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  تا هاي خشم از تهرانخوشه

  استريت وال
  ريشه در چه دارند؟

  عباس شاد
استريت، اياالت بار در وال ها و اعتراضات خياباني اينتداوم شورش

پس از نزديك به سه  .داري جهانيآمريكا، قلب تپنده و دژ سرمايهي متحده
و ايستايي نسبي در سطح جهان، موج جديدي از اعتراضات و  دهه سكون

هاي مردمي زنجيروار شهر به شهر، كشور به كشور و قاره به قاره شورش
از . نوردندالمللي سرمايه را در ميرقيب نظام بينمناطق تحت نفوذ بي

آويو، از شهرهاي خونين سوريه و تا ترابلس و تل قاهره تهران تا تونس، از
 "گرانغارت"هاي مادريد و آتن، از دانشجويان و و بحرين تا ميدانيمن 

استريت نيويورك و ديگر شهرهاي آمريكا، گويي اين موج انگليسي تا وال
هاي ميليوني تهران علت خيزش نگريگيريم با سطحي. سرِ ايستادن ندارد

را  هاي مصر و سوريه و ليبيرا به نتايج بازي انتخابات فروكاستيم، شورش
دموكراسي محدود كرديم، اسپانيا و يونان و  به ديكتاتورهاي عرب و فقدان

داري بيشتر داري دانستيم و طلب سرمايههاي ضعيف سرمايهايتاليا را حلقه
اهميت !! داري بيشتر؟؟كرديم، با لندن و نيويورك چه كنيم؟ باز هم سرمايه

- ا با فركانسي پايينيك اعتراض و شورش مردمي در آمريكا يا انگلستان حت
سرمايه حتا بيان اين واقعيت است كه هاي خاورميانه دقيقاً در تر از شورش

شده و مورد  اش نيز دچار بحرانو تاريخي هاي اصليدر النه و زيست بوم
و نظام  "اربابان جهان"بشريت حق دارد از . خشم مردم قرار گرفته است

ده انباشت كاپيتاليستي و بيش از داري بپرسد چرا نتايج چندين سسرمايه
اضافي و سود از كشورهاي صد سال استثمار امپرياليستي و انتقال ارزشيك

هاي ملي و فراپيراموني به مراكز امپرياليستي به اضافه كلكسيوني از جنگ
هاي افغانستان و سومالي تا كورهترين دهملي چنين جهان را از عقب مانده

ي مركزي و آمريكاي شمالي به ورطه رهاي اروپايترين كالن شهپيشرفته
گي، هگرسنمحروميت و نابودي كشانده است؟ كه چرا بحران، فالكت و 

و در يك كالم زيست غيربيكاري و فحشاء، از خود بيگانگي و تبعيض 
اجتماعي است؟ كه چرا  - ناپذير اين سيستم اقتصاديجزء جداييانساني 
رهاي انگلستان چنين مورد تهاجم صدها غذايي شههاي موادفروشگاه
شان دزيده شده و نه ديكتاتوري باالي رأيگيرند كه نه اي قرار ميگرسنه

داد متحده بياياالت سياهان ناشي از فقر در ميان كاريسر دارند؟ كه چرا بزه
پوست در كاخ سفيد الف تغيير كند حتا وقتي كه يك پرزيدنت رنگينمي
  زند؟ مي
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ها و اعتراضات دو سال واسط و خاستگاه مشترك تمام شورش يحلقه
- سرمايه. المللي ريشه دارندداري بيناخير در ساز و كار مناسبات سرمايه

ميالدي پس از برآمدن ريگان و تاچر در  80ي اي كه از اوايل دههداري
گردش به راست  اش را آغاز كرد، با آمريكا و بريتانيا دور جديدي از حيات

المللي بين يدر عرصهفروپاشي بلوك شرق ن سوسياليستي و پس از آن چي
و  "پايان تاريخ"با گلوباليزاسيون  90 يدههدست باال را گرفت و از آغاز 

