راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑزرگ در ﺑروﮐﺳل –  ۶ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۴
ﮔزارش از ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ

ﺧﺑر ﺗظﺎھرات ﺑزرگ ﮐﺎرﮔران در روز ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﮫ  ۶ﻧواﻣﺑر در ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺗﺣﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ )ﻣرﮐز ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﺑت ﺳوﺳﯾﺎلدﻣﮑراﺳﯽ در اروﭘﺎ( و درﮔﯾری آﻧﺎن ﺑﺎ
راﺳﺗﯽ ﺟدﯾ ِد ﺑﻠژﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده و از اﯾﺳﺗﮕﺎه
ﭘﻠﯾس در ﺻدر اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد .ﺑﯾش از  ۱۲۰ھزار ﻧﻔر در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی دوﻟت دﺳت
ِ
ﻗطﺎر ﺷﻣﺎﻟﯽ راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ را آﻏﺎز و ﭘس از ﮔردش در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﮭر ،در ﺑراﺑر ﺑرج اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗطﺎر ﺟﻧوﺑﯽ ﺗوﻗف ﮐردﻧد .اﯾن راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓراﺧوان
ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﭼپ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺑود و اﻋﺗراﺿﯽ در ﺑراﺑر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی دوﻟت ﺟدﯾد ﺑود .از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ،دوﻟﺗﯽ ﺑر ﺳر ﮐﺎر آﻣد ﮐﮫ از
اﺋﺗﻼف اﺣزاب ﻟﯾﺑرال ،ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و دﻣوﮐرات ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺑﺧشھﺎی ﻓﻼﻣﺎن و واﻟوﻧﯽ در ﺑﻠژﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل
اﺻﻠﯽ ﻋدم اﺋﺗﻼف
رﯾﺎﺳت دوﻟت را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ،از ھﻣراھﯽ ﺑﺎ اﯾن اﺋﺗﻼف و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی آن ﺧودداری ﮐرد و ﻋﻣﻼ در اﭘوزﯾﺳﯾون ﻗرار ﮔرﻓت .دﻟﯾل
ِ
ﺣزب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﺎ اﺣزاب ﻓوق؛ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑود ﮐﮫ از ﺳوی اﺣزاب ﻓوق ﻻزماﻻﺟرا و ﻓوری ﻗﻠﻣداد ﺷده اﺳت و از ﻧظر ﺣزب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺗدرﯾﺟﯽ ﺑﮫﭘﯾش ﺑرده ﺷود!
ﻣﺎ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ ﻧﯾز ﺗﺻﻣﯾم داﺷﺗﯾم در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﯾم اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھداف رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ و اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺣرﮐت ،ﺗﺻﻣﯾم
ت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدهﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣرزﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﯾم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑردن ﺑﺣث و ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آنھﺎ
ﮔرﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺷم و
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣردم ،ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳ ِ
ِ
راه دﯾﮕری را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ھرﭼﻧد ﻣﺎھﯾت اﯾن ﻧوع اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم آﻏﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ روﯾﮑر ِد ﺑرﺧورد ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،اھﻣﯾت زﯾﺎدی در ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻧﮭﺎﯾﯽ آن دارد .ﺑرای ﻣﺎ ﺻﺣﻧﮫی
ﻣوﺟود ،ﻋرﺻﮫی ﻣﺑﺎرزهی طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و اﯾنﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﺣزاب ﺑورژواﯾﯽ  -ﭼﮫ
آنھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدهاﻧد و ﭼﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾروز در ﻗدرت ﺑودﻧد وﻟﯽ
اﻣروز در اﭘوزﯾﺳﯾون ھﺳﺗﻧد -در ﺗﻼش ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﻣﺗﺣد
ﺳﺎزﻧد .درواﻗﻊ اﺗﺣﺎد ﺧود ﺑﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .وﺟود ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺳﺎزش-
ﮐﺎر و ﻗﺷر ﮐﺎرﮔر اﺷراﻓﯽ و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﯾﮏ طﺑﻘﮫی ﻣﺗوﺳط ﮔﺳﺗرده ﻧﯾز ﺳطﺢ
ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را در ﻣﺣدودهی ﺗﻧﮓِ ﭼﺎﻧﮫزﻧﯽ ﻣﺣﺻور ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ وظﯾﻔﮫی
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ ﺑُردن ﺑﺣث آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ،ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺳﺗواری آنھﺎ و
ت ﻣﺣدو ِد ﻣﺑﺎرزات ﺻﻧﻔﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮔرداﻧدن ﺟﮭ ِ
ِ
اﺳت .از ﻧظر ﻣﺎ ﺑدون ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب و ﭘﯾوﻧد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی
ﺎﺧﺗن ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑرای
در ﺑﻠژﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،و ﺟدل ﺑر ﺳر ﺳ ِ
اﻧﻘﻼب؛ ﺷرﮐت در اﯾن ﻣﺑﺎرزات اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد! ﺑﺎ اﯾن اﯾده ﺧود را ﺑرای ﺷرﮐت
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺷﻌﺎری ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﺑر روی ﯾﮏ ﺑﺎﻧدرو ِل ﺳرخ
ﻧوﺷﺗﯾم :ﻣﺳﺎﻟﮫ؛ ﺗﻌوﯾض دوﻟتھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯾﺳت! ﻣﺳﺎﻟﮫ؛ ﮐﻠﯾت ﺳﯾﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت! طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧود و ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﯾد اﻧﻘﻼب ﮐﻧد!
از ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺟﻣﻌﯾت از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور وارد ﺑروﮐﺳل ﻣﯽﺷد .ھرﭼﻧد وﺳﺎﯾل ﻧﻘﯾﻠﮫی ﻋﻣوﻣﯽ در اﻋﺗﺻﺎب ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻗطﺎرھﺎ و ﻣﺗروھﺎ در ﺧدﻣت
ﺑﮫ رﺳﺎﻧدن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺣل ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد و ﺑﻠﯾط ﻗطﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺑروﮐﺳل ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﯾمﺑﮭﺎ ﭘﯾش ﻓروش ﺷده ﺑود .از ﺻﺑﺢ زود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎرﻋﻣلھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻧوع و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود وارد اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗطﺎر ﻣﯽﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾت اﺟﺑﺎرا و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺗﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﻧدﯾﮑﺎ و ﮐﺎرﮔران از
ھﻣﺎن ﻣدﺧ ِل اﯾﺳﺗﮕﺎه ،ﺷﻌﺎر دادن را ﺷروع ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑﺎ زدن ﺗرﻗﮫ و ﺑﻣبھﺎی ﺻوﺗﯽ ﻓﺿﺎی ﭘرھﯾﺟﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐردﻧد و ﭘﻠﯾس ھم ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻗدرت
ﻣداﺧﻠﮫ ﻧداﺷت .ﻣردی ﺑﺎ ﯾﮏ آﮐﺎردﯾون ﻣوزﯾﮏ »اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل« را ﻣﯽﻧواﺧت )ﺑرﺧﯾز ای داغ ﻟﻌﻧت ﺧورده! دﻧﯾﺎی  (...ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ در ﻣورد آﯾﻧدهی ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺣرارت ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﺣث ﻣﯽﮐردﻧد و اﯾن ﻓﺿﺎ را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐرد .ﺟواﻧﯽ در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺳن
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎ  ۶۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎﺑوﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗن ﮐرده ﺑود و ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ .اﻋﺿﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎ ھم ﺑﺎ ﺣرارت ﺷﻌﺎرھﺎ و ﮐﻼه و ﮔوﺷﯽ )ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺳروﺻدای ﺑﺎﻻی اﻧﻔﺟﺎر( و ...را ﺑﯾن اﻋﺿﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐردﻧد .ﭘﯾرﻣردی ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ارﺗش ﺳرخ ﺷوروی ﻋﺑور ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت ﻋﮑس ﻣن را ﺑرای ﭘوﺗﯾن ﺑﻔرﺳﺗﯾد
و ﺑﮕوﯾﯾد اﺳم ﻣن ھم وﻻدﻣﯾر اﺳت اﻣﺎ ھﻧوز اﻧﻘﻼﺑﯽام .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﻗدری زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۱۳ھﻧوز ﺧروج اﻓراد از اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎﻟﯽ اداﻣﮫ داﺷت در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ اﺑﺗدای ﺻف ﺗظﺎھرات ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۷۰درﺻد ﻣﺳﯾر ﺗظﺎھرات را ﭘﯾﻣوده ﺑود .ﺑرای ﻣﺎ ھم ﻣﺳﺟل ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺑوه ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم ﺷﻌﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﮔوش ﺗﻌداد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺳﺎﻧﯾم .از اﯾن رو در اﺑﺗدای راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ در ﺟﺎیﺟﺎی ﻣﺳﯾر در ﮐﻧﺎر ﺻﻔوف ﻓﺷردهی
ﻣﻌﺗرﺿﯾن ،در ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻗف ﮐرده و ﺷﻌﺎر ﺧود را ﺑر دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم .ﺗﺻﻣﯾم درﺳﺗﯽ ﺑود .ﮐﺎرﮔران و اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم ﻋﮑساﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﻧد وﻟﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل و ھﯾﺟﺎنزده ﻣﯽﺷدﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻋﮑس ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﺎ آﻣده و از اھﻣﯾت ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
واﻗﻌﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ُﻣﺷت ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﭘﯾروزی و اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑردﻧد و ﮐﺎرﮔران ﺑﻧدر آﻧﺗورﭘن ﻧﯾز در ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ و
اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺑﻣب ﺻوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﻧدرول ﻣﺎ ﻣﻧﻔﺟر ﮐردﻧد و ...ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻟﻧﺷﯾن و ﭘر از اﻧرژی ﺑود .ﺑﺣثھﺎی ﺧوﺑﯽ ھم درﻣﯽﮔرﻓت؛ ﺑرﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺧش اول ﺷﻌﺎر ﺗواﻓﻖ دارﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮫ! و  ...در ﻣﯾﺎﻧﮫی ﻣﺳﯾر اﺣزاب پ ت ب )ﺣزب ﮐﺎرﮔران ﺑﻠژﯾﮏ( و ﺳﻧدﯾﮑﺎی ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﭘودﯾومھﺎﯾﯽ ﺑرای

ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ رھﺑر ﺣزب پ ت ب در ﭘﯽ ﭼﺎﻧﮫزﻧﯽ ﺑﺎ دوﻟت
ب او ،ﺣﻖ ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮕﯾرﻧد؛ ﻣﺎ
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺣز ِ
ﺷﻌﺎرﻣﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﭘودﯾوم او و ﺑﺣثھﺎﯾش ﺑﺎز ﮐردﯾم و ﺑﺎزھم ﺷﺎھد ﺑرﺧورد ﺷﺎد و
ﻣﺛﺑت ﻣردم ﺑودﯾم .ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾر ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻓرم از ﮐﺎر اداﻣﮫ دادﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
رﺳﯾدﯾم .اﻣﺎ  ...ﻧﻘطﮫی ﭘﺎﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﺑرای ﻧﯾروھﺎی رادﯾﮑﺎل ،ﺷروع ﺗﺎزهای ﺑود!
زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ از اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺟﻧوﺑﯽ ﻗطﺎر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷدﯾم ،ﯾﮏ ﻣوﺗور ﭘﻠﯾس را در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن
دﯾدﯾم .ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت اﻧدک و ﻣﻌﺗرﺿﯽ ﭘﯾوﺳﺗﯾم
ﺳوزاﻧدن ﺳطل آﺷﻐﺎلھﺎ و واژﮔون ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و  ...ﺑﮫﻣﻧظور
ﮐﮫ در ﺣﺎل
ِ
ﻣﺗری ﻣﺎ ،ﺻف طوﯾﻠﯽ از ﭘﻠﯾس ﺿدﺷورش ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾنھﺎی
ﺳﻧﮕرﺳﺎزی ﺑودﻧد .در ۵۰
ِ
ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت
آبﭘﺎش ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﭘﻠﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار در ﯾﮏ ﻣﯾدان )ﭘورت د ُ ھﺎل(
ِ
ت ﻣﺣﻠﮫی ﺳﻧتژﯾل را ﺑﺳﺗﮫ ﺑود و ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻌﺗرض ﺑﮫ ﺳﻣ ِ
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺟﻧوﺑﯽ ﻗطﺎر ﻣﺣدود ﮐرده ﺑود .ﺗرﮐﯾب ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗﻧوع ﺑود و داﯾﻣﺎ ھم ﻧﯾروھﺎی
ﮐﺎرﮔران ﺑﻧدر
ﺟدﯾدی ﺑﮫ آن ﻣﯽﭘﯾوﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣرﮐز ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎ و ھداﯾتﮐﻧﻧدهی ﺟﻣﻌﯾت
ِ
ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻓوﻻ ِد ﺷﺎرﻟوآ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎسھﺎی ﮐﺎر و ﮐﻼه اﯾﻣﻧﯽ،
آﻧﺗورﭘن و
ِ
ﻣﺎﺳﮏ ،ﻋﯾﻧﮏ ﮐﺎر و  ...در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑودﻧد .ﻣﺷﺧص ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﮐﺎﻣﻼ
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷده و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﭘﻠﯾس درﮔﯾر ﺷده و ﺗدارک ﮐﺎﻓﯽ ھم دﯾدهاﻧد .ﺑﺎ
اﯾنﮐﮫ ﭼﮭرهھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎل و ﮐﻼه ﭘوﺷﯾده ﺷده ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ اﺣﺳﺎس ﻏراﺑت داﺷﺗﯾم .ﺑرﺧﯽ
