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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اکتوبر ٢٣
  

  ی سالھای اخير در انگلستانئگزارشی از يکی از بزرگترين تظاھرات ھای توده 
  

 ۀی سالھای اخير انگلستان در اعتراض به گزينئ، يکی از بزرگترين تظاھراتھای توده ٢٠١٩بر و اکت١٩ روز شنبه 

 حول اين سياست ی يک رفراندوم ديگر برای تصميم گرفتنئ اروپا و خواست بر پاۀخروج بريتانيا از اتحادي

صد ھا ھزار تن از مردم انگلستان از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و . سرنوشت ساز در شھر لندن برگزار شد

مارش بزرگی را به طرف پارلمان اين کشور " پارک لين "ۀاز احزاب و نيروھای سياسی مختلف با تجمع در منطق

ی در اين کشور ئ بزرگترين حرکت توده ٢٠٠٣به عراق در سال آغاز کردند که بعد از تظاھرات عليه تھاجم نظامی 

برخی خبرگزاری ھا از شرکت بيش از يک ميليون نفر در اين تظاھرات صحبت کردند و از آن به . قلمداد شده است

  .نام بردند" تاريخ معاصر انگلستان"ی ئتظاھرات ھای توده " بزرگترين"عنوان يکی از 
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سياسی بزرگ به  - حاکم در انگلستان در يک بحران اقتصادیۀطی برگزار شد که طبقاين تظاھرات عظيم در شراي

بحرانھای چاره ناپذيری ست که نه تنھا بريتانيا بلکه تمامی کشورھای خود بخشی از بحرانی که  .سر می برد

  تحميل تداومدر پاسخ به اين بحران، .  اخير فرا گرفته استۀامپرياليستی و جھان سرمايه داری را در يک دھ

  اکثريت جامعه بر با نتايجی نظير تشديد فقر و بيکاری و گسترش بی خانمانی،سياستھای مخرب رياضت اقتصادی

 کارگر و اقشار زحمتکش و کم درآمد و ۀ شرايط زيست و کار طبقبهفشارھای بسيار زيادی  حاکم ۀاز سوی  طبق

. افزوده است آنھا ۀ حاکم و احزاب اصلی نمايندۀردم از طبق و بر ابعاد خشم و نفرت ماستوارد آورده حتی متوسط 

" اعتراض، حمله و اشغال"بار ديگر در برخی از شعارھای تظاھر کنندگان نظير  خشم و نفرتی که امروز يک

عدم قدرت تصميم گيری در اين عوامل چنان بحران بزرگی را در ميان احزاب حاکم دامن زده که . منعکس شد

 با اختالف بسيار کمی ٢٠١۵ که در يک رفراندم کم رونق در سال – )برگزيت ( اروپاۀک اتحاديمورد چگونگی تر

  .  با  يا بدون توافق با اين اتحاديه، به يک معضل بزرگ در اين کشور تبديل شده است- تصويب شد

 از  بريتانيامردم ھزاران تن از ، و عالوه بر ساکنين لندنتظاھرات امروز در لندن در چنين شرايطی برگزار شد

 از شمال تا جنوب، از ولز تا اسکاتلند و از شرق تا غرب اين کشور، خود را به پايتخت رسانده کشور،ساير نقاط 

  و دولت محافظه کار حاکم  حاکم و احزاب آنۀبودند تا در اين تظاھرات شرکت کرده و پيام خود را به گوش طبق

در يک رفراندوم دوباره حول " ی مردمأر"خواست  درر اشکال متفاوتتظاھرات کنندگان د شعار محوری .برسانند

تظاھر کنندگان با حمل شعارھای مختلف و ھمچنين سردادن .  اروپا بودۀموضوع ترک و يا ماندن در اتحادي

 از اين برخی.  اروپا و برگزاری يک رفراندوم ديگر در اين رابطه بودندۀی خواستار عدم خروج از اتحاديئشعارھا

  :شعارھا به شرح زير بودند

برای منافع به زور يک درصد، : برگزيت"، "ی مردمأر"، "خروش عليه برگزيت"، "به فاشيسم پايان دھيد"

در . نظر سنجی ھا دروغ ھستند "  "برگزيت زھر آلود است"، "برگزيت بايد متوقف شود"، "يک درصد

، "، اشغال، حمله،تظاھرات"، "ی ندادندأفع خروج از اتحاديه ری دھندگان به نأ درصد از ر۶٣رفراندوم برگزيت 

، "آزادی سفر برای ھمه" ،"به سياست اروپا، دژ نظامی پايان دھيد" ،"بوريس جانسون را ساقط کنيد"

ما چه می "، "! به مردم اعتماد کنيد،ما مردم ھستيم"، !"مھاجران خوش آمديد"، "برگزيت بايد متوقف شود"

، " مانۀبرای کشورمان و برای آيند"، "!، چه موقع می خواھيم؟ ھمين اآلن!ی مردمأبه رخواھيم؟ رجوع 

  .... و "شورش برای رفراندوم دوباره"

 با فرزندان خردسالی که برخی اوقات رھبری شعار دھندگان را بر عھده می گرفتند در اين واده ھاشرکت خان

 به خاطر تراکم جمعيت، حرکت بسيار کند صورت می در مسير طوالنی تظاھرات که. تظاھرات چشمگير بود

 اين مارش  در حمايت ازھای خيابانی،و يا نمايش عده ای از تظاھرکنندگان با نواختن موزيک ھای مختلف گرفت، 

 به ،ی اين قسمت از تظاھراتدر برخی از شعارھا.  می کردندء برنامه اجراتظاھر کنندگان و خواستھای عظيم 

 و می شدمپ اشاره مريکا و دولت ترا اروپا با امپرياليسم ۀ نزديک طرفداران خروج از اتحاديوابستگی و روابط

  .و نه مردم بريتانيا اتخاذ شده استمريکا اخروج از اتحاديه در جھت منافع سياست کيد می شد که أت

ای صف تظاھرکنندگان با  در حالی که انتھ؛تظاھرکنندگان در حدود ساعت سه بعدازظھر به مقابل پارلمان رسيدند

، نمايندگان، سمان رفت چرا که در داخل پارلمانآدر اين لحظه فرياد شادی تظاھرکنندگان به . يت نبودؤچشم قابل ر

را با بر وت اک٣١ اروپا حول خروج پيش از ۀاديی گيری روی توافق اخير دولت انگليس با اتحأطرح دولت برای ر

با تصويب اين .  به شکست کشاندند،ی مخالفأ ر٣٠۶ در مقابل ی مثبتأر ٣٢٢ فراحزبی با ۀتصويب يک اصالحي
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 اروپا، نخست وزير انگليس بايد تا قبل از ۀی گيری روی توافق اخير دولت انگليس با اتحاديأاصالحيه، به جای ر

لت بيشتر  رسمی به مقامات اروپا بفرستد و خواھان مھۀ يک نام،نيمه شب مطابق حکم قبلی يک دادگاه اسکاتلندی

 بار ديگر امری که بحران سياسی موجود را تشديد کرده و. برای تنظيم چگونگی خروج بريتانيا از اين اتحاديه شود

  . را مقابل ھمگان قرار می دھداروپا  ۀايحضرورت رفراندم ديگری جھت ماندن و يا خروج از ات

  ٢٠١٩بر و اکت١٩ - ١٣٩٨ ]ميزان[ مھر٢٧

   لندن-ی خلق ايرانئفعالين چريکھای فدا

  
  


