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شورش در بریتانیا بزرگ فقط یک عالمت از بحران عمومی کا پیتالیسم است .مارکسیست ها اجازه ندارند همراه
بورژوازی و عاملین آنها در کر ریاکارانه شان شرکت کنند .وظیفه ما یافتن راهی است برای رسیدن به جوانان،
برای کمک کردن به آنها در یافتن راه صحیح ،راه انقالبی ،راه بازسازی سوسیالیستی جامعه.

شبیه یک منطقه جنگی
رهبر قبلی حزب محافظه کار بریتانیا مارگارت تاچر( اکنون مادام) یک بار گفته بود « :چیزی به نام جامعه وجود
ندارد» .سه دهه بعد از آن جامعه موجودیت خود را شدیدان به طبقه حاکمه بریتانیا یادآوری کرد.
در مدت  64ساعت موجی از شورش تمام بریتانیای بزرگ را لرزانیده است .برای سومین شب در لندن آتش زبانه
می کشد ،موجی از ؼارت و بی نظمی سراسر شهر و حومه را در بر گرفته است .در حمله پلیس صد ها جوان
دستگیر شده اند ،ماشین ها ی پلیس در آتش می سوزند و صدمه دیده اند ،بوتیک ها ؼارت می شوند ،در صبح امروز
قسمت های بسیاری از شهر بیداری خویش را با نظاره به صحنه هائی از یک شهر که بیش از همه چیز شبیه به یک
منطقه جنگی است ،برگزار نمود( .در این شورش ها بر طبق گزارشات بی بی سی تا کنون  7نفر جان خود را ار
دست داده اند .مترجم 35 -آگوست)
مشکل در روز  7شنبه هنگامی شروع شد که یک مرد جوان سیاه پوست به نام مارک دوگان در محله تاتنهام در شمال
لندن بوسیله گلوله پلیس به قتل رسید .اینکه این اتفاق چگونه روی داده است ،هنوز کامل ان مشخص نیست .اما آنچه
که روخداده است جزئی از جستجو وعملیات« برنامه ریزی شده» ای است که پلیس به دنبال پیدا کردن سالح و
جرائم در مناطق آفریقا و کارائیب نشین لندن بوده است .چنین اقداماتی به تحریک احساسات شهر وندان منجر شده و
این محالت را به طرز ناعادالنه ای به سیبل برای پلیس نموده است.

پیدا است که که پلیس یک لیموزین را که آقای دوگان در آن نشسته ،از حرکت باز می دارد .اولین اعالمیه پلیس اعالم
میکند که او در یک درگیری مسلحانه به قتل رسیده است ،که او یک سالح دستی داشته است ،که او به طرؾ پلیس
شلیک کرده است .پلیس دروغ می گوید .اکنون تحقیقات نشان داده است که هیچ درگیری مسلحانه ای وجود نداشته
است .فقط دو گلوله شلیک شده اند که هر دو از اسلحه پلیس بوده اند .این تالش دست و پا چلفتی پلیس ،برای توجیه
قتل آقای دوگان بمثابه بنزینی بود که بر روی شعله های آتش بپاشند.
مردم محل به رهبری خانواده مارک دوگان در روز شنبه در یک اعتراض دسته جمعی در مقابل ایستگاه پلیس در
منطقه ناتنهام ،در خواست دلیل کشتن وی را داشتند .جوابی از کسی شنیده نشد و تظاهرکنندگان ساعت ها در انتظاری
بیهوده بسر بردند .اما این خیلی زود به انفجاری از شورش تبدیل گردید .این جرقه ناگهانی درست نشانی مشابه از
عمل جنایتکارانه پلیس نسبت به قتل یک دختر  38ساله بود .عصبانیت به محله چوب سبز( )Wood Greenو تاتنهام
حال ( )Tattenham Haleمنتقل شد.در جواب اینکه چرا چنین شد؟ یک مرد جوان که صورتش را پوشانیده است می
گوید  " :پلیس قدرت زیاد دارد ،و آنها از آن استفاده می کنند .این اشتباه است ،مرد».
در هر صورت خیلی زود آن سئوالی که پلیس در باره عکسبرداری ایجاد کرده بود ومی خواست با آن علت مرگ را
تیر و تار کند ،بعقب زده شد و از اذهان زدوده شد و جای آنرا یک احساس عمومی نفرت و بیزاری از خشم و نا
امیدی ،خیابان ها را در محالت فقیر نشین که بیکاری و فقر در آنها بر روی هم تلنبار شده است در برگرفت .اهالی
این محالت بیشتر از همه سیاه پوست هستند .شورش روز و شب یکشنبه کاراکتر متفاوتی با شورش روز شنبه داشت.
شورش در محله تاتنهام را جوانانی آؼاز کردند که مورد خشونت و تجاوز پلیس قرار گرفته بودند .ولی این فقط قله ا
ی بود از یک کوه یخ خیلی بزرگ که اکنون به یک کیفیت متفاوتی تبدیل شده است.
بی بی سی گزارش می دهد " :مردم در ماشین های خویش نشسته اند ،جوانان سوار بر دوچرخه ،تو بدنبال آنها نشانی
از ویرانی می بینی که از خود به جا گذاشته اند .همین که تو خود را به یک مکان می رسانی ،آنها خیلی سریع به
مکان دیگری منتقل می شوند.
پلیس برای رسیدن به آنها از بهترین شیوه ها استفاده می کند .تو می بینی که ماشین ها ئی عقب و جلو می روند،المپ
های آبی چشمک می زنند ،پلیس های ضد شورش از ماشین های نظامی بیرون می ریزند .ده دقیقه دیگر آنها باز
داخل ماشین ها می شوند تا به محله دیگری انتقال داده شوند .اصلی ترین کارشان خاموش کردن آتش سوزی ها است-.
