
  ستی در سيدنیيگروه فاشیک تظاهرات بر عليه گزارشی از 

 تظاهراتی در منطقه نيوتاون شهر سيدنی بر عليه گروه فاشيستی  ، بعد از ظهر١ساعت  ، ٢٠١١ ژانویه ١۶روز 

این گروه فاشيستی تاکنون بار ها . برگزار گردید) APP: Australian Protectionist Party( پ - پ - و نژاد پرستانه آ

حتی در یکی از شهرهای استراليا بنام  حمالت فيزیکی نموده و) چينی و هندی(شجویان آسيائی به دان

به قتل  این گروه اءعضیکی از اتوسط ) Errol Wyles( ساله به نام ارول وایلز ١۵یک نو جوان بومی " تاونزویل"

ماشين از روی اين جوان عبور عضو فاشيست اين گروه چندین بار بطور عمدی با ، در اين واقعه دردناک . رسيد

  . وی را به قتل رساندو آگاهانه   عامدانهو به اين طريقکرده 

منطقه نيو تاون . انتخاب این محل به اين دليل بود که مرکز فعاليت این گروه فاشيستی در اين محل قرار دارد

نقاشی که با هنرمند این منطقه های  در یکی از خيابان. نزدیک مرکز شهر و یکی از مراکز هنری به حساب ميآید

کشيده و به اين با برقعه و خط قرمز  یک زن ازبر دیوار ساختمانی تصویر بزرگی ،  همکاری دارد  پ- پ - آگروه 

  .شده استبرقعه طريق خواهان غير قانونی کردن 

  

ی محافظت می در منطقه بيرونی این ساختمان چراغ های پرنور و دوربين نصب شده و محل توسط گارد خصوص

 .افراد گروه نيز همواره در نزدیکی این محل بوده و در موارد قبلی بار ها به معترضين حمله فيزیکی کرده اند. شود

که پليس منطقه را کنترل ميکرد شرکت داشته  ی در حال نفر از نيروهای چپ۶٠حدود  ژانويه ١۶در تظاهرات روز 

چند تن ،  نقاشی دیواریدر محل .   سوی محل گالری حرکت کردند بعد از ظهر از محل تجمع به٢و حدود ساعت 

از فاشيست ها به گرفتن عکس پرداخته و با شناسائی قبلی به یکی از رفقای ما در حضور پليس حمله فيزیکی 

برخی از شرکت . ی برده شدندتوسط پليس به جای امن، آن ها کنندگان  نموده و با برخورد متقابل تظاهر

کشيده شده بود و در واقع يکی ازسمبل های اين جريان  گان در این زمان با رنگ به تصویری که بر دیوارکنند

این حرکت موجب برخورد شدید پليس با . فاشيستی بود حمله کرده و با نصب شعارها آن را پوشاندند

  .تظاهرکنندگان شد

   



 

 

ی از  ترگاه پليس تعداد زيادقراربخاطر نزدیکی به ، ولی بعد از زمان کوتاهی   نفر بود١۵تعداد پليس در ابتدا حدود 

  .نيرو های پليس به کمک اين عده آمدند

  

 

 ١٠٠ی به بيش از جا که به گزارش رسانه های جمعی تعداد نيرو های پليس برای کنترل اين حرکت اعتراض تا آن

ها  که تظاهرکنندگان به هيچ عمل خشوت آميزی مبادرت نکرده بودند اما ده عليرغم اين . نفر ميرسيده است

 بسته و به برخورد فيزیکی خشن با -رفت و آمدی هم هست که محل پر -ماشين پليس تمامی منطقه را 

الزم به ياد آوری است که قبال . دستگير شدنددر این برخورد هشت تن توسط پليس . تظاهرکننده گان پرداختند

 بوده ٢٠١٠ دسامبر ١٩هم نيز چند بار تظاهراتی بر عليه نژاد پرستان دراین محل انجام گرفته که یکی از آنها روز 

  .است

نقش فعالی در اين حرکت ، گان این تظاهرات ران به مثابه یکی از سازمان دهندهواداران چریکهای فدائی خلق اي

  .    نمودندايفا

   سيدنی–هواداران چريکهای فدائی خلق ايران 

 ٢٠١١  ژانويه ١٧


