
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com  

 لبروکس - کي کارگر در بلژیگزارش روز جهان
   کيلژ بيیجو دانشتهيکم   ١٣٨٨ ارديبهشت ١٣شنبه يک   

  
                                           

 بودند دچار یبرنامگ یب به  کارگر یجهان روز مراسم کنندگان برگزار کيبلژ در". کارگر روز "بود؛ مه ١ امروز

 کار در یمرکز بزرگ تظاهرات کي یبرگزار یبرا - رهيغ چه و یيکايسند چه - یاتحاد چيه فرانسه برعکس و

 تر یميقد دوستان گفته به که بودند، بروکسل در یمرکز جشن کي تدارک در رياخ ساله چند رسم به کاهايسند. نبود

 و یانقالب یها گروه توسط - کوچک چند هر - ويآلترنات تظاهرات یبرگزار یول نبود؛ هم جشن نيهم قبل سال چند

 حال هر به. رنديسربگ از را جشن نيا زين کاهايسند که شد باعث کارگر روز در یحرکت انجام در آنها اصرار

 به را یاديز نسبتا تيجمع کيبلژ در یرسم یليتعط و یکيربلژيغ عموما و یمترق خوانندگان از یا عده حضور

 هر جشن محل در ... و کاهايسند ؟،!چپ و یکارگر یها سازمان و زاباح یها غرفه اما و  کشاند؛ یم جشن محل

 یراهکار یحت اي و یسست نيا از یکارگر جنبش رفت برون یبرا یراهکار اي و دهيا جز دارند عرضه یبرا یزيچ

 چشم به ملل یغذاها انواع از شيب امسال آنچه. رياخ بحران در خصوصا کارگر طبقه یواقع مطالبات طرح یبرا

  .است ندهيآ  ماه در اروپا پارلمان و ها یشهردار  انتخابات یبرا داهايکاند یمعرف خورد، یم

 یيايليش ترک، کرد، ،یکيبلژ یمترق و چپ سازمان و گروه چند بهمراه زين کيبلژ یيدانشجو تهيکم قبل؛ ماه دو از

 تظاهرات همزمان یبرگزار هرچند. کنند برگزار را ويآلترنات تظاهرات تا بود مشغول بحث و مذاکره به عرب و

 آورده شيپ را است تر ارجح موضوع کدام نکهيا بحث همواره روز نيا در رياخ ساله چند در برگه بدون انيپناهجو

 با آلترناتو تظاهرات مستقل یبرگزار در ما اصرار. شد بخش دو به یمترق یروهاين ميتقس باعث زين امسال و است

 طبقه سميوناليانترناس و مبارزات سمبل کارگر روز که بود استدالل نيا با یالملل نيب کارگر طبقه یشعارها و پرچم

 نکهيا نه کند؛ تيحما اعالم و دينما طرح هم را انيپناهجو مطالبات و شعارها ديبا و تواند یم که است؛ کارگر

 یم یندگينما زين را هدف نيا روز نيا در ها تيمل گريد و ما حضور و دينما ليتعط آنها نفع به را خود مبارزات

 ترک را ائتالفمان م،يباش تر بزرگ ديبا ما و! است؟ تر بزرگ تظاهرات آن که استدالل نيا با زين یا عده اما. کند

  . آمد عمل به زين ويآلترنات برنامه از یخوب استقبال انتظار برخالف اما. کردند

 اديفر مشخص یيشعارها قالب در را خود یاسيس یدگاههايد و داده شکل یبلوک ک،يبلژ انيرانيا تهيکم نام با ما

 دادن دست از یبرا شيرهايزنج جز یزيچ ايپرولتار "بود فستيمان کتاب خطوط نيآخر ما، یاصل شعار. ميزد

 ،"یالملل نيب یهمبستگ باد زنده "چون یگريد یشعارها پالکارد نيا کنار در". دارد فتح یبرا یجهان اما ندارد؛

 ما. داشت هم یگريد قوت نقطه ما کوچک گروه. ميداشت دست در ... و" کند یم درو خشم کارد، یم یينوا یب آنکه"

 کرده معطوف بخودش را ها رسانه و تظاهرکنندگان رهگذران، توجه که ميبود کرده یسازمانده را یتئاتر گروه

 یکشورها ،یاسيس سران عکس و ودب دهيپوش یبلند شنل که یدار هيسرما! کارگر دو و یدار هيسرما نماد. بود

 فقر، م،يسکس ،یمردساالر مذهب، چون یکلمات و آنها یبانک و یمال یها سمبل بهمراه مرتجع و متروپل بزرگ



 هيسرما دستان در ريزنج دو با کاسکت کاله و کارخانه لباس با مرد و زن کارگران. بود شده نصب آن بر... و جنگ

 و یکارخانگ یهمزمان یيظرفشو یها دستکش داشتن دست در با زن کارگر که یحال در شدند؛ یم دهيکش دار

. بود شده نوشته" سود "کلمه آن یرو بر که بود یگريد یتابلو دار هيسرما دست در. کرد یم منعکس را یصنعت

  . داشت ادامه ريمس یانتها تا یدار هيسرما و کارگران کشمکش نيا

 گريد یرفقا با یخوب یبحثها و شد داده یدار هيسرما رياخ بحران به توجه با یاديز یشعارها ريمس طول در

 دهنده سازمان یها گروه از کدام هر جشن محل کينزد یمحل در زين تظاهرات یانيپا نقطه در. درگرفت کشورها

 انيپا نقطه سنتا که ميشو جشن دانيم وارد دادن شعار حال در ميخواست یم. داد را خود کوتاه اميپ تظاهرات

 به بنا دانيم نيا در. ميوستيپ تيجمع به وناليانترناس سرود خواندن با ما و کرد ممانعت سيپل ابتدا. است ظاهراتت

. شود یم برگزار پراکنده یها یسخنران و رقص و کنسرت ،یيرايپذ و یرسان اطالع یچادرها هرساله، سنت

 وسط به دوباره زين تئاتر گروه.  کردند یم یراههم و دنديشن یم را ما یسرودها و زدند حلقه ما بدور همه یلحظات

 کردند پاره را خود یرهايزنج کارگر دو هر ،"یيرها راه تنها انقالب "شعار و سرود گرفتن اوج با و رفته تيجمع

 سرود دوباره تيجمع و ... و کردند پاره را شيها لباس و او یها سمبل و بردند حمله یدار هيسرما به و

 زبان دو  به سرود نيا خواندن حال در -دست به بلندگو - یيايليش و یرانيا زن دو. کرد یهمخوان را وناليانترناس

  . بودند کنارهم در مختلف

 به هم یقيدقا و ميپرداخت بحث به و رفته یا کافه به رفقا از یتعداد بهمراه ما آن از بعد. افتي انيپا شکل نيبد برنامه

 از یاخبار دنيرس منتظر شدت به که یحال در م،يببر یپ آن قوت و ضعف قاطن به تا گذشت کار نيا از یبند جمع

 .ميبود رانيا در کارگر روز
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