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   کانادا- گزارشی از اعتراض به خيمه شب بازی انتخابات رژيم در اتاوا

   

 روز نمايش مسخره و شعبده بازی رژيم جمهوری اسالمی ٢٠٠٩ ژوئن ١٢ خرداد برابر با ٢٢روز 

به همين دليل سفارت جمهوری اسالمی در اتاوا مرکز . تحت عنوان  انتخابات رياست جمهوری بود

ن سازمانهای سياسی و يفعال تعدادی از ١٠حوالی ساعت .  شده بود انتخاباتیاين مارگيری

جلوی النه جاسوسی جمهوری اسالمی دست به يک مخالفين رژيم با پالکاردها و بنرهای خود در

فعالين چريکهای فدائی خلق در کانادا  يکی از اين نيرو ها بودند که با  بنرها  .تجمع اعتراضی زدند 

هايی از جنايات رژيم و سر  دادن شعارهای انقالبی به افشا و محکوم و پالکاردهای حاوی عکس

  .کردن دغل کاری جمهوری اسالمی پرداختند

 

 

رفته . در سمت ديگر خيابان نيز تعدادی از افراد متوهم به رژيم برای دادن رأی تجمع کرده بودند

 سال ۴ن نسبت به امسال تعداد رأی دهندگا. رفته جمعيت هردوسوی خيابان زيادتر می شد

 بيشتری از آنها که تعداد(دانشجويان ايرانی مقيم کانادا در اين ميان حضور . پيش خيلی بيشتر بود

به ماهيت نسبت چشمگير بود  که خبر از توهم آنها  )به کانادا آمده انددر چند سال اخير 

 . می باشدرژيم ددمنشانه 
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برخی از  و با ه به جلوی صف رأی دهندگان رفتهادر حين اين حرکت اعتراضی يکی از فعالين چريک

بيشتر آنها می گفتند که هدفشان اين است که احمدی نژاد دوباره انتخاب . آنها به گفتگو پرداخت

در شرايطی که خامنه ای جالد اعالم کرده که رأی شما " برايشان توضيح می داد که وی. نشود

 به خامنه ای و  خيمه شب بازیايندرکت با شررأی به نظام و حکومت اسالمی است، شما 

کمک می کنيد که شرکت وسيع مردم را وسيله فريب  افکار عمومی قرار داده و دارودسته اش 

 آنان هر که را بخواهند از صندوقهای مطمئن باشيد که . جلوه دهد پايگاه مردمی  را دارای خود

ه رسما اعالم شده اين بازی نخواهد در نتيج رأی شما تأثيری ومارگيری اشان بيرون می آورند 

آيا کسی برای رأی دادن به احمدی "با صدای بلند پرسيدکه جلوی صف ايستادو بعد و  ."داشت

  .تقريبأ همه برای رأی دادن به موسوی يا کروبی آمده بودند.  هيچکس جواب مثبت نداد"نژاد آمده؟

صرنانه بر اين باور بودند که می توانند با ممتأسفانه جوانان متوهمی که برای رأی دادن آمده بودند 

ترفندهای رژيم برای داغ کردن تنور . رأی اشان تغييری در وضعيت اجتماعی ايران ايجاد کنند

  . انتخابات کار خودش را کرده بود
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تعدادی از فعالين جمع شده بودند و در ميان آنها در سمت ديگر خيابان ايرانيان مخالف رژيم 

زندانی : با شعارهای خود خواهان سرنگونی انقالبی رژيم بودند و شعار می دادندسياسی 

رأی ما نابودی جمهوری . رأی ما آزادی. حکومت ضد زن، سرنگون سرنگون. سياسی آزاد بايد گردد

 .اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و چند کامال محسوس بودت سفارجلوی در در مزدوران جمهوری اسالمی با لباس شخصیحضور 

نفر از ٢ و جلوی آنها گرفته شدکه توسط پليس  داشتند را معترضيننفر از آنها نيز قصد حمله به 

برخی که آنها زنان و دختران و  کارکنان سفارت(مزدوران رژيم خانواده های   .آنها نيز دستگير شدند

 خيلی خشمگين اعتراض کنندگان  جلوی سفارت تجمع کرده و از ديدن نيز)بودند حجاب دون ب

  . را داشتندمعترضين چندين بار قصد حمله به  فحشهای رکيک می دادند وآنها به وبودند شده 

يعنی طبقه سرمايه دار که (خدای زمينی رژيم اين مسائل بايد مورد توجه کسانی قرار بگيرد که 

تصور را نمی بينند و ) ياليست آنهاسران رژيم و وابستگان آن جزو اين طبقه هستند، و اربابان امپر

 .يان سران رژيم در آسمانها هستندمی کنند خدا
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 ميليون ٢۴ رژيم اعالم کرده که احمدی نژاد با )نمايش مسخرهآن  يک روز پس از - ژوئن١٣(اکنون 

ت مردم و جوانان به تنگ آمده ميهنمان با فرو کردن دس. رأی برنده اين نمايش انتخاباتی است

و اميدهای واهی . زهرآگين بار ديگر از طرف اين جالدان گزيده شدند اين مار مار گيری  خود در النه

.  پيدا کرده بودند نقش بر آب شدبه اين رژيم و انجام اصالحات در آن) به اشتباه و متوهمانهکه (

نهای تهران و ديگر رده مردم آنها را به خيابانها کشانده و اخبار رسيده از خياباوامروز خشم فروخ

حاکی از شورشهای جوانان و درگيری های گسترده آنان با نيروهای شهرهای بزرگ ايران 

تحقق ابتدايی ترين  حتی اين نمايش انتخاباتی بار ديگر ثابت کرد که . سرکوبگر رژيم می باشد

  . پذير است نخواسته های مردم ميهنمان  تنها و تنها با سرنگونی کامل اين رژيم جنايتکار امکا

  

   در کانادا ايرانفعالين چريکهای فدائی خلق

        ٢٠٠٩ ژوئن ١٣

 