استعاره -خود را به سراسر لندن گسترش می دهد.
شورش گسترش می یابد
در شمال لندن شروع شد .آنجا شیشه های فروشگاهها
درگیری و زد و خورد در شب یکشنبه از اینفیلد
شکسته شدند و یک ماشین پلیس صدمه دید .اما روز دوشنبه شورش خود را چون یگ گلوله آتش به مناطق بسیاری
گسترش داد :هاکنی ( )Hackneyدر شرق ،الینگ ( )Eilingدر ؼرب  ،والتسهام تاون ( )Walhamstownو والتهام
فورست ( )Waltham Forestدر شمال لندن و به کالپهام(  ،)Claphamکرویدون(  ،)Croydonلیوزهام( )Lewisham
و بریکستون( ) Brikstonدر قسمت های جنوبی شهر.
()Enfield

تعداد زیادی از جوانان به بیرون از منازل به خیابانها رفته اند ،مؽازه ها و بوتیک ها حتا در قسمت های بزرگی از
مرکز شهر لندن در محله پر از توریست آکسفورد سیرکوز به آتش کشیده و ؼارت شده اند .گزارش هائی وجود دارند
که می گویند جمعی  422نفره از جوانان مؽازها را در کالدهابور النه( ) Coldharbor Laneو های استریت (
) High Streetدر بریکستون ؼارت می کنند در حالی که پلیس های زیادی وجود دارند ،درست مانند نمایش شورش
بزرگی که در دهه  3842اتفاق افتاد.
خبر نگار بی بی سی در لندن پاریک او براین می گوید که در بریکستون او شاهد نبرد پلیس و ؼارتگران بوده است
 .او دیده است که آنها مؽازه ها را آتش زده و ؼارت کرده اند " .آنها ویل یام هایل ( مؽازه وسائل ورزشی) را
شکستند ،آنها ظروؾ زباله را به آتش کشیدند.
" و اکنون آنچه که می بینیم اینکه شب خود را توسعه می دهد و تمام وقت درانتظار تکرار شدن انبارباروت های
استریت در بریکستون باید بود.
عکاس پرس آسوسیون لویس والد دیده است ؼارتگران پلیس را زده اند.

او گفت « :یک دویست نفری جوانان شورشی و ؼارتگر بودند ،پلیس رفت داخل که آنها را بیرون نماید ،در بیرون و
در خیابان یک نبرد بزرگ در جریان بود.
« جوانان سنگ و قوطی پرت می کردند و یک جعبه کاؼذ در آتش می سوخت .آنها از آتش خاموش کن ها استفاده می
کردند تا پلیس را از مؽازه بیرون کنند و دوباره به آنجا برگشته وبه بیرون آوردن اشیا ادامه دهند».
مشابه این صحنه ها از مناطق زیادی گزارش شده اند .در کریدون در جنوب لندن یک مؽازه مبل فروشی چندین
ساعت در آتش می سوخت.
مسافرین زیادی بر اثر بستن چند ایستگاه قطار زیر زمینی دچار زیان و ضرر شده اند .خط های اتوبوس را پلیس از
دور خارج کرده برای اینکه جلوی گسترش شورش را بگیرد .پلیس خیابانها و راهها را می بندد و اعالم می کند «
رفت و آمد ممنوع است».
در همه جا نشان از ضعؾ وبی قدرتی پلیس را می توان دید .درطی سه شبانه روز شورش در اؼلب مواقع آنها
اعالم کرده اند که نقش شان مانند نقش تماشا چی بی کمکی است" خود مختاری شورشیان و ناتوانی آنها در اینکه
کاری انجام دهند .هر کوششی از جانب آنها برای اینکه اقدامات دفاعی سازمان دهند -حتا برای اینکه دزدان را
دستگیر نمایند -با تهدید داشتن نتایج جدی بعدی روبرو می گردد.
بازرس متروپلیتان کریستن جنیس می گوید « :افسران از درجه نفرت و خشونتی که بر علیه آنها اعمال می شود،
شوکه شده اند ».تا کنون  57افسر پلیس زخمی شده اند که  5نفر افسر در حال تعقیب برای دستگیری کردن شورشیان
در والتهام فورست بودند که یک ماشین با آنها برخورد کرده و زخمی می شوند .در منطقه ای نه چندان دور از آن
منطقه ای که من در لندن زندگی می کنم .یک ماشین پلیس در شمال لندن در اسلینگوتون مورد حمله قرار گرفته است.
صحنه هائی بر شیشه تلویزیون می بینی که بیشتر به صخنه های جنگ داخلی لبنان در  52سال قبل شبیه است تا لندن
در نیمه ی آگوست .4233
جنایتکاران و جنایت
به طور ناگهانی و ؼیرمنتظره طبقه حاکمه بریتانیا کلیه های تابستانی خویش را با ترس و لرز ترک می کند .در یک
صعود نا زیبا ،رهبران بزرگترین احزاب خودرا به باال می کشند ،آنها تعطیالت خود را ناتمام گذاشته و با عجله خود
را به لندن می رسانند که تا یک نوع کنترل اوضاع را به شما نشان بدهند .اما ،کنترل خیابانها حداقل در اوضاع
کنونی از انتظاربدور است .اکنون آرامش گوئی مرده است.
عکس العمل احزاب رسمی بریتانیا در جهت قابل پیش بینی بود .کیت مالتهاوس معاون شهر داری در لندن و سخنگوی
اتوریته پلیس متروپولیتان  ،مضطرب از تأثیری است که حوادث لندن در تصور تماشاچیان بازی های المپیک در
پیش است راخواهد داشت .او صحنه های دو شب از آخرین شب ها را « دافع و شوکه کننده« توصیؾ می کند و می
گوید که پلیس کارش را به خوبی انجام داده است.
