گزارشی تصویری از حضور فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) در راهپیمایی ضد فاشیستی
در برلین آلمان
روز شنبه  13اکتبر  21( 2018مهر  )1397بنا به گفتۀ رسانه های معتبر جمعیتی نزدیک به دویست و چهل هزار نفر در شهر برلین آلمان
با شعار «برای یک جامعه آزاد و بدون مرز» و علیه نژادپرستی و جریانات راست افراطی و فاشیستی به به خیابان ها آمدند .شرکت کنندگان
این تظاهرات همبستگی ضد راسیستی برلین از همه کشورهای جهان و گروه های اجتماعی مختلف و احزاب سازمان های مختلف از ملیت
های گوناگون و پناهندگان بسیاری از کشورهای مختلف آسیایی و به ویژه خاورمیانه و آفریقا با تنوع فرهنگی همراه با شعار و رقص و آواز
موسیقی انقالبی شرکت پر شوری داشتند .این تظاهرات ،سومین تظاهرات وسیع از رشته تظاهراتهای موسوم به «پاییز همبستگی» بود که در
پیشتر در مونیخ و هامبورگ برگزار شد .از ماه اوت ،ائتالف گسترده ای شامل بیش از  ۴۵0حزب و سازمان ،گروه ها و جمعیتهای اجتماعی
و سیاسی و فعالین محیط زیست ،افراد و شخصیتهای اجتماعی و هنری و ورزشی تحت شعار «همبستگی به جای محرومیت  -برای یک جامعه
آزاد و بدون مرز» با یکدیگر متحد شدند.

روی کار آمدن رژیم فاشیستی ترامپ /پنس در آمریکا باد در بادبان روحیه و تبلیغات احزاب فاشیستی اروپا انداخته است .دیگر صحبت کردن
از نژاد پرستی و ناسیونالیسم و ابراز آن تابو نیست .حزب فاشیستی «آلترناتیو برای آلمان» ( )AFDسومین حزب قدرتمند آلمان پس از حزب
اتحاد سوسیال مسیحی وحزب سوسیالیست آلمان تبدیل شده و همچنین حزب اصلی اپوزیسیون در پارلمان آلمان می باشد .شعارهایی مانند «آلمان
باالی همه چیز»« ،آلمان برای آلمانی ها» و مسائلی مانند سیم خاردار کشی دور اروپا ،تبدیل اروپا به دژ مستحکم ،دور نگهداشتن مهاجرین
و پناهنده ها در خارج از مرزهای اروپا و اسکان آنها در اردوگاهای حصار کشیده و نژاد پرستی و ناسیونالیسم توسط این حزب تبلیغ و ترویج
می شود .حمله به مهاجرین و پناهندگان ،اعمال آشکارا فاشیستی نازی ها در خیابانهای کمنیتس آلمان و شکار مهاجرین عادی سازی می شود
تا آنجایی که زی هوفر وزیر داخله آلمان و ماسن رییس امنیت داخلی کشور آلمان چنین اعمالی را نادیده گرفته و بر آن سرپوش میگذارند.
هواداران و فعالین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) همراه با گروه مانیفست کمونیست انقالبی در اروپا ( )RCMGدر
این تظاهرات شرکت داشتیم .بلوک انترناسیونالیستی ما با نام« ،برای جهانی بدون مرز و بدون امپریالیسم» با دو بنر بزرگ در این تظاهرات
شرکت داشت که روی آنها نوشته شده بود« :قلمرو اروپا را در هم شکنیم! متحدانه برای یک جهان آزاد شده بدون مرز بجنگیم! تمام بشریت
در جایگاه اول قرار می گیرد!» و «به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نمی دهیم ،نه به سکسیزم و توقف پدر ساالری» .همچنین
شعارهای ما عبارت بودند از« :اروپای بدون دیوار – حق ماندن برای همه و برای همیشه ،زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی ،چهره واقعی
دموکراسی شما – قاتل توده ها این هستید شما ،انقالب و نه چیزی کمر از آن» و ...رفقای بلوک ما همچنین با پوشیدن تیشرتهایی با تصویر
باب آواکیان و رفیوز فاشیسم حضور برجسته و مشهودی در تظاهرات داشتند .سخنرانی مکرر و کوتاه در حین راهپیمایی از بلندگو در مورد
بحران مهاجرت و فاشیسم و ریشه های آن و اینکه معضل چیست و راه حل کدام است؟ و توزیع اعالمیه از دیگر فعالیتهای بلوک ما در این
تظاهرات بود .چندین هزار اعالمیه پیش و پس از راهپیمایی و در طول آن و سر میز کتاب در مورد اینکه برج و باروی اروپا باید در هم
شکسته شود و برای دنیای بدون مرز بجنگیم! ،تمام بشریت در الویت قرار دارند! ،اعالمیه در مورد شکارمهاجرین توسط نازی ها در کمنیتس،

بروز بحران در حکومت و راه پیشروی در جنگ علیه خطر فاشیستی توزیع شد .بنرها و اعالمیه ها وتیشرت ها و بلندگو برجستگی بیشتری
به کار بلوک ما می داد.

محتوای اعالمیه ما ضمن طرح آلترناتیو مشخص ،موضوعات دیگری را هم در برگرفته بود .مانند :ضرورت اتحاد علیه برقراری سلطه راست
فاشیستی «امنیت مرزها» ،ما معتقدیم که بر آمدن فاشیسم و راست
در سیاستهای سیستم و جامعه ،مبارزه علیه نژاد پرستی و علیه سیاست
ِ
افراطی ریشه در عملکرد نظام سرمایه داری دارد و خطر فاشیسم در نهایت فقط با دنیایی رها و بدون امپریالیسم/سرمایه داری حل خواهد شد
و از بین خواهد رفت .بحران مهاجرت و مشکالت بشر در این نظام غیر قابل حل است .پس بنابراین وظیفه مبرم ما جهت مبارزه علیه قدرتهای
راست و خطر فاشیسم می باشد و به راه انداختن اتحادی در جهت مبارزه رادیکال و وسیع .و رهایی از این وضعیت جز با انقالب کمونیستی
و سنتز نوین کمونیسم امکان پذیر نیست .میز کتاب ما که شامل آثار باب آواکیان به زبانهای فارسی ،انگلیسی و ترکی ،کتابهای حزب کمونیست
ایران (م ل م) ،نشریه حقیقت و اعالمیه هایی به زبان آلمانی بود ،با استقبال تظاهر کنندگان روبرو شد .به ویژه تعدادی پناهنده ایرانی و
افغانستانی خواهان تماس با حزب و گرفن آثار حزب بودند .تعدادی از آثار باب آواکیان به زبان انگلیسی و فارسی و همچنین نشریه حقیقت دو
شماره آخر به فروش رسیدند.

