
 

انگلیس، اروپا و  ژوازیخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا:  تجلی بحران حاد بور

 جهان
 

بی درستی ندارند. تا آخرین ارزیا ن داد که طبقات حاکمه از روحیات و دغدغه های مردمی ها نشانظر سنج

ن شکست در دلیل برای ای در اتحادیه اروپا پیروز می شوند.پیش بینی میشد که طرفداران ماندن  دقایق

 ارزیابی را باید در عدم درک از نارضایتی و ناخشنودی عمیقی دانست که در جامعه وجود دارد.

 

که بوسیله  نیروهای  واقعی خود را به شکل کمپین جدائیاین خشم و نارضایتی در فقدان آلترناتیو رزمنده و 

خارجی ستیز هدایت میشد نشان داد. و ارتجاعی  پوپولیستی  

 بخش زیادی از آنهائی . را در جامعه نمایان ساختخابات وجود روحیه به جوش آمده از نارضایتی نتیجه انت

ی دیگر رای به ماندن دادند به دلیل مقابله با نژادپرستی "نایجل فراج"  و "بوریس جانسون"  بود و یا برخ که

الالت موافقین ماندن در اتحادیه سبب تقویت جریانات راست میشود. با این وجود استد که جدائی فکر میکردند 

که با  و بهبود صحبت میکردند برای کارگرانیاروپا که از موفقیت و استاندارد باالتر زندگی و پیشرفت 

ه . آنها دیده اند که ثروتمندان،  ثروتمند تر شده در حالیکندگی میکنند طنینی توخالی دارد دستمزد پائین ز

ین میشوند و منافع اتحادیه اروپا برای تعداد اندکی است نه برای همه و ا ترکارگران و خانواده هایشان فقیر

یجه اش که نتلیه موسسات و نهاد های آن میشود خشم و عصبانیت عسبب که حس بی عدالتی را بوجود آورده 

پنج شنبه مردم بریتانیا دیدیم.را در رای   

حزب بگان سیاسی صندوق بین المللی پول ، بورژوازی،  نخنکه تمامی ارگانهای بین ا لمللی با وجود ای

تمامی محافظه کار، کارگر، حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ویلز، لیبرال دمکرات و شین فین  و بخصوص 

در  و برخی از رهبران دولتها از جمله ایاالت متحده ، در حمایت از باقی ماندنروسا و هزاران  مدیر ارشد 

وجود اینکه نخبگان نظامی در ناتو روشن کردند که باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به خط شدند،  با 

تمامی این دستور اما بیش از نیمی از مردم  اتحادیه اروپا برای حفاظت امپریالیسم غرب اساسی است.

رای بسیاری از کارگران به جدائی تو و رای به جدائی دادند.   گرفتندالعملهای سرمایه داری را به چالش 

 دهنی به موسسات و ارگانهای سیاسی بود.

چپ و یا راست چرخش  علیه باالئیها همانند بسیاری از دیگر نقاط جهان میتواند به سویشورش وطغیان مردم 

راستها تالش خواهند کرد که از رای جدائی در تعمیق نژادپرستی استفاده کنند. که خطری واقعی داشته باشد. 

 است. 

دند نژاد ادی وسیع به جدائی رای دادند اما اینکه میلیونها کارگری که رای به جدائی دامناطق کارگری با ابع

این واقعیت دارد که جریان اصلی کمپین برای جدائی،  توسط نژاد پرستان و  پرست هستند اشتباه است.

دغدغه بخش زیادی  نیروهای ارتجاعی  دست راستی همچون حزب یوکیپ و محافظه کاران رهبری میشد، اما

 از رای های جدائی بسیار متفاوت بود.

 

پیشروانه و برخی از زاویه ادیه اروپا دادند. برخی با دیدی مردم به دالیل متفاوتی رای به بیرون آمدن از اتح

انگلیس که سابقا  مناطق میانی ارتجاعی. خشم وعصبانیت مردمی که در مناطق  به حاشیه راندن شده شمال و

را تجربه صنایع و معادن بوده  و اکنون برای سالها سقوط اقتصادی، ازبین رفتن مشاغل ، و فقر مراکز 

بد تر از آن از بوروکراسی پرت  مردم از حکمرانان سیاسی در پارلمان و حتی میکنند مشخص است.  این 

ی برای بسیاری به رای جدائ گی میکنند. که هیچ کاری برای آنان نکرده است احساس بیگاناتحادیه اروپا 

معنای طرد اتحادیه اروپای غیر دمکراتیک و کنترل شده بوسیله شرکتها از یکسو و نیز طرد نخبگان و 

و این یک پدیده بین علیه ثروتمندان وقدرتمداران است سیاستمداران بریتانیا از سوی دیگر است ، این طغیانی 

، در باال آمدن سیریزا در یونان ، پودوموس در 2015 المللی است. در انتخابات سراسری اسپانیا در دسامبر

 اسپانیا، حمایت وسیع از سندرز و در شکل ارتجاعی آن باال آمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده  دیده میشود.

دهه ها افول امپریالیسم  رهبران هدایت کننده اصلی کمپین جدائی از هارترین و ارتجاعی ترین نیرو ها هستند. 

نیا، این کشور را به قدرت درجه دوم در خارج از اروپا مطرح کرده است. این حقیقت ناخوشایند هرگز بریتا

 23ینستکه روز برای رهبری راست محافظه کار پذیرفته نشده است، الف افتخار آمیز بوریس جانسون ا

تند. هر چند که اکنون بریتانیا خواهد بود. که نشان میدهد چقدر از واقعیات به دور هسژوئن روز استقالل 



گان را باال رسانه های راست ،  نژادپرستی علیه پناهنده  آنها به کمکقت به آنها درس سختی خواهد داد. حقی

، از سیاستهای ریاضتیبکشانند و نا رضایتی مردم بحث را به سمتی که خود میخواستند  آورند و دامن زدند تا

 کانالیزه کنندرا به سمتی که خود میخواهند داردهای زندگی ناستا اهش خدمات عمومی ، بیکاری و پائین آمدنک

به پیش ببرند.  باشدت بیشتری خود را ریاضتی و برنامه های  

که پیش بینی میشد  انتخابات  ساعت پیش از 48در  مه و نمایندگانشان در شوک هستند.حاک هم اکنون طبقات

ازار بسرعت رونق گرفت و پوند به باالترین سطح خود در ب ی می آورندراموافقان ماندن در اتحادیه اروپا 

سطح  ترین با روشن شدن نتیجه انتخابات بازار بورس بشدت پائین افتاد و پوند به پائینماه های اخیر رسید. 

و بریتانیا میرسد  ست که بزودی بهاینها از عالئم اولیه بحران اقتصادی ا د رسید.به بع 1985خود از سال 

آن بسرعت به اروپا و بقیه جهان سرایت میکند. امواج شوک  

 نسرین ابراهیمی

 

 


