
 ۲۰۱۴نوامبر  ۶ –پیمایی بزرگ در بروکسل راه
 ی جوانان بلژیکگزارش از کمیتھ

 

دمکراسی در اروپا) و درگیری آنان با ی اروپا (مرکز ثبات و امنبت سوسیالدر پایتخت اتحادیھنوامبر  ۶شنبھ در روز پنجخبر تظاھرات بزرگ کارگران 
ھای دولت دست راستِی جدیِد بلژیک بھ خیابان آمده و از ایستگاه ھزار نفر در اعتراض بھ سیاست ۱۲۰بیش از  خورد.میپلیس در صدر اخبار بھ چشم 

ان پیمایی با فراخوھای اصلی شھر، در برابر برج ایستگاه قطار جنوبی توقف کردند. این راهپیمایی را آغاز و پس از گردش در خیابانقطار شمالی راه
از  ر آمد کھبر سر کا یدولت ،. از چند ھفتھ پیشبود ھای دولت جدیدزماندھی شده بود و اعتراضی در برابر سیاستسندیکاھای کارگری و احزاب چپ سا

ھای فالمان و والونی در بلژیک تشکیل شده است. حزب سوسیالیست کھ تا چند ھفتھ قبل بخشدر  یسم و دموکرات مسیحیناسیونالائتالف احزاب لیبرال، 
عدم ائتالف  ھای آن خودداری کرد و عمال در اپوزیسیون قرار گرفت. دلیل اصلیِ از ھمراھی با این ائتالف و سیاست ،اختیار داشتریاست دولت را در 

و از نظر حزب  االجرا و فوری قلمداد شده استھای ریاضت اقتصادی بود کھ از سوی احزاب فوق الزمحزب سوسیالیست با احزاب فوق؛ سیاست
  پیش برده شود!تدریجی بھسوسیالیست باید 

تصمیم داشتیم در این تظاھرات شرکت نماییم اما با توجھ بھ اھداف رفرمیستی و اکونومیستی این حرکت، تصمیم  ی جوانان بلژیک نیزاعضای کمیتھما 
 اھبردن بحث و شعار انقالب بھ میان آن با یعنی نماییممرزبندی برنامھ  گانسازماندھنده سیاستِ با  ،بھ حق مردم اعتراِض خشم و ضمن حمایت از تا گرفتیم 

داری یکسان است و مبارزات کارگری در این سرمایھی پیشرفتھھرچند ماھیت این نوع اعتراضات مانند سایر کشورھای . نمایندگی کنیمراه دیگری را 
 یبرای ما صحنھ .دارد ی نھایی آندر نتیجھ اھمیت زیادی ،این مبارزات ھا بھبرخورد کمونیست اما رویکردِ  ،کشورھا بھ شدت بھ اکونومیسم آغشتھ است

چھ  -کھ تمام احزاب بورژوایی ی طبقاتی است و اینمبارزهی عرصھموجود، 
اند و چھ آنانی کھ تا دیروز در قدرت بودند ولی ھا کھ تازه بھ قدرت رسیدهآن

پرولتاریا را با خود متحد در تالش ھستند تا  -امروز در اپوزیسیون ھستند
-وجود سندیکاھای سازش سازند. درواقع اتحاد خود با پرولتاریا را حفظ کنند.

طح سنیز  ی متوسط گستردهو کماکان یک طبقھ کار و قشر کارگر اشرافی
ی کند. اما وظیفھمحصور می زنیی تنِگ چانھرا در محدوده یمبارزاتچنین 

ا و ھتکیھ بر استواری آن بھ میان کارگران،ردن بحث آگاھانھ ھا بُ کمونیست
محدوِد مبارزات صنفی بھ سوی مبارزات رادیکال انقالبی  جھتِ گرداندِن 

بدون شعار انقالب و پیوند مسائل مربوط بھ ریاضت اقتصادی  از نظر ما است.
برای  یجنبش اختنِ سجدل بر سر داری، و در بلژیک با کلیت سیستم سرمایھ

