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  صبا راھی

 ٢٠١١ اگست ١۴

 

  ؟" انقالب در انگليس"سکوت در برابر 
 

 اھداف دورغ، مکر و جنايت سه خصلت ذاتی امپرياليسم و رژيم ھای شاه و ُمالی وابسته به آن برای رسيدن به

  !  آن استۀغارتگرانه و استثمارگران

ستم خشم محرومانی که مورد ! سوزد پنج شب است که لندن در آتش خشم محرومان، بی آيندگان و ندارھا می

 زحمتکش و محروم که بند استثمار ۀخاطر تعلق شان به طبقه بار ب يک! گيرند  انگليس قرار میۀدر جامعمضاعف 

رنگ پوستی که امپرياليسم مکار ! خاطر رنگ پوست شانه ار ھم ب ان است و يکو بردگی بر گردنشان آويز

خاطر رنگ پوست و ه بار ھم ب يک! دھد قرار می" برابری و گوناگونی "انگليس برای فريب دنيا آنرا پشت شعار

ھا را مورد  زندگی را روز به روز بر آنان تنگ تر کرده و آنۀليس مکار و ھار انگليس عرصونژادشان که توسط پ

آنھا چون از محرومان جامعه ھستند ! رساند دھد و در زندان ھايش آنھا را به قتل می اذيت و آزار ھر روز قرار می

  ! روند به کام مرگ می" یئصدا "بی ھيچ

 از نژادھای غير انگليسی اً ليس و زندانھا، که اکثرو مرگ و مير در دوازده سال گذشته، در بازداشتگاه ھای پ٣۴٠

به لينک زير مراجعه ! ليسوبدون محکوميت پر سفيد پوست بودند گزارش می شود، تقريبا يک مرگ در ماه، و غي

ی ثبت ئھرگز در جا" ديپورت"اينھا مرگ ھای ثبت شده است، مرگ پناھندگان سياه پوست در بازداشتگاھای ! کنيد

  !شود نمی

http://rt.com/news/london-police-riots-leadership/ 

کردن آتش خشم محرومان از شنبه گذشته جرقه ای برای روشن جدر پن) سياه پوست(قتل مارک داگانشود  گفته می

! يس بودغ و جنايتکار امپرياليسم انگلور د،از مکر عيض و نابرابری و بی عدالتی در سيستم حکومتی مملو ستم تب

 انگليس به زير ۀاز ملک" ِسر " برزيلی شارلز دمنه زز را با دريافت نشانۀ سال٢٧ليس ھمانطور که قتل کارگر وپ

 انگليس ۀيک نشان ديگر از فربه ترين انگل جامع" دريافت"به " مفتخر "خواھد اينبار نيز خاکستر نمود، می

روسی چند صد ميليون پوندی و لباس عروسی برای نوه ھمان انگلی که ماليات زحمتکشان صرف ع! دريافت نمايد

  ! شود ھای انگل او می
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  کدام حقوق برابر؟

 از شورشھا به لندن باز سه شببرد پس از  سر میه نخست وزير انگليس ديويد کامرون که در تعطيالت تابستانی ب

عه يعنی زحمتکشان و  جامعه و خواسته ھای بخش عظيمی از جاماھميتگردد، که اين خود از  ميزان  می

 کارگر انگليس با سه برابر ۀگذرد برای اين بانکدار خونخوار، که تعرضش به طبق محرومان، و ھر آنچه در آن می

برای کسی که مانند ساير ! کردن شھريه ھای دانشگاه ھا و کسر بودجه ھای رفاھی آغاز شد، حکايت دارد

 جوانان محروم و ستمديده "ناجی"  امپرياليستی ۀنه و جنايتکارانھمقطارانش تونی بلر بنا به سياست ھای سلطه گرا

بی  خود را که از فرط ۀشود، اما جوانان محروم جامع می..."  و مصر، تونس ، عراق ، افغانستان ، اليبي" در 

ر د! کند  معرفی می"جنايتکاران بی مغز" خونشان به جوش آمده عدالتی و نابرابری طبقاتی ستم مضاعف تبيعض 

ر يي نظم سود سرمايه داری به سفيد پوستان اصرار بر تغۀمين کنندأ يعنی تپوليسبينيد که  خوبی میه فيلم  زير حتی ب

