پليسها پرسيديم . به طرف ما آمدند)  داشتدر دست" بنر"از آنها نيز چاقوی بزرگی را برای پاره کردن 
پليسها . بيايند" بنر"دارشان کرده اند برای پاره کردن که برگزارکنندگان برنامه چه به آنها گفته اند که وا

  .توضيح دادند که به آنها گفته شده که ما برای بر هم زدن جشنواره به آنجا آمده ايم
   

من از پليسها خواستم که به عکسها نگاه کنند و برای آنها توضيح دادم که برای افشای اين جنايات 
ولی از ما خواهش . منصرف شدند" بنر"ر قرار گرفتند و از پاره کردن آنها تحت تأثي. رژيم در آنجا هستيم

" هاربورفرانت"بايستيم و در زمين متعلق به ) يعنی پياده رو و خيابان(کردند که فقط در محل عمومی 
  . توقف نکنيم

  
ت را در دس" بنر"در پياده روی جلوی درب ورودی سالن )  شب١١تا ساعت (تمام مدتی که آنجا بوديم 

از ما ) ايرانی و کانادايی و توريستهای خارجی(حمايت رهگذران . حمل کرده و به مردم نشان می داديم
هر کسی که از آن پياده رو عبور ميکرد با ديدن عکسها توقف کرده و با ما به گفتگو می . بسيار زياد بود

 بعد ۶از ساعت ( تمام مدتچنين برخوردی از طرف رهگذران چنان تداومی داشت که تقريبأ در . پرداخت
حتی يک لحظه نبود که ما در حال بحث و افشاگری عليه رژيم جنايتکار جمهوری )  شب١١از ظهر تا 

  . اسالمی نباشيم
  

مسلم است که مأموران رژیم، چنين افشاگری از چهره خونبار جمهوری اسالمی را نمی توانستند تاب 
درست به شيوه حيوانی ای که در ایران یک موقعيت با غافلگير کردن ما و به همين خاطر آنها در . بياورند

در حق مردم مبارز ما مرتکب می شوند، به سوی ما هجوم آوردند که چگونگی این حمله و مسایلی که 
  :گذشت به شرح زیر است

  
 کند  صحبت می داشتم با یکی از کسانی که به آن برنامه دعوت شده و قرار بود برنامه ای در آنجا اجرا

کردم  و به او در رابطه با ضرورت اينکه نبايد در اين برنامه ها شرکت کرد، و اينکه هدف برگزارکنندگان 
اين برنامه کسب اعتبار برای رژيم سراپا ننگ و جنايت جمهوری اسالمی و ماسک زدن بر چهره جنايتکار 

 بار آمدند و از او خواستند که به داخل در این حين برگزارکنندگان چندين. آن است، توضيح می دادم
اما او که به سخنان من گوش می داد و عکس های بنر را نگاه می . سالن برود و برنامه اش را اجرا کند

اين . من مشغول بحث هستم و نمی توانم برای اجرای برنامه بروم"کرد، هر بار به آنها می گفت که 
در نتيجه يک جوان . ن این صحبت حواسم به اطرافم نبوددر حي." حق من است که چه تصميمی بگيرم

 ساله که به سبک مأموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی پيراهن و شلوار سياه پوشيده ٢۵حدودأ 
کامأل به سبک مأموران رژيم در داخل (بود، لگدی به پشت پای من زد و با دادن فحشهای بسيار رکيک 

شروع به تهديد کردن ) ه شایسته خودشان است به آنها می گویندکشور که در حين سرکوب مردم آنچ
  ..."جمعش کن، جمعش کن"مرتبأ هم می گفت . من نمود

در مقابل او عکس العمل نشان دادم و همانطور که به سمت او ميرفتم و او در حال فرار بود، شنيدم که 
  ..."مهدی برو، مهدی برو"دوستانش فرياد می زدند

اين نوکران . را برای بر هم زدن افشاگری های ما دررابطه با جنايات رژيم، فرستاده بودندقطعأ کسانی او 
رژيم تصور کرده اند که اينجا هم ايران است که زیر سلطه ننگين آنها قرار داشته باشد و آنها می توانند 

خالصه . پاسخ دهندحيوان صفتانه به مردم حمله کرده و هرگونه اعتراضی را با زندان و شکنجه و اعدام 
  .فرار را بر قرار ترجيح داد) یکی از مزدوران خدمت گزار وزارت اطالعات رژيم" (مهدی"
  

معلوم شد که برگزارکنندگان اين برنامه که قطعأ دمشان به وزارت اطالعات و وزارت ارشاد و کل حاکميت 
کل ديوانه واری خشمگين جمهوری اسالمی وصل است، از حضور ما در آنجا و افشاگری های ما، به ش

آنها به شکلی عصبی در دور و بر ما در رفت و آمد بودند و نگاه های خشمگينانه ای به ما و . شده بودند
از جمله . در عين حال به هر دری می زدند که کار ما را متوقف کنند. می انداختند" بنر"عکسهای روی 

در چنين فضائی .  که مشخصات و آدرس ما را بگيرندفشار می آوردند" هاربورفرانت"به پليس و نگهبانان 
  .بود که ما مصممانه و با عزمی راسخ تر به کار افشای چهره جنايتکار رژيم ادامه داديم

  
هر چند که جمهوری اسالمی با افشا شدن جنایاتی که در خارج از کشور با ترور مخالفان و مبارزين 

سياست دیگری در پيش گرفت و با ) خاتمی(مدن سيد خندان تبعيدی بوجود آورده بود، بعد از سر کار آ
و فرستادن مداح به خارج از کشور در جهت حفظ منافع خود و " فرهنگی"راه انداختن برنامه های مثأل 



پيشبرد سياست های سرکوبگرانه و فریبکارانه اش تالش کرد، اما هر جا که توانسته از هيچ اقدام 
آنچه در مورد اخير . بی طرفدار توده ها و مخالفين خود کوتاهی نکرده استفيزیکی برعليه نيروهای انقال

آنها نشان داده اند که هر جايی که نيروهای مخالف . نيز نشان داده شد دليل بر صحت این امر است
رژیم حضور دارند و برعليه جنايتهای رژيم و سياستهای آن افشاگری می کنند، از فرستادن پاسدارهای 

  .ویش به جلوی صحنه ابايی نداردآدمکش خ
  

حاوی عکسهای جنايات " بنر"آن روز صدها نفر از .  شب بود که محل افشاگری را ترک کرديم١١ساعت 
رژيم ديدن کردند و در حالی که نفرت خود را از رژيم جمهوری اسالمی اعالم می نمودند، از ماهيت به 

  .ندنيز مطلع شد"  نبودییکی بود یک"اصطالح جشنواره 
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