با این ایده خود را برای شرکت  ر این مبارزات اھمیتی ندارد!انقالب؛ شرکت د
سرخ  باندرولِ در برنامھ آماده ساختھ و شعاری با این مضمون بر روی یک 

تم کلیت سیس ؛نیست! مسالھ داریھای سرمایھدولتتعویض  ؛مسالھ: نوشتیم
 ند!کی کارگر برای رھایی خود و بشریت باید انقالب داری است! طبقھسرمایھ

ی عمومی در اعتصاب بودند اما قطارھا و متروھا در خدمت شد. ھرچند وسایل نقیلھجمعیت از نقاط مختلف کشور وارد بروکسل می ۱۰از پیش از ساعت 
ھای ن با ابتکارعملاده بود. از صبح زود شرکت کنندگبھا پیش فروش شبروکسل بھ شکل نیمکنندگان بھ محل فعال بودند و بلیط قطارھا بھ بھ رساندن شرکت

ان از ررفتند. فعالین سندیکا و کارگبھ سرعت بھ خیابان میاجبارا و شدند و بھ علت تراکم جمعیت مختلف و متنوع و شعارھای خود وارد ایستگاه قطار می
کردند و پلیس ھم بھ ھیچ عنوان قدرت د میای صوتی فضای پرھیجانی ایجاھشعار دادن را شروع کرده بودند و با زدن ترقھ و بمب ،ایستگاهمدخِل ھمان 

انان با شعارھای ونواخت (برخیز ای داغ لعنت خورده! دنیای ...) جوانان و نوجرا می» انترناسیونال«مداخلھ نداشت. مردی با یک آکاردیون موزیک 
جوانی در اعتراض بھ افزایش سن  کرد.بیشتر سیاسی میکردند و این فضا را ھر چھ شان با حرارت با دیگران بحث میی شغلیخالقانھ در مورد آینده

 گوشی (برای مقابلھ با تابوتی را بھ تن کرده بود و نوشتھ بود بازنشستگی. اعضای سندیکا ھم با حرارت شعارھا و کاله و گیسال ۶۷تا  بازنشستگی
سرخ شوروی عبور کرد و بھ ما گفت عکس من را برای پوتین بفرستید  پیرمردی با لباس ارتش کردند.را بین اعضا تقسیم می... سروصدای باالی انفجار) و

ھنوز خروج افراد از ایستگاه شمالی ادامھ داشت در حالی  ۱۳جمعیت بھ قدری زیاد بود کھ تا ساعت  ام.و بگویید اسم من ھم والدمیر است اما ھنوز انقالبی
کھ  خواھد بودبسیار سخت پیموده بود. برای ما ھم مسجل بود کھ با این جمعیت انبوه درصد مسیر تظاھرات را  ۷۰تظاھرات نزدیک بھ ابتدای صف کھ 

ی فشرده فوجای مسیر در کنار صفپیمایی تصمیم گرفتیم کھ در جایبرسانیم. از این رو در ابتدای راه ھرچھ بیشتریشعار خود را بھ گوش تعداد بتوانیم 
فاوتی ھای متالعملتصمیم درستی بود. کارگران و اقشار مختلف مردم عکسخود را بر دست بگیریم.  توقف کرده و شعار مناسب محلیک در  ،معترضین
بھ کنار ما آمده و از اھمیت یک انقالب  ھابعضی گرفتند،می شدند. بسیاری از شعار ما عکسزده میدادند ولی عمدتا بسیار خوشحال و ھیجاننشان می

کارگران بندر آنتورپن نیز در ھمبستگی با شعار ما و  بردند و ُمشت خود را بھ عالمت پیروزی و انقالب باال میوشحالی ، برخی دیگر با خگفتندمیواقعی 
فتند گگرفت؛ برخی میھای خوبی ھم درمیبحث ... فضایی بسیار دلنشین و پر از انرژی بود.انقالب یک بمب صوتی در مقابل باندرول ما منفجر کردند و