او افزود « :البته انسانهائی در این شهر وجود دارند که متأسفانه ،بطور واقعی در خشونت ؼرق شده اند ،آنها بدنبال
پیدا کردن امکانی برای دزدیدن و ؼارت هستند ،ساختمانها را به آتش بکشند و یک حس ناامنی و هرج و مرج
بیآفرینند ،بدون در نظر گرفتن اینکه آنها آنارشیست هستند یا قسمتی از باند و ینگ های سازمان نیافته از جوانان فقط
وحشی ،صادقانه بگویم که دوست دارند یک جفت کفش جدید برای تمرین داشته باشند».
وزیر امور داخلی ترسا مای خیلی زود آنها را دارای اختالالت روانی دانسته و مجرم  ،او آنها را متهم به " فقط
جنایتکار" نمود ،و همه آنها را به مسئولیت در جرم و جنایت مفتخر نمود که باید همه آنها را با قوت و توان قوانین
و دستگاههای قانونی مجازات کرد .وی گفت « :دیشب باز پلیس ها جان خود را به خطر انداختند برای اینکه از جان
ساکنان لندنی و اموال شخصی شان مواظبت کنند.

« ساکنین لندن این را روشن کرده اند که هیچگونه عذری برای خشونت وجود ندارد ،ومن به تمام اعضای جوامع
محلی اخطار می کنم که به طور متمرکز با پلیس همکاری کرده و آنها را کمک نمایند که تا این مجرمان و جنایتکاران
را تحویل قانون دهند ».البته این عنصر جانی همیشه در جامعه سرمایه داری وجود دارد .مارکس در مانیفست این
عنصر را به "طبقه خطرناک" تشبیه می کند و می نویسد  « :لومپن پرولتاریا ،این تفاله های پاسیو اجتماعی چون
چوب های خیزران به اعماق الیه های پائینی جامعه قدیمی پرتاب می شوند".
در میان چنین تیپی در اجتماع ،موجودند کسانی که مهرعنصرمجرم و جانی خورده و همیشه آماده اند که ؼارت کنند
و به آتش بکشند .و همچنین وجود دارند جنایتکاران حرفه ای .اما اکثریت بزرگی از هزاران انسان جوانی که در
تظاهرات شبانه فریاد کشان و دادخواهانه شرکت نمودند از این تیپ انسانها نبودند .بدون تردید مجرمان و جنایتکاران
نیز وجود داشتند و اما آنها اقلیت کوچکی بودند .این اکثریت بزرگ با مالحظات دیگری به خیابان ها آمده اند.
آیا چنین شورش هائی ربطی با مشکالت اجتماعی و اقتصادی بریتانیا دارند؟ آیا چنین شورش هائی می توانند تأثیری
روی این وضعیت بگذارند؟ آیا ارتباطی بین این حرکات با درجه باالی بیکاری در میان جوانان و بویژه جوانان
سیاه موجود است؟ شاید این ها از کاهش های شدید که دولت لیبرال -دموکرات (  )Lib-Demانجام داده است ناشی
شده باشند که باعث پائین آوردن شدید استاندارد زندگی اکثر شهر وندان شده است؟ و که سنگینی اش به طور خیلی
نامناسبی بر بازوان و پیکر خم شده ی فقیرترین قشر جامعه افتاده است .چه رابطه ای بین شورش ها با ایست های
راسیستی که پلیس در هر اتفاقی جوانان سیاه و آسیائی را نشانه می رود ،موجود هست؟
نه! رهبران سیاسی همه متحد القول هستند که این فقط " جرم و جنایت تمیز" است و عامالن باید بوسیله قانون به اشد
مجازات برسند .ما در این جا با منتالیته پلیسی در خشن ترین و نادانانه ترین حد ممکن سر و کار داریم .این تفکر که
هزاران تن از جوانان به خیابانهای می ریزند و پلیس را مورد حمله قرار می دهند ،برای اینکه می خواهند یک جفت
کفش نو برای تمرین داشته باشند ،کوهی از حماقت را در خود پنهان دارد .و اگر آنها همه مجرم و جنایتکار هستند باید
آنها از قبل بوده باشند .چرا شورش حاال اتفاق می افتند و نه دو،پنج و یا ده سال قبلتر ؟
اجازه بدهید برای اینکه یک وزیر امور داخله عضو حزب توری توان فهم و درک داشته باشد ،سئوال را ساده
کنیم.اگر یک نفر جوان کاری با حقوق مناسب داشته باشد ،او دیگر نیازی ندارد بمؽازه ای دستبرد بزند برای اینکه
یک جفت کفش جدید برای تمرین داشته باشد .بگذارید از زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم .برای مدیران بانک ها
واقع ان هیچ دلیل موجهی موجود نیست که داخل مؽازه ای گردند و فروشنده را مجبور کنند که پول صندوق را بدهد،
برای اینکه بتوانند یک جفت کفش تازه برای تمرین داشته باشند ،آنها انگشت خود را در صندوق خیلی بزرگتری
دارند -صندوق ملی  ،که میلیاردها پوند از پول عمومی در طبقه های خود نگه داشته ،این در حالی است که به مردم
فقیر و نیازمند اعالم می شود که برای یک جفت کفش و سرپناه پولی در بساط نیست .اینکه بانکداران برای چنین
دزدی ها ئی محاکمه و محکوم نمی گردند ،بهمین دلیل ساده است.
جامعه ی سرمایه داری یک جامعه بیمار است ،و این جامعه یک بیماری اخالقی را خلق و گسترش داده که حاصل آن
یک بازار زهرآلود است  .این بازار بذر هر نوع جرم و جنایتی را شکوفا کرده است .در این جامعه و با وجود این
بازار بزرگترین جنایت کاران هستند که شکوفا شده ،رشد می کنند ،فربه و چاق می شوند و ثروت انباشته می کنند.
