
  از فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در کانادا : ابک آزادب
  

  در تورنتو، کانادا) يکی بود يکی نبود( روز جشنواره تيرگان ۴گزارشی از 
  

   سومگزارش روز 
  

   ٢٠٠٨ جوالی ١٩ شنبه
 

  
  

 شب در محل حضور یافته و ۶ صبح تا ١٠امروز که بخش عمده برنامه های جشنواره بود، ما از ساعت 
  .  رسوا کردن سياستهای جنايتکارانه رژيم پرداختيمبه
  

  .هايم با مردم قرار می دهم در این گزارش شما را در جریان برخی از گفتگو
  

حرفهای شما را قبول . آقا، ما همه اين جنايتهای رژيم را می دانيم:"يکی از شرکت کنندگان می گوید
با اشاره به (اما وقتی اينها . ختی ها را فراموش کنيماما امروز آمده ايم کمی تفريح کنيم و بدب. داريم

به او ." نه سياست...برای ديدن کارهای هنری آمده ايم... را می بينيم، ناراحت ميشويم) عکسها
بکاهيم و می گویم که با فراموش " بدبختی ها"توضيح می دهم که ما هریک وظيفه داریم که از بار این 

اگر می خواهيم بدبختی ها تمام شوند، بايد عامل آنها را .  پايان نمی رسند، آنها به"بدبختی ها"کردن  
بايد از طريق مبارزه با جمهوری اسالمی، به سوی سرنگون کردن آن و تمام شدن بدبختی . از بين ببريم

  .ها پيش برويم
  

 زيرا که توضيحات ما اغلب کسانی را که حرفهای مشابه فرد فوق الذکر را می زنند، قانع می کند،
ما به همه کسانی که در آنجا هستند غرفه های تجاری و .  استحقيقت جلوی چشمشان قرار گرفته

های  هی های مقيم تورنتو، بساط فروش تابلو بساط فروش تسبيح و مهر و جانماز توسط حزب اهللا
 تنها خواهان توسط تجار وابسته به رژيم را نشان  داده و توضيح می دهيم که رژيم نه" هنر اسالمی"

حفظ ارزشهای هنری و انسانی مردم ما نيست، بلکه خواهان رواج فرهنگ و هنر و مذهب ارتجاعی 
  .  است

  



وارد گفتگو با  ،شده استجلب و تجمع مردم در آن محل " بنر"مريکايی که توجهشان به آدو توريست 
اينها چيه؟ اگر . ما ماه آينده با يک تور تفريحی به ايران می رويمقرار است : "من می شوند و می گویند
  ."اوضاع اينطوريه، ما نميرويم

  
دیگران از "، ."شما چهره بدی از ايران نشان می دهيد"به گفتگو پرداخته و می گوید که دختر جوانی 

تش صحبت می کنم  با او در مورد نادرست بودن قضاو." وطن ما چهره بدی در ذهن خود خواهند داشت
از افتخارات . وری اسالمی، همه چهره ایران نيستهو از جمله می گویم، چهره پر از ننگ و جنایت جم

مبارزاتی ایران و از مبارزین انقالبی وشهيدمان به او می گویم و در این صحبت متوجه می شوم که پدر 
در زندان اعدام شده )  زندانيان سياسیکشتار (۶٧این دختر جوان، يک فرد انقالبی بوده که در تابستان 

اين دختر جوان نيز مانند خيلی از عابرين و تماشاچيان ديگر، با دقت به حرفها گوش می دهد و .  است
او می گوید که عالقه مند است که در برنامه . در آخر می خواهد که از طریق ايميل با ما در تماس باشد

  .   امسال شرکت کند۶٧بزرگداشت 
  

  "شما از چه گروهی هستيد؟: "از من می پرسد .  جوانی نيز توجهش به عکسها جلب شدهپسر
  .می گویم که همه ما کمونيست هستيم و من طرفدار چريکهای فدايی خلق هستم

های  آنها سرود. وقتی که من بچه بودم، دايی هايم فدايی بودند: "او با شنيدن کلمه فدائی می گوید
  ..."می دادندانقالبی را به من ياد 

  
او می گوید که مدتی . مريکا صحبت می کنمآبا جوانی حول مسائل سياسی و از جمله رابطه ايران و 

که " (هاليبرتون"نظامی است، کار ميکرده و شاهد بوده که کشتی های  خارک که يک جزيره در جزيره
. می آمدندهر روز برای بارگيری نفت) مريکا را داشته اند آآرم اين کمپانی و پرچم  
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