سياه پوست معترض که به ندارد، حتی از آنھا نمی خواھد که صحنه را ترک کنند اما به دو " منزلشان "مسير

يکی از سياه پوستان چه درست !  شوند ن حمله ور می توسط سگ ھای شا نيستندپوليس ۀ نه می گويند و برپوليس

  :ميگويد

گويند اطاعت کن و انجام بده، تو مصون می  بنجل ھای شان را بخر، مصرف کننده بنجل ھايش باش، ھر چه می "

  !" مانی

response-police-hackney-riots-london/08/aug/2011/video/uk/uk.co.guardian.www://http  

  

  یپوليسحکومت 

حکومت جای حکومت نظامی در انگليس ه گويند چرا ارتش را به خيابانھا نمی آوريد؟ ب برخی از راست ھا می

ر افغانستان، در عراق، مشغول کشتار محرومان ، دازيرا که نيروھای ارتش انگليس در ليبي.  بر قرار استیپوليس

واقعا می خواھد نظم  به نفع اکثريت " پوليس"ضمنآ مگر ! کنند  مبارزه میعليه دولت ھايشانآن کشورھا ھستند که 

نظم تبيعض؟ نظم بی عدالتی؟ نظم در راستای پيشبرد منافع ؟ نظم نابرابریجامعه در جامعه برقرار کند؟ کدام نظم؟ 

  قه؟ کدام طب

شب گذشته ديويد ! دھند  در لندن در خيابانھا  مانوور میپوليسشانزده ھزار بنا به گفته مقامات رسمی انگليس  

 پالستيکی و استفاده از آب پاش ھا را برای تعقيب و دستگيری ۀکامرون نخست وزير انگليس مجوز شليک با گلول

  ! ستگير شده اند ساله د٢٠ سال تا ١٢ھشتصد جوان از ! جوانان صادر کرد

به عراق و افغانستان و " دموکراسی و حقوق بشر"ارتش وحشی شان را برای برقراری مگر از ناجيان بشريت که 

کارند را ببينند و آنرا   که خودشان تخم ستم آنرا میئی بدبختی ھاۀرود که ريش کنند، انتظار می اعزام می" اليبي

 و پخش و فروش مواد مخدر، توليد فقر و بيکاری و بی آيندگی و فرو بردن درمان کنند؟ امپرياليستھا پيامبران ِکشت

تا روز بعد ھم آنھا را به دليل جرم و جنايت و دزدی !  زحمتکش در قرض و تنگدستی روزافزون ھستندۀطبق

  !شود  تسلسل تا سرمايه داری ستمگر ھست مدام بازتوليد می و زندان کنند و اين دورۀدستگير و روان

  

  !برد به آخرين دست آورددست

نی ھای انحصاری صاحبان کمپ، يعنی بانکدارھای خونخوار يعنی صاحبان قدرتاما اينبار جنايتکاران واقعی يعنی 

دانيم اما در بھشت زمين با مکيدن خون   که من و شما اسم  خيلی از آنھا را ھم نمیئی، يعنی آنھاچند مليتی
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" قانونی" را در کشور انگليس بار ديگر مجازات مرگند، در پی آنند که کن زخمتکشان در کاخ ھايشان زندگی می

  !  کارگر تحميل کنندۀنموده و به طبق

بايد " کدام زندانھا"در را زندانيان سياسی شان ... اسد  که نه حسنی مبارک شان بر سر کار است و نه بشار فعال

ندانھای جمھوری اسالمی  که زندانيان سياسی داند شايد در ز شکنجه کنند و به قتل برسانند؟ چه کسی می

کنند و مردم دنيا مثل خيلی از جنايات رژيم  ھم شکنجه می  شصت را شکنجه و قتل عام کرد،ۀضدامپرياليست دھ

 که ما امروز از جنايات سی آی ئی و سالھای بعد مثل مستندھا سرمايه داری اسالمی از اين جنايت ھم بی خبر است

شويم اسناد آنھم در   از سلطه امپرياليستھا اعمال داشتند مطلع میئین راه رھااکا در حق مبارزمرياای آدم ُکش 

