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  ! عظيم عليه رياضت اقتصادی در لندنئیپيماگزارشی از راھ
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  ! "کارگران مصر راه را نشان دادند: "بيرون از صف يک نفر فرياد ميزند

 ئیدن آمده اند تا در راه پيمانی که از سراسر انگلستان به لنازند از مخالف کند جمعيت موج می تا چشم کار می

از بزرگ و کوچک، . دولت ائتالفی انگليس شرکت نمايند" شرايط تحميلی رياضت اقتصادی" اعتراضی عليه 

آموزگار و پرستار، کارکنان دفتری، کارخانه، مادران خانه دار، بازنشستگان، بيکاران و گروه ھای سياسی چپ، 

اتحاديه ھای مختلف با رنگ آميزی ھای مختلف اما .  شرکت دارندئیراه پيمادر اين ...  دانش آموزان و دانشجويان

انواع سوت، بوق، کاله، تی شرت، با دسته .  مزين نموده اندئیھمه با يک ھدف اعضای خود را در اين راه پيما

  . عظيم را موزن تر نمايدئیھای موزيک که زير پای شرکت کنندگان موزيک مينوازد تا راه راپيما

 به چشم ميخورد که دست نويس ئی غير از پالکادرھای از قبل تھيه شده اتحاديه ھا تا چشم کار ميکند پالکاردھابه

 تخيلی نيست، واقعی ست، برنامه ھای دولت تخيلی ست، دولت ائتالفی بايد ئیاين راھپما:  مانندئیھستند ، پالکارھا

 که ماليات نميدھند را بگيريد، چرا از بودجه ئی و کمپانی ھابه زير کشيده شود، بحران کار ما نبود، يقه بانکدارھا

چرا طبقه زحمتکش بايد بپردازد؟ و صدھا دست نويس  خانواده سلطنتی نميزنيد؟، کامرون قصاب مردم بريتانيا،

صدای دخترکی سه يا .  را ناشنيده بگيرد،ال و کنجکاوی بودؤ که مملو از سئیگوش من اما نمی توانست صدا. ديگر

بابا بابا اين مردم : ال ميکردؤچھار ساله که در حالی که موج جمعيت را تماشا ميکرد بسيار شيرين از پدرش س

  خوشحال ھستند؟ 

 ھای اعتراضی تخمين بزنی، اما گفته ميشود که حدود نيم ئی و انتھای جمعيت را مانند ساير راھپيماءنميتوانی ابتدا

 ميانگين سن را ميشد ميان سال ناميد اما شرکت ئی داشتند، در اين راھپيا شرکتئیميليون جمعيت در اين راه پيما

 را ھم ھرگز نميتوان ناديده گرفت، جوانانی که ھنوز امکان ساختن راه آينده زندگی ئیوسيع جوانان در اين راھپيما

ساختن مسير آينده شان شان را پيدا نکرده و سياھی خونباری را جلوی راه خود ميبينند که برای نابودی آن و روشن 

که طبيعتا نوع مبارزه و برخورد اين دسته با نسل ميانسال بعضا محتاط ميتواند کامال متفاوت باشد، . مبارزه ميکنند
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بعضا ممکن است . ھمانطور که خواسته ھايشان اما ھر دو دسته از خواسته ھای يکديگر با قدرت تمام دفاع ميکنند

يند يا  آن میئي که از خانواده ھای با درآمد پایجوانان به ويژه آنان. نظر داشته باشنددر نوع مبارزه با ھم اختالف 

آنھا قويا طبقه دزد، .  به ديدگاه سياسی شان راه مذاکر و مھلت دادن به چپاولگری طبقه غارتگر را بر نميگزيندءبنا

 اعتراضی با حرکات تعرضی يعنی بورژازی را مقصر ايجاد شرايط رياضت اقتصادی ميدانند و در ھر حرکت

خود خشم خود را به سودجويان خونخوار نشان ميدھند در اين ميان کم نيستند روشنفکران ميان سالی که آنھا نيز عده 