این جنایت کا ران لرد نامیده می شوند و در باالها زندگی می کنند ،و این دزدان کوچک هستند که جایشان در حاشیه
شهر است و در آنجا زندگی می کنند ،آنها در تقال و تالش هستند که زندگی خویش را بهتر کرده و خود را در هرم
جامعه ارتقاء دهند .این ها این ارتقاء یافتگی را در انجام اعمال فردی می دانند ،و براستی چه کسی در نهایت مهمان
با عظمت بریتانیا با عظمت و با اقتدار می شود؟

سولن مقنن بزرگ آتنی یک بار گفته بود « :قانون مانند تار عنکبوتی است که کوچک ها در آن زندانی می گردند و
بزرگان آنرا پاره می کنند» .مطبوعات علیه شورشیان دست به کار شده اند ،آنها می ؼرند و می نویسند که یک عده
حریص و طمع کار و سیری ناپذیر هستند که بدنبال یک جفت کفش نو برای تمرین های جدید اند .اما یک لحظه صبر

کنید و ببینید که آیا در این منطق شما اشتباهی موجود نیست؟ یک سیاه کوچولوی فقیر و بی شانس و خانه خراب به
زور وارد یک بوتیکی در بریستون برای برداشتن یک جفت کفش تمرین میشود ،جایش در زندان است .اما اگر یک
مدیر بانک بدشانس خرابی باال آورد و اقتصاد ملی را بر باد داد ،جایزه های میلیونی باز هم از صندوق ملی بعنوان
پاداش در انتظارش است.
طبقه سیاسی کشور( )3بر علیه جرم و حرص و آزی هستند که در خیابانهای بریستون و هاکنی اتفاق می افتد ،آنها
جرم را تکفیر کرده و عامالن را مستحق سخت ترین مجازاتها می دانند .اما این سیاست مداران چه راه درستی برای
جوانان ما در بریتانیای کبیر و یا هر جای دیگر از کره خاکی دارند؟ بفرمایند این بلندگو و مجلس و این هم جوانانی که
با شوق و از ته دل منتظر شنیدن نصایح و راهنمائی های عالی جنابان (لردها) هستند .این ها همان خانم ها و آقایانی
هستند که همین چندی قبل متهم به دروؼگوئی ،خیانت و تقلب شدند .آنها مبالػ هنگفتی از اموال عمومی را دزدیدند تا
با آن آپارتمانهای شیک را در مرکز لندن تعمیر کنند ،قبض و رسید های جعلی برای تعمیر لوکال هائی تحویل خزانه
داری عمومی دادند که موجود نیستند و حتا مدعی رنگ آمیزی دیوارهای اطراؾ قصر ها ی ناموجود شدند .اگر این
ها جرم ،حرص و آز نیستند ،پس چی هستند؟
و آیا  ،درست مانند آنها این ار بابان جراید و مجریان تلویزیونها این همان فواحش نیستند که اکنون فریاد می کشند و
خواستار ریختن خون جوانان  :جوانان " جانی" در بریتانیا هستند؟ آیا خود این وسائل دسته جمعی و نویسندگان و
روزنامه نگ اران قلم به مزدشان نیستند که مجرم هستند که در هنگام قتل یک دختر نوجوان ( 38ساله) با پلیس ساختند،
خبر جعلی دادند و از پلیس موبایلی مجانی بعنوان رشوه گرفتند ،به زور و فشار خود را وارد کامپیوتر شهروندان
عادی می کنند و سرک می کشند و آنها را برای اخاذی کردن تحت فشار قرار می دهند .همین حاال پرونده دادگاهی
دارند .که این فشار دیگر به باالترین مقامات مملکتی نیز رسیده است .آیا واقع ان در مقایسه با این ینگ های روزنامه
نگار و اربابان جراید و مدیا و مجرمین هاکنی وبریستول ،آنها بره های کوچولوی بی دفاعی نیستند؟

آیا ما اغتشاشات را نادیده می گیریم؟
آیا مارکسیست ها شورش ،اؼتشاش ،ؼارت و صدمه رساندن را نادیده می گیرند؟ نه ،البته که ما چنین کاری نمی
کنیم .ما سرطان را نیز تاب نمی آوریم .اما ،همچنانکه همه می دانند اینکه سرطان را محکوم کنید ،بهیچ وجه کافی
نیست .ضروری و الزم این است که در مورد علل بروز سرطان تحقیق شود تا بتوان سرطان را با داروی مناسب
درمان نمود .برای سرطان باید چاره اندیشید.
