
 

  !  در باره شورش جوانان  انگلستان
در طی چند روز گذشته، آتش خشمی که از یک منطقه فقير نشين لندن بر عليه 
پليس و جنایتی که انجام داده بود برخاست، خيلی زود به دیگر مناطق این شهر و 

 شهرهای انگلستان کشيده شد و به اين ترتيب به همگان نشان سایرسپس به 
ه صرفًا به یک امر مشخص و به مردم یک محل محدود نبوده داده شد که مسال

شرايط ظالمانه تراض جوانان و نوجوانان انگلستان،  موضوع اعی واصلعلت بلکه 
ای است که بورژوازی اين کشور با سياستهای اقتصادی خود و خشونت های 

 . پليسی بر مردم تحميل نموده است

 آگوست در مقابل اداره پليس ۶روز شنبه  زده شد که بعد از ظهرجرقه حوادث اخير در انگلستان در تجمعی 
مارک "این جوان که نامش . در اعتراض به قتل يک جوان سياه پوست سازمان داده شده بود" تاتنهام"محله 
گزارش های رسمی . و پدر چهار کودک بود چند روز پيش از آن به طور وحشيانه توسط پليس کشته شد" داگان

 مارک را در خيابانی بازداشت و در حالی که وی را روی زمين خوابانده بود با شليک ،است که پليسحاکی از آن 
 در جریان درگيری با پليس کشته شده "مارک داگان"البته قبًال ادعا شده بود که گویا . دو گلوله به قتل رساند

 رفتار  ومواقع توجيه گر جنایاتتحقيقات پليس که اکثر " مستقل"اداره موسوم به اداره ولی گزارش رسمی 
 که پليس در رابطه با اين جنايت به وحشيانه پليس انگلستان می باشد، در این مورد مجبور شد تا تایيد کند

  نفر بود،٢٠٠ که تعداد آنها حدودًا  و از جمله خانواده و نزدیکان قربانیتجمع کنندگان. آشکاری دروغ گفته است
عدالت " پالکاردهائی در دست داشتند که رویشان نوشته شده بود پليس تاتنهامضمن تجمع در مقابل اداره 

 توضيح جمعيت به "مارک داگان"آنها خواستار آن بودند که پليس در رابطه با بازداشت و قتل ". برای مارک داگان
دن خشم هر چه اما پليس با بی اعتنائی و حتی برخورد خشونت آميز خود با تجمع کنندگان باعث لبریز ش. دهد

در اینجا بود که تظاهر کنندگان خشمگين با حمله به اداره پليس و به آتش کشيدن ماشين های . بيشتر آنان شد
انگلستان و از جمله شهرهای بزرگی چون  گر حرکتی شدند که بزودی تمام لندن و چندین شهرآغاز، آن 

  . رفت و بریستول را فرا گ ناتينگهاممنچستر، بيرمنگهام، ليورپول،

 در ابتدا حقایقی چند در ارتباط با رویدادهای پيش آمده و علت بروز آنها در رسانه ها منعکس شد، اما برغم آن که
آنچه امروز در رسانه ها حاکم است، القائات دستگاه تبليغاتی دولت انگلستان است که با سازمان دادن هجوم 

شمگينانه چند روز اخير در تالش است تا آنرا شورش دزدان ، خشونت غير الزم گسترده ای بر عليه اعتراضات خ
آنچه در این تبليغات به حاشيه رانده می شود جنايت پليس در حق یک . و کار دسته های تبهکار جلوه دهد
نند همه می دا. الح مدافع قانون هم نمی باشدطاين نهاد به اص" شاهکار"شهروند جوان است که البته اولين 

او را در جلوی   بود، بيگناهی فرد که ساله برزیلی٢٧به سر یک کارگر با شليک  پليس که چند سال پيش،
 از نظر  ممکن استکشته شد که بهانه اين  تنها به او. چشمان حيرت زده مردم در جنوب لندن، به قتل رساند

  .بوده باشد" تروریست" یک پليس 

ره کرد که گزارشات موثق از کشته شدن تعداد قابل توجهی از بازداشت درعين حال باید به این واقعيت اشا
افرادی توسط پليس دستگير می شوند و پس از مدتی جنازه . شدگان در بازداشتگاهای پليس خبر می دهند

آنها به بستگانشان تحویل داده می شود، بدون آن که پليس خود را موظف به دادن توضيحی در مورد دليل مرگ 
در چنين شرايطی در عين حال جوانان و به خصوص جوانان سياه پوست به بهانه های مختلف در . راد ببيندآن اف

چنين واقعيت هائی است که . وال و بازرسی بدنی تحقير آميز قرار می گيرندئخيابانها از سوی پليس مورد س
اه تبليغاتی بورژوازی اما، دستگ .باعث انباشته شدن خشمی شدید در ميان جوانان انگليس گشته است

انگلستان به جای پرداختن به اين واقعيتها و توجه به اوضاع وخامت بار حاصل از سياستهای رياضت کشانه دولت 
ناکی که امواج وسيع اخراج ها و بيکاری گسترده جوانان در زندگی آنها بوجود آورده است، سعی کرده و نتايج درد

که مورد تائيد اکثر مردم هم نمی  ت پيش آمده در جریان اعتراضات اخيراست بعضی از حرکت های کور و نادرس
باشد را برجسته نموده و با دست آویز قرار دادن آنها افکار عمومی را برعليه جوانان خشمگين از شرایط ظالمانه 

  .حاکم بر جامعه تحریک نماید

مگان قرار داد در همان حال وحشت حوادث اخير در حاليکه خشم جوانان از وضع موجود را در مقابل چشم ه
وحشتی که خود را در . یش را نيز به نماش گذاشتوهيئت حاکمه اين کشور از به هم خوردن نظم موجود خ

. گسيل هزاران پليس به خيابانها و در برخورد های غير قانونی با دستگير شدگان به آشکاری نشان می دهد
آن است که با الپوشانی دالئل اصلی رويدادهای اخير و کتمان امروز تمام کوشش طبقه حاکمه در انگلستان 

نقش پليس در شکل گيری آنها، در پرتو تبليغات تحریک آميز خویش رویدادهای اخير را به دستاويزی جهت تشديد 
  .فشار به مردم تبديل کند
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