گزارش اول ماه مه در هامبورگ

از ﻓﻌاﻟين حزب کمونيست ايران )م.ل.م( در آﻟمان

ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟين حزب کﻣونيست )م.ل.م( و ﻓﻌﺎﻟين حزب کﻣونيست ايران و رﻓقﺎی شورای هﻣﺎهنگﯽ ايرانيﺎن شهر هﺎﻣبورگ و
رﻓقﺎی ﻣتشکل در »گروه ﻣﺎنيفست انقﻼبﯽ در اروپﺎ« ﻣشترکﺎ در راهپيﻣﺎيﯽ اول ﻣﺎه ﻣه در هﺎﻣبورگ که توسط
نيروهﺎی چپ اين شهر برگزار شده بود شرکت کرديم .پيشﺎپيش ،شﻌﺎرهﺎيﯽ را ﻣشترکﺎ برای شرکت در اين ﻣراسم
تﻌيين کرديم که شﻌﺎر ﻣرکزی ﻣﺎن پيﺎﻣﯽ بسيﺎر ضروری ،ﻣوثر و ﻣتفﺎوت داشت:
سرﻣﺎيه داری پﺎيﺎن تﺎريﺦ نيست؛ برای يﮏ انقﻼب کﻣونيستﯽ بﺟنگيم!

عﻼوه بر اين برخﯽ شﻌﺎرهﺎی ديگر نيز تﻌيين شد :ﻣرگ بر ﺟﻣهوری اسﻼﻣﯽ ،نه به زن ستيزی نه به نژاد پرستﯽ،
عﻠيه نﺎبودی ﻣحيط زيست ،نه به ﺟنﮓ ،پروﻟتﺎريﺎی سراسر ﺟهﺎن ﻣتحد شويد .شﻌﺎرهﺎی ﻣرکزی و ﻣهم به هر دو زبﺎن
آﻟﻣﺎنﯽ و ﻓﺎرسﯽ حﻣل ﻣﯽ شدند.
بخش بزرگﯽ از شرکت کنندگﺎن در اين تظﺎهرات طرﻓداران پ ک ک و طيف هﺎی ﻣختﻠف چپ ترکيه و نيروهﺎی
اتونوم بودند .عده ای بﺎ پرچم ﻓﻠسطين و شﻌﺎرهﺎی عربﯽ در دﻓﺎع از ﻣردم ﻓﻠسطين و عﻠيه اسراييل و هﻣچنين ﻓﻌﺎﻟين
حزب کﻣونيست کﺎرگری _ حکﻣتيست و ﻣنفردين چپ ايرانﯽ و چند رﻓيﻖ اﻓغﺎنستﺎنﯽ در اين راهپيﻣﺎيﯽ شرکت کردند.
عده ی زيﺎدی از ﺟوانﺎن آﻟﻣﺎنﯽ بﺎ شﻌﺎرهﺎيﯽ در دﻓﺎع از ﻣهﺎﺟرين و پنﺎهندگﺎن و عﻠيه نژادپرستﯽ راهپيﻣﺎيﯽ ﻣﯽ کردند.
بنﺎ به تخﻣين سﺎزﻣﺎن دهندگﺎن تظﺎهرات نزديﮏ به دو هزار نفر در اين تظﺎهرات شرکت داشتند .ﺟﻣﻊ پنﺟﺎه نفره ﻣﺎ
نسبت به اين ﺟﻣﻌيت کوچﮏ بود اﻣﺎ نحوه شرکت و تﺎثير گذاری ﻣﺎن بسيﺎر خوب بود .نقطه قوت اين پراتيﮏ اتحﺎد
انترنﺎسيونﺎﻟيستﯽ آن بود .ازﺟﻣﻠه شﻌﺎرهﺎيﯽ که رﻓقﺎی ايرانﯽ دوشﺎدوش رﻓقﺎی ترک ،کرد ،و اﻓغﺎن و آﻟﻣﺎنﯽ سر ﻣﯽ
دادند شﻌﺎر »زنده بﺎد اتحﺎد انترنﺎسيونﺎﻟيستﯽ« بود تﺎ تﺎکيدی بﺎشد بر اتحﺎد انترنﺎسيونﺎﻟيستﯽ طبقه ی کﺎرگر و هﻣچنين
ﻣبﺎرزه بر عﻠيه راسيسم حﺎکم بر آﻟﻣﺎن و ﺟهﺎن .بﻌد از اتﻣﺎم راهپيﻣﺎيﯽ در ﻣيدان بﺎرﻣبﮏ Barmbekهﻣه نيروهﺎ از
سﺎزﻣﺎن هﺎ و احزاب ﻣختﻠف گردهم ﺟﻣﻊ شدند و سخنرانﺎن به ترتيب اطﻼعيه و پيﺎم خود را ارائه کردند .رﻓقﺎی ﻣﺎ بﺎ
تﯽ شرت هﺎی ﻣتحد اﻟشکل که بﺎ شﻌﺎر
 "Without a revolutionary party, you can't have a revolution.بدون يﮏ حزب انقﻼبﯽ شﻣﺎ نﻣﯽ توانيد
انقﻼب کنيد!" و پخش اطﻼعيه حزب به سه زبﺎن آﻟﻣﺎنﯽ ،انگﻠيسﯽ و ﻓﺎرسﯽ بين شرکت کنندگﺎن به بحث و گفتگو بﺎ آن
هﺎ در ﻣورد اوضﺎع ايران و ﺟهﺎن و ﻣواضﻊ حزب پرداختند.

