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   لوون-گزارشی از تظاهرات آنتی فاشيست در بلژيک
  

  ١٣٨٨ فروردين ٩شنبه يک                                                                                  کي بلژيی دانشجوتهيکم
 

  
  ٢٠٠٩ -٠٣ -٢۶  لوون-گزارشی از تظاهرات آنتی فاشيست در بلژيک

  
هرساله در ماه مارس در بلژيک، مقارن با 

برگزاری برنامه جوانان ناسيوناليست 

، )بخوانيد فاشيست، راسيست و مذهبی(

نيروهای چپ هم صف آرايی می کنند و 

. تظاهراتهايی را سازماندهی می کنند

نهای دانشجويی معموال اينکار توسط ارگا

چپ فعال در دانشگاهها سازماندهی می 

 اين مبارزه.  مسير و ارائه ليست موئتلفين توسط آنها انجام می شود تعيين شهر وشود و مقدمات آن مثل اجازه پليس،

بعد . تاريخچه ای مهم دارد که با بوجود آمدن چپ در بلژيک و زير ضرب رفتن قدرت کليسای کاتوليک همراه بود

جوانان کمونيست و چپ بلژيک نقش بسيار پررنگی در ايجاد نيروهای جنگهای جهانی،  در طول اين رويداد واز 

نقش نيروهای مذهبی در اين ميان، همکاری و جاسوسی برای . بر عهده گرفتندو ارتش سری مقاومت ضد نازی 

 در دوران .ا خود همراه کرده بودندنيروهای چپ در آنزمان جوانان ملی گرا را هم در ارتش سری ب. نازی ها بود

 در دنيا از يکطرف و پناه بردن احزاب چپ رفرميست بدامان پارلمان های بورژوازی شافول جنبش های رهايی بخ

اين موازنه در بلژيک هم بهم خورد ولی اينبار در دوران اعتالی نئوليبراليسم و فريادهای بورژوازی مبنی بر پايان 

کشورهای  آسيايی، آفريقايی، آمريکای التين و ...  پيکان حمله آنها هم مهاجران، پناهندگان و نوک. بود! ايدئولوژی

نيروهای مذهبی با تکيه بر حاميان خود يعنی احزاب فاشيست و راسيست . حتی اروپای شرقی را هدف گرفته بود

الگرانه اخير اشغ در تمام جنگهای نيروهايی که. افراطی درون و بيرون دولت، دور جديدی از جنايت را آغاز کردند

مبلغ و مشوق جنايت های آمريکا با همکاری از بوسنی و هرزگوين گرفته تا آفريقا، از افغانستان تا عراق، 

  . بورژازی خودشان بودند

امات اما احزاب چپی که يا در دولتها هضم شده بودند و يا در آرزوی چنين کثافت تاريخی بودند، در برابر اين اقد

  .بودن در اقليت پارلمانی قناعت می کردندمخالف ، يا پاسيو و منفعل بودند و يا نهايتا به جريانات راست افراطی

 اين تضاد حادتر شد و گاها در کشورهايی مثل هلند، آلمان و بلژيک ٩٠در طی ساليان اخير و بويژه بعد از سالهای 

  . ار تحتانی باقی گذاشتاثرات جبران ناپذيری حتی در صفوف طبقه کارگر و اقش

  در چنين اوضاع بود که جوانان و نوجوانان از درون کالسهای دانشگاه، مدارس و ساير آموزشگاهها، از درون 



محالت فقير مهاجرنشين شهرهای بزرگ يا گتوها، و با حمايت معدود سازمانها و نيروهای انقالبی موجود خود را 

هر گنت يکی از ستونهای اصلی آن بودند و از سابقه تاريخی چپ ها در جوانان فالمان در ش. سازمان دهی کردند

در بروکسل، ليژ، لوون و آنتورپن هم اين گروهها دست بدست هم داده و مبارزه . اين شهر هم بخوبی بهره گرفتند

معيت  که مخفف نام ارگان جNSV . نامگذاری شده استAnti NSVاين مبارزه بنام تظاهرات. خود را آغاز کردند

 گروه و شاخه مذهبی، ٧ در واقع از  استNationalistische Studentenverenigingدانشجويان ناسيوناليست 

فرانسوی تشکيل شده که همه ساله با برنامه هايی بر سفيد و برتر و -آلمانی- هلندی-فاشيست و راسيست بلژيکی

. اير شاخصه های فاشيستی ابراز وجود می کنندو س! باهوش بودن نژادشان، با تقواتر بودنشان، وطن پرستی شان

سياستهای ضد مهاجری اخير دولتهای دست راستی اروپا بهترين فرصت را به اينها داده تا در ميان اقشار فقير 

  . کشورهای خود کار کرده و عامل فقر آنها را وجود خارجيان و استفاده آنها از خدمات دولتی بيان کنند

چه در دوران ماقبل سرمايه داری  - يکی از قديمی ترين  و بزرگترين مراکز دانشگاهی دنيا امسال در شهر لوون که

 در آن واقع شده است، به همت جوانان راديکال و چپ دانشجو و غير دانشجو و دانش آموزان -و چه در حال حاضر

کميته . رات برگزار شدمدارس، پشتيبانی ارگانهای جوانان احزاب چپ بلژيک و نيروهای آنارشيست اين تظاه

نه تنها به مبارزه با دانشجويی بلژيک هم مانند سال گذشته در اين تظاهرات حاضر شد و همراه با جوانان اروپايی 

NSVبلکه به مبارزه با هرنوعی از اتحاد ميان نيروهای مرتجع مذهبی و نيروهای راست و اپورتونيست پرداخت  .