  ! معرض عموم قرار گيرد

اما چرا امپرياليسم انگليس از طريق دالل خبری خود بی بی سی و ساير رسانه ھای دست راستی با  داستان پردازی 

 دزد و غارتگر و عليه طبقه استثمارشده، ستراتژی ھای آن ۀطبقسيستماتيک، کاناليزه کردن مسايل در جھت منافع 

  را به مرحله اجرا در نياورد؟  

" ستارگان سينما"ستراتژی ھايش را از زبان  مگر امپرياليستی که از طريق بارگاه رسانه ای خود يعنی بی بی سی 

کند، برای ھمان   ديگر حقنه میھا، سرآشپزھای درباری، طراحان لباس، خوانندگان بر جوامع" فوتباليست"و 

شود، با در اختيار داشتن سايت و شبکه  می"  سياھکل ضدامپرياليسمۀحماس"دار  رسانه ای که  شيادانه ميدان

 کار مشکلی است که افکار جامعه مصرفی انگليس را به ئی و توليد انواع برنامه ھای مغزشوئیتلويزيونی و راديو

  از دارد سمت و سو دھد؟ آنچه دولت جنايتکار انگليس ني

تمام مراکزی سوبسيدی !  مشغول ھستندئیو روز و شب به کار مغزشو! تمام رسانه ھا در دسِت دست راستی ھاست

ن اآنھا حتی مخالف!  دولتی استۀاز سياست ھای جنايتکاران" اطاعت"کنند مجبور به  کار می" خيريه"که به اسم 

ما "گويند  کنند و می مطيع ساخته و با برنامه ھای مختلف سرگرم شان میرژيم ھا را با سياست ھای شان بره وار 

  ! ، تا مبادا به جلوی سفارت ھا بروند و معترض شوند"کاری به سياست نداريم

کنند، مغزشان توسط اين رسانه ھای  ينه تعظيم میئخود به آ" چپ "ۀرويند و با ديدن چھر ينه میئ که جلوی آئیآنھا

 مملو از دورغ و فريب ۀ که تنھا سرگرمی شان ھمان جعبئی کشيده ھم شده چه برسد به توده ھامسموم شسته و اطو

نی ر که بانکدارھا و غارتگران و کمپرساند بلکه ھمانطو نام تلويزيون است که اخبار را نه تنھا وارونه به آنھا میه ب

  ! کند خواھند کاناليزه می ھای انحصاری چند مليتی می

تبيعض مضاعف، نابرابری اجتماعی، سياسی و که از فرط را الل خبری بی بی سی محرومانی طور مثال ده ب

 لقب جنايتکاران بی مغززند و  زير کشورش اين حرف را میو توسط ، به خيابانھا ريخته اندطبقاتی و بی عدالتی

درست مثل .  ذھن ھا جا بيندازدکند تا در کند و آنقدر اين حرف را تکرار می ج میييدھد و مردم را عليه آنھا تھ می

  ! نوکرانشان در ايران

در حال مسموم کردن فضای ) تفرقه بينداز و حکومت کن( ت ماھيت امپرياليسم مکار انگليسبی بی سی  بنا به خصل

 عليه باال رفتن شھريه ھای دانشگاه ھا ئی انگليس عليه محرومان است؛ ھمانطور که در تظاھرات دانشجوۀجامع

و نيز ھمانطور که توسط  کرد، ن وظيفه بود و مردم را عليه جوانان خشمگين از اين نابرابری دعوت میمشغول اي

انداخت و می اندازد، ھمانطور که بين کاتوليک و  ی اش در عراق بين سنی و شيعه تفرقه میئخبرنگاران حرفه 

  ! پروتستان و بين مسيحی و مسلمان در جزايربالکان
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 سالم و بدون تبعيص و نابرابری طبقانی ساخته ۀ خبری از اين دست برای ساختن يک جامعبی بی سی و شبکه ھای

  !نشده اند آنھا برای دامن زدن ھر چه بيشتر به اختالف طبقاتی برپاشده اند

مريکا برای منحرف کردن مبارزات ستمديدگان در ايران، وقتی اامپرياليسم ۀ ھمان بی بی سی مکاری که در پی نقش

انی بود، سی آی ای توسط  ا سلطان را، که اتفاقا طرفدار جناح جنايتکار موسوی ھمتای جناح احمدی نژاد جندا آق

