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يلی خالصه گزارش امروز را خ.  بوديم"هاربور فرانت سنتر" در محل ۶ بعد از ظهر تا ساعت ١امروز از ساعت 
  :می نویسم

  
رانندگان اتومبيلها به نشانه . حضور ما در سه روز گذشته موجب افزايش حمايت مردم از ما شده است

را " مرگ بر جمهوری اسالمی"برخی از عابرين کنار ما ايستاده و با صدای بلند شعار . حمايت بوق می زنند
آمده ، از دیدن مخالفين رژیم جمهوری اسالمی و يکی از کسانی که برای ديدن جشنواره . تکرار می کنند

  .او با مهربانی برای ما ناهار خريد. به وجد آمده" یکی بود یکی نبود"اعتراض آنها به برنامه ریاکارانه 
خانواده های ايرانی عکسهای اعدامها و شکنجه ها را به فرزندان نوجوان و جوانشان نشان داده و می 

جو محل ." جمهوری اسالمی اينکارها را می کند"، "مهوری اسالمی کرده استاین کار ها را ج: "گویند
ت عيجانی شده است که فردی از ميان جمهايمان با مردم، پر شور و هي چنان تحت تأثير حضور ما و گفتگو

  ." اينجا من را ياد دوران انقالب در جلوی دانشگاه تهران می اندازد:"ميگوید
  

را گرفته و با " بنر"به کارگردانی نيلوفر بيضايی، کنار ما ايستاده و گوشه " بوف کور"يکی از بازيگران تاتر 
  ."من بايد در افشای جمهوری اسالمی، در کنار شما باشم: "اشتياق می گوید

  
ان زيادی امروز مثل روزهای پيش، در ميان ایرانيان متنفر از جنایات و ستم های جمهوری اسالمی ، دوست

 - روزه ما بسيار موفقيت آميز بود و توانستيم با صدها نفر حول شرايط سياسی۴اين فعاليت . يافتيم
 چهره دالالن رژيم و آنان که آب  ون رژيم جمهوری اسالمی گفتگو کنيماجتماعی ايران و ضرورت سرنگون کرد

  .   تطهير بر روی جنايات رژيم می ريزند را افشا کنيم
 

 -به اينکه هموطنان ما در خارج از کشور  بيش از پيش درک و هوشياری و آگاهی های سياسیبا اميد 
اجتماعی خود را افزايش دهند و عامل اصلی رنجهای خود را که همانا سيستم سرمایه داری حاکم می 

  



ه در هر مردم آگاه و روشنفکر انقالبی وظيفه دارند ک. باشد، بشناسند و در جهت نابودی آن قدم بردارند
 . جايی که زندگی می کنند، بکوشند به گسترش آگاهی انقالبی توده ها کمک کنند
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