ما شورش و اؼتشاش را رد می کنیم .اما این نپذیرفتن ما هیچگونه شباهتی با خیانت تنفرانگیز با بوی گند طبقه
بورژوازی ندارد .ما آنرا رد می کنیم ،زیرا که این اقدامات به نظر ما بی معنی و مفهوم هستند و اینکه این اعمال قادر
به حل مشکالت جوانان نیستند که هیچ بلکه آنها را بدتر نیز می کنند .آیا آتش زدن شرکت و ؼارت بوتیک ها می تواند
مشاؼل جدید و بیشتری برای جوانان خلق کند؟ ما آنها را از این جهت نیز رد می کنیم که قربانی این نوع اعمال در
مرتبه اول خود مردم فقیر هستند ،مانند خود شورشگران .بوتیک ها ئی که ؼارت شده اند و شرکت هائی که سوزانده و
ویران شده اند ،برای جامعه رسمی نگرانی های کوچکی ایجاد می کنند ،آنها را خود جمعیت محالت فقیر نشین اداره
می کنند .ثروتمندان در محالتی مانند هاکنی و بریستون زندگی نمی کنند .آن جنایت کارا ن بزرگ از تنزل دادن قانون
و نظم موجود هم صدمه و ضرری نمی بینند ،که آنها در جای امنی زندگی می کنند و صحنه را نظاره می نمایند ،که
آنها در محافظت پلیس هستند ،که پلیس دیشب محالت فقیر نشین لندن ( محالت بیشتر آشوب زده – مترجم) را ترک
کرده و بدون نگهبان گذاشته و رها کرده بود.آن خانواده های فقیر و رها شده هستند که بر اثر حماقت آتش افروزان بی
روح بیشترین صدمه را می بینند و هستی شان خاکستر و دود می شود .این حقیقت ان یک جرم و جنایت است .اما باید
پرسید بانی و مسبب اصلی کیست؟ ()4
و اما بیشتر از همه  ،ما از این نظر این شیوه ها و متدها را قبول نداریم که در دست طبقه بورژوازی و برای سالح
های تبلیؽاتی شان انباری از باروت و فشنگ تدارک می بینند .آنها با تبلیػ این اعمال سعی می کنند که تمام تالش

جوانان و ؼیره که برای آفریدن یک جهان بهتر انجام می گیرد را سیاه کنند .این زمینه را برای سم پاشی مطبوعات
آماده می کند که بتوانند تمام جوانان را در بریتانیای بزرگ مجرم به حساب آورند که آنها را را در مجموع مجرم و
جانی بنامند ،برای چه؟ برای اینکه یک عده اقلیت وبیروح ( )5و مجرمین واقعی که همیشه در کمین هستند تا از
شرایط آماده برای آتش زدن و ؼارت اموال استفاده کنند.
همین اآلن مرتجعین سرمایه دار دارند از این شرایط سوء استفاده کرده و در حال گذراندن و مرعی نمودن اقدامات
سختگیرانه هستند .در صبح امروز داوید کامرون نخست وزیر ورهبر حزب توری یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار
کرده و در آن بر این طریق و روش به پیش تاخت و همه اتفاقات این چند روز اخیر را « جرم و جنایات ساده» نامید.
او قول داد که مرتکبین را با تمام قدرت « با استفاده با قدرت از قانون» « ،وکه» «دادگاهها باید عجله کنند »،برای
اینکه بسیاری از آنها را روانه زندان نمایند  .اسکای نیوز یک کمپین پر از کینه و دردآلود را شروع کرده است که
بله ،پلیس باید اجازه داشته باشد که از گاز اشک آور و گلوله پالستیکی استفاده کند ،که ارتش باید خیابانها را قرق کند.
نیروی ارتش را به خیابانهای بیآورید.
اگر جنبش طبقه کارگر وظیفه و مسئولیت خویش را می شناخت باید از مدت ها قبل اقداماتی را در دستور می گذاشت
که جوانان و بیکاران را می توانست سازمان دهد ،که آنها را به کارگران سازمان یافته نزدیک می کرد .اما رهبران
اتحادیه های کارگری شیو ه های بؽایت کوته فکرانه اتخاذ می کنند .آنها هیچ اقدام و برنامه جدی را در دست ندارند که
کارگران ؼیر سازمان یافته را سازمان دهند)6( .
ازطرؾ دیگر هنگامی که به رهبری راست رو حزب کارگر نگاه می کنی ،آنها هزاران مایل از واقعیت خام زندگی
جنبش طبقه کارگر بدورند .حزب پارلمانتاریست کارگر پر از شخصیت و کاریریستها ئی :وکال ،پزشکان ،اقتصادانان
و امثال هم ،که هیچ درکی بعلت زندگی و جایگاه اجتماعی شان از اینکه چطور یک جوان فقیر با آن حقوق بیکاری
زندگی می کند ،ندارند .دیشب خبر داده شد که اد ملیبند ( ( ، )Ed Milibandرهبر حزب کارگر مترجم) خیلی با عجله
از کلبه تعطیالتی خویش در داوان ( )Dovanیکی ااز زیباترین مکانها در حال برگشت به لندن است .من هنوز
اطالعیه او را در مورد "شورش" ندیده ام .اما ،من از همین اآلن می دانم که او چه می گوید .یکی از اعضای
"کارگر" حزب کارگر از بیرمنگام ( که آنجا نیز شورش بوده) گفت که "رسیدگی به همه اقداماتی که بوسیله دستۀ
مشترک جنایتکاران انجام گرفته بوسیله قانون با تمام قدرت باید پی گیری گردد .و ؼیره و ؼیره" .می توان گفت که
این درست همان ملودی و با همان متنی است که بوسیله حزب توری نواخته می گردد.
جوانانی که صدائی ( در احزاب رسمی  -مترجم) ندارند ،که به حال خویش در دست بی رحمی های کاپیتالیسم
وحشی رها شده اند ناعالج هستند که زیر یوغ سرمایه زندگی نموده و تأثیرات مخرب بحران سرمایه را بر زندگی
شان ببینند ،که درد بی مسکنی و بی تفریحی را تحمل کنند ،آنها می باید خود نتایج خود را گرفته و جمع بندی نموده و
خود را برای رویاروئی با این نتایج آماده نمایند.
در یک طرؾ آنها خود را با تبلیؽات شبانه روزی تلویزیون که زندگی خوب را حق آنها می داند ،روبرومی بینند ،اما
در واقعیت آنها به طرزی خیلی رادیکال از آنها محروم شده و به بیرون انداخته شده اند .بوسیله تبلیؽات دیوانه وار،
آنها برای پیوستن به حزب خوشبختی ،حزب مصرؾ فرا خوانده می شوند ،اما درست در لحظه ورود  ،درب ورودی
با قدرت پیشانی شان را نشانه می گیرد .آنها با پیشانی زخمی و خون چکان به آلونک های مخروبه حاشیه شهر های
زیبا بر می گردند.