دار  ند، توسط يکی از مکارترين مستند سازھايش ميدانرسا  لباس شخصی اش در ايران به قتل میمزدوران

ندای طرفدار "و ! دھد ا به جناح جنايتکار خامنه ای جالد نسبت میشود، و قتل ندا ر مبارزات مردم ايران می

جناح  جنايتکار و ! کند به جھان معرفی می" سمبل آزادی"را " ه رياست جمھوری موسوی جالدجمھوری اسالمی ب

! کند را نُکشته است، کسی حرف آن نوکران امپرياليسم را باور نمی" ندا" سر دھد که او " ان غف"خامنه ای ھر چه 

چرا که سی و دوسال است که اين دوجناح نوکر امپرياليسم و ساير دسته ھای رژيم وابسته به امپرياليسم اسالمی در 

ايران دست در دست ھم در جھت منافع امپرياليستھای خون آشام انقالبيون واقعی را دستگير کرده، مورد شکنجه ، 

بکشد و تکه حال اگر احمدی نژاد جانی خودش را ! ت کرده استتجاوز قرار داده و آنان را قتل عام و سر به نيس

و نقش بی بی سی ھم ! کند؟ خير را مزدوران رژيم نکشته اند کسی باور می" ندا آقا سلطان "تکه کند و بگويد که 

در اين وسط مخدوش کردن صفوف مبارزاتی در ايران، منحرف کردن افکار عمومی از مبارزات ستمديدگان در 

  ! عنوان سمبل آزادی خواھی در جھان استه ب" ندا" نام ه  و ساختن سمبلی قالبی بايران،

يران،عکس خمينی جالد را  در ا۵٧آيا اين ھمان بی بی سی نيست که برای فريب توده ھا و منحرف کردن انقالب 

نی منفور و سگ دست داد، تا خمي و از طريق بارگاه رسانه ای خود به خورد توده ھای نادان می" ديد می"در ماه 

ھم  به آن بزنند تا " اسالمی"ردم ايران کنند و مارک آدم کشی  م۵٧آموز انگليس را سوار بر دوش انقالب پرشکوه 

اين فريب کاری ھا به نفع چه طبقه ! به چپاولگری شان در ايران از طريق دست آموزھای تاريخی شان ادامه دھند؟

يران رفسنجانی ھا جای ثابت پاسال ھا و خرم ھا و وھاب زاده ھای دزد و ای بود؟ مگر غير از اين است که در ا

چپاولگر دسترنج زحمتکشان را گرفتند؟ مگر غير از اين است که تمام اين فريب کاری ھا برای اين بود که دسترنج 

ين نبود که فقير کارگران را بازھم بدزدند و کارگر را زندانی و سر به نيست کنند؟ مگر اين فريب کاری ھا برای ا

  ھمچنان فقير بماند و چپاولگر چپاولگر؟ 

خورند به   بی بی سی مکار را میبرنامه ھای مردمیآيا اين بھترين زمان نيست که آن دسته از ناآگاھان که فريب 

 خود آيند و با ديدن واقعيت ھای کنونی در جامعه انگليس و وارونه جلوه دادن آن توسط بی بی سی به نقش بی بی

 کردن زندگی زحمتکشان و محرومان کشورمان پی ببرند؟ به نقش بی بی سی و امپرياليسم انگليس در سياه ترسی 

 ستم، جنايت، چپاول و غارتگری کشورھای ديگر توسط دولت جنايتکارشان پی ببرند؟ پی ۀدر صاف کردن جاد

 ما و ساير ملتھای تحت ستم امپرياليستھا ۀمديدمردم ست" ناجی"ببرند که امپرياليستھا و بلندگوھای مسموم آنھا ھرگز 

آزادی "آنھا ! خواھند پی ببرند که امپرياليستھا ھرگز برای ما آزادی انديشيدن و آزادی بيان و عقيده نمی! نيستند

نی ھای کنند تا کمپ خريد بنجل ھايشان، آزادی مصرف بی حد و مرز، آزادی اطاعت کورکورانه را ترويج می

 ما را به غارت ببرند و د و منابع سرزمينر چه بيشتر خون زحمتکشان را بمکنملتی شان بتوانند ھانحصاری چند 