رﻓﻘﺎی آﻧﺗﯽﻓﺎ ﺑﮫ ﺷدت در ﺗﻼش ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﮫدﺳت آورﻧد،
ﺑرﺧﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و ھﻧرﻣﻧدان در ﮐﻧﺎر اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺷﻐول ﻓﯾﻠم و ﻋﮑس-
ﺣﺿور ﺗﻌداد زﯾﺎ ِد داﻧشآﻣوزان و ﺑوﯾژه دﺧﺗران ﭼﺷﻣﮕﯾر
ﮔرﻓﺗن و ﺑﺣث ﺑﺎ اﻓراد ﺑودﻧد،
ِ
ﺑود .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد ﺗﺟرﺑﮫی زﯾﺎدی ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﺑﻧدر
آﻧﺗورﭘن و ﻓوﻻد ﺷﺎرﻟوآ داﺷﺗﻧد و آنرا در اﺧﺗﯾﺎر ﺟواﻧﺎن ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد .ﭼﮫ در زﻣﯾﻧﮫی
ب ﺳﻧﮓ و ﺑطری ﺑﮫ ﺳوی ﭘﻠﯾس و ﭼﮫ در
ﺳﺎﺧت ﺑﺎرﯾﮑﺎدھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﺑرای ﭘرﺗﺎ ِ
ﮐردن ﺑﻠوکھﺎی ﺳﻧﮕﯽ ﺑرای ﮐﺳب اﻣﮑﺎﻧﺎت .ﺣﺿور
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن در ُﺧرد
ِ
ﮐﺎرﮔران در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣتﺷﺎن ،اﻧرژی ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽداد .ﺧﺻوﺻﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﭘﻠﯾس ﻣﯽرﻓﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ آﺟر و ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﭘر ﭘﻠﯾسھﺎی
ﺿد ﺷورش ﮐﮫ در ﺻﻔوف طوﯾل ،ﺑﻠوار را ﻣﺳدود ﮐرده ﺑودﻧد ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﮐردﻧد و
ﺗرﺳﯽ از ﺑﺎﺗوم و دﺳﺗﮕﯾری ﻧداﺷﺗﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر ﭘﻣپھﺎی آبﭘﺎش ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎدﻧد و
دﯾﮕران را ھم دﻋوت ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر آب ﺟﻣﻌﯾت را از ﺟﺎ
ﻣﯽﮐﻧد و ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﮐرد دوﺑﺎره ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐردﻧد و ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷد.
ﻣﺎ ﻧﯾز ﻋﻣدﺗﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم از ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎرﮔران در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﻠﯾس ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾم و
ﺗﺟرﺑﯾﺎتﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوب را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم و در ﺑﺎرﯾﮑﺎدﺳﺎزی و
ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺧﻣﯽھﺎ ھﻣراه ﺷوﯾم .ﺟواﻧﺎن ﻋﻣدﺗﺎ ﻓﺎﻗد ﺗﺟرﺑﮫی ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑودﻧد.
ﻣدوام ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺗﻌدادی
اﯾن ﻣوﺿوع وﻗﺗﯽ روﺷن ﺷد ﮐﮫ ﺣﻣﻼت ﺷدﯾد و
ِ
ﻣﺻدوم ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷت .ﺷدت و ﻣﯾزان ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﺎل
رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ﺧود را از دﺳت داده و ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽاﻓﺗﺎدﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺻدوﻣﯾن ﺑﮫ ﮐﻧﺎر آﺗش ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد و رﻓﯾﻖ دﯾﮕری ﺑﮫﺳرﻋت وارد ﯾﮏ رﺳﺗوران
ﺷده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑطری ﺳرﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت .ﺟواﻧﺎن ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﭼرا ﺑﺎﯾد از ﺳرﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد! و ﯾﺎ ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ دود آﺗش و ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن
ھﻣﮫی داﺳﺗﺎن ﻧﺑود .ﺟواﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑﻌد از اﺳﺗﻧﺷﺎق ﮔﺎز اﺷﮏآور و
ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﭘﻠﯾس ،ﺣداﻗل  ۷ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد ،اﻣﺎ ظﺎھرا ھﯾﭻ اﺳﺗراﺗژی ﺑرای
اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻧداﺷﺗﻧد و ھدف؛ ﺑﮫ ﻣﺻﺎف طﻠﺑﯾدن ﻣوﻗت ﭘﻠﯾس ﺑود.