ی برای ھایی مسیر احزاب پ ت ب (حزب کارگران بلژیک) و سندیکای مسیحیان پودیومدر میانھ اول شعار توافق دارند ولی با انقالب نھ! و ...کھ با بخش 



زنی با دولت چانھ پی. وقتی رھبر حزب پ ت ب در بودند کردهبرپا سخنرانی 
؛ ما انند بگیرندمی توحزِب او، حق خود را کارگران کھ با حمایت  کرد کھ اعالم 

ھایش باز کردیم و بازھم شاھد برخورد شاد و او و بحث مقابل پودیومشعارمان را در 
یمایی پبھ پایان راه با ھمین فرم از کار ادامھ دادیم تامثبت مردم بودیم. تا انتھای مسیر 

 !ای بودبرای نیروھای رادیکال، شروع تازه تظاھرات ی پایاننقطھ ... رسیدیم. اما

موتور پلیس را در حال سوختن  یک ،شدیممیقطار خارج جنوبی کھ از ایستگاه زمانی
دیدیم. با سرعت بھ سمت سرباالیی خیابان رفتھ و بھ جمعیت اندک و معترضی پیوستیم 

منظور ھا و واژگون ساختن تابلوھا و ... بھکھ در حال سوزاندِن سطل آشغال
ھای صف طویلی از پلیس ضدشورش با ماشین مترِی ما، ۵۰سنگرسازی بودند. در 

(پورت دُ ھال) مسیِر حرکت  یک میدانپاش قرار داشتند. پلیس با استقرار در آب
جمعیت را بھ سمت تراکم ژیل را بستھ بود و ی سنتمحلھ سمتِ جمعیت معترض بھ 

ی امحدود کرده بود. ترکیب جمعیت متنوع بود و دایما ھم نیروھقطار جنوبی  ایستگاه
ی جمعیت کارگراِن بندر کنندهپیوستند اما مرکز قابل اتکا و ھدایتجدیدی بھ آن می

، و کاله ایمنیھای کار و کارگراِن صنایع فوالِد شارلوآ بودند کھ با لباس نآنتورپ
مشخص بود کھ کارگران کامال  .بودند مبارزهدر حال عینک کار و ...  ماسک،
با  .اندو تدارک کافی ھم دیده ریزی شده و سازمان یافتھ با پلیس درگیر شدهبرنامھ

رخی ب احساس غرابت داشتیم.ھا با آنما بود اشده ھا با شال و کاله پوشیده چھرهکھ این
 ،ت آورنددسبھفا بھ شدت در تالش بودند کھ امکاناتی برای حملھ بھ پلیس رفقای آنتی

-مشغول فیلم و عکس دانشجویان، معلمین و ھنرمندان در کنار این جمعیتاز برخی 
 آموزان و بویژه دختران چشمگیرگرفتن و بحث با افراد بودند، حضوِر تعداد زیاِد دانش

کارگران بندر  بود کھ ی زیادیتجربھ کرداما آنچھ توجھ ما را بھ خود جلب می .بود
 یگذاشتند. چھ در زمینھدر اختیار جوانان می راو آنداشتند و فوالد شارلوآ  نآنتورپ

سنگ و بطری بھ سوی پلیس و چھ در  ساخت باریکادھای خیابانی و چھ برای پرتابِ 
. حضور ھای سنگی برای کسب امکاناتبلوک در ُخرد کردنِ  کمک بھ جوانان

خصوصا  داد.می ھمھی فراوانی بھ ، انرژشانو مقاومت در صف اول مبارزه کارگران
ھای ر و سنگ بھ سمت سپر پلیسرفتند و یا مستقیما آجمی پلیس میزمانی کھ تا چند قد