آنها از خود می پرسند که و این سئوالی درست و به جا است « ،چرا ثروتمندان همه چیز دارند و ما هیچ چیزی
نداریم؟» ،اما در نبود یک حزب انقالبی ( )7که بتواند به آنها نشان دهد که آنها چگونه می توانند امکانات عمومی
ؼصب شده را آزاد کنند و کل جامعه را بازسازی نمایند و خویش وهمه بی چیزان را که بر گاری فقر سوارند،
نجات دهند و زندگی شایسته انسان با استاندارد باال را برای خود وهمه فراهم آورند ،آنها به ناچار نجات خویش را در
اقدامات وانجام اعمال فردی می بینند  :اینکه سعی کنند ،چیزهائی که ندارند از بوتیک ها و ...بردارند ،این درست
همان اتفاقی است که دیشب رخ داد و ما دیدیم .این واقع ان تأسؾ آور و رقت انگیز است ،اما چیزی واقعی و اجتناب
ناپذیرمی باشد .این فرآورده ای است که سرمایه داری و اخالق بازار تولید کرده است .نتایج جامعه سرمایه داری

وبازار بیش از این نیست .کاپیتالیسم به انسانها آموزش می دهد که خود خواه و طمع کار باشند ،زیرا که طمع
کاری،خود خواهی و زیادخواهی قوی ترین نیروی پیشروی سیستم سرمایه داری هست .بر نظام سرمایه داری ،
بعنوان یک رابطه اجتماعی قانون جنگل حاکم است .در آنجا باید قوی ها پیروز باشند و ضعیؾ ها را زیر پا لگد مال
و له کنند .درست با چنین منطقی است که اقتصاد کنونی چرخ اش می گردد و پیش می رود .چرا مردم عادی که به
چنین شیوه ای عمل می کنند و رفتارشان را براین اساس سازمان می دهند باید محکوم گردند؟
حقیقت ان شورش ،عصیان ،اؼتشاش و ...یک عالمت و نشان روشنی از خشم فروخورده بی قدرتان است .آری برای
چند شب شورشیان سر مست از حس ساختگی و دورؼین قدرت بودند .آنها مست بودند ،اما نه تنها از نوشیدن
مشروبی که ؼارت کرده بودند بلکه بیشتر از همه بر اثر آدرنالینی که بیشتر از همه مواقع و همیشه در هنگام فعالیت
های توده ای ترشح می شود .بچه ها فکر می کنند که این خیلی با حال است ،آنها می گویند « :این بهتر از دیدن یک
مسابقه فوتبال است» ،این ارزان تر است.

اما این هم درست مانند تأثیری که بعد از هر مستی به انسان دست می دهد ،خیلی زود ناپدید می شود .این را ما در
روشنی دیروز شاهد اش بودیم که فعالیت های دیشب نشان از چیز دیگری داشت .دستگاههای دولتی که بر اثر فشار
زیاد باالنس شان را از دست داده اند ،مطمئنن باالنس خود را دوباره بدست می آورند .شهر ها را با برنامه پاک می
کنند و شهر دو باره محله به محله ،خیابان به خیابان ،خانه به خانه چهره عادی بخود خواهد گرفت .دستگیری ها انجام
می گیرند .دادگاهها بر قرار می گردند و خیلی از آن جوانانی که دیروز تصور می کردند که امشب آقای خیابان
هستند ،قیمت سنگینی را می پردازند.

انفجاراجتناب ناپذیر جدید
بحران سرمایه داری تا کنون باعث تظاهرات توده ای ،اعتصابات و اعتصابات عمومی کشور به کشور شده است .این
بحران دلیل واقعی و حقیقی انقالب عرب که تا حاال دو دیکتاتور را سرنگون نموده و همجنان در حال سرنگون کردن
است ،می باشد .در یونان و اسپانیا صد ها هزار انسان را از خانه های خویش خارج و به خیابانها کشانده است .حتا
اسرائیل را نیز بی نصیب نگذاشته و دچار تظاهرات توده ای نموده است)8( .
شورش های بریتانیا را باید جزئی ازاین تصویر کلی دید  .این درست که ناگهانی بودن و شدت عمل و ابعاد زودگستر
آنها جامعه رسمی را تعجب زده نمودند .اما در واقعه آنها کامل ان قابل پیش بینی بودند .سرمایه در آؼاز مرگ خود
تمام جوانان را محکوم به مرده زنده بیکار کرده است .میلیونها انسان در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند و خانه های
اجتماعی ؼیر کافی هستند .این در حالی است که میلیونها خانه ی آماده وخالی موجود هستند ویا اینکه بوسیله بانک
ها و اعوان و انصار سرمایه تسخیر شده اند .خانه های اجتماعی ساخته می شوند ،اما فقط ثروتمندان توان خرید
بیشترین آنها را دارند حتا اگر چه در لندن خانه مسکونی به طور متوسط کم باشد .در زیر پوستۀ به ظاهر آرام و با
نظم جامعه بریتانیای بزرگ دریائی از نفرت و بیزاری موجود بوده ،هست و از اعماق جامعه جوشید .برای دهها
سال جامعه چشم خود را بر روی واقعیت کثیؾ خود بسته بود و نسبت به آن کور شده بود ،می دانید که آن واقعیت پر
از چرک و کثیؾ چیست؟ آن  ،وجود گتوهائی (حصیرآباد ،حلبی آباد ،زاؼه و آلونک نشین ها) چنان آلوده به کثافات و
با فقری عمیق و بدهکاری رسمیت یافته که واقع ان دل هر بیننده ای را به درد می آورد که در آنجا مواد مخدر و
اسلحه خیلی بیشتر از بهداشت و درمان مورد نیاز ،آموزش و محل تفریحات سالم در دسترس است.
در مرکز لندن پول به قدر کافی و خیلی زیاد موجود است که در آنجا بانک ها و مدیران اش بر آن چنگ انداخته اند و
بین خودشان بعنوان سود سهام ،اضافه حقوق و بونوس به صورت اسکناس رسمی کشور تقسیم می کنند .اما پولی
برای یک زندگی نیمه شهروندی در بریستون موجود نیست.