ی
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻧوز ﺣداﻗل دهھﺎ ھزار ﮐﺎرﮔر و ﻣﻌﺗرض ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺻدﻣﺗر ِ
ﭘﺷت ﺳر ﻣﺎ ،در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗطﺎر ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد؛ ﺑﮫ دﺳﺗور ﺳﻧدﯾﮑﺎ و ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدهﮔﺎن
ﺑﮫ ﻣﯾدان درﮔﯾری ﻧزدﯾﮏ ھم ﻧﻣﯽﺷدﻧد .ﭘﻠﯾس ھم ﺗﻼش داﺷت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﺎﻋث
ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻧﺷود .در ھر ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺗﺟﻣﻊ اﺻﻠﯽ
و ﺳوار ﺷدن اﮐﺛر ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻗطﺎر و ﺗرک ﺑروﮐﺳل؛ ﭘﻠﯾس ھم ﺣﻣﻠﮫی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود
را ﺗدارک ﻣﯽدﯾد .ﮐﺎرﮔران اﺳﺗوار و ﺟواﻧﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﺷده و
ﺑرای ﯾﮏ دور ﺗﺎزه ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﻧﻣودﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻧدن ﺣﻔﺎظھﺎی اطراف
ﭼرﻣﯽ ﯾﮏ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﺟﻊآوری ﻣﺑﻠﻣﺎنھﺎی درون ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯾوﻧت ،ﮐﻧدن ﭼﺗر ﺑزرگ و
ِ
پ ﺑﻧزﯾن و ﻗطﻌﺎﺗﯽ از ﭼﻧد ﺗﺎﺑﻠو و  ...ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎرﯾﮑﺎد اﺻﻠﯽ رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﭘﻣ ِ
آن ﻗطﻌﺎت را در ﮐﻧﺎر ھم ﭼﯾده و ﭼﺗر ﭼرﻣﯽ را روی آن ﮐﺷﯾدﻧد .ھﻣﮫ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ
دﯾﮕری آﻣﺎده ﺷدﯾم .ھﻧوز در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺳﯾل ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ
ﮐﺎرﮔران دﺳﺗﮑش ﺑﮫدﺳت ،آنھﺎ را ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﻠﯾس ﺑرﻣﯽ-
ﺑﺎرﯾدن ﮔرﻓت.
ِ
ﮐردن آنھﺎ ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺧود را از
ﮔرداﻧدﻧد و ﺳﺎﯾرﯾن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷوت
ِ
ﭘﺎش روﺑﮫروی ﺑﺎرﯾﮑﺎد ﺑطور ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت آن آب
ﮔﺎز ﭘﺎک ﮐﻧﻧد .ﺳﮫ ﻣﺎﺷﯾن آب ِ
ﻣﯽﭘﺎﺷﯾدﻧد و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﺎرﯾﮑﺎد و ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرای اﺳﺗوار ﻣﺎﻧدن
در ﺑراﺑر ﻓﺷﺎر آب ،ﺑﯽﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧد .زﻧﺟﯾر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺎز و ﺑﺎرﯾﮑﺎد ﻧﯾز ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷد،
ﺑرﺧﯽ از ﺟواﻧﺎن و ﭼﻧد ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻓﺷﺎر آب ﺑﮫ ﮐﻧﺎری ﭘرﺗﺎب ﺷده و دﯾﮕران ﺳرﺗﺎﭘﺎ
ﺧﯾس و ﺿربدﯾده ﺗﻠو ﺗﻠو ﻣﯽﺧوردﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ﭼﻧد زن ﺟوان در ﺑراﺑر آﺑﭘﺎشھﺎ
ﺳرﭘﺎ ﺑودﻧد و ﭘﻠﯾس را ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽﮐردﻧد .ﺗﺎ ﺑﮫﺧود آﻣدﯾم ،دوﺑﺎره ﺑﺎران ﮔﺎز اﺷﮏآور
ﺑود ﮐﮫ ﻓﺿﺎ را ﭘُر ﮐرده ﺑود و ﺻدای ﺳرﻓﮫ و ﺗﮭوع ﻣﯽآﻣد .ﭘﻠﯾسھﺎ ﺑﺎ آژﯾر و ﺳر
و ﺻدای ﻓراوان ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻣﻌﯾت ھﺟوم آوردﻧد؛ ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽدوﯾد .دﯾﮕر ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧﺑود و اﯾن در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ از دﺳت دادن ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘس از
ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻣﺑﺎرزه ﺑود .ﭘﻠﯾس ﺑﮫدﻧﺑﺎل ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽدوﯾد و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾرھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی
اطراف ﭘُر از ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﭘﻠﯾس ﺿدﺷورش ﺑود .ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی ﭘﻠﯾس ھم از ﺳﺎﻋتھﺎ
ﻣﺻدوﻣﯾن
ﭘﯾش ﺑﺎﻻی ﺳر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽﭼرﺧﯾدﻧد .آﺧرﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ،ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ِ
ﮔﺎز ﻓﻠﻔل و ﮔﺎزاﺷﮏآور ﺑود؛ اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷب ﻣﺑﺎرزات ﭘراﮐﻧده ﺑﺎ ﭘﻠﯾس اداﻣﮫ
داﺷت.
