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  تحصيل رايگان برای ھمه
 تظاھرات دانشجويان در لندن  بسيار جالب و ديدنیفلم

  : را حتما تا آخر ببينيدفلماين 

 تحصيل رايگان ۀ مبر، دانشجويان سراسر انگليس در لندن با خواست نو١٩ مورد تظاھرات ديروز، ته در شش ساعفلم

  برای ھمه

  

تقليل دھند باز ھم ھستند کسانی که توان " يک پوند"حتی اگر شھريه دانشگاه ھا را به : يکی از دانشجويان معترض

   رايگان باشدپرداخت ھمان يک پوند را ھم ندارند، به ھمين دليل است که تحصيل برای ھمه بايد کامالً 

 دانشگاه ھا را تا دوازده ھزار پوند ۀشھري) محافظه کاران و ليبرالھا( تلف انگليسؤلت ممبر دوھزار و ده وقتی دودر نو

  html.20_post-blog/2014/11/com.blogspot.neweshtejat://http انگليس باال برد تظاھرات عظيمی   
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 دانشجويان صورت گرفت که در آن تظاھرات دانشجويان بعد از چند مرحله تظاھرات ۀتصميم از طرف اتحاديعليه اين 

 آنھا توجه نکرد به دفتر حزب محافظه کار حمله بردند و آسيب ھای جدی به ۀزمانی که کسی از مقامات دولتی به خواست

ت آنھا حمايت نکرد و دانشجويان خودشان تظاھرات را  دانشجويان امسال از تظاھراۀساختمان آن وارد آوردند، اتحادي

شعار ھا متنوع تر، شعارھای بسيار جدی تر، عميق تر و سياسی . سازماندھی کردند و از سراسر انگليس به لندن آمدند

  :تر بود، اين شعارھای مانند

تنھا يک راه، /  حاد مبارزه دانشجو کارگر ات/ تحصل رايگان، نه جنگ / تحصيل رايگان، ماليات برای ثروتمندان  

قدرت ، قدرت برای مردم /  نه اما، نه اگر، نه کاھش بودجه تحصيلی / مخالف مخالف مخالف سرمايه داری /  انقالب 

   .کنيد ظه میحو شعارھای بيشتری که در فلم شش ساعته مال/  کارگر دانشجو، اتحاد مبارزه / 

رغم ميل خودشان به رشته ھای کم ھزينه تری که پول درآر  ھستند روی  کند که علی دولت دانشجويان را وادار می

 سرمايه را در اين گونه ھاربه عبارت ديگر عريانی ! آورند، در اصل جامعه را از روند طبيعی خود خارج می سازد

 نيروی قوی که البته آنچه ھم که بسيار مسلم است. فشارھای ظالمانه به اقشار مختلف جامعه می توان مشاھده کرد

 دھد تا جلو  که دولت زورگو و چپاولگر حامی بورژازی جلوی آنھا قرار میئی جوانانی است که از تمام سدھاۀمبارز

 و زمانی که آنھا دريافتند که تنھا   زير مشاھده می شودفلمشوند، ھمانطور که در   حق شان را بگيرد رد میهاعتراض ب

شود، زمانی که  رسد، آنوقت ابتدای راه پيروزی آغاز می شان به نتيجه می ۀبا اتحاد با کارگران است که مبارز

  .ليس ھا و آب پاش ھا و ساير مھماتش بی اثر خواھد بودوبورژازی کارگر ُکش حتی پ

ليس ھار آنچنان وحشيانه تر از ھمکارھای خود به وکنيد مشخصا يک پ ی که در لينک زير مشاھده میفلمدر ابتدای 

او ھستند که جلوی دوربين اين گونه " مواظب"ليس ھای ديگر وشود که در مراحل بعدی پ  حمله ور میتظاھر کنندگان

   . را تا اخر ببينيدفلمحتما اين .  را تا آخر ببينيد و به بقيه ھم توصيه کنيدفلم اين وحشی گری در نياورد، حتماً 

   شش ساعته بسيار آموزنده و جالب و ديدنیفلم

http://www.youtube.com/watch?v=1PRZNTHiEi4 

آورد، اتحادی که ھر   کارگر و دانشجو و ساير اقشار جامعه است که دولت را از پای در میۀبه راستی که اتحاد آگاھان

   !گونه سازشی را محکم پس بزند و به جلو رود

   از تظاھراتیبخش کوتاه و بسيار جالب

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZYEB8YtEonk&list=UUpwvZwUam-

URkxB7g4USKpg&index=9 

    عواقب باال رفتن شھريه دانشگاهۀمصاحبه با يکی از دانشجويان در بار

https://www.youtube.com/watch?v=vjfIKwUodRE 

  

  صبا راھی

  مبر دوھزار و چھاردهبيست نو

 

  


