
  ! اعتراض به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی در استراليا

  

 ژوئيه از طرف سفارت جمهوری اسالمی در استراليا رای گيری برای انتخابات ١٢روز جمعه

نيروهای مخالف جمهوری اسالمی که از قبل  .  ریاست جمهوری در شهر سيدنی برگزار شد

يه صبح در مقابل محل رای گيری که در یک این انتخابات را تحریم کرده بودند از ساعات اول

قرار داشت تجمع کرده و با حضور خود تا ) chatswood(سالن شهرداری منطقه چتس وود 

هواداران چریکهای . پایان مدت رای گيری دست به افشای جنایتکاران  حاکم بر ايران زدند 

ضمن حمل شعار نيز در این اعتراضات شرکت کرده و) استراليا ( فدایی خلق ایران 

ها و پرچم خود به پخش اطالعيه سازمان دررابطه با تحريم این انتخابات  پوشالی 

پرداخته و با کسانی که برای دادن رای آمده بودند در مورد ماهيت ضد مردمی 

 آنها .جمهوری اسالمی و تزویرهای انتخاباتی اين رژيم جنايتکار به صحبت پرداختند

راتيک انتخاباتی جمهوری اسالمی به توضيح  و تشریح ضمن افشای سيستم غير دمک

سياست درست و اصولی تحریم انتخابات پرداخته و به کسانی که مدعی بودند که بدنبال 

 هستند و به اين خاطر در رای گيری شرکت می کنند که احمدی نژاد دو باره انتخاب "تغيير"

 و چه رای  نداشتهاباتی حکومتنمایش انتخنشود توضيح ميدادندکه رای شما تاثيری در 

  .بدهيد و چه رای ندهيد کانديد مورد نظر ولی فقيه از صندوق بيرون خواهد آمد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نکته ای که در اين حرکت اعتراضی جلب نظر می کرد اين بود که برخی از شرکت کنندگان در 

ای فدایی خلق و انتخابات با حضور در مقابل عکسها و پالکارد های مزین به آرم چریکه

 . شعارهای افشاگر جنایتهای جمهوری اسالمی از آنها برای خود عکس می گرفتند

  

 نفر در رای گيری شرکت داشتند اما یکی از رادیوهای فارسی ۵٠٠در این روزحدودا بيش از 

 نفر ١٧٠٠زبان  شهر سيدنی تعداد شرکت کنندگان را از قول يکی از افراد حوزه رای گيری  

  الزم به ذکر است که بيشتر شرکت کننده گان در این . اعالم کرد که با واقعيت انطباق نداشت

 را نيروهای جوان تشکيل می دادند که اکثرا در اين توهم بسر می بردند که رای آنها انتخابات

  .باعث تغييراتی مثبت در جامعه خواهد شد



  

  

 

  

  

  

  

  

پس از اعالم نتيجه انتصابات دهمين دوره ریاست جمهوری ، همانگونه که پيش بينی شده بود 

سيع و  احمدی نژاد از صندوق با اعتراض تقلبات انتخاباتی آنقدر وسيع بود که بيرون آمدن نام

شرکت کنندگان در انتخابات مواجه شد و به همين دليل هم  رای دهندگان به مير حسين 

 ٢٠٠٩ / ۶ / ١۴موسوی ، در اعتراض به این انتصاب و تقلبات بسيار گسترده ، در روز یکشنبه 

در سيدنی، جمع ) اس  . بی. اس(  بعدازظهر در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون٣از ساعت 

  .  رای هایشان از موسوی شدند "پس گرفتن"شدند و با شعار مرگ بر احمدی نژاد ، خواستار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نيروهای تحریم کننده انتخابات و بویژه فعالين چریکهای فدایی خلق ضمن حضور در اين محل 

ازی می ماند پرداخته و به توضيح سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی که بيشتر به شعبده ب

تاکيد نمودند که  ما در روز انتخابات به شما گفتيم که در انتصابات جمهوری اسالمی رای شما 

و معترضين را به سر دادن شعار های  مرگ بر .  به حساب نيامده و فاقد ارزش می باشد

  . فرا خواندند!و زنده باد انقالب! جمهوری اسالمی 

   

  استراليا–  ايرانئی خلقهواداران چريکهای فدا

١۴ / ۶ /٢٠٠٩ 

 


