گزارشی از یکی از بزرگترین تظاهرات های توده ای سال های اخیر در انگلستان

روز شنبه  19اکتبر  ،2019یکی از بزرگترین تظاهرات های توده ای سال های اخیر انگلستان در اعتراض به گزینۀ
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و خواست بر پایی یک رفراندوم دیگر برای تصمیم گرفتن حول این سیاست
سرنوشت ساز در شهر لندن برگزار شد .صد ها هزار تن از مردم انگلستان از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و
از احزاب و نیروهای سیاسی مختلف با تجمع در منطقه "پارک لین" مارش بزرگی را به طرف پارلمان این کشور
آغاز کردند که بعد از تظاهرات علیه تهاجم نظامی به عراق در سال  2003بزرگترین حرکت توده ای در این کشور
قلمداد شده است .برخی خبرگزاری ها از شرکت بیش از یک میلیون نفر در این تظاهرات صحبت کردند و از آن به
عنوان یکی از "بزرگترین" تظاهرات های توده ای "تاریخ معاصر انگلستان" نام بردند.
این تظاهرات عظیم در شرایطی برگزار شد که طبقه حاکم در انگلستان در یک بحران اقتصادی-سیاسی بزرگ به
سر می برد .بحرانی که خود بخشی از بحران های چاره ناپذیری ست که نه تنها بریتانیا بلکه تمامی کشورهای
امپریالیستی و جهان سرمایه داری را در یک دهه اخیر فرا گرفته است .در پاسخ به این بحران ،تداوم تحمیل
سیاست های مخرب ریاضت اقتصادی ،با نتایجی نظیر تشدید فقر و بیکاری و گسترش بی خانمانی بر اکثریت
جامعه از سوی طبقه حاکم فشارهای بسیار زیادی به شرایط زیست و کار طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و کم
درآمد و حتی متوسط وارد آورده است و بر ابعاد خشم و نفرت مردم از طبقه حاکم و احزاب اصلی نماینده آنها
افزوده است .خشم و نفرتی که امروز یکبار دیگر در برخی از شعارهای تظاهر کنندگان نظیر "اعتراض ،حمله و
اشغال" منعکس شد .این عوامل چنان بحران بزرگی را در میان احزاب حاکم دامن زده که عدم قدرت تصمیم
گیری در مورد چگونگی ترک اتحادیه اروپا (برگزیت) –که در یک رفراندم کم رونق در سال  2015با اختالف بسیار
کمی تصویب شد -با یا بدون توافق با این اتحادیه ،به یک معضل بزرگ در این کشور تبدیل شده است.
تظاهرات امروز در لندن در چنین شرایطی برگزار شد و عالوه بر ساکنین لندن ،هزاران تن از مردم بریتانیا از سایر
نقاط کشور ،از شمال تا جنوب ،از ولز تا اسکاتلند و از شرق تا غرب این کشور ،خود را به پایتخت رسانده بودند تا

در این تظاهرات شرکت کرده و پیام خود را به گوش طبقه حاکم و احزاب آن و دولت محافظه کار حاکم برسانند.
شعار محوری تظاهرات کنندگان در اشکال متفاوت درخواست "رای مردم" در یک رفراندوم دوباره حول موضوع ترک
و یا ماندن در اتحادیه اروپا بود .تظاهر کنندگان با حمل شعارهای مختلف و همچنین سردادن شعارهایی خواستار
عدم خروج از اتحادیه اروپا و برگزاری یک رفراندوم دیگر در این رابطه بودند .برخی از این شعارها به شرح زیر
بودند:
"به فاشیسم پایان دهید"" ،خروش علیه برگزیت"" ،رای مردم"" ،برگزیت :به زور یک درصد ،برای
منافع یک درصد"" ،برگزیت باید متوقف شود"" ،برگزیت زهر آلود است" "نظر سنجی ها دروغ
هستند .در رفراندوم برگزیت  63درصد از رای دهندگان به نفع خروج از اتحادیه رای ندادند"،
"تظاهرات ،حمله ،اشغال" ،"،بوریس جانسون را ساقط کنید"" ،به سیاست اروپا ،دژ نظامی پایان
دهید" "،آزادی سفر برای همه"" ،برگزیت باید متوقف شود"" ،مهاجران خوش آمدید!"" ،ما مردم
هستیم ،به مردم اعتماد کنید!"" ،ما چه می خواهیم؟ رجوع به رای مردم! ،چه موقع می خواهیم؟
همین اآلن!"" ،برای کشورمان و برای آینده مان"" ،شورش برای رفراندوم دوباره" و ....
شرکت خانواده ها با فرزندان خردسالی که برخی اوقات رهبری شعار دهندگان را بر عهده می گرفتند در این
تظاهرات چشمگیر بود .در مسیر طوالنی تظاهرات که به خاطر تراکم جمعیت ،حرکت بسیار کند صورت می
گرفت ،عده ای از تظاهرکنندگان با نواختن موزیک های مختلف و یا نمایش های خیابانی ،در حمایت از این مارش
عظیم و خواست های تظاهر کنندگان برنامه اجرا می کردند .در برخی از شعارهای این قسمت از تظاهرات ،به
وابستگی و روابط نزدیک طرفداران خروج از اتحادیه اروپا با امپریالیسم آمریکا و دولت ترامپ اشاره می شد و
تاکید می شد که سیاست خروج از اتحادیه در جهت منافع آمریکا و نه مردم بریتانیا اتخاذ شده است.
تظاهرکنندگان در حدود ساعت سه بعدازظهر به مقابل پارلمان رسیدند؛ در حالی که انتهای صف تظاهرکنندگان
با چشم قابل رویت نبود .در این لحظه فریاد شادی تظاهرکنندگان به آسمان رفت چرا که در داخل پارلمان،
نمایندگان ،طرح دولت برای رای گیری روی توافق اخیر دولت انگلیس با اتحادیه اروپا حول خروج پیش از  31اکتبر
را با تصویب یک اصالحیۀ فراحزبی با  322رای مثبت در مقابل  306رای مخالف ،به شکست کشاندند .با تصویب
این اصالحیه ،به جای رای گیری روی توافق اخیر دولت انگلیس با اتحادیه اروپا ،نخست وزیر انگلیس باید تا قبل از
نیمه شب مطابق حکم قبلی یک دادگاه اسکاتلندی ،یک نامه رسمی به مقامات اروپا بفرستد و خواهان مهلت
بیشتر برای تنظیم چگونگی خروج بریتانیا از این اتحادیه شود .امری که بحران سیاسی موجود را تشدید کرده و
بار دیگر ضرورت رفراندم دیگری جهت ماندن و یا خروج از اتحایه اروپا را مقابل همگان قرار می دهد.
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