
  !اي استرال-یدني مسکن در سیبودجه کاف و عدم ی مسکنیاعتراض به ب

ا به خصوص در رابطه با مشکل مسکن ي دولت فدرال استرالی ضد مردمی نوامبر در اعتراض به سياستها٢٠روز 

 یفراخوان دهندگان اين تظاهرات نيرو ها و نهاد ها. دیبرگزار گرد) تاون هال (یدني در مرکز شهر سیتظاهرات

تراض به مشکل مسکن به کمبود ها موجود در زمينه بهداشت از جمله  وجود انبوه که جدا از اع  بودندیگوناگون

 آنها مهيا گردد و همچنين کم ی به بيماریکه مدتها طول ميکشد تا امکان رسيدگ  انتظاریبيماران در ليست ها

 جلب کرده و  را به خودیادین تظاهرات توجه افراد زیا.   نيز معترض بودندی به آموزش در مدارس دولتیتوجه

بنا بر .  کردندی خانمانان صحبت می موجود و از جمله مشکل بیها تظاهرکنندگان با مردم در مورد نابساماني

 که از یبر اساس گزارشات موجود کسان. باشنديا بدون مسکن ميش از صد هزار نفر در استرالي بیآمار رسم

 سال ١۵ بمانند که گاه اين انتظار  تا ی باق انتظاری در ليست هابايستمی نداشتن مسکن در رنج اند مدتها 

  . کشدیهم طول م

  

 

 با خود ه دارانی سرمای و دولت حامیه داریه نظام سرماي که تظاهرکنندگان بر علی راديکالیبه دليل شعار ها

 آنها  و ی کنترل تظاهرکنندگان و عدم اجازه نصب شعار و پالکارد هایس شديدا در پي کردند  پلیحمل م

اد بود و ی زی خيلی قبلیس به نسبت تظاهرات هاي پلیروهايتعداد ن.  بودی مترقیز کتاب نيرو هايگذاشتن م

نکه شعارها در فرم یل اي از قبیا بهانه هائنها بآ. ت شرکت کننده گان شوندي کوشيدند تا مانع فعالیآنها م

هوادران سازمان بطور فعال در . ن بودندي کنترل معترضیدرخواست اجازه تظاهرات نوشته نشده بطور مدام در پ

 ی با مبارزات مردم کشورهاین اعتراض شرکت کرده و مواضع سازمان را در موارد متفاوت از جمله همبستگیا

 : زير بودندی  نيرو هایفراخوان دهندگان اين حرکت اعتراض. مختلف جهان ابراز کردند

EAST (housing and community activist group) 

Justice Action 

Social Justice Network 

Trotskyist Platform (rally initiator) 



Supporters of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas 

Justice for Children (Australia) 

Million Mothers March  

  ی سيدن–  خلق ايران در استراليای فدائیهواداران چريکها

  ٢٠١٠نوامبر  ٢١

  

 


