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 !لندن در آتش خشم محرومان
 

  

ن اتفاق که سه روز است در لندرا  مشابه آنچه ئیصحنه ھا...بلندگوھای امپرياليستھا مانند بی بی سی و سی ان ان و 

 مثال. شوند می" بی سالح اپوزيسيون" دلسوز جوانان اً و دولت ھايشان فور! کنند معرفی می" انقالب " ،ميافتد

 و اوباما نطق ھای  آتشين در رثای آن!  ھا بجنگند" ديکتاتور "دھد تا برای سرنگونی به آنھا اسلحه می" فرانسه"

حقوق "و " عدالت اجتماعی "شوند که امپرياليستی ھم مدعی می اين دولتھای ۀو ھم! کند ھا ايراد می" انقالب"

اما در مورد !!  ئیفريقاا ھستند يا ئیاين کشورھا غالبا يا آسيا!  درآيدءبايد در آن کشورھا به اجرا" بشرجھانی
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 قرار دھد؟ چه کسی بايد" اپوزيسيون دولت انگليس "چه کسی بايد سالح در اختيار!!!! کشورھای خودشان چطور؟

 آسمان اين خونخواران و ۀنيروھای ناتو را برای بمباران مسببين به روز سياه نشاندن محرومان و زحمتکشان روان

  چپاولگران کند؟ 

 

  !لندن در آتش خشم محرومان

ليس با و پۀوسيله  ساله ب٢٩مارک داگان ! ليس ھار انگليس باز ھم مرتکب يک جنايت ديگر شدوپنج روز پيش پ

  ! رسد مغز او به قتل میشليک گلوله به 

 روزنامه گاردين انگليس، خانواده داگان از ھر گونه مصاحبه ای با روزنامه نگاران و خبرنگاران ۀطبق گفت

غ ورآنھا گفته اند که رسانه ھا د! ندخودداری کرده، دليل آنرا ھم وارونه کردن اخبار توسط رسانه ھا عنوان داشته ا

ليس سعی دارد که داگان را گانگستر معرفی وپ: " شريک زندگی داگان گفته است! اکنيد و نه حقايق ر را منتشر می

  !"کند
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 ئی که بعضا ھم آنھا را اشتباھی شناسایافراد" مغز " عجيبی به شليک گلوله بهۀيس عالق ھار انگلپوليسدر واقع، 

 انگليس را پوليس انگليس حيوان صفتی ۀ اشتباھی با چه کسی؟ چند سال پيش بود که جامعئیشناسا!  کند دارد می

روزی ! شاھد بود" ستتروري "برزيلی به بھانه شبيه بودن به يکسالۀ  ٢٧در شليک ھشت گلوله به سر کارگر 

دليل شرکت در ه که بعضا بيشتر آنھا ب" جرائم مختلف" انگليس دستگيرشدندگان به پوليسنيست که در پاسگاه ھای 

 زحمتکش است را مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار ندھد و ۀ دولت نسبت به طبقۀاعتراض به سياستھای ستمگران

 است چه در لباس پاسداری پوليس پوليسالبته ! دھند از دست میطرز مشکوک جان خود را ه برخی از آنھا نيز ب

 اوست پاسداری از سودسرمايه داری و ۀآنچه وظيف!  ھار انگليسپوليسسرمايه داری اسالمی باشد چه در لباس 

بر در آن  سرمايه داری که سود ۀ در جامعپوليس! حفاظت از کاخ ھا و منازل لوکس غارتگران و بانکھا و غيره

  ! مين کننده امنيت گردش سود در جيب سرمايه داران خونخوار استأ ت،چيز حتی جان انسانھا تقدم داردھمه 

 کمک دولت از طريق ماليات ھای دريافتی زحمتکشان به بانکداران به عوض آنکه آن ماليات ھا صرف رفاه و 

خوبی از ه ورد که دولتمران اتفاقا بآ بار میه آسايش اکثريت جامعه شود، بسيار طبيعی است عواقبی را در جامعه ب

ی را که " انقالب" عواقب شوند و خودشان دچار اين" خانه "کنند که در اما شايد آنھا ھرگز فکر نمی. گاه ھستندآن آ

را چه کسی بايد " نيروھای ناتو "معلوم نيست! "دھند دامن خودشان را بگيرد  و مصر و تونس نسبت میابه ليبي

  !!!!"برسد" داد انقالبيون"  از قبيل دولت انگليس قطار کند تا به ئیابرای امپرياليستھ

 زحمتکش ۀ طبقۀانستان و عراق به کشتار روزانغ و افادر حاليکه دولت جنايتکار انگليس به ھمراه شرکايش در ليبي

 ھر بيشتر به در پی آموزش" مشاورين "عنوانه در حاليکه نيروھای اطالعاتی آنھا ب! و محروم جامعه مشغول است

باشند، ديويد کمرون نخست  ن دولتھا میا مخالفئی برای شناسااسازمان ھای امنيت مصر و سوريه و تونس و ليبي

شود ھر دو بانکدار ھستند، ھر روز در پی  وزير ائتالفی انگليس به ھمراه نيک کالگ از حزب ليبرال که گفته می

  .انگليس ھستندۀ معتصويب کسر بودجه برای زحمتکشان  و محرومان جا

 بدون اينکه حتی از قبل تعطيل ،کنند روز بعد آنرا تعطيل گويد يک روز يک باشگاه برپا می جوانی در فيلم زير می

