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 Reports گزارشھا

 
   جوانان بلجيمۀ کميت:گزارش از

 ٢٠١۴ نومبر ١٠
  

 ٢٠١۴ نومبر ۶ –پيمائی بزرگ در بروکسل  راه
 

مرکز ثبات و امنبت ( اروپا ۀمبر در پايتخت اتحادينو ۶شنبه تظاھرات بزرگ کارگران در روز پنجخبر 

 ھزار نفر در ١٢٠بيش از . خورد می ليس در صدر اخبار به چشم وو درگيری آنان با پ) دمکراسی در اروپا سوسيال

 را آغاز و پس ئیپيما به خيابان آمده و از ايستگاه قطار شمالی راهبلجيمھای دولت دست راستِی جديِد اعتراض به سياست

 با فراخوان ئیپيمااين راه. ھای اصلی شھر، در برابر برج ايستگاه قطار جنوبی توقف کردنداز گردش در خيابان

از چند ھفته . ھای دولت جديد بودسنديکاھای کارگری و احزاب چپ سازماندھی شده بود و اعتراضی در برابر سياست

ھای فالمان و والونی کرات مسيحی در بخشپيش، دولتی بر سر کار آمد که از ائتالف احزاب ليبرال، ناسيوناليسم و دمو

حزب سوسياليست که تا چند ھفته قبل رياست دولت را در اختيار داشت، از ھمراھی با اين .  تشکيل شده استبلجيمدر 

 عدم ائتالف حزب سوسياليست  دليل اصلیِ .  در اپوزيسيون قرار گرفتھای آن خودداری کرد و عمالً ائتالف و سياست

 و فوری قلمداد شده است و از ءاالجراھای رياضت اقتصادی بود که از سوی احزاب فوق الزمق؛ سياستبا احزاب فو

 ! پيش برده شودنظر حزب سوسياليست بايد تدريجی به

 نيز تصميم داشتيم بلجيم جوانان ۀما اعضای کميت

م اما با توجه به ئيدر اين تظاھرات شرکت نما

ين حرکت، اھداف رفرميستی و اکونوميستی ا

  تصميم گرفتيم تا ضمن حمايت از خشم و اعتراضِ 

 سازماندھندگان برنامه  به حق مردم، با سياستِ 

م يعنی با بردن بحث و شعار انقالب ئيمرزبندی نما

ھرچند . ھا راه ديگری را نمايندگی کنيمبه ميان آن

ماھيت اين نوع اعتراضات مانند ساير کشورھای 

ان است و مبارزات داری يکس سرمايهۀپيشرفت

کارگری در اين کشورھا به شدت به اکونوميسم 

ۀ برای ما صحن.  آن داردئی نھاۀھا به اين مبارزات، اھميت زيادی در نتيج برخورد کمونيست  اما رويکردِ  آغشته است،

اند و چه آنانی هھا که تازه به قدرت رسيد چه آن- ئیکه تمام احزاب بورژوا طبقاتی است و اينۀ مبارزۀموجود، عرص

.  در تالش ھستند تا پرولتاريا را با خود متحد سازند-که تا ديروز در قدرت بودند ولی امروز در اپوزيسيون ھستند

 ۀکار و قشر کارگر اشرافی و کماکان يک طبقوجود سنديکاھای سازش. درواقع اتحاد خود با پرولتاريا را حفظ کنند
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ھا بُردن  کمونيستۀاما وظيف. کندزنی محصور می تنگِ چانهۀاتی را در محدودمتوسط گسترده نيز سطح چنين مبارز

ھا و گرداندِن جھِت محدوِد مبارزات صنفی به سوی مبارزات  تکيه بر استواری آن بحث آگاھانه به ميان کارگران،

 با کليت سيستم بلجيمادی در بدون شعار انقالب و پيوند مسائل مربوط به رياضت اقتصاز نظر ما . راديکال انقالبی است

 با اين ايده خود را !داری، و جدل بر سر ساختِن جنبشی برای انقالب؛ شرکت در اين مبارزات اھميتی نداردسرمايه

ض له؛ تعويأمس: برای شرکت در برنامه آماده ساخته و شعاری با اين مضمون بر روی يک باندروِل سرخ نوشتيم

 خود و بشريت بايد ئی کارگر برای رھاۀطبق! داری استله؛ کليت سيستم سرمايهأسم! داری نيستھای سرمايهدولت