و کردند پرتاب میبلوار را مسدود کرده بودند  ،ضد شورش کھ در صفوف طویل
د و ایستادنمی پاشھای آبترسی از باتوم و دستگیری نداشتند. در مقابل فشار پمپ

کردند. زمانی کھ فشار آب جمعیت را از جا دیگران را ھم دعوت بھ ھمراھی می
شد. کردند و تعدادشان بیشتر میکرد دوباره خود را سازماندھی میکند و پرتاب میمی
سعی کردیم از مقاومت کارگران در مقابل پلیس حمایت نماییم و عمدتا نیز  ما

 وبگذاریم و در باریکادسازی  با سرکوب را با آنان بھ اشتراکمان در مقابلھ تجربیات
 .ی عملی قبلی بودندفاقد تجربھعمدتا . جوانان ھا ھمراه شویمرسانی بھ زخمیکمک

 یآور تعدادپلیس با گاز اشک مدوامِ این موضوع وقتی روشن شد کھ حمالت شدید و 
بود کھ بسیاری از حال آور بھ حدی مصدوم بھ جا گذاشت. شدت و میزان گاز اشک

ز ما بھ انتقال یکی اافتادند. و بھ زمین می هرفتھ و یا کنترل خود را از دست داد
 انرستورسرعت وارد یک و رفیق دیگری بھ رساندتش یاری میمصدومین بھ کنار آ

دانستند چرا باید از سرکھ استفاده شده و با یک بطری سرکھ بازگشت. جوانان نمی
ما این ادر این مواقع موثر باشد. تواند دانستند کھ دود آتش و سیگار میو یا نمی کرد!
آور و جوانان و کارگران خشمگین بعد از استنشاق گاز اشکی داستان نبود. ھمھ

، اما ظاھرا ھیچ استراتژی برای ماشین را بھ آتش کشیدند ۷تحریکات پلیس، حداقل 
  ن موقت پلیس بود.بھ مصاف طلبید ؛ادامھ مبارزه نداشتند و ھدف



 چند صدمتریِ کھ در  ھا ھزار کارگر و معترضهاین در حالی بود کھ ھنوز حداقل د
ان گبھ دستور سندیکا و برگزارکننده بودند؛، در ایستگاه قطار مستقر ماسر  پشت

. پلیس ھم تالش داشت بھ ھیچ عنوان باعث شدندنمیھم نزدیک  درگیریبھ میدان 
اصلی  تجمعیافتن پایان با حال  ھر در سمت ایستگاه نشود. بھنشینی جمعیت عقب

ود خ ی نھاییحملھ اکثر کارگران بھ قطار و ترک بروکسل؛ پلیس ھمو سوار شدن 
. کارگران استوار و جوانان خشمگین متوجھ این شرایط شده و دیدرا تدارک می

ھای اطراف فاظبرای یک دور تازه تجدید قوا نمودند. برخی از جوانان با کندن ح
یک  چتر بزرگ و چرمیِ ھای درون یک کامیونت، کندن آوری مبلمانجع خیابان،

سرعت  بھرفتھ و و قطعاتی از چند تابلو و ... بھ سمت باریکاد اصلی  پمِپ بنزین
ھمھ برای حملھ . و چتر چرمی را روی آن کشیدندھم چیده  در کنار قطعات را آن

آور بھ سمت ما ھ سیل گاز اشکحال کار بودیم ک درھنوز دیگری آماده شدیم. 
-ھا را برداشتھ و بھ سمت پلیس برمیدست، آندستکش بھ باریدن گرفت. کارگرانِ 

ز امسیر حرکت خود را  ھا سعی داشتندنیز با شوت کردِن آن سایرینگرداندند و 
ب آن آروی باریکاد بطور ھمزمان بھ سمت روبھ پاِش . سھ ماشین آبپاک کنندگاز 
پاشیدند و تالش ما برای حفظ باریکاد و حمایت از یکدیگر برای استوار ماندن می