  !خواه واقعی را توسط رژيم ھای نوکرشان به قتل برسانندھر آزادي

 و تونس و اال کنند چطور وقتی که جوانان در ليبيؤزنند نبايد از خود س اما کسانی که آگاھانه خود را به نادانی می

اما وقتی در انگليس جوانان از فرط بی عدالتی، نابرابری  !  انقالبشود يند اسم حرکت شان می آصر بيرون میم
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شود  کنند اسم شان می می.... کنند که جوانان مصر و تونس  طبقاتی، و تبيعض مضاعف ھمان کارھا را می

  !!جنايتکار بی مغز

 و ديکتاتوری عريانی نيست که رژيم نوکرشان جمھوری اسالمی آيا اين رياکاری امپرياليسم انگليس ھمان رياکاری

و رژيم قبلی شاه جالد به آن مشغول بود و ھست؟ مگر ھمين رژيم سرمايه داری اسالمی سی و دوسال نيست که 

 امپرياليستھا ۀت سلطحض و بردگی تي تبع،عليه نابرابری، بی عدالتیمحرومان، زحمتکشان، و تمام کسانی که 

 در زندانھای ۶٧ و ۶٢ و ۶٠کنند را نگرفته و شکنجه نکرد؟ مگر آنھا را در سالھای  کرده و می یمبارزه م

سرمايه ۀ رژيم دار و شکنج!  دھد  رسيده که نوکر به اربابش تذکر میئیسراسر کشور قتل عام نکرد؟ کار به جا

چرا حقوق بشر را در انگليس رعايت "ه گيرد ک داری اسالمی از يکی از اربابانش يعنی امپرياليسم انگليس ايراد می

  !؟ واقعا که وارونگی دنيا از حد بدر شده"کند نمی

اگر خشم و خروش محرومان در انگليس که شھرھای لندن، بيرمنگام، ليورپول، منچستر، را تاکنون به حالت تعطيل 

را س را ھم در خانه ھايشان ليدر آورده است، که باعث شده توريست ھا از انگليس به کشورشان برگردند، مردم انگ

ادارات و   در خانه بمانند،، قفل نمودهدھند که بی بی سی و ساير رسانه ھا ترويج می" غارت و دزدی"از ترس 

شھردار مضحک لندن " دعوا"خطر انداخته که در ھمين ه پُست تعطيل شود، يعنی که سود سرمايه داری را آنقدر ب

می نمايد، اگر تمام اينھا در " مقروض"ن زحمتکش را يگر ماليات دھندگا ميليون پوند د١٠٠بوريس جانسون 

 سرعت نوشته میه ، بئی اتفاق می افتاد، که افتاد،  اطالعيه ھای کيلوئی، مسلمان، افريقائیکشوری عربی، آسيا

 ۀ خطابشد، و ده ھا ھا ھم حکمرانده می" رژيم"شد، و تعويض  می" برجسته"بودن آن شورشھا " بی رھبر"شود، 

  !!ديگر

کند که اسم  تالش مذبوحانه می" مستقل"که حول محور " مستقلی"ون ايران به ويژه آن اپوزيسيون اما اپوزيسي

 ۀ کارگر ايران جا دھد، ھمان اپوزيسيونی که ھرگز حاضر نيست گوشۀرا در پلتفرم خود برای فريب طبق" کارگر"

ته باشد، ويا مکارانی مانند فرح ديبا ھمان انگلی که از غارت و چشمی به ماھيت امپرياليستھای مکار جنايتکار داش

ه گذارند ھمان انگلی که ب  دزد و مفتخورش را میۀدزديدن دسترنج کارگران ايران زندگی انگلی خود و خانواد

خاطر پول و شھرت توسط شوھر جالدش محمدرضا پھلوی جلوی دوربين ه عنوان حقيرترين و خوارترين زن ب

دلسوز "ت، و در سالروز مرگ شوھر جالدش زيونی مورد حقيرترين رفتار نابرابری حقوقی قرار گرفھای تلوي

فرستند،  و يا اپوزيسيونی که تا ديروز قلم از دستش  شود و برای آنان پيام ھای رياکارانه می ايران می" کارگران

