به هلسینکی خوش نیامدید!
گزارشی از تظاهرات ضد سفر ترامپ و پوتین به هلسینکی فنالند

دونالد ترامپ و والدمیر پوتین روز  16جوالی  25( 2018تیر  )1397در هلسینکی پایتخت فنالند با هم دیدار کردند .در اعتراض به این دیدار ،هزاران
نفر از مردم طی روزهای  15و  16جوالی به تظاهرات علیه این دو جنایتکار امپریالیست پرداختند و نفرت خود را از فاشیسم ،نژادپرستی ،سرمایه داری،
نابودسازی محیط زیست ،جنگ افروزی ،هموفوبیا ،مردساالری و سکسیسم اعالم کردند .احزاب و سازمانهای چپ ،آنارشیست ،سوسیال دمکرات،
فمنیست ،طرفداران صلح و حقوق بشر ،گروه های فلسطینی ،سوریه ای و اوکرائینی در این تظاهرات شرکت داشتند.
فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و گروه مانیفست کمونیسم انقالبی ( )RCMGدر اروپا به صورت یک بلوک

مستقل در این تظاهرات شرکت کردند .بنر اصلی ما به زبان انگلیسی بود و روی آن نوشته شده بود« :نه! به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست
نمیدهیم» و سایت ( )refusefascism.orgدر آن معرفی شده بود .همچنین پوسترهایی به زبان فارسی و انگلیسی بود و عکسهایی از کتاب کمونیسم
نوین باب آواکیان و تصاویر ترامپ ،پوتین ،محمد رضا شاه ،خامنه ای و خمینی که روی آنها ضربدر قرمز کشیده شده بود و از استقرار جمهوری
سوسیالیستی نوین در ایران صحبت شده بود .چند نفر از شرکت کنندگان ،داوطلبانه پوسترهای ما را حمل کردند.از سوی صف ما شعارهایی به زبان
انگلیسی طرح شد که بعضی از آنها عبارتند بود از« :انقالب تنها راه حل است»« ،زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی»« ،انقالب و نه چیزی کمتر از آن»،
«نه به مرزها ،نه به وطنها ،دیپورت مهاجرین را متوقف کنید»« ،آمریکا هرگز عظمت نداشته است»« ،هشدار هشدار علیه فاشیسم»« ،مرگ بر امپریالیسم»
و...تعداد  600عدد بیانیه به زبان انگلیسی نیز در بین شرکت کنندگان توزیع شد که محتوی آن افشاگری علیه اهداف سفر ترامپ به اروپا و ماهیت او
و رژیمش ،تفاوتها و اشتراکات ترامپ با سران اتحادیه اروپا ،ضرورت مبارزۀ بین المللی متحد علیه فاشیسم در آمریکا و اروپا ،افشاگری علیه ناتو و
ترویج سنتز نوین کمونیسم و ضرورت انقالب کمونیستی بود.
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