ی شد، متالشنیز باریکاد  زنجیر حمایت ما باز و نتیجھ ماند.در برابر فشار آب، بی
پرتاب شده و دیگران سرتاپا  یبرخی از جوانان و چند کارگر با فشار آب بھ کنار

ھا ، اما ھنوز چند زن جوان در برابر آبپاشخوردندتلو تلو می دیدهخیس و ضرب
ور آخود آمدیم، دوباره باران گاز اشککردند. تا بھپلیس را تحقیر میبودند و  سرپا

 آژیر و سرھا با پلیس. آمدو صدای سرفھ و تھوع می بود کھ فضا را پُر کرده بود
خیابانی  یاھر کسی بھ کوچھ  جمعیت ھجوم آوردند؛فراوان بھ سمت و صدای 

 پس از واقع بھ معنی از دست دادن خیابان درجمعیتی نبود و این دیگر . دویدمی
ی اھدوید و تمام مسیرھا و خیابانمی جمعیتدنبال . پلیس بھچند ساعت مبارزه بود

ھا از ساعتبود. ھلیکوپترھای پلیس ھم ضدشورش پلیس  ھایر از ماشینپُ  اطراف
 رسانی بھ مصدومینِ ، کمکآخرین مقاومتچرخیدند. میجمعیت باالی سر پیش 

تا پاسی از شب مبارزات پراکنده با پلیس ادامھ  آور بود؛ امااشکگاز گاز فلفل و
 داشت.

ترکیب مبارزاتی از کھ ی مھمی بود بویژه اینتجربھ شرکت در این تظاھرات
 کارگرانای عظیم با مبارزات ترکیب یک اعتراض توده. برخوردار بودخوبی 

ا از اند یدانستند چرا بھ این مبارزه پیوستھرادیکال و حضور معترضینی کھ می
سو ھم ،رساندن بھ یکدیگریاریحتی در متد مبارزاتی نیز  کنند؛حقانیت آن دفاع می

دادن نشینی خود با عمل دیگران، اتکا بر دخالتساختِن مبارزه و حملھ و عقب
حضور کارگراِن آگاه و رچشم گرفتن از پلیس و ھرچھ بیشتر مردم و نھ فقط زھ

 یداری بودند، نقطھو ضد سرمایھکار ھای سازشکھ مخالف سندیکا مترقیاقشار 
 قوت این مبارزه بود. 

در  وب بروکسل) استالینگراد بھ سمت ایستگاه جنو (بلواردر بروکسل  تظاھرات ضدفاشیسم نوامبر ۹ در روزھای آینده،خوشبختانھ مبارزه ادامھ دارد و 
و  ور شدهمبارزه طبقاتی در کشورھای دیگر و بلژیک شعلھ . امیدواریم کھ آتِش برگزار خواھد شد سراسری اعتصابِ یک ماه دسامبر نیز دو اعتراض و 

ھای تاریخی خود را و درسگرفتھ  بھ دوشی اصلِی خود را ھا باید وظیفھکمونیست در این میان،در ھر حال ی میدان سازد. نسل جدیِد مبارزان را روانھ
ای بنیادا ھا نیست، ھدف ما انقالب کردن است و برپاساختِن جامعھرادیکالیسِم آن ھای مبارزاتی و افزایِش غلظتِ ھدف ما؛ شرکت در جنبشمرور کنند. 

 شکلچھ بصورت فردی و چھ متـ رکت ما در چنین مبارزاتی بدون این ھدف، شاین را باید با تمام قوا تبلیغ و ترویج کنیم.  .متفاوت. ھدف ما کمونیسم است
 !نخواھد بودو آگاھانھ  ھا خواھد انجامیدتودهخشم روی از خودی و دنبالھھتقویت جریان خودببھ رادیکالیسم؛  ی باالیی ازبا درجھ –

 
 باد ھمبستگِی انترناسیونالیستیزنده

 باد انقالبزنده
 باد کمونیسمزنده

 


