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  استراليا-در سيدنی" انتخابات" تحريم کنندگان راتزارشی از تظاهگ

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                              آميته تحريم انتخابات

                                                                                                            
  گزارشى از تظاهرات تحريم آنندگان انتخابات

   استراليا-مهورى اسالمى ايران در سيدنى نمايشى رژيم ج
 جون ، فعالين سياسى و اپوزيسيون ضد رژيم، 12 در حدود يك هفته مانده به انتخابات فرمايشى رژيم جمهورى اسالمى در روز جمعه

م اين آشور را در دريافتند آه سفارت جمهورى اسالمى در شهرهاى مختلف استراليا و از جمله سيدنى آه بيشترين جمعيت ايرانيان مقي

با توجه به اطالع رژيم از مخالفت گسترده فعالين سياسى، سفارت رژيم . خود دارد، صندوق هاى جمع آورى راى ها، بر پا مى دارد

محل اين راى گيرى براى اولين بار در يكى از مهمترين مراآز تجمع ايرانيان آه بيشتر . اين مهم را در آمال پنهان آارى انجام داد

  .نظر گرفته شده بود آه تا چند روز پيش از برگزارى انتخابات، اعالم نشده بودو فرهنگى در آن برگذار مى شد، درسم هاى سياسى مرا

براى اجاره اين محل سفارت از نظر قانونى نمى توانست اقدام آند و اين مهم را از طريق عمال سرسپرده اش و با عنوان يك مراسم 

متاسفانه اين افراد آه اغلب به واسطه روابط تجارى و استفاده از منافع اقتصادى بسيارى آه اين مراودات . خصوصى آرايه آرده بود

ر چشم همه ايرانيان تبعيدى و مبارزين سياسى مى پاشند آه سال ها با خروج از آشور و در واقع با پاى خود به برايشان دارد، خاك د

پيش از اين سفارت جمهورى اسالمى در تداوم حرآت خزنده نفوذى خود در ميان جامعه ايرانيان . عدم صالحيت اين رژيم راى داده اند

در اين ميان از سهم دو .  در سيدنى، سالنى اجاره آرده بود آه با اعتراضاتى مواجهه شدو به مناسبت عيد نوروز در محله اى ديگر

  .هفته نامه قديمى فارسى زبان در نشر و تبليغ اين گونه مراسم براى رژيم نمى توان گذشت

 به همه ايرانيان پيگير و آگاه در و برخى از فعالين سياسى مقيم سيدنى"  استراليا -آميته همبستگى با آارگران ايران" با فراخوانى آه 

" فاصله زمانى آوتاه ارائه داد، با وجود تعطيالت آخر هفته طوالنى، عده نسبتا زيادى گرد هم آمدند و با تشكيل آميته موقت با عنوان 

ج نفره اى براى پيشبرد به تقسيم وظايف پرداختند و از ميان خود آميته پن"  آميته تحريم انتخابات نمايشى جمهورى اسالمى در سيدنى

  .سريع آارها برگزيدند

بدليل ارائه مدارك و پيگيرى هاى متعدد ما و همچنين ارسال نامه هاى الكترونيكى و تلفن هاى متعدد ايرانيان مخالف، سرانجام در روز 

رى انتخابات در اين محل گرفتند پنج شنبه و يك روز مانده به انتخابات نمايشى، پليس و شهردارى محل،  تصميم به جلوگيرى از برگزا

متاسفانه، در واپسين ساعات همان روز، با پا فشارى وزارت خارجه استراليا در برگزارى اين . آه موفقيت بسيار بزرگى براى ما بود

ر جلب رضايت رژيم با وجودى آه ما از عقب نشينى دولت استراليا و داللى آنها د. انتخابات،  پليس و شهردارى به تداوم آن اجازه دادند

بسيار متاسف شديم، اما در روز انتخابات از ساعتى پيشتر و با سازماندهى منظم در محل حاضر شديم و  تا پايان اين خيمه شب بازى 

  .ننگين به تظاهرات و آگاهى گرى خود آه بيش از دوازده ساعت طول آشيد ادامه داديم

ونى مهم استراليا، چندين آانال راديويى معروف، خبر گذارى فرانسه و همچنين راديو در اين ميان سه شبكه از ميان پنج شبكه تلويزي

برپايى تراآت ها و پالآاردها به دو زبان فارسى و . هاى فاراسى زبان، فردا و بى بى سى به تهيه گزارش و مصاحبه با ما پرداختند