ﺷرﮐت در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺗﺟرﺑﮫی ﻣﮭﻣﯽ ﺑود ﺑوﯾژه اﯾنﮐﮫ از ﺗرﮐﯾب ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود .ﺗرﮐﯾب ﯾﮏ اﻋﺗراض ﺗودهای ﻋظﯾم ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران
رادﯾﮑﺎل و ﺣﺿور ﻣﻌﺗرﺿﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﭼرا ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾوﺳﺗﮫاﻧد ﯾﺎ از
ﺣﻘﺎﻧﯾت آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺣﺗﯽ در ﻣﺗد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻧﯾز ﯾﺎریرﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،ھمﺳو
ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺑﺎرزه و ﺣﻣﻠﮫ و ﻋﻘبﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻋﻣل دﯾﮕران ،اﺗﮑﺎ ﺑر دﺧﺎﻟتدادن
ِ
ﮐﺎرﮔران آﮔﺎه و
ﺣﺿور
و
ﭘﻠﯾس
از
ﮔرﻓﺗن
رﭼﺷم
زھ
ﻓﻘط
ﻧﮫ
و
ﻣردم
ﺑﯾﺷﺗر
ھرﭼﮫ
ِ
اﻗﺷﺎر ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺳﺎزشﮐﺎر و ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑودﻧد ،ﻧﻘطﮫی
ﻗوت اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑود.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دارد و در روزھﺎی آﯾﻧده ۹ ،ﻧواﻣﺑر ﺗظﺎھرات ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳم در ﺑروﮐﺳل )ﺑﻠوار اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺟﻧوب ﺑروﮐﺳل( و در
آﺗش ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر و ﺑﻠژﯾﮏ ﺷﻌﻠﮫور ﺷده و
ب ﺳراﺳری ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ِ
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﻧﯾز دو اﻋﺗراض و ﯾﮏ اﻋﺗﺻﺎ ِ
اﺻﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ و درسھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود را
ی
وظﯾﻔﮫ
ﺑﺎﯾد
ھﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻣﯾﺎن،
اﯾن
در
ﺣﺎل
ھر
در
ﻧﺳل ﺟدﯾ ِد ﻣﺑﺎرزان را رواﻧﮫی ﻣﯾدان ﺳﺎزد.
ِ
ﺑرﭘﺎﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﻧﯾﺎدا
رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم آنھﺎ ﻧﯾﺳت ،ھدف ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﮐردن اﺳت و
ت
ﻣرور ﮐﻧﻧد .ھدف ﻣﺎ؛ ﺷرﮐت در ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و
اﻓزاﯾش ﻏﻠظ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺗﻔﺎوت .ھدف ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت .اﯾن را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ﮐﻧﯾم .ﺑدون اﯾن ھدف ،ﺷرﮐت ﻣﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ـ ﭼﮫ ﺑﺻورت ﻓردی و ﭼﮫ ﻣﺗﺷﮑل
– ﺑﺎ درﺟﮫی ﺑﺎﻻﯾﯽ از رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم؛ ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﺟرﯾﺎن ﺧودﺑﮫﺧودی و دﻧﺑﺎﻟﮫروی از ﺧﺷم ﺗودهھﺎ ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﺧواھد ﺑود!

ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
زﻧدهﺑﺎد
ِ
زﻧدهﺑﺎد اﻧﻘﻼب
زﻧدهﺑﺎد ﮐﻣوﻧﯾﺳم

