گزارشی تصویری از کنفرانس و تظاهرات به مناسبت صدمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت ،برلین ۹۱۰۲

به رسم سالهای پیش به مناسبت صدمین سال قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت کنفرانس و تظاهراتی در شهر برلین در روزهای  ۲۱و
 ۲۱ژانوی  ۱۱۲۲با شرکت احزاب ،سازمانها و گروه های مختلف چپ ،سوسیال دمکرات ،آنارشیست و مترقی آلمانی و غیر آلمانی برگزار
شد .در این کنفرانس فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) همراه با گروه مانیفست کمونیسم انقلابی در اروپا ( )RCMGو گروه جهانی بدون
مرز و بدون امپریالیسم به صورت یک بلوک واحد انترناسیونالیستی شامل رفقای کرد ،ترک ،آمریکایی ،آلمانی ،ایرانی و غیره شرکت کردند.
هدف بلوک ما در این کنفرانس فعالیت مشترک برای تبلیغ و ترویج سنتز نوین کمونیسم ،حزب کمونیست ایران (م ل م) و تشریح شرایط سیاسی
جهان ،اروپا و ایران بود .نیاز به یک رویکرد انقلابی در مواجهه با این وضعیت و پیش گذاشتن ضرورت تشکیل یک جبهه متحد وسیع بر علیه
عروج فاشیسم و راست افراطی در اروپا از دیگر فعالیتهای این بلوک بود .در روز کنفرانس ( ۲۱ژانویه) بلوک ما در دو میز کتاب شرکت داشت
و اعلامیه هایی در مورد سنتز نوین کمونیسم و ضرورت مبارزه ضد فاشیستی در جهان و کتابهای کمونیسم نوین و آثار حزب کمونیست ایران
(م ل م) به زبانهای فارسی ،انگلیسی ،آلمانی ،ترکی و اسپانیولی در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفت .همچنین در تظاهرات سراسری ۲۱
ژانویه نیز در یک صف واحد با دو بنر به زبانهای آلمانی و فارسی شرکت کردیم .در طول تظاهرات شعارهایی در مورد ضرورت انقلاب
کمونیستی ،همبستگی انترناسیونالیستی ،ضدیت با فاشیسم و سرمایه داری و جمهوری اسلامی از سوی صف ما سر داده می شد .پخش چند هزار
اعلامیه و تراکت به زبانهای مختلف بین شرکت کنندگان در تظاهرات و بحث پیرامون محتوای آنها و گرفتن ارتباط از طریق ایمیل و تلفن
از دیگر فعالیتهای ما در کنفرانس و تظاهرات بود.
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