 و ترجمه پشت سر ھم در سايت ھا بيرون تحليل....نمی افتاد"  و تونس و مصر و سوريهاانقالبات ليبي  "در مورد

 ئیرا پيشه کرده است، و يا ھمان سايت ھا" سکوت قبرستان"ز در مورد شورش محرومان انگليس داد، اما امرو می

" دخالت دول خارجی"قالبی که و يا اپوزيسيون  گذارند، که به بھانه ھای مختلف تيغ سانسور بر حلق نوشته ھا می

ی اينکار را بکنند که اتفاقا بسيار ام اينھا نه اينکه از روی ناآگاھداند، که البته تم  مجاز میرا" انقالب ليبی"در 

 چه در ايران و چه در ساير کشورھای تحت سلطه آن کاری ،آگاھانه  نسبت به ماھيت امپرياليسم و جنايات آن

 طبقه ۀمزدوران آينده و دشمنان قسم خورداين نوکران و " تقسيم صندلی"دليل آنکه مبادا فردای روزگاِر ه ب! ندارند

  ! کارگر ايران از طرف اربابان رژيم جمھوری اسالمی از قلم بيفتند

 کارگر در ۀ کالم آنکه امپرياليسم انگليس در پس ساير نيرنگھای جنايت بارش در حق محرومان و طبقۀخالص

به ز جامعه انگليس پس از حمله وحشيانه انگليس بر آن است که ھمانطور که آزادی ھای اجتماعی را يکی يکی ا

، بر آن *اعتراض و تظاھرات سلب نمود، مانند آزادی تجمع ،" مبارزه با تروريسم"افغانستان و عراق تحت عنوان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ن دولت و مجرمين اجتماعی بار ديگر به قوانين ضدکارگری خود اضافه ااست که مجازات مرگ را برای مخالف

شوند يا ماشين ھای   نمیموقع حاضر آن در محل ھای اعتراضی و شورش به پوليس ١۶،٠٠٠اگر امروز . نمايد

کشد تا به محل آتش گرفته برای خاموش کردن حريق خود را  آتش نشانی با وجود خلوتی حداقل نيم ساعت طول می

 بزند تا  دامنھر چه بيشترعليه شورشھای اخير را " نارضايتی"يکی از داليل آن اين است که جو برسانند،  

که البته پرواضح  .ی بدھندأبه بازگشت مجازات مرگ عليه مجرمين ر" رامی ھا و شورش اخيرآنا"معترضی به 

است که  اين مجرمين تنھا محرومان و زحمتکشان ھستند و نه مجرمين واقعی مانند تونی بلر و ديويد بالنکنت و 

" خواست مردم"  اساس ه کند که بننمايندگان مردم اعالو سپس پارلمان انگليس نيز از طريق ! کامرون و امثالھم 

  ! قانون مجازات مرگ به تصويب رسيد

تمام . تنھا بايد چشمھا را به ديد صحيح طبقاتی مسلح نمود! کند  ارتجاعی خود را عريان میۀامپرياليسم چھر

رود و  ان بيشتر بر باد می کارگر در انگليس روز به روز توسط قلدران و ستمگرۀدستآوردھای روشنفکران و طبق

و " جامعه جھانی"ين شرايطی آيا تصور در چن! بازگشت مجازات مرگ به قوانين انگليس يعنی ختم دست آوردھا

  توسط امپرياليستھا دشوار است؟ " حقوق بشر جھانی"اجرای 

اليسم و نقش آنھا در  چھره عريان امپرياليستھا نياز به درک درست از ماھيت امپريۀامروز بيش از پيش با مشاھد

کند تا دوستان و دشمنان  درکی که به ما کمک می! باشد غارت منابع ثروت و دسترنج زحمتکشان کشورھا می

کسانی که مبارزه با رژيم سرمايه داری اسالمی را جدا از مبارزه ! کارگران و محرومان را به راحتی تشخيص دھيم

 کنند می  که زندگی میئیکارگران و محرومان در ايران و در کشورھادانند بی شک جزو دشمنان  با امپرياليسم می

  ! باشند

   دھم آگوست دوھزار و يازدهصبا راھی

  

  !حقايق را بخوان و در پخش آن برای کمک به ھموطنت کوشا باش کنند؟ سربازھا برای چه شليک می *
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