  !انقالب کند

 جمعيت از نقاط مختلف کشور ١٠از پيش از ساعت 

 عمومی در ۀھرچند وسايل نقيل. شد وارد بروکسل می

اعتصاب بودند اما قطارھا و متروھا در خدمت به 

و بليط کنندگان به محل فعال بودند  رساندن شرکت

بھا پيش فروش شده  قطارھا به بروکسل به شکل نيم

ھای  از صبح زود شرکت کنندگان با ابتکارعمل. بود

مختلف و متنوع و شعارھای خود وارد ايستگاه قطار 

سرعت به  و به شدند و به علت تراکم جمعيت اجباراً  می

کرده بودند و با زدن ترقه و ، شعار دادن را شروع ن سنديکا و کارگران از ھمان مدخِل ايستگاهفعاال. رفتند خيابان می

مردی با يک . ليس ھم به ھيچ عنوان قدرت مداخله نداشتوکردند و پ ھای صوتی فضای پرھيجانی ايجاد می بمب

جوانان و نوجوانان با ...) دنيای ! برخيز ای داغ لعنت خورده(نواخت  را می» انترناسيونال«آکارديون موزيک 

 را ھر چه بيشتر سياسی ءکردند و اين فضا شان با حرارت با ديگران بحث می  شغلیۀنه در مورد آينشعارھای خالقا

اعضای . تقاعد سالگی تابوتی را به تن کرده بود و نوشته بود ۶٧ تا تقاعدجوانی در اعتراض به افزايش سن . کرد می

 تقسيم ءرا بين اعضا... و) ی باالی انفجاربرای مقابله با سروصدا(سنديکا ھم با حرارت شعارھا و کاله و گوشی 

د اسم ئيپيرمردی با لباس ارتش سرخ شوروی عبور کرد و به ما گفت عکس من را برای پوتين بفرستيد و بگو. کردند می

 ھنوز خروج افراد از ايستگاه ١٣جمعيت به قدری زياد بود که تا ساعت . ام اما ھنوز انقالبی من ھم والدمير است 

برای ما ھم .  درصد مسير تظاھرات را پيموده بود٧٠امه داشت در حالی که ابتدای صف تظاھرات نزديک به شمالی اد

. مسجل بود که با اين جمعيت انبوه بسيار سخت خواھد بود که بتوانيم شعار خود را به گوش تعداد ھرچه بيشتری برسانيم

ن، در يک محل ا معترضۀجای مسير در کنار صفوف فشرد تصميم گرفتيم که در جایئیپيمااز اين رو در ابتدای راه

ھای  العمل کارگران و اقشار مختلف مردم عکس. تصميم درستی بود. مناسب توقف کرده و شعار خود را بر دست بگيريم

ھا   بعضی گرفتند،بسياری از شعار ما عکس می. شدند زده می  بسيار خوشحال و ھيجاندادند ولی عمدتاً  متفاوتی نشان می

گفتند، برخی ديگر با خوشحالی ُمشت خود را به عالمت پيروزی و به کنار ما آمده و از اھميت يک انقالب واقعی می

 نيز در ھمبستگی با شعار ما و انقالب يک بمب صوتی در مقابل باندرول آنتورپنبردند و  کارگران بندر انقالب باال می

گفتند که با گرفت؛ برخی میھای خوبی ھم درمیبحث.  پر از انرژی بود بسيار دلنشين وئیفضا... ما منفجر کردند و

و سنديکای ) بلجيمحزب کارگران ( مسير احزاب پ ت ب ۀدر ميان... و ! بخش اول شعار توافق دارند ولی با انقالب نه

کرد که   با دولت اعالم زنی وقتی رھبر حزب پ ت ب در پی چانه. سخنرانی برپا کرده بودند برای ئیھامسيحيان پوديوم

ھايش باز کرديم کارگران با حمايت حزِب او، حق خود را می توانند بگيرند؛ ما شعارمان را در مقابل پوديوم او و بحث
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 ئیپيماتا انتھای مسير با ھمين فرم از کار ادامه داديم تا به پايان راه. و بازھم شاھد برخورد شاد و مثبت مردم بوديم

  !ای بود پايان تظاھرات برای نيروھای راديکال، شروع تازهۀنقط.. .اما . رسيديم

با سرعت به سمت . ليس را در حال سوختن ديديمو يک موتور پ شديم، که از ايستگاه جنوبی قطار خارج میزمانی

ون ساختن ھا و واژگ خيابان رفته و به جمعيت اندک و معترضی پيوستيم که در حال سوزاندِن سطل آشغالئیسرباال

پاش  ھای آب ضدشورش با ماشينپوليس مترِی ما، صف طويلی از ۵٠در . منظور سنگرسازی بودندبه... تابلوھا و 

ژيل را  سنتۀ محل مسيِر حرکت جمعيت معترض به سمتِ ) پورت ُد ھال( با استقرار در يک ميدان پوليس. قرار داشتند