  . ای غارتگر را مقصر ايجاد چنين شرايطی برای اکثريت جامعه ميدانند

معيت است و حتی ج ھايد پارک منتظر رسيدن دردر حاليکه ديويد ميل بند، رھبر جديد حزب قالبی کارگر بريتانيا، 

 در اين حرکت را ھم نداده مبادا که بر کفش ھای دست دوز مارک دارش غبار ئیبه خودش زحمت ده قدم راه پيما

 در ھايد پارک لندن پشت ميکرفون قرار ميگيرد تا حرافی ميکند، ئیراه بيفتند، در فکر مالخور کردن اين راھپيما

 ساعت ٢٤تجاری در قلب لندن سود غارتگران را نشانه گرفته اند و قرار است که اين حرکت جوانان در مراکز 

  ...ادامه داشته باشد

 پوشاک ئیاز مراکزی مانند مک دونالد، بانکھا و فروشگاه ھای زنجيره " وظيفه" ليس ھار ضدشورش طبق پو

ياتھای خود را ھرگز پرداخت نکرده اند با مانند تاپ شاپ و تاپ من، وودافون و بسياری ديگر که مشخص شده مال

  .ميباشد" عدالت مالياتی سرمايه داری خونخوار" و اسم اين ھم . درست کردن ديوارھای گوشتی حفاظت ميکند

گفتن شعار و تکرار آن در بسياری از قسمت ھای جمعيت بسيار مشکل است چرا که جمعيت با دميدن در بوق و 

 را محو ميکند، اما در بعضی قسمتھا به ويژه گروه آنارشيست ھای ئیراضی ھر صداسوت و انواع وسايل بادی اعت

  : از قبيلئی با مضمون ھائیطور مداوم شعارھاه سوسياليست ب

 مردم انگليس ديگر نگران سوخت نباشيد، بمب ھای انگليس در ليبی سوخت ساز است، آتش بازی بزرگ را بر پا 

آنھا با . آن و ليبرالھا را در وسط آن قرار بده  و آتش را شعله ورتر کنکن، حزب محافظه کار را در باالی 

و البته ھستند کسانی . ابتکارات فکری و عملی خود روحيه و  انرژی بيشتری به مخالفان سياست ھای دولت ميدھند

ديدن اين جوانان پرشور انقالبی اخم آلود ميشدند،  به داليل مختلف مانند ترس، محتاط بودن، نادانی سياسی با ءکه بنا

ميتوانند مکندگان خون " لبخند" اينھا ھم کار دشواری نيست اينھا ھمچنان فکر ميکنند که با " منافع"و فھميدن 

  . زحمتکشان را به عقب برانند

را دعوت ميکنند جمعيت به طرف ھايد پارک در حرکت است، جوانان معترض که بسيار ھم خشمگين ھستند مردم 

طرف ه ليس ھای خنگ را گرم ميکنند بوکه خشم خود را نشان دھند، آنھا پرشور در حاليکه يک گروه شان سر پ

مراکز تجاری حمله ور ميشوند، مراکز سودسازی که ماليات شان را پرداخت نکرده اند  را اشغال کرده و ھمانطور 

ليس دويست نفر از آنھا وپ... ند فرياد ميزنند اين ابتدای راه ماستکه در اولين تظاھرات سال گذشته اعالم کرده بود

 منازلشان در موقع کشتار مردم ليبی و عراق و افغانستان چپيده ۀو ھمانطور که عده ای در گوش.. را دستگير ميکنند

اما .. نی ھستندشبکه ھای تلويزيو" ئیمغزشو "بودند ديشب و امروز ھم ھمين کار را کرده و دنبال کننده سريالھای

ھمانطور که دنبال جوانان پرشور انقالبی حرکت ميکنم، فردی نشريه ... نسل پرشور انقالبی راه خود را می پيمايد

لبخندی رد و بدل ميشود به  او ميگويم با دست خالی که نميشود ...ای را به دستم ميدھد روی آن نوشته انقالب جھانی

