گزارش تظاهرات ضد آ.اف.دِ در هانوفر آلمان

روز  2دسامبر  2017حزب آلترناتیو برای آلمان (آ.اف.دِ) کنفرانس ساالنه خود را در شهر هانوفر برگزار کرد .حزب آلترناتیو برای آلمان در
انتخابات پارلمان  2017آلمان (بوندستاگ) موفق شد با کسب  13درصد آرا و به عنوان سومین قدرت آلمان بعد از دو حزب متحد دموکرات
مسیحیها و سوسیال مسیحیها ( )CDU/CSUو حزب سوسیال دموکرات ( )SPDو باالتر از احزابی نظیر حزب سبز و حزب دموکرات آزاد

و حزب چپ به پارلمان راه یابد .این
حزب راست افراطی و فاشیست قصد
دارد برنامههای ضد مهاجرت ،ضد
محیطزیست و سیاستهای ریاضت
اقتصادی را در آلمان پیاده کند  .بعد
از روی کار آمدن رژیم فاشیستی
ترامپ/پنس آ.افِ .د مانند دیگر
احزاب فاشیست اروپا تالش جدیدی
برای رسیدن به کرسی قدرت آغاز
کرد و سعی در به حرکت درآوردن
و سازماندهی پتانسیل راست موجود
در جامعه و تقویت و تشدید این قطب
راست دارد .این حزب بُروز خطری
جدی از چرخش به راست جامعه در
اروپاست که باید مبارزه جدی علیه
آن سازماندهی شود.
به این مناسب نیروها و گروهها و
افراد چپ ،آنارشیست و کمونیست و مترقی از شهرهای مختلف آلمان به هانوفر آمدند تا ضدیت خود را با برنامهها و افکار این حزب نشان

دهند .نیروهای شرکت کننده در این تظاهرات شامل احزاب قانونی و درون سیستمی مانند لینکه ،ام.ال.پِ .د و  ...بودند عالوه بر اینها گروههای
آنارشیست مانند بِلَک بِالک و حتی گروههای مهاجرینی از افغانستان و سودان نیز شرکت داشتند.
تیمی از هواداران و فعالین سنتز نوین در اروپا (گروه مانیفست کمونیست انقالبی) با همراهی فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)
در این تظاهرات شرکت کرده و بنری را با عبارت «آ.افِ .د را متوقف کنید ،فاشیستهای آشغال و سیستمی که زاینده آنهاست را دور بریزید»
حمل کردند .عبارت فاشیست نشان دهنده مرزبندی با توهماتی است که سعی می شود احزاب فاشیست را فقط تمایل یک «گروه راست» طرح کنند
و برخالف این تفکر ،بنر ما فراخوان دست به عمل بردن میداد .در کنار بنر رفقا تعدادی پالکارد به زبانهای انگلیسی و آلمانی با عبارت «رژیم
فاشیست ترامپ/پنس را ساقط کنید» و «نه! به نام بشریت تن به پذیرش یک آمریکای فاشیست نمیدهیم» با آدرس سایت  NoFascistUSA#و
 REVCOM.USدر طول تظاهرات در دست داشتند.
عالوه بر بنر و پالکارد بیشتر از دو هزار نسخه از بیانیه آر.سی.ام.جی پخش شد .در این بیانیه در مورد خطر جدی قدرت گیری فاشیستها در
سراسر اروپا به ویژه آلمان بعد از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برنامههای ضد مهاجرین ،ضد زن ،ضد ال جی بی تی ها هشدار داده و
تأکید میکند که مقاومت به تنهایی کافی نیست بلکه باید به عمل متقابل علیه فاشیسم دست زد و در حین مبارزه ضد فاشیسم برای سرنگونی انقالبی
سیستمی که فاشیسم را تقویت و تولید میکند ،تدارک دید.

