کنفرانس تدارکاتی علیه
«نشست سران بیست کشور قدرتمند جهان سرمایهداری امپریالیستی در هامبورگ-آلمان»
ماه ژوئن  2017بندر هامبورگ معروف به شهر مطبوعات و شهر تجارت ،پذیرای سران  20کشور قدرتمند اداره کننده جهان سرمایهداری امپریالیستی
خواهد بود که  6000نفر آنها را همراهی میکنند و همچنین  3000ژورنالیست این نشست را پوشش خبری میدهند .دولت آلمان در حال تدارک امنیتی
شدید برای برگزاری امن این نشست است  .و حدود  10000پلیس آماده عملیات که مرکز شهر هامبورگ یعنی شهرداری و سالنهای نمایشگاه بینالمللی
و فالرمونی البه را برای حفاظت از آنها تحت کنترل خود در خواهند آورد؛ تا سران دولتهای کشورهای سرمایهداری -امپریالیستی به راحتی بتوانند برای
زندگی پر دهشت  7میلیارد انسان تصمیم بگیرند و بر سر تقسیم سهمیه نابودی محیط زیست چانهزنی کنند که ارباب اصلی این جهان ،بیشترین سهم در
نابود کردن کره زمین را داشته و دولتهای دیگر هر یک به فراخور قدرت سهمیه بیشتری نصیبشان شود .همچنین بلوکبندیهای خود را برای جنگهای
خونین ضد انسانی آینده سازمان دهند.

در مقابل پیشبینی میشود حدود  300000نفر به تظاهرات و مقاومت و عملیات دست خواهند زد و خواهان جهان دیگر و بهتری برای جلوگیری از
نابودی انسان و محیط زیست خواهند شد .این وظیفه ما را صدچندانمیکند که نشان دهیم تنها راه واقعی ممکن و میسر از طریق انقالب کمونیستی نوین
باب آواکیان میتواند به سرانجام رسد .جهانی بدون ستم و استثمار با گذر از جامعه طبقاتی به جامعهای که در آن دیگر نه طبقهای موجود است و نه دولتی
و اینکه دموکراسی با رفتن جامعه به ورای آن مفهوم خود را از دست خواهد داد.
روز شنبه و یکشنبه سوم و چهارم دسامبر  2016اولین جلسه تدارکاتی علیه جی  20در شهر هامبورگ توسط فعالین و سازمان دهندگان تظاهرات و
مقاومت و عملیات از سراسر آلمان و اروپا و سازمان دهندگان بینالمللی تشکیل شد .در این گردهمایی تدارکاتی بیش از  500نفر که بیشتر جوان بودند از

فعالین گروهها و سازمانها و احزاب چپ مختلف و آنارشیستها حضور داشتند.
برنامه از صبح با سخنرانی و معرفی مسئولین گروهایی که مسئولیت سازماندهی را به عهده گرفته بودند آغاز میشد .هر یک از مسئولین شرحی از نیازها
و نوع کار و سازماندهی برای روزهای داغ ژوئن  2017میدادند و سپس نسبت به تعداد نفراتی که در هر گروه (ورک شاپ) شرکت میکردند . .موضوعات
مختلف ورک شاپها مانند فمینیسم ،زندگی دستهجمعی در اردوگاهها (کمپ) ،انترناسیونالیسم ،محیط زیست ،جوانان ،عملیات (اکشن) و تقسیمبندی
مناطق مختلف شهر هامبورگ و مناطق قرمز مبارزاتی و هدونیس موس (ضرورت تشخیص ابعاد مختلف لذت زندگی دستهجمعی که به کار وحدت میخورد
متفاوت از احساسات اندک ،به خاطر زحمتی که میکشیم کاری که میبایستی انجام دهیم یا قب ً
ال میبایست انجام میدادیم) .جزو موضوعاتی بودند که
برای هر کدام جلسه مخصوص جداگانه تشکیل میشد و بر سر آن و ایدههای مختلف بحث و جدل صورت میگرفت و شرکتکنندگان تجربیات و نظر و
ایدههای خود را وسط میگذاشتند.
گروه انترناسیونالیستی ما متشکل از رفقای ترک ،آلمانی ،آمریکایی و ایرانی طرفداران کمونیسم نوین رفیق باب آواکیان در این کنفرانس دو روزه شرکت
فعال داشتند و با تقسیم کار در ورک شاپهای مختلف شرکت کردند .میز کتاب ما شامل اعالمیهها به زبانهای ترکی ،آلمانی ،انگلیسی و فارسی و نشریه
حقیقت و پرچمهای سرخ به زبان انگلیسی ،آلمانی و فارسی و پرتره رفیق آواکیان معمار سنتزنوین کمونیسم نظرها را جلب میکرد .بر پرچم سرخی که به

امضای ار سی پی تحت عنوان برای نجات کره زمین و انسانیت از مرگ ،نابودی ،غارت و رهایی از سیستم کاپیتالیستی ما نیاز به سنتزنوین کمونیستی باب
آواکیان داریم .بر بنر سرخ دیگری که به زبان انگلیسی ،آلمانی و فارسی نوشته شده با دشمن بجنگید و مردم را برای انقالب تغییر دهید .با امضای فعالین و