گان رساند و آمد تا تمام نئوليبرال را به گوش همه "نظم نوين"سرآغاز 
ان پنه دست "معجزه جديد"اين  "مواهب"بشريت را در سراسر جهان از 

نئوليبرال در آمده واقعي اين طبل اينك صداي . ده سازدزبازار آزاد  شگفت
مهاجر  و دهقانِ اخراج شده ها كارگرطلق، ميليونم يگرسنه هاميليون .است

افزايند، رشد كاران جهان ميچيزان و ارتش بيي بيكه هر لحظه به سياهه
زده و ودكان قحطيگان كار، مرگ و مير كسابقه مهاجرين و جويندهبي

و صد  "آباد"ي شهرهاي فروشي، به اضافهبيمار، روند تصاعدي فحشاء و تن
غرق در "به واقع بشريت . عراق و اينك ليبي سراسر افغانستان، "آزاد"البته 

داري واقعاً موجود است و خوشي اين دم افزونِ سرمايه "نعمت و شادكامي
 "اوباش و غارتگران"ه روايتي يا بنا ب "ناسپاس"وضع زير دل مردمان 

هاي ها، سرمايهحباب و بادكنك بانك. شهرهاي آمريكا و اروپا زده است
 هاي نظمِ"اعجاز"مالي و بازارهاي بورس به عنوان يكي از شگفت انگيزترين 

كردن اند و اينك مردمي كه ديگر حاضر به فداكاري و پيشهنوين تركيده
پنتاگون و كاخ  "خواهانهنه و دموكراسيصلح طلبا"تقوا در راستاي اهداف 

هاي شورش. سفيد و ناتو از فلوجه تا ترابورا و از بالكان تا ليبي نيستند
مردمي و اعتراضات خياباني دو سال اخير در سطح جهان به باور ما با هر 

داري جهاني هستند كه پوشش و روبنايي جزئي از بحران سراسري سرمايه
اي از تالطم و تشنج را آغاز كرده است، دورهاش دور جديدي از حيات

تواند طوفان پس از آرامش ظاهري اين دو دهه اي كه مياجتماعي و توده
گي پس از شكست سوسياليسم قرن بيستم در يخ سكون و افسرده. باشد

اي از هاي دروني سرمايه كه در چرخهحال ذوب شدن است و مكانيزم
يابد اينك انبوهي از نباشت و بحران نمود مياستثمار در توليد و رقابت در ا

گان را از قلب تهران تا قاهره و دمشق و از لندن تا شدهگرسنگان و تباه
ها و شورش توان تمام مكانيزمنمي. نيويورك به خيابان كشانده است

اعتراضات را يك سويه به اقتصاد محدود كرد اما كافي است به خاطر 
ها ميليوني ي حريق دهكارگر جوان تونسي جرقهبياوريم كه خودسوزي يك 

كاري بي و اقتصاد كسادي بحران پس از تهران ميليوني موج حتا و شد عربي بهار
  .دولتي برآمد كه مجري طرح حذف سوبسيدها است هايناشي از سياست

داري به شورش و اعتراضات مردمي و بحران اقتصادي و مالي سرمايه
اين  اما پرسش اساسي اين است كه آيا نفسِخياباني منجر شده است 

به حل تضاد ذاتاً آنتاگونيستي انسان و سرمايه منجر خواهد شد؟  ،اعتراضات
اشغال اين  راضي و آمدن مردم به خيابان و حتااگر هدف فقط كنش اعت

محله يا آن بانك و فروشگاه نيست چه چيز را بايد آماج قرار داد و افق 
هاي اخير بر تنظيم كرد؟ بدون شك در سايه شورش رهايي را بر مبناي آن

شورش و نبرد به خودي خود  اري روشن شده است كه اعتراض و حتابسي

. گشايددارد و نه حتا امكاني براي آن مينه گامي در مسير حل تضاد برمي
باز همان مناسبات است ) حتا در ابعاد ميليوني(فرداي فروخفتن موج مردم 

