
  ! استراليا-گزارشی از يک حرکت اعتراضی در سيدنی

نقض آشکار آن از و  پ در حمایت از آزادی بيان دسامبر تظاهراتی از طرف نيروهای چ١۴در روز 
 ژجوليان آسان که - ت با سياست های دولت آمریکافمخالهمچنين و سوی دولت آمريکا 

 در عراق اين کشورنيروهای جنايات به خاطر انتشار برخی از اسناد را  "سکويکی لي"مسئول 
   .تراليا انجام گرفتسدر سيدنی و شهرهای دیگری در ا - تحت فشار قرار داده و افغانستان 

شروع شد تاون هال مرکز شهر و در در  دقيقه عصر ۵:٣٠ساعت  ازکه سيدنی در تظاهرات 
ر محکوميت  سخنرانی هائی ددر اين حرکت اعتراضی. کرده بودند نفر شرکت ٣۵٠حدود 

در اين سخنرانی . انجام شددولت استراليا  همچنين دولت آمریکا و سياستهای ضد مردمی 
ها به خصوص دولت استراليا به دليل عدم حمايت از يکی از شهروندان خود شديدا مورد حمله 

می باشد اما دولت اين کشور در جريان  شهروند استراليا ژ آسانجوليانبا اينکه  . قرار گرفت
گيالرد که نخست بلکه از طرف خانم  هنکردنه تنها هيچ حمایتی از او فشار های آمريکا به وی 

البته دولتهای به اصطالح .  تهدید به محاکمه نيز شده استمی باشدوزیر دولت حزب کارگر 
راست هميشه یکی از نوکران وفادار آمریکا در  مثل احزابکشورهایی نظير استراليا کارگری 

 یکی از ،تظاهراتشروع  قبل از . است های غير انسانی در جهان بوده استتمامی سي
 کنترل مسير جهتنيروی کافی نداشتن سازمان دهندگان توضيح داد که پليس به بهانه 

در يس اين بود که لبهانه پ.  آمریکا را نداده استگری اجازه راهپيمائی بطرف کنسول،حرکت
 در شمال سيدنی برنامه )ریاپرا وینف (برنامه تلویزیونی آمریکائیمجریان همين روز یکی از 

اين در پاسخ به . نمايدنيروی خود را در آنجا متمرکز مجبور شده همه  و پليس برگزار نموده
  ، آمريکاکنسولگری جهت جلوگيری از برگزاری يک حرکت اعتراضی در مقابل ،رفند پليست

به اين سمت  از طریق پياده روهاند بوداين مرکز خواهان اعتراض در مقابل ی کهتظاهر کنندگان
 .شروع به حرکت نمودند

  

  



 

که قبال مدعی شده بود  ميشد پليس منتهی که به کنسولگری ئیدر تقاطع یکی از خيابانها
بطور وحشيانه با اسب و سگ های پليس و در محل نيروی بسيار زیادی با تمرکز ، نيرو ندارد 

به دستگيری مردم و ضمن ضرب و شتم آنها  حمله کرده ندگانتظاهرکننيروهای پياده به 
رفتار  در مقابل ضمن مقاومتتظاهرکنندگان نيز .  نمودت نفر را دستگير فپرداخته و ه
 پليس در مقابل اعتراض  .ادامه دادندطرف کنسولگری حرکت خود به  به پليسسرکوبگرانه 

 را در مقابل ساختمان کنسولگری  و نيروهای خودشده به عقب نشينی  مردم مجبورشدید
 اين حرکت بار ديگر پشتيبانی آشکار دولت استراليا از آمريکا را در مقابل ديد . متمرکز نمود

  .همگان قرار داد
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