 شكنجه، سنگسار و شالق زدن در ملع عام، مورد توجه بسيارىانگليسى و همچنين عكس هايى از جنايات جمهورى اسالمى در اعدام، 

  .از مردم، رهگذران ، خبرنگاران و ايرانيانى آه براى راى گيرى مى آمدند شد

  برخى از ايرانيان راى دهنده و مدعيان در مخالفت با رژيم جمهورى اسالمى نيز آه براى راى دادن مراجعه مى آردند، بدليل حضور 

   آه به سرعت از ميان ما بگذرند و با شرمندگى و سرافكندگى و بخاطر الف و گزاف هايى آه يك جو عمل در آنها ما، سعى داشتند



  .نبوده، شرمگينانه مى گذشتند

حضور و اعتراضات منظم و ساعت به ساعت ما به صورت خواندن اعالميه ها و بيانيه هايمان و همچنين نصب تراآت هاى پارچه اى 

از سوى ديگر پخش اعالميه هايمان به دو زبان فارسى و .  افرادى براى راى گيرى مراجعه نكنند و شرمنده نباشندبزرگ موجب شد آه

  .انگليسى آه با دقت و صراحت به افشاى آانديداها و همچنين  رژيم جمهورى اسالمى پرداخته بود، باعث روشنگرى بسيارى شد

ين دالالن فرومايه رژيم دست به استخدام ماموران حفاظتى، نصب نرده هايى براى براى مقابله با ما، عوامل مزدور سفارت و همچن

با وجود اين ما . جلوگيرى از حضور ما و همچنين درخواست آمك از پليس آرده بودند آه در تمام مدت در آنجا حضور داشتند

مزدوران رژيم و همچنين ايرانيانى آه به محل بصورت جمعى يكپارچه در جلو محل مستقر شديم و اعتراضات خود را مستقيم به گوش 

در اين ميان فرمانده محلى پليس و همچنين چند تن از اعضاى شوراى شهردارى محل به گفتگو با ما . راى گيرى مى آمدند مى رسانديم

ند داد و آنها بايستى چنين پرداختند و به صراحت گفتند آه به هيچ وجه در آينده به رژيم ايران اجازه برپايى چنين مراسمى را نخواه

  .آارى را در محل سفارت انجام دهند

از ميان راى دهندگان، جز تعداد اندآى، . در طول روز آه همچنين روز آارى بسيارى از ايرانيان بود، بسيارى به جمع ما مى پيوستند

ب مير حسين موسوى، در واقع به  واليت فقيه و همگى دليل خود را انتخاب بد بجاى بدتر عنوان مى آردند و معتقد بودند آه با انتخا

ما تالش مى آرديم، اين ايرانيان عزيز را آه اغلب از ميان دانشجويان و جوانانى بودند آه طى چند . محمود احمدى نژاد نه مى گويند

 اين باور بودند آه با راى آنها و بسيارى اين افراد بر. سال اخير به استراليا آمده اند را از تكرار اين دور عبث، به اشتباه خود آگاه آنيم

مصممانه به راى دادن به اين شياد پاى مى . از جوانان در ايران به  مير حسين موسوى، وى حتما پيروز اين انتخابات خواهد بود

آورده شد و همانطور آه ما پيش بينى مى آرديم، محمود احمدى نژاد مجددا براى رياست جمهورى از صندوق ها بيرون . فشردند

روسياهى .  روسياهى به رژيم ماند آه رهبرش با قاطعيت از حضور پر شكوه ايرانيان و پيروزى قاطع احمدى نژاد، تره هات بگويد

رژيم با شرمندگى ايرانيان راى دهنده مقيم سيدنى همراه بود آه وزير امور خارجه رژيم از حضور سيصد درصدى ايرانيان خارج از 

  . بى نظير ايرانيان از انتخابات در جهت تاييد سيستم ننگين حاآميت سرمايه بگويدآشور و استقبال

با توجه به . بيشتر راى دهندگان از ميان دانشجويان و متخصصينى بودند آه با ويزاى آار و تحصيل، اخيرا به اين آشور آمده اند

  .آت نكردندجمعيت ايرانيان مقيم سيدنى اآثريت آنان در اين انتخابات نمايشى شر

    .ارزيابى ما از اين تظاهرات موفقيت آميز بوده ، پيام ما به همه آرزوى فردايى بهتر و زيباتر براى ايران است

  

  آميته تحريم انتخابات

   نمايشى جمهورى اسالمى ايران در سيدنى
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