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 عصر، ما نيز کار افشاگری عليه جمهوری اسالمی را ۶امروز با شروع برنامه های جشنواره در ساعت 
 روبرو شديم که "هاربور فرانت سنتر"به محض رسيدن به آنجا با تذکرات گارد . ر محل برنامه آغاز کرديمد

با پرس و جو از . به بهانه های مختلف مثل جلوگيری از سد معبر، تالش داشتند که کار ما را متوقف کنند
  . فته اندخود آنان متوجه شديم که آنها از جانب برگزارکنندگان تحت فشار قرار گر

   
امروز نيز افشاگری های ما مورد استقبال پرشور عابرين و ايرانيانی قرار گرفت که برگزارکنندگان برنامه 

این ایرانيان که . بدون مطلع کردن آنان از ماهيت آن برنامه بليط در اختيارشان گذاشته بودند" تيرگان"
ری های ما، بليط هايشان را پس داده و با تعداد قابل توجهی را تشکيل می دادند، تحت تأثير افشاگ

  .شرکت نکردن در برنامه، همبستگی خودشان را با ما نشان دادند
  
  

 و خواستار تهيهآنچه مسلم است این است که برخی از هموطنانی که به عنوان تماشاچی بليط 
، تصور می کردند که به شرکت در اين برنامه بودند، صرفًا تحت تأثير تبليغات عوامفريبانه برگزارکنندگان

از ) در پشت پرده(برنامه ای صرفأ تفريحی و هنری می روند و به بهره برداری های سياسی که رژيم 
از این رو همه هنرمندانی نيز که در اين برنامه شرکت کرده . اين برنامه ها می برد، فکر نکرده بودند

ا نمی توان وابسته به رژيم دانست؛ هر چند که آنها باید با هوشياری برخورد کرده و اجازه نمی بودند ر
 حيوانی که مشتی جنایتکار که با سرکوب های بيرحمانه و بعد از این نيز نباید اجازه دهنددادند و 

 سوء استفاده م ما را بدست آورده اند، از بی اطالعی و عدم هشياری آنهاخویش امکان حکومت بر مرد
  . بکنند

  



انسانی هستند که  الزم است در اينجا يادآوری کنم که جنايات جمهوری اسالمی آنقدر فجيع و غير
در .  ما می دیدند، با ناباوری به آن نگاه می کردند"بنر"عکس بخشی از آن فجایع را در تنها کسانی که 

 اسالمی در آورده بوديم که در زير آنها آرم واقعيت امر ما اکثر آن عکسها را از سايتهای خود جمهوری
ما همين موضوع را به تماشا . هم ديده می شد.. ، فارس نيوز و " ilna"و " isna"خبرگزاريهای رژيم مثل 

با این حال فجيع و جنایتکارانه بودن آنها بگونه ای بود که همانطور که گفته . کنندگان توضيح می دادیم
آيا اين عکسها : "منتشره خود رژيم را هم باور نکرده و می پرسيدندشد مردم حتی اين عکسهای 

اینها چه آدم هائی هستند که می توانند چنين جناياتی را مرتکب ! واقعی هستند؟ باورکردنی نيست
  "شوند؟
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