تن به ميدان مبارزه برای کارگرانی که خود را در يک طبقه متشکل نساخته و بدون سالح رف... انقالب جھانی کرد

حزب خود را تشکيل نداده اند چه مفھموی دارد؟ کوله ام پر از اعالميه ھای کوچک و بزرگ و نشريات مختلف 

ی سی ان ان و و دوباره داللھای خبر... ھليکوپترھا مدام در باالی سر ما فيلم و عکس و گزارش تھيه ميکنند.. است
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...  مخالف ھستنداً ھا مصاحبه ميکنند که با ضربه زدن به سود سرمايه داری خونخوار شديد" ترسو" بی بی سی با 

وقتی که گزارشگران تلويزيونی و فيلمبردارھايشان جمعيت را ميشکافند جمعيت آنھا را به سخره ميگيرند و می 

يکی از تظاھر . موج ميزند" نه به بريدن ھا" ديه ھا نوشته گويند چه خبری ميخواھيد؟ روی پالکادرھای اتحا

کنندگان تصوير بريده روزنامه ای را در دست دارد که يک گيوتين را نشان ميدھد که سر ديويد کامرون نخست 

 به ئیبرخی ھا با ترش رو". اين يک بريدن خوب است" وزير ائتالفی در ميان آن قرار داده شده و باالی آن نوشته 

  ! خصوص جوانانه د دستشان را تکان ميدھند بئيأعنوان ته ن فرد و تصوير در دستش نگاه ميکنند، و بسياری بآ

 ساعته توسط کارکنان بخشھای دولتی و خصوصی را به ٢٤يکی از سازمانھای چپ انگليسی پيشنھاد يک اعتصاب 

به خود جلب را توجه اتحاديه ھا درجه ده تا چه اتحاديه ھا برای مقابله با برنامه رياضت اقتصادی دولت پيشنھاد نمو

  .کند معلوم نيست

تی يو سی ھمانطور که خودش را تعريف ميکند صدای .  به دعوت تی يو سی صورت ميگرفتئیاين راھپيما

 ميليون نفر از ھر پيشه و شغلی را نمايندگی می نمايد، تی ٦.٢ اتحاديه رسمی که بيش از ٥٨بريتانيا در کار است با 

سی يو برای شرايط عادالنه در محيط کار و برای عدالت اجتماعی در انگليس و ساير کشورھا کمپين ھای بزرگی 

آنھا با اروپا مذاکره نموده، و در انگليس با احزاب، مراکز تجاری، مجامع عمومی محلی و جامعه وسيع . بر پا ميکند

  .تر ارتباط برقرار می کنند

کان ھای مختلف مشغول نشان دادن مخالفت خود با رياضت تحميلی اقتصادی از دسته ھای مختلف جوانان در م

توسط گروه ھای به خشم ..جانب دولت ائتالفی ھستند، شيشه ھای بانکھا، رستوران ھای مک دونالد ، ھتل ريتز و 

گروھی ... داردآمده شکسته شده و در و ديوارھای آنھا با شعارھای مختلف ضدسرمايه داری آذين گرديده شب ادامه 

دنيای فقر و .... برخير ای داغ لعنت خورده... از جوانان در ميدان پيکادلی لندن سرود انترناسيونال را ميخوانند

ھيچ بودگان ھر چيز ... آنگه نوين جھانی سازيم...کھنه جھان جور و بند..بايد از ريشه براندازيم ...بردگی

به اميد نابودی امپرياليسم خون آشام و رژيم ھای دست ...ابتدای راه استاين .. مبارزه ھمچنان ادامه دارد...گردند

  نشانده منفور آن

  ديدن عکسھا و فيلم ھای مربوط به اين تظاھرات درلينکھای زير توصيه ميشود
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-in-cuts-against-march-thousands/٢٦/mar/٢٠١١/gallery/world/uk.co.guardian.www://http

pictures 

Video roundup of the day and marchers' stories  
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