عﻼوه بر شﻌﺎرهﺎ و پﻼکﺎردهﺎی ﻣشترک ﻣﺎ شﻌﺎری بﺎ اﻣضﺎی حزب خودﻣﺎن ،پوستر ﻣرکزی اول ﻣﺎه ﻣه و اطﻼعيه
ﻣرکزی اول ﻣﺎه ﻣه – هﻣه به زبﺎن آﻟﻣﺎنﯽ را داشتيم.
شﻌﺎر ﻣرکزی :بﺎ قدرت حﺎکم بﺟنگيد و ﻣردم را برای انقﻼب تغييردهيم!
شﻌﺎر روی پوستر اصﻠﯽ :جهانﯽ بنيادا متفاوت ﻓقط با سنتزنوين کمونيسم ممکن است .اول ماه مه 2016
)اين پوستر از روی ﺟﻠد نشريه حقيقت شﻣﺎره  75برداشته شده بود(

عﻼوه بر اين عکس هﺎی رنگﯽ کتﺎب ﻣبﺎنﯽ  basicsنوشته بﺎب آواکيﺎن به صورت پوستر حﻣل ﻣﯽ شد.
عنوان اطﻼعيه آﻟﻣﺎنﯽ حزب:
ی اول ﻣﺎه ﻣه ! وقت تنﮓ است !
ﻓراخوان اضطرار ِ
يﮏ ﺟهﺎن بنيﺎدا ﻣتفﺎوت ﻣﻣکن است؛ اگر سنتزنوين کﻣونيسم را در دست بگيريم!
در انتهﺎی راهپيﻣﺎيﯽ رﻓيقﯽ بخش هﺎيﯽ از اطﻼعيه ﻣرکزی را به ﻣدت ده دقيقه از بﻠند گوی ﻣرکزی راهپيﻣﺎيﯽ به
آﻟﻣﺎنﯽ ارايه کرد .پخش اطﻼعيه ﻣرکزی و چسبﺎندن پوستر از شب قبل در گردهﻣﺎيﯽ هﺎ و ﻣحﻼت ﻣختﻠف آغﺎز شده
بود .در انتهﺎی ﻣراسم هﻣه در ﻣيدان barmbekگرد آﻣدند و ﻣيزهﺎی کتﺎب برپﺎ شد.
پﻠيس آﻟﻣﺎن که ﻣنتظر بود تﺎ ﻣراسم اول ﻣﺎه ﻣه را بﺎ ضرب و شتم تﻣﺎم کند به چند تن از ﻓﻌﺎﻟين صف حﻣﻠه کرد اﻣﺎ به
شدت اﻓشﺎ شد.
در انتهﺎ ﻣراتب تشکر صﻣيﻣﺎنه خود را از رﻓقﺎی حزب کﻣونيست ايران و شورای هﻣﺎهنگﯽ ايرانيﺎن شهر هﺎﻣبورگ
اعﻼم ﻣﯽ کنيم که بﯽ دريﻎ در پيش برد کﺎرهﺎ به ﻣﺎ کﻣﮏ کردند.
ﻓﻌﺎﻟين حزب کﻣونيست ايران )م.ل.م( در آﻟﻣﺎن
اول ﻣﯽ 2016

