
تظاهراتهای ضد کاپیتالیستی در جهان
شرکت حزب احتاد کمونیسم کارگری در اروپا و آمریکای شمالی

بدنبال جتمعات اعتراضی در وال استریت نیویورک در آمریکا، روز ١۱۵ اکتبر در بیش از ٨۸٠۰ کشور دنیا و ٩۹۵١۱ شهر، آکسیونهای 
خیابانی در اعتراض به سیاستهای راست و ریاضت کشی دول سرمایه داری برگزار شد. این اعتراضات عمدتا علیه سیستم بانکی، 
فشاری که به سطح معیشت مردم گذاشته است و سیاستهای فاسد، خشونت آمیز، جنگ آمیز و بطور کلی فقر و فالکت ناشی از 

عملکرد سیستم سرمایه داری صورت گرفت.

تشکیالت خارج کشور حزب احتاد کمونیسم کارگری در این جتمعات اعتراضی در شهرهای تورنتو، لس آجنلس، آمستردام، گوتنبرگ، 
لندن و استکهلم شرکت فعال داشت. برخی از این جتمعات اعتراضی کماکان ادامه دارند. در بسیاری از این مراکز مردم با الهام از 

مبارزات مردم مصر (میدان التحریر) در خیابانها و پارکها چادر زده اند. 

کانادا
در کانادا، بیش از ٩۹ شهر شاهد چنین اعتراضات بود. در تورنتو بیش از ۴٠۰٠۰٠۰ نفر از ساعت ١۱٠۰ صبح دست به راهپیمایی زدند. 

شعارها بدین شکل بودند: »ما دنیا را اشغال خواهیم کرد. ما ٩۹٩۹ درصد هستیم. ما از جنبش اشغال وال استریت حمایت میکنیم. 
دنیای بهتری امکانپذیر است. کارگران جهان متحد شوید. دنیا برای فروش نیست. مرگ بر سرمایه داری. کانادا از افغانستان 

بیرون.«

باندرول حزب با شعار مرگ بر سرمایه داری، زنده باد سوسیالیسم با عکس مارکس توجه بسیاری را به خود جلب کرد. کادرهای 
حزب با بلندگو با شعارهای مرگ بر سرمایه داری و زنده باد سوسیالیسم جمعیت مشتاق را بخود جلب میکردند. اطالعیه حزب به 

انگلیسی وسیعا پخش شد. چند رسانه با محمود احمدی مصاحبه کردند. در این مصاحبه ها محمود احمدی به این اشاره کرد که 



مردم در سراسر دنیا از آفریقا، اروپا تا آمریکا از شرایطی که سرمایه داری برایشان بوجود آورده است به تنگ آمده اند و خواهان یک 
دنیای بدون تبعیض و برابری هستند که میسر نیست مگر با سوسیالیسم. وی همچنین گفت که اگر مارکس زنده بود میگفت به 

شما گفته بودم که این نظام بجز فقر، بدبختی، دیکتاتوری و نابرابری ارمغان دیگری نخواهد داشت. برای ساخنت یک جامعه 
سوسیالیستی متحد شویم. 

سوئد
در سوئد در شهرهای استکهلم و کوتنبرگ نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. صدها آزادیخواه، سوسیالیست و کمونیست حتت نام 
»جنبش وال استریت به گوتنبرگ رسید« به خیابانها آمدند. میز کتاب حزب احتاد کمونیسم کارگری و پرچمهای مارکس و منصور 

حکمت توجه بسیاری را بخود جلب کرد. صدها نسخه اطالعیه حزب در بین جمعیت پخش شد. پالکادرهای ضد سرمایه داری، یک 
دنیای بهتر ممکن است و ما سوسیالیسم میخواهیم با استقبال بسیاری روبرو شد. 

بحران اقتصادی جهان مت اصلی این گردهمایی بزرگ بود. سخنرانان متعددی از جمله کریم نوری، کادر حزب، سخنرانی کردند. 
کریم نوری ضمن ابراز خوشحالی از اینکه این موج اعتراظات به سوئد رسیده است با اشاره به وضعیت جنبش کارگری در ایران و 

استثمار و چپاول سرمایه داری و لزوم همبستگی بین املللی طبقه کارگر بر لزوم برقراری سوسیالیسم بعنوان تنها راه چاره تاکید کرد. 
این تظاهرات با شعار مرگ بر کاپیتالیسم و زنده باد سوسیالیسم و دست زدن تظاهرکنندگان به پایان رسید. تظاهرکنندگان به توافق 

رسیدند که این جتمعات اعتراضی را تا ۵ نوامبر در پاساژ مرکزی شهر ادامه دهند. دبیر تشکیالت حزب در سوئد شهال نوری و سایر 
کادرهای حزب در گوتنبرگ در این جتمعات شرکت میکنند. 

هلند
آمستردام در اینروز شاهد یکی از پرجمعیت ترین اعتراضات خود بود. فعالین حزب با حمل پرچم حزب با عکسهای مارکس و 

منصور حکمت در این اعتراضات شرکت کردند. اطالعیه حزب وسیعا پخش شد. طبق گزارش حامد محمدی، از کادرهای حزب، 
مردم معترض عصبانیت خود را با شعارهای ضد سیستم موجود ابراز میکردند و در مباحثی با یکدیگر داشتند تشنه آلترناتیو مترقی 
بودند. یکبار دیگر میبینیم که آلترناتیو مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم کارگری چگونه باید هر چه بیشتر عنوان و پراتیک 

شود.

انگلستان 
در لندن بیش از ٣۳٠۰٠۰٠۰ نفر در مقابل کلیسای سنت پل که نزدیک به مرگز مالی پایتخت است جتمع کردند. شعار اصلی این 

گردهمآیی اعتراضی بود: »ما ٩۹٩۹ درصد هستیم« و »بانکها را جنات میدهند و ما را میفروشند«. دانشجویان، بیکاران، جوان و 
بازنشسته و حتی توریستها در این اعتراض شرکت کردند. برخی از شرکت کنندگان میگفتند که »اگر به حرف ما گوش ندهند، 

اینجا میمانیم تا گوش کنند. این جنبش آمده که مباند. این یک جنبش جهانی است«. 

فعالین حزب با باندرولها و پرچم حزب با شعارهای مرگ بر سرمایه داری و زنده باد سوسیالیسم در این جتمع اعتراضی شرکت کردند 
و اطالعیه حزب را پخش کردند. 
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آ1ان
در روز ١۱۵ اکتبر بیش از دو هزار نفر در میدان شهرداری هامبورگ در اعتراض به سیاستهای دولتهای سرمایه داری و در اعتراض به نابرابری، 

فقر و ریاضت اقتصادی جتمع کردند. کادرهای حزب با برافراز داشنت پرچم حزب بهمراه عکس مارکس و منصور حکمت در این اعتراض 
شرکت کردند.
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