 ھم ماً يترکيب جمعيت متنوع بود و دا. را به سمت ايستگاه جنوبی قطار محدود کرده بودبسته بود و تراکم جمعيت 

 ءپيوستند اما مرکز قابل اتکانيروھای جديدی به آن می

 و آنتورپن کارگراِن بندر ، جمعيتۀکنندو ھدايت

ھای  بودند که با لباسشارلوآکارگراِن صنايع فوالِد 

در حال ... ر و کار و کاله ايمنی، ماسک، عينک کا

 مشخص بود که کارگران کامالً . مبارزه بودند

   درگير شدهپوليسريزی شده و سازمان يافته با  برنامه

ھا با شال و که چھرهبا اين. اند و تدارک کافی ھم ديده

 ھا احساس غرابت بود اما با آنکاله پوشيده شده 

 به شدت در تالش بودند که فاآنتیبرخی رفقای . داشتيم

 برخی از  آورند،دست  بهپوليسامکاناتی برای حمله به 

مندان در کنار اين جمعيت ن و ھنرادانشجويان، معلم

گرفتن و بحث با افراد بودند، لم و عکسمشغول ف

ويژه دختران ه آموزان و بحضوِر تعداد زياِد دانش

کرد اما آنچه توجه ما را به خود جلب می. چشمگير بود

 و فوالد آنتورپنکه کارگران بندر  زيادی بود ۀتجرب

. گذاشتندرا در اختيار جوانان می داشتند و آنشارلوآ

 ساخت باريکادھای خيابانی و چه برای ۀچه در زمين

 و چه در کمک پوليس سنگ و بطری به سوی  پرتابِ 

ھای سنگی برای کسب  بلوک به جوانان در ُخرد کردنِ 

رزه و حضور کارگران در صف اول مبا. امکانات

 خصوصاً . دادشان، انرژی فراوانی به ھمه می مقاومت

 رفتند و يا مستقيماً   میپوليسزمانی که تا چند قدمی 

ھای ضد شورش که  پوليسآجر و سنگ به سمت سپر 

در صفوف طويل، بلوار را مسدود کرده بودند پرتاب 

ايستادند و ديگران را ھم دعوت به  پاش می ی آبھا در مقابل فشار پمپ. کردند و ترسی از باتوم و دستگيری نداشتند می

کردند و  کرد دوباره خود را سازماندھی می کند و پرتاب می زمانی که فشار آب جمعيت را از جا می. کردند ھمراھی می

در مان  م و تجربياتئي حمايت نماپوليس سعی کرديم از مقاومت کارگران در مقابل ما نيز عمدتاً . شد تعدادشان بيشتر می

جوانان . ھا ھمراه شويمرسانی به زخمیمقابله با سرکوب را با آنان به اشتراک بگذاريم و در باريکادسازی و کمک
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آور  با گاز اشکپوليساين موضوع وقتی روشن شد که حمالت شديد و مدواِم .  عملی قبلی بودندۀعمدتا فاقد تجرب

ل خود را از ور به حدی بود که بسياری از حال رفته و يا کنترآوشدت و ميزان گاز اشک. تعدادی مصدوم به جا گذاشت

سرعت رساند و رفيق ديگری به يکی از ما به انتقال مصدومين به کنار آتش ياری می. افتادنددست داده و به زمين می

-و يا نمی! دانستند چرا بايد از سرکه استفاده کردجوانان نمی. وارد يک رستوران شده و با يک بطری سرکه بازگشت

جوانان و کارگران خشمگين .  داستان نبودۀاما اين ھم. ثر باشدؤتواند در اين مواقع م دانستند که دود آتش و سيگار می

ژی برای ي ھيچ سترات ماشين را به آتش کشيدند، اما ظاھراً ٧، حداقل پوليسآور و تحريکات  بعد از استنشاق گاز اشک