اتر و ساير کارھای ئ مانند موسيقی، نقاشی، تئیمحلی که در آن جوانان به کارھا! شدن آنرا به اطالع جوانان برسانند

خب، جوانان چکار کنند؟ آنھا که پول ندارند، پدر و مادر ثروتمند ندارند، آنھا ھم ! ھنری و آموزشی مشغول بودند
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ھر آنچه را که خودشان ندارند ! زنند برای تفريح دست به سوزاندن و خراب کردن ھر چه که سرراھشان باشد می

   !!!!دھد که چه بر سر ما آورده است دولت تشخيص نمی! ندر باز بين می
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روز در حال بيشتر قرار در حاليکه دولت انگليس مانند تمام دولتھای سرمايه داری ھر ! اما اين تمام ماجرا نيست

در اين بخش " تھيه مواد مخدر"باشد، ضمن اينکه  دادن محرومان جامعه در تنگناھای بيشتر اقتصادی و رفاھی می

 در محله ھای مختلف انگليس ھر روز به متوقف کردن پوليسگردد،   روز به روز آسانتر میئیاز تھيه مواد غذا

 انگليس را بايد در پاسگاه پوليسجنايات ! است" مبارزه با تروريسم "مضحک ۀسياھان و يا آسيائی ھا به ھمان بھان

برای به قتل رسيدن " شاھدی " که خانواده و وکالی دستگيرشدگان به قتل رسيده ھيچئیجا!  دنبال کردپوليس

  ! ندارندپوليسفرزندانشان توسط 
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   "!مجازات اعدام"درخواست بازگشت به 

برای " طوماری اينترنتی " به طرح پال استينس يکی از دست راستی ھای انگليسیءست بناگادر روز چھارم 

برای بردن و طرح در   را به قتل رسانده باشند يا بچه را،پوليسداندن مجازات مرگ برای مجرمينی که برگر

 به جای شليک ،عکس تمام جای دنياه  انگليس بپوليسالبته وقتی که ! پارلمان انگليس تھيه و تنظيم گرديده است

 کند، معلوم نيست طرح ، به مغز آنھا شليک مینبوده اند" مجرم ھا ھم در حال فرار "که تازه " مجرم "گلوله به پای

انگليس " اپوزيسيون دولت"تواند داشته باشد مگر اينکه به اين وسيله بخواھند   میئیديگر چه معنا" مجازات مرگ"

 انگليس پشت پوليس ۀشود نمايند ھمين اکنون که اين سطور نوشته می!!!! را به مجازات مرگ محکوم کنند

  !!!!خواھند رسيد" اشد مجازات "به " مين روزھای اخيرمجر " اظھار داشت کهميکروفون حاضر شد و

 که حيوان وار به جان مردم پوليسجای محکوم کردن ه ب) ديويد لمی( محله ھرينگی در پارلمان انگليس ۀاما نمايند

آينده، بی پشتوانه از رساند، جوانانی که بيکار، بی  محروم می افتد و آنان را با ضرب گلوله به سرشان به قتل می

فرط فقر و محروميت فرياد ھای اعتراض خود را با به آتش کشيدن مراکز خريد، ادارات پُست و شھرداری و 

 گويند يک عده آنقدر دارند که نمی جوانان می! دھند باشگاه ھای خصوصی ورزشی و لوازم الکتريکی نشان می

در " عدالت" و اين عين !  دارند و نه تفريح و نه آينده ای روشندانند با آن چه کنند و يک عده ھم مثل ما نه کار

! بار آورده بپردازده خواھد طبقه زحمتکش تاوان آنچه را طبقه غارتگر خود ب جامعه سرمايه داری خونخوار که می

 و نيز کند او مانند ساير ھمقطارانش تنھا به جيب ثروتمندان يعنی غارتگران دسترنج و آينده زحمتکشان فکر می

  !سمت خود
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 ، ماشين ھا،اکز تجاریدر تمام محله ھای لندن مر!  و سياستمداران خارج شده استپوليسکنترل لندن از دست 

کند  طور زنده پخش میه در حاليکه خبرنگاری آرتی اخبار را مستقيم و ب! به آتش کشيده شده است... فروشگاه ھا

کشد که  شود حداقل نيم ساعت طول می  که به آتش کشيده میئیشود که ساختمانھا اما در کمال تعجب مشاھده می

  !ماشين ھای آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در محل حاضر شوند

 آن ۀباشد اما بخش عمد  ھار انگليس و رفتار حيوان وار آن با غير سفيد پوستان میپوليسيک بخش از اين خشم به 

جوانانی ! وجود آورده استه  زحمتکش و محرومان بۀگردد که دولت انگليس برای طبق به وضعيت اقتصادی بر می

يابانھا ھستند و ھر چه را سر راه شان ببينند که با  در خ؛بنند جز بردگی مطلق که ھيچ افقی برای آينده خود نمی

ميادين " پخش زنده از صورته توانيد از طريق لينک زير ب اخبار را می! کنند شرايط آنھا ھمخوانی ندارد نابود می

  ! لندن تقريبا به حال تعطيل در آمده است! دريافت نمايند" تحرير لندن
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   ھشتم آگوست دوھزار و يازده–صبا راھی 

  

 

  


