گزارش تصویری تظاهرات ضدناتو در  24و  25ماه مه – بروکسل
در روز  24ماه مه  2017در اعتراض به نشست اعضا ناتو در بروکسل 10 ،هزاره نفر به خیابان آمدند .یکی از مهمترین اهداف این نشست بحث بر
سر خواست ترامپ در مورد افزایش بودجه ناتو توسط اعضا به ویژه اعضا اروپایی بود .تظاهرکنندگان که از شهرهای مختلف بلژیک ،آلمان ،فرانسه،
هلند و  ...آمده بودند فعالین حوزه های مختلفی بودند از جمله فعالین احزاب سیاسی چپ و کمونیست ،طرفداران محیط زیست ،فعالین حوزه زنان،
مدافعین حقوق همجنسگرایان ،سندیکالیست ها ،افراد و گروه های ضدجنگ و ...
فعالین و هواداران حزب ما (حزب کمونیست ایران-مارکسیست لنینیست مائوئیست) همراه با رفقای بین المللی مانیفست انقالبی سنتز نوین اروپا
(آر سی ام جی) در این تظاهرات شرکت کردند .هدف از شرکت کردن در این تظاهرات افشاگری نقش ناتو در پیشبرد نظام امپریالیستی و خطر
ترامپ به عنوان فاشیستی که بر صندلی قدرت امپریالیسم آمریکا تکیه زده بود .برای این منظور بیانیه های یک صفحه ای انگلیسی و فرانسه میان
تظاهرکنندگان پخش شد ،پالکاردهایی با عنوان «به نام بشریت تن به آمریکای فاشیسم نمی دهیم» و بنری با عبارت «این سیستم جنایت کار و

مجرم امپریالیستی را بروبید .انقالب و نه چیزی کمتر از آن» در طول تظاهرات به دست گرفته شد.
بخش عمده نیروهای شرکت کننده صحبتی از انقالب و یا کمونیسم به میان نیاوردند و این ضعف
بزرگی است و نشان می دهد که متاسفانه افق انقالب و کمونیسم در دستور کار بسیاری از احزاب
و سازمان ها نیست.
در روز  25ام تظاهرات صلح که در نزدیکی مقر ناتو تعیین شده بود برگزار نشد و تعداد شرکت
کنندگان به  50نفر هم نمی رسید .شاید یکی از دالیل آن حضور پررنگ پلیس و ایست های
بازرسی چندگانه بود که کارت هویت افراد را بررسی می کردند و حتی بیانیه ها و بنرها را می
خواندند تا از محتوای آن آگاهی داشته باشند .با این وجود بخشی از گروه ما در آنجا حاضر شد و با
رسانه های حاضر مصاحبه کرد که تا کنون در سایت ها درج نشده است و احتماال به دلیل سیاست
سانسور این رسانه ها ،پخش نخواهد شد .بخش دیگری از گروه به کنفرانسی که بخشی از گروه ها
آن را ترتیب دیده بودند رفت که آنجا نیز علی رغم تدارکی که برای بیش از  800نفر دیده بودند
تنها  150نفر شرکت کردند .سعی شد در زمان میان ورکشاپ ها و سخنرانی ها با افراد شرکت
کننده در مورد محتوای بیانیه هایی که به آنها می دادیم بحث شود و ایمیل یا شماره تماسی از
آنها بگیریم که برای برنامه های بعدی در کشورهای مختلف و یا سخنرانی های عمومی آر سی ام
جی از آنها دعوت شود.
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