   . بودپوليسمصاف طلبيدن موقت  مبارزه نداشتند و ھدف؛ به ۀادام

ھا ھزار کارگر اين در حالی بود که ھنوز حداقل ده

 پشت سر ما، در  و معترض که در چند صدمتریِ 

ايستگاه قطار مستقر بودند؛ به دستور سنديکا و 

-گان به ميدان درگيری نزديک ھم نمیبرگزارکنند

 ھم تالش داشت به ھيچ عنوان باعث پوليس. شدند

در ھر . شينی جمعيت به سمت ايستگاه نشودن عقب

حال با پايان يافتن تجمع اصلی و سوار شدن اکثر 

ۀ  ھم حملپوليسکارگران به قطار و ترک بروکسل؛ 

کارگران استوار و . ديد  خود را تدارک میئینھا

جوانان خشمگين متوجه اين شرايط شده و برای يک 

ن با برخی از جوانا.  نمودندءدور تازه تجديد قوا

ھای آوری مبلمان جع ھای اطراف خيابان،کندن حفاظ

 يک  درون يک کاميونت، کندن چتر بزرگ و چرمیِ 

به سمت ... پمِپ بنزين و قطعاتی از چند تابلو و 

 قطعات را در باريکاد اصلی رفته و به سرعت آن

ھمه . کنار ھم چيده و چتر چرمی را روی آن کشيدند

ھنوز در حال کار . يمبرای حمله ديگری آماده شد

آور به سمت ما باريدن بوديم که سيل گاز اشک

ھا را برداشته دست، آنکارگراِن دستکش به. گرفت

گرداندند و سايرين نيز با  برمیپوليسو به سمت 

ھا سعی داشتند مسير حرکت خود را شوت کردِن آن

روی پاِش روبهسه ماشين آب. از گاز پاک کنند

پاشيدند  مزمان به سمت آن آب میطور ھه باريکاد ب

و تالش ما برای حفظ باريکاد و حمايت از يکديگر 

نتيجه برای استوار ماندن در برابر فشار آب، بی

زنجير حمايت ما باز و باريکاد نيز متالشی شد، برخی از جوانان و چند کارگر با فشار آب به کناری پرتاب شده و . ماند

 را پوليسھا سرپا بودند و خوردند، اما ھنوز چند زن جوان در برابر آبپاشه تلو تلو میديدديگران سرتاپا خيس و ضرب

-  را پُر کرده بود و صدای سرفه و تھوع میءآور بود که فضاخود آمديم، دوباره باران گاز اشکتا به. کردندتحقير می
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ديگر . دويد ھر کسی به کوچه يا خيابانی میھا با آژير و سر و صدای فراوان به سمت جمعيت ھجوم آوردند؛پوليس. آمد

دويد دنبال جمعيت می بهپوليس. جمعيتی نبود و اين در واقع به معنی از دست دادن خيابان پس از چند ساعت مبارزه بود

ھا پيش   ھم از ساعتپوليسھليکوپترھای .  ضدشورش بودپوليسھای ھای اطراف پُر از ماشينو تمام مسيرھا و خيابان

آور بود؛ اما تا پاسی از رسانی به مصدوميِن گاز فلفل و گازاشکآخرين مقاومت، کمک. چرخيدندالی سر جمعيت میبا

  . ادامه داشتپوليسشب مبارزات پراکنده با 

ترکيب يک . که از ترکيب مبارزاتی خوبی برخوردار بودويژه اينه  مھمی بود بۀشرکت در اين تظاھرات تجرب

اند  دانستند چرا به اين مبارزه پيوسته نی که میاات کارگران راديکال و حضور معترضظيم با مبارزی عئ  اعتراض توده

-سو ساختِن مبارزه و حمله و عقبرساندن به يکديگر، ھمکنند؛ حتی در متد مبارزاتی نيز ياری يا از حقانيت آن دفاع می

 و حضور پوليسمردم و نه فقط زھرچشم گرفتن از دادن ھرچه بيشتر  بر دخالتءنشينی خود با عمل ديگران، اتکا

  .  قوت اين مبارزه بودۀداری بودند، نقطکار و ضد سرمايهکارگراِن آگاه و اقشار مترقی که مخالف سنديکاھای سازش

ستالينگراد به بلوار (ھرات ضدفاشيسم در بروکسل مبر تظا نو٩نده، خوشبختانه مبارزه ادامه دارد و در روزھای آي

اميدواريم .  سراسری برگزار خواھد شد مبر نيز دو اعتراض و يک اعتصابِ و در ماه دس) يستگاه جنوب بروکسلاسمت 

در ھر حال .  ميدان سازدۀور شده و نسل جديِد مبارزان را روان شعلهبلجيم طبقاتی در کشورھای ديگر و ۀکه آتِش مبارز

ھدف ما؛ . ھای تاريخی خود را مرور کنندبه دوش گرفته و درس اصلِی خود را ۀھا بايد وظيف کمونيست در اين ميان،

ھا نيست، ھدف ما انقالب کردن است و برپاساختِن  راديکاليسِم آن ھای مبارزاتی و افزايِش غلظتِ شرکت در جنبش

ن ھدف، شرکت ما بدون اي.  تبليغ و ترويج کنيمءاين را بايد با تمام قوا. ھدف ما کمونيسم است.  متفاوتای بنياداً جامعه

خودی   از راديکاليسم؛ به تقويت جريان خودبهئی باالۀ با درج–صورت فردی و چه متشکل ه در چنين مبارزاتی ـ چه ب

  !ھا خواھد انجاميد و آگاھانه نخواھد بودروی از خشم تودهو دنباله
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