این یک تفسیر جدید و جالب ازبیبل کتاب مقدس است « :.زیرا اوکه دارد ،به او باز هم داده می شود .او که ندارد
از او باید گرفته شود از آنچه که او دارد« .آیا این تعجب انگیز است که در چنین جامعه ای یک حس عمومی نفرت ،
بیزاری ،ناامیدی و یأس مخصوص ان در میان جوانان وجود دارد؟
شورش و اؼتشاشات با سقوط بورس در سراسر جهان همراه بود .این به خودی خود باعث یک نوع عصبانیت در
میان آن قسمت از بورژوازی می شود که از خواب بیدار می شود و می بیند و بااین واقعیت روبرو می گردد .که
بازسازی اقتصادی از بخار افتاده است .تأئید رشد ناکافی اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا آنقدر وحشت می آفریند که به
خودی خود برای ایجاد استرس ،بی صبری و وحشت در بازار جهانی کافی باشد .بازاری که هم اکنون در دو سوی
آتالنتیک از بحران بازپرداخت ها وحشت زده است .اکنون اقتصادانان خیلی روشن و باز در باره دو برابر شدن شیب
سرازیری اقتصادی صحبت می کنند که خیلی زودتر از آنکه قبل پیش بینی شده بود ،اتفاق خواهد افتاد.
بدون هیچگونه تردیدی می توان گفت که اگر سیاست کاهش و ریاضت اقتصادی اجراء گردد بحران موجود را خیلی
بدتر می کند .بوسیله قیچی کردن استاندارد زندگی ،ما تقاضا را برای خرید کاالها پائین می آوریم و این یعنی بدتر
کردن بحران اضافه تولید.این می رساند که تا چه حد کینز و رفرمیست ها درست می گفتند .اما آنها آلترناتیوی ندارند
که به آن دعوت کنند .چطور آنها می توانند مخارج دولت ها را باال ببرند هنگامی در جهان ؼرب هر دولتی با
کسری بزرگ بودجه دست به گریبان بوده و در نبردی نامعلوم است ؟
تنها جواب کمی کاستن از ...می توان گفت چاپ بیشتر پول .اما این هم فقط دیک اینفالشون(کسری قیمت ارز رایج
هر کشور -مترجم) را سرخ تر می کند .راه را برای یک رکود و سقوط عمیقتر دیر یا زود مهیا و هموار می نماید.
طبفه بورژوازی خود را اسیر بین شیطان و دریا ی عمیق آبی دیده است.
کامرون ممکن است به طور موقت بعنوان نمایند نظم و دشمن آنارشی فرصت موقتی دریافت کند .اما آنارشی واقعی
آنارشی سیستم سرمایه داری است .آنارشی بازار .این آنارشی است که میلیونها انسان را از کار ،مسکن و امید به
زندگی محروم کرده است .و محروم کردن از این امکانات ضروری زندگی است که باعث نامیدی و یأس شده
واقدامات و تؽییرات زیر رو کننده ناگهانی ،استیصالی وخشونت آمیزرا تولید می کند.
در بلندمدت شورشها نتایج جدی سیاسی به جا می گذارند .آنها می توانند شکاؾ و گسست درائتالؾ لیبرال -دموکرات
و توری را بیشترکنند .این ،تاکتیک "«بریده بریده » حزب محافظه کار ،که با استفاده از بحران و قرض های بزرگ
دولتی در پی از بین بردن خدمات اجتماعی بریتانیا و قتل بخش عمومی می باشد که هم اکنون مشکل بزرگی ایجاد
نموده را از حیز انتفاع بیاندازند.
شورش و اؼتشاش در بریتانیا بزرگ فقط عالمتی بر بحران عمومی کاپیتالیسم است .بحران در تمام مدت در حال
عمیقترشدن است ،و بورژوازی راه بیرون رفتی ندارد .هر کوششی که برای برگرداندن تعادل اقتصادی انجام می گیرد
فقط به بهای چال کردن تعادل اجتماعی سیاسی است .این مشکل بوسیله اینکه عجوالنه دادگاه برگزار شود و زندانهای
هم اکنون پر را پرتر کنید حل شدنی نیست.
انفجارات جدید در حال آماده شدن هستند .فردا نوبت تحوالت جدید است .جوانان تالش و کوشش می کنند که راهی را
برای خروج از کوچه بستی که سرمایه داری آنها را محکوم بدان کرده است ،پیدا نمایند .آنها در آینده نزدیکی درک
می کنند که شورش و عصیان هنوز فقط یک بن بست است .آنها باید یک راه مطمئن و بهتر برای رهائی خود از
بردگی سرمایه داری پیدا کنند.
مارکسیست ها اجازه ندارند  ،همراه بورژوازی و عاملین آنها در کر ریاکارانه شان شرکت کنند .وظیفه ما یافتن
راهی است برای رسیدن به جوانان ،برای کمک کردن به آنها در یافتن راه صحیح ،راه انقالبی ،راه بازسازی
سوسیالیستی جامعه.
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پبّرلی (هترجن)
- 2ثیػتر رُجراى احساة رضویً ،وبیٌذگبى (هجبلص ،اضتبًذاری ُب  ،کوًِْب ( هٌظْر اضت.