اد کمتر شرکت کننده و هم کوتاه تر هر گنت کمی متفاوت بود، هم از نظر تعدفضای مبارزه به نسبت سال قبل در ش

 کارگران -هيچ فاشيستی در شهر ما نباشد: "شعارهای خوبی در طی مسير تظاهرات داده شد! بودن مسير تظاهرات

 مبارزه، مبارزه جهانی، - سفيد و سياه   اتحاد و مبارزه -برای مبارزه با سرمايه داری، بر ضد فاشيست متحد شويد 

...."               ممنوع وNSV نابودباد، شناسايی رسمیVlaams Belang ريشه کن باد، NSVيه، بر ضد فاشيست و سرما

اما بشنويد از پليس؛ تمام شهر از باال و پايين توسط پليس ضد شورش قرق شده بود و تمام ابزار آالت امنيتی و 

 جلوگيری از برخورد نيروهای چپ و راديکال با با مدرن ترين ابزار برای. سرکوب را به خدمت گرفته بودند

تمام مسير با فشار شديد پليس به جمعيت طی شد و خشم جوانان از ديدن آنها در نحوه !!! ناسيوناليستهای راست

  . شعار دادنشان بروز می کرد

ه نيروی جوان و اما جايی ک. اهرات با آتش بازی و سخنرانی چند دانشجوی سازمان دهنده رسما پايان يافتاين تظ

جوانان سياه پوش و آنارشيست با همراهی معدودی از . آنهم راديکال حاضر باشد، کلمه رسما چندان مناسب نيست

تابلوها بود که کنده می .  بودNSVاين حمله در واقع حمله به سيستم حمايت کننده . جوانان چپ به پليس حمله کردند

 بودند که بطرف پليس و ماشينهای غول پيکر و عاليم جاده ای و خيابانیال ند، بردهای تبليغاتی، سطل های آشغشد

بدست به شکلی وحشيانه حمله و سپر از آنطرف ماشينهای آبپاش بکار افتادند، پليسهای باتوم . آنها پرتاب می شدند

ای فرياد و کردند، سيستم های محاصره جوانان اجرا می شد، از آتش خبری نبود، پليس با آژير سعی می کرد صد

سوت جوانان خشمگين را مختل کند ولی با نوجوانانی روبرو بودند که تکه ای آهن يا چوب بدست دارند و فرياد 

طبق . تعقيب و گريز جالبی جريان داشت و پليس شروع به دستگيری رفقای جوان ما کرد. ضدفاشيست سر می دهد

 نفر از آنها را تا پايان شب آزاد ۶ شدند که پليس فقط  جوان راديکال دستگير۵٠گزارشات رسانه های چپی، حدود 



 نفر از ناسيوناليستها هم دستگير شدند که بعد از چند ١٣. کرد و باقی نفرات را تا کنون در بازداشت نگه داشته است

ست با جوانان ناسيونالي.  اين مبارزه ادامه داشت و سرانجام پليس موفق شد-جمعه–تا صبح فردا . ساعت آزاد شدند

گيرانداختن يکی از مبارزان در نقطه تاريکی از شهر، بشدت وی را آزار داده و بطرز وحشيانه ای او را کتک 

  . عکس العملی نشان ندادهيچ  هپليس به اين واقعبا اينکه اين خبر از رسانه های دولتی پخش شد ولی . زدند

از مبارزه ساير  -از جريانات فکری مختلف–ن چپ نکته تاسف بار در اين تظاهرات عدم حمايت عده ای از جوانا

استدالل آنها اين بود که بکار بردن خشونت برای مبارزات کارگری زيانبار است و آن . جوانها در برابر پليس بود

مبارزه به حقی که نه فقط جوانان ناسيوناليست و حاميان آنها را بلکه . را مبارزه ای مقطعی و زورگذر می دانند

سيستمی که برای بقاء خود و تحميق .  را مخاطب قرار می دهد که تقويت کننده اين نيروهای مرتجع استسيستمی

  . مردم، اين نيروها را حفظ می کند و دائما آنها را تر و تازه تر و با شکلهای جديدتری سازماندهی می کند

که به سازماندهی جهانی نيروهای راديکال و کميته دانشجويی بلژيک از اين برخورد انتقاد کرد ولی راه بهتر اينست 

  .اندسضد فاشيست، در جهت مبارزه با اساس اين سيستم ياری ر

  

  به اميد آنروز

  ٢٠٠٩ -٠٣-٢۶ -کميته دانشجويی بلژيک 
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