هواداران حزب کمونیست ایران (م .ل .م) خط تمایز ما را با سایر گروهها و سازمانها مشخص میکرد .کتاب نقد جهان اوجالن که به تازگی از طرف حزب
ما چاپ شده است توجه بسیاری را به خود جلب کرد .افرادی نسخه انگلیسی و یا آلمانی آن را میخواستند .گفته میشد هنوز به این زبانها ترجمه نشده
است .کمبود آن محسوس بود.
رفقای ما در گروههای کاری مختلف درگیر بحث و جدل میشدند .بیشتر بحث و مجادله ما بر سر خط و سیاست حاکم بر فعالیتها بود .تیم ما اعالم
میکرد که ما میخواهیم تبلیغ سیاسی کنیم و همچنین در تظاهرات شرکت کنیم .بهطور مثال رفقای ما عالوه بر گروههای کاری مختلف دیگر در ورک
شاپهای فمینیسم و انترناسیونالیسم و محیط زیست شرکت فعال و بحثبرانگیز داشتند .در اینجا نمیخواهم وارد جزئیات شوم .ولی یک مورد بحثبرانگیز
در مورد ورک شاپ روژوا در روز اول بود که رفیق مسئول آن را روز دوم به بحث در محل میز کتاب ما کشاند .در روز اول سه نفر از رفقای ما در ورک شاپ
روژوا شرکت و بحث کردند .موضوع این ورک شاپ این بود که چگونه میتوانیم از انقالب روژوا بیاموزیم؟ جی  20بهعنوان حمله – سازماندهی ما بهعنوان
جواب – چگونه میتوانیم خود را در مقابل حمله خارجی محافظت کنیم و متد و اصول انقالب روژوا را در تظاهرات ضد جی  20در سازماندهی خود بکار
بندیم .این ورک شاپ از طرف اتحادیه دانشجویان کردستان و محل عمل کردستان بود.
یکی از رفقای زن شرکت کننده از گرداننده ورک شاپ پرسید اینکه میگویید تجربه روژوا را بیاوریم در مبارزه علیه جی  20سؤال من این است آیا بین
تفکر اوجالن و آنچه امروز در روژوا موجود است تفاوتی هست یا نه؟
دیگر اینکه مرتباً می گویید از تجربه روژوا باید یاد گرفت مث ً
ال در ارتباط با زنان .آنچه در اروپا سرمایهداری امپریالیستی زنان با مبارزه از نظر حقوقی
بدان دست یافتهاند ولی هنوز هم در جامعه مورد تبعیض و ستم و تجاوز قرار میگیرند چه چیز بیشتری روژوا به آنها میتواند بدهد؟ ممکن است بگوئید
که برای یک جامعه فئودالی بک پیشرفت است که زنان در ازدواج باکره باشند یا اینکه االن دارند علیه داعش میجنگند البته این خوب است ولی نمیتوانی
بگویی این یعنی رهایی زنان .همچنین در مورد اینکه میگویید اقتصاد روژوا ماورای سیستم است .اوالً در آنجا نه کارخانه صنعتی و نه تولید کشاورزی وجود
دارد .پولی که به روژوا و قندیل و . . .از طرف غرب و اروپا و کمکهایی که مردم میکنند همه در روابط تولیدی استثمارگرانه سرمایهداری جهانی به دست
میآید .بنابراین نمیتوان گفت که روژوا استقالل اقتصادی دارد و ماورای اقتصاد سرمایهداری است.
رفیق دیگری در مورد دموکراسی صحبت کرد از اینکه میگویید در روژوا خودگردانی و دموکراسی واقعی موجود است .ولی دموکراسی که روی هوا نیست
و در جامعه طبقاتی باید دید این دموکراسی دارد به چه طبقهای خدمتمیکند .این رفیق بحث را برد روی طبقات و بحثهای لنین سر دموکراسی و اینکه
طبقه چگونه به دموکراسی ربط دارد .روز بعد در پایان جلسات این رفیق مبلغ خط روژوایی اوجالن و مسئول آن جلسه بر سر میز کتاب با رفیق ما که بر
سر زنان بحث کرده بود به گفتگو پرداخت که شماها چه کار میکنید و اینکه شماها از روژوا دفاع نمیکنید .رفیقمان توضیح داد که انقالب چیست و چه
چیزی نیست و او اصرار داشت که بروید روژوا و عمل کنید .رفیق زن دیگری که به بحثها گوش میداد وارد بحث شد اینکه در مبارزه خطی داری مسئله
را به عمل کردن تقلیل میدهی الزم است بگویم ما دست به عمل زده و بهای خط غلطمان را با خون رفقایمان و زندانی شدن خودمان پرداختیم .خط غلط
ناکجا آباد است .دست وقتی از جایی سوخت دوباره نباید از همانجا بسوزد .ما زنان با خط اوجالن هرگز رها نخواهیم شد.
رابطه انسانی موجود در این دو روز و تقسیمکارها تهیه غذای سالم و شستن ظروف و پرداخت کم داوطلبانه تحت کمک مالی و نظافت جمعی احترام به
یک دیگر و کمک در کارها نشان این است که میتوان با آگاهی و مبارزه جامعه نوینی آفرید.
در انتها رفقای تیم ما ،مبارزه دو روزه را مثبت ارزیابی کردند و تماسهای زیادی برای کار آینده به دست آوردند .مصممتر از گذشته آماده تبلیغ و ترویج
کمونیسم نوین راه رهایی بشریت شدند.
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