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هواداران سازمان در هم زمان با برگزاری انتخابات فدرال در استراليا   3102در روز هفتم سپتامبر 

دیگر در مترقی که منطقه مهاجر نشين و عمدتا کارگری است به همراه چند گروه " * آبورن" منطقه  

ال و حزب کارگر ننش/ليبرال حزب،اعتراض به انتخابات و سياستهای ارتجاعی و ضد کارگری هر دو 

ی شرکت نمایندگان گروهها جريان اين حرکت مبارزاتی  در .آکسيون اعتراضی برگزار کردند یک استراليا

قطع و همچنين  واهالی بومی وخيم زیست و معيشت شرایط کننده طی سخنرانی هائی با اشاره به 

 سياستهای( تک والد ها) ،تنهائی مسئول فرزندان خود ميباشنده تقليل مستمری والدینی که ب

 . را افشاء و محکوم نمودندخصوص در مورد مسائل کارگری ه ب حزبی هر دو عارتجا

احزاب عمده رقيب در اين  ،سخنرانکه نوبت به هواداران سازمان رسيد، در اين قسمت از برنامه وقتي

و با اشاره به ماهيت سياستهای معرفی کرده های مختلف طبقه حاکم  جناحانتخابات را وابسته به 

وی .  نمود تاکيدبا اهالی بومی شان  دشمنی آشکار بر آنها  ضد مهاجر و پناهنده ستيزو  یضد کارگر

از  اين کشور عيت هميشگی دولتدولت استراليا و تبسياستهای جنگ طلبانه  شهمچنين در سخنان

 و با تاکيد بر این که. سياستهای قدرتهای بزرگ امپریاليستی نظير آمریکا و انگليس را محکوم نمود

نژادپرست اسرائيل در برابر  دولتدفاع بدون قيد وشرط از  طبقه حاکم درهميشه هر دو جناح 

ضد خلقی اسرایيل با اعمال دولت در شرايطی که متحد بوده اند مطرح کرد که فلسطينيان 

پناهندگان فلسطينی به سرزمين خود و جلوگيری از تحصيل  عدم اجازه بازگشت سياستهایی همچون

می باشد، سياستهای هر روز در حال اعمال جنایتهای بيشتر بر عليه مردم فلسطين کودکان  آموزشو 

 ایيلی را در استثمار و تشدید فقرحميتی دولت استراليا و بقيه امپریاليستها دست صهيونيستهای اسر

  .استفلسطينيان هر چه باز تر نموده و بی خانمانی 

یکی از کاندیداهای انتخاباتی در این آن بود که  اعتراضی و افشاگرانه آکسيون نکات این ديگر از يکی 

پيوست و اظهار  آنهاکوچک بود با شنيدن سخنان معترضين به جمع که متعلق به یک حزب منطقه 

 .حمایت ميکنداز آنها را کامال قبول دارد و يشان داشت که تمامی گفته ها 

  



انتخابات فدرال هر سه سال یک بار صورت گرفته و بنا بر قانون انتخاباتی الزم به تاکيد است که 

آنچه با در این انتخابات اما . استراليا تمامی واجدین شرایط  اجبارا باید در انتخابات شرکت کنند

در صد بوده که باالترین  6بيش از ( باطله)تعداد آراء غير رسمی آن بود که برجستکی خود را نشان داد 

نظام حاکم و اعتراض به  جریان انتخابات سالهای اخير و یکی از نشانه های شدت نارضایتی و رقم در

سئولين انتخاباتی تعداد کسانی که در انتخابات بنا به گفته یکی از م. بوده استآن انتخابات سيستم 

تعداد . بودهثبت نام نکرده اند، بخصوص در ميان جوانانی که به سن قانونی رسيده اند نيز بسيار باال

در صد عنوان  30د در برخی از مناطق کارگری تا نميشو خوانده" غير رسمی"رای های اعتراضی که 

 .شده است

ليبرال و نشنال که بطور دائم در اتحاد با هم  با وجود آن که احزابانتخابات در این شایان ذکر است که 

رای های باالی ولی تعداد  ند،پيروز شدنسبت به رقيبان خود آرای بسيار زیاد تفاوت قرار دارند با 

عدم باور و اعتماد توده ها به سيستم شدت  جلوه ای از عمقاعتراضی و عدم ثبت نام در انتخابات 

 .را به نمایش گذاردموجود دمی ضد مر

 :می باشدبشرح زیر  حرکت اعتراضینيروهای شرکت کننده در این برخی نام 

Social Justice Network 

Peter Butler (housing activist) 

Occupy Sydney 

Supporters of Iranian People’s Fadaee Guerillas 

Trotskyist Platform 
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