
  مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی گزارشی از تظاهرات علیه

 استرالیا -سیدنی  

با برگزاری مضحکٔە انتخابات ریاست جمهوری رژیم در ایران ، همزمان ۸۰۲۲خرداد  ۰۱ برابر با ۰۲۰۸جون  ۸۱روز جمعه 

تورک "المی در مقابل ساختمان خانه ترک، تظاهراتی توسط جمعی از فعاالن سیاسی چپ و مخالف جمهوری اس

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سیدنی نیز یکی از فراخوان دهندگان  . استرالیا برگزار شد –در سیدنی " اِوی

 .عصر به شکل پر شوری ادامه داشت ۷صبح شروع و تا  ۹تظاهرات بودند که از ساعت  این

در دفاع از حقوق زنان،  یدر طول تظاهرات معترضین علیه نمایش انتخاباتی جمهوری اسالمی سخنرانی های متنوع

-اسالمی بویژه رئیسی افشاء انتصابات های جمهوری اسالمی و محکوم کردن سران جنایتکارجمهوری در کارگران، 

و همچنین کشتار زنان، مردان ، جوانان و  7۷سال  یکی از عوامل اصلی کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و

در مدت زمان حضور معترضین در محل تظاهرات که ساعتها ادامه . ایراد شد - در اعتراضات خیابانیکودکان نوجوان 

 تعداد. بسیار چشمگیر و هویدا بود با دوران های انتخاباتی گذشته،در مقایسه  ،داشت عدم حضور رای دهندگان

در مواردی نیز خانم هایی با موهای بلوند و ماشین های . بودندافرادی که آمدند بسیار ناچیز و در حد چند ده نفر 

در این . نددست تکان داده و وارد ساختمان می شدبا بیشرمی دهان کجی به معترضین مدل باال می آمدند و برای 

با اینکه حضور  .جواب آنها را میدادندو فریاد بیشرف، بیشرف و پرستو ،پرستو این عناصر هو کردن  موارد معترضین با

رای دهندگان به شدت کم بود ولی شور و هیجان در تک، تک شعارهای معترضین نمودار بود و این خود انعکاسی از 

 و شکست و رسوائی جمهوری اسالمی و ولی فقیه جنایتکارش اباتیعدم شرکت اکثریت مردم در این مضحکه انتخ

 .بود

مرگ بر جمهوری : "برخی از شعارها به شرح زیر بودندگوناگونی فریاد زده شد که در این تظاهرات شعارهای 

مرگ بر "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "اسالمی

 



انگشت به خون زده ات را چند "، "جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده"، "مرگ بر حکومت ضد زن"، " حکومت شکنجه

  ؟"فروختی

مورد اول برخورد پلیس در . دو مورد در تجمع امروز به چشم می خورد که  به عنوان تجربه باید بر آنها تاکید نمود

فعالین شرکت کننده در اعتراض به مضحکه  اعمال مزاحمت و فشار برم به حمایت از عوامل و مزدوران رژیم و اقدا

برای جلوگیری از شعار دادن و استفاده از بلندگو توسط معترضین  بهانه ایاز هر آنها به این صورت که . انتخاباتی بود

نباید از بلندگو   کهاخطار مبنی بر این  ومعترضین توسط پلیس در دو، سه موردی کار به تهدید . استفاده کردند

خود در واکنش به بر پایی  قانونیاما مقاومت و اصرار معترضین به حق و حقوق . ه شدکشید... استفاده بشود و

 .، عمال پلیس ها را به نوعی عقب نشینی وادار کرددر سیدنی صندوق های رای گیری جنایتکاران جمهوری اسالمی

جاسوس خانه  به این شکل که. مهوری اسالمی بودمورد دوم همکاری دو دولت فاشیستی یعنی ترکیه و ج

این مرکز توسط فردی . را برای مرکز رای گیری اجاره کرده بود" تورک اِوی"جمهوری اسالمی ساختمان خانه ترک 

این مرکز را اجاره " به چه قیمتی"می گرچه روشن نبود که جمهوری اسال. اهل ترکیه اداره و سر پرستی می شود

در آنجا بر  که نماز جمعه نیز" اُبورن"مسکونی و مذهبی در نزدیکی مسجد کرده اما چون این ساختمان در محله ای

که در صورت نیاز  انتخاب این محل از نظر عوامل جمهوری اسالمی به این خیال خام هم بود ؛گزار می شد، قرار دارد

با این انتخابات مسخره در این مورد نیز تیرشان البته که . معترضین اقدام کنند زدنرک برای عقب اران تُ با کمک نمازگز

   .و بی رونق به خطا رفت

 !جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد

 !ننگت باد ! جمهوری اسالمی ، ماحصل گوادلوپ، ننگت باد

 !زنده باد انقالب

 استرالیا –فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در سیدنی 

 ۸۰۲۲خرداد  ۰۹ برابر با ۰۲۰۸جون  ۸۹شنبه 