- 3کبرل هبرکص در راثطَ ثب هطئلَ جرم ّ جٌبیت ّ هحکْهیت اػذام در ًیوَ اّل دَُ  2151همبلَ تحلیلی ًْغت کَ تب کٌْى
ًیس اػتجبر خْد را حفظ کردٍ ،در جبئی از ایي ًْغتَ چٌیي هی خْاًین « :ایي چَ جبهؼَ رلت اًگیسی اضت کَ ثرای دفبع
از خْد ّضیلَ ای جس جالد ًوی یبثذ ّ تبزٍ ثخْد جرئت هی دُذ از طریك صذای «رّزًبهَ هِن جِبى» اػالم کٌذ «
خػًْت اظ یک لبًْى طجیؼی اضت «.اهب هبرکص هثل ًگبُع ثَ ُر پذیذٍ اجتوبػی دیگر در ایي جب ُن ثذًجبل ػلت ّ راٍ
ّ چبرٍ اضت .اّ ثحك ّ ثَ درضتی جبهؼَ حبضر یؼٌی ضرهبیَ داری را هطجت اصلی هی غٌبضذ ّثر صٌذلی هحکْهیت
هی ًػبًذ .اّ پص از اغبرٍ ثَ آهبر ّ ارلبهی کَ خْد هحمیمي جبهؼَ غٌبش ّ ارثبة جرایذ ثْرژّازی تِیَ ّ ًْغتَ اًذ،
ًػبى هی دُذ کَ هجبزات ُب ًتْاًطتَ ّ ًوی تْاًٌذ تأثیری در اثؼبد جرم ّ جٌبیبت داغتَ ثبغٌذ .اّ در جوغ ثٌذی اظ
ثذرضتی چٌیي هی ًْیطذ « :آیب الزم ًیطت در هْرد ّضبئل تغییر آى ًظبهی ػویك اى اًذیػیذ کَ توبهی ایي جٌبیبت را
ضجت هی غْد .تب ایٌکَ آٌُگ ضتبیع جالدی کٌین کَ ثب اػذام یک دضتَ از جٌبیتکبراى جب را ثرای افراد ثؼذی ثبز هی
کٌذ ، ».حمیمت اى از زهبى تحریر ایي اثر تب کٌْى چٌذیي هیلیْى اًطبى ثؼٌْاى جبًی ّ لبتل ،خبئي ثَ ّطي ّ دیي ّاز ایي
هسخرفبت اػذام غذٍ اًذ ،چمذر از جرم ّ جٌبیت در جبهؼَ کن غذٍ اضت؟ آیب ضبختي زًذاًِبی جذیذ ّ اختراع ّضبئل جذیذ
تأدیت ّ اػذام ػکص ایي را ًػبى ًوی دٌُذ؟.
ًْ - 4یطٌذٍ ثؼٌْاى یک هبرکطیطت فکر ًکٌن اصل اى ثَ ایي هطبئل ثبّر داغتَ ثبغذ .اهب اّ از ایي کلوَ ثیرّح در دّ جبی
هختلف اضتفبدٍ هی کٌذ .ثَ ًظر هی رضذ کَ ثیػتر از ُر هطئلَ ای ػصجبًیت ّ خػن اّ را از ّلبیغ خػي اتفبق افتبدٍ
ثیبى هی کٌذ تب یک هطئلَ جذی را ثخْاُذ ثب ایي کلوَ در رُي خْاًٌذٍ حل کٌذ ّ یب ضئْالی ثیآفریٌذ .الجتَ ایي ثرداغت هي
اضت ّغبیذ ًْیطٌذٍ ُذف ّ ًظر دیگری داغتَ ثبغذ.

- 5آلي ّّدز ثَ ًظر هی رضذ کَ ٌُْز ثَ اتحبدیَ ُبی ّاثطتَ ثَ حسة کبرگر ّ ثْیژٍ رُجراى ایي اتحبدیَ ُبی ثب حمْق ُبی
آًچٌبًی تُْوی داغتَ ثبغذ ّ ،گرًَ چٌیي ًوی ًْغت.
- 6ایي حسة کَ ُن اکٌْى ًَ تٌِب در ثریتبًیب ،یًْبى ّ اضپبًیب هْرد ًیبز اضت ثلکَ در ضراضر جِبى فریبد زدٍ هی غْد ،حسثی
جس حسة کبرگراى ضْضیبلیطت ًوی تْاًذ ثبغذ .چٌیي حسثی ثْضیلَ کبرگراى اضبش اى ّ ثرای کبرگراى ّ از درّى
هجبرزٍ حی ّ حبضر طجمبتی آًبى ایجبد هی گردد .خصْصیبت دیگر آى اضتفبدٍ از تئْری هبرکطی لٌیٌی خْاُذ ثْد.
چٌیي حسثی هجبرزٍ طجمبتی طجمَ کبرگر را تب در ُن غکطتي دّلت حبضر ّایجبد دیکتبتْری پرّلتبریب .کَ زهیٌَ ًبثْدی
هبلکیت خصْصی ثر اثسار تْلیذ ّ ثر لراری هبلکیت اجتوبػی تب ایجبد جبهؼَ جذیذ هی ثبغذ ُذایت هیکٌذ .جبهؼَ ای کَ
« غرط پیػرفت آى غکْفب غذى اضتؼذادُبی ًِفتَ در درّى فرد فرد آى »..اضت( .هبرکص ّ اًگلص هبًیفطت .چٌیي
جبهؼَ ای ًَ تٌِب ثِتر ًوْدى دًیبی کًٌْی ًیطت ثلکَ حتب ثبزضبزی ضْضیبلیطتی ضبدٍ آى ُن ًخْاُذ ثْد ایي جبهؼَ ای
کبهل اى هتفبّت ثب جبهؼَ ضرهبیَ داری ّ کل جْاهغ طجمبتی تب کًٌْی اضت .ثرای ضبختي چیي جبهؼَ ای جْاًبى راُی
جس رفتي ثَ ضْی پذاراى ّ هبدراى تْلیذ گرغبى یؼٌی طجمَ کبرگر ًذارًذ.
 - 7فیلن ّیذئْئی از تظبُرات کبرگراى ّ جْاًبى در اضرائیل
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