گزارشی از سمینار بزرگداشت صدمین سالگرد انقالب اکتبر ۱۹۱۷
از  ۲۷تا  ۲۹اکتبر  ۵ / ۲۰۱۷تا  ۷آبان  ۱۳۹۶سمینار صدمین سالگرد انقالب اکتبر در شهر بوتروپ ( )Bottropآلمان برگزار
شد .این سمینار توسط ایکور ()ICOR. International Coordination of Revolutionary Parties and Organization
و با شرکت  ۶۰حزب ،سازمان و نهاد از  ۴۰کشور جهان برگزار شد که بخش عمده ای از آن ها خود را مارکسیست-لنینیست
و بخشی نیز مائوئیست می دانند .فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) به همراه رفقای گروه مانیفست انقالبی در
اروپا ( )RCMGبه صورت مستقل از تشکیالت ایکور و به شکل یک تیم انترناسیونالیستی از رفقای ترک ،کرد ،آلمانی ،ایرانی
و آمریکایی در این سمینار شرکت کرده و با بنر و تصویر باب آواکیان در بخش میز کتاب حضور داشتند .میز کتاب رفقای ما
عالوه بر اعالمیه ها و برچسبهای آر.سی.ام.جی و رفیوز فاشیسم ،شامل کتاب ها و جزواتی به زبانهای فارسی ،ترکی ،آلمانی،
اسپانیایی،انگلیسی از آثار باب آواکیان ،نشریه خطوط تمایز ( )Demarcationsو آثار انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
به ویژه در مورد انقالب اکتبر بود که در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گرفت .معرفی سنتز نوین کمونیسم ،باب آواکیان ،مواضع
حزب کمونیست ایران (م ل م) و حزب کمونیست انقالبی آمریکا در مورد مسائل مختلف و اهداف آر.سی.ام.جی بخشی از کار
تبلیغی و ترویجی رفقای ما در گفتگو با بازدید کنندگان بود .نگاه سنتز نوین باب آواکیان به تجرب ٔه انقالبها و دولتهای سوسیالیستی
در قرن بیستم که به طور مشخص در کتاب تاریخ واقعی کمونیسم رفیق ریموند لوتا انعکاس پیدا کرده است ،از دیگر محورهای
اصلی بحث بود.

در سالن سخنرانی سمینار هم که هر روز بیش از هزار نفر در آن شرکت می کردند ،یکی از رفقای تیم ما پشت تریبون رفته و
پیرامون کمونیسم نوین ،امکان و ضرورت انقالب کمونیستی در سراسر جهان و ضرورت مقاومت مردمی وسیع علیه عروج
فاشیسم در ایاالت متحده آمریکا و سایر نقاط اروپا صحبت کرد .همچنین کارزار وسیع مبارزاتی  ۴نوامبر  ۲۰۱۷در ایاالت متحده
با عنوان «این کابوس باید پایان یابد :رژیم ترامپ/پنس باید برود» نیز از سوی رفیقمان معرفی شد .بحث او با شعار انقالب و نه
چیزی کمتر از آن به پایان رسید که با ابراز احساسات شنوندگان حاضر در سالن روبرو شد.

