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   انگلستان-  لندن –قدمی پری : فرستنده

٠٢/١٢/١٠  

  
  !در ميدان ترافالگار برافراشته شدانقالب پرچم سرخ 

  
  

 قصدش جلوگيری از تجمع پوليس وجودی که امروز از ساعت يازده صبح ھمراه با دانشجويان لندنی با

 را شکسته  و خيابان از پوليسھا دويدن و تالش  توانستيم صف  بعد از ساعت دانشجويان در شھر لندن بود،

  . خود را به ميدان ترافالگار برسانيمموفقانه پی خيابان و کوچه و پس کوچه باالخره بعد از دو ساعت 

 ضد پوليس تجمع کرده بودند و ،ز ھزاران دانشجوی معترض به دولتدر ميدان ترافالگار لندن بيش ا

دانشجويان را محاصره کرده بود، ولی با اين وجود دانشجويان با سر دادن ... شورش از سواره نظام و 

چنان به تحصن خود   فرود نياوردند و در ميدان ترافالگار ھمپوليسن سر تعظيم به  ھايشا شعارھا و خواست

  .ندادامه داد

ھا  معترضند و به دولت اعالم  و نيز قطع بودجه دانشگاهھا  دانشجويان  کماکان به افزايش شھريه دانشگاه

ی و نيز عدم قطع بودجه ا حذف شھريه دانشجوئتظاھرات خود را تا رسيدن به اھداف خود که ھمان": کردند

  . " ادامه خواھند دادستدانشگاه ھا
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، بلکه در سراسر انگلستان بود و طی تظاھرات امروز ھشت دانشگاه به تظاھرات امروز نه تنھا در لندن

اين تظاھرات روز به روز راديکال تر می شود و امروز دانشجويان با . تصرف دانشجويان در آمده است

انقالب انقالب "روی آن نوشته شده بود شعار » انقالب«  که شعارپرچم ھای سرخیدر دست داشتن 

 از تنفر آنھا از سيستم سرمايه داری حاکماين نوع نگرش دانشجويان حاکی . دادند میرا ھم سر "  انقالب

  . است

شايان ذکر است، دانشجويان  در انگلستان علی رغم فشارھای پوليس از حداقلی از آزادی برخوردارند تا 

 ما تحت در صورتی که در سرزمين. بتوانند صدای اعتراضشان را به گوش ديگر اقشار جامعه برسانند

حاکميت جمھموری اسالمی کوچکترين حرکت حق طلبانه و خواست صنفی با سرکوب شديد توسط 

  .نيروھای انتظامی و بسيجی ھای مزدور در دانشگاه ھا و جامعه رو به رو می شوند

  
  

  پری قدمی ـ لندن 
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