گي ناشي از كشي به اضافه موج افسردهطه و بهرهي سلو همان چرخه
له دقيقاً ارتقاي جنبش و اعتراضات مردمي به سطح أمس. شكست جنبش

انقالب است و به گمان ما فقط يك انقالب سوسياليستي قابليت نمايندگي 
له تبيين يك افق أبنا بر اين مس. هاي واقعي اكثريت جامعه را داردخواسته

از سوي  .جام يك انقالب سياسي و اجتماعي وسيع استكمونيستي براي ان
اي در ديگر برخي گرايشات سياسي و فكري غالب بر موج اعتراضات توده

دهند كه را اينگونه پاسخ مي "چه بايد كرد؟"سراسر دنيا سئوال پايه اي 
ها انقالبي، مردم وارد خيابان دهي يك حزبِديديد كه بدون سازمان"

اين جو بيش از  "...بارزات مردم نياز به رهبري ندارد و شدند، ديديد كه م
هر چيز پايه در هژموني تفكر بورژوايي دارد و گرايش به تن ندادن به 

ي روي از جريان موجود و خلق واژگونهگرايش به دنباله. ي تا به آخرمبارزه
روي از رهبري موجود و ساز و كار رهبري يعني دنبالهجنبش بي! تغيير
در پاسخ به اين ضرورت به گمان ما بدون دخالتگري فعال . ستم موجودسي

ها ها به قصد ارتقاي خيزش به انقالب، جنبشريزي شده كمونيستو برنامه
 شوندمي مصادره امپرياليستي و بالضروره يا از سوي جريانات ارتجاعي، راست

ارتش گرايان مصر و تونس، سبزهاي ايران، اخوان المسلمين و اسالم(
ها و گييا غرق در ترديدها و شكننده) الهويه و پروامپرياليستي ليبيمجهول

. گرايانه خواهند شدهاي آنارشيستي، پوپوليستي و خود به خوديسردرگمي
اي خود يك فقدان عيني اما حضور اين عنصر تشكيالتي كمونيستي و توده

تشكيالت ها ايجاد يك ترين وظيفه تاريخي كمونيستاست و ضروري
وجود موج خالف جريانِ . انقالبي و كمونيستي به قصد رهبري انقالب است

رهايي كارگران، زنان، . موجود، نياز به نيروي متعهد و پيشرو و آگاه دارد
گرايان و تمام اقشار ستم ديده در گروِ درك اين ستم، هم جنس ملل تحت
هاي يك انقالببندي از پراتاز نظر ما چه در پرتو جمع. نكته است

هاي همين سه سال اخير ي جنبشسوسياليستي قرن بيستم و چه در سايه
باز روشن است كه انجام يك انقالب به قصد كسب قدرت سياسي آن هم 

عنصر انقالبي كمونيستي  يگري آگاهانهكنش نياز به سوسياليستي گرايش با
   .تي استدارد و اين عنصر همانا حزب و تشكيالت انقالبي و كمونيس
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  استريتگزارشي از وال
  برگرفته از سايت كمونيست هاي انقالبي آمريكا

  نهمِ اكتبر: تاريخ
  

كردم تا برايِ نشريه كه گزارشِ خود را كامل ميدر حالي
نفر از  700بفرستم، خبردار شدم كه پليس در روز اولِ اكتبر 

تا رويِ  را وقتي رفته بودند» !را اشغال كنيداستريت وال«جنبشِ 
گير كرده  پيمايي كنند؛ دست به صورت غيرِ قانوني راه بروكلينپلِ

اين واقعه  اين خبري مهم بود، چون پيش از(است 
- استريت را پخش نمي اخبارِ وال الجزيرهيِ  خبرگزاري

گويند كه پليس گان مي كنندهبسياري از تظاهر) م .كرد
ان اجازه داد گ به تظاهركننده ها را به كمين انداخت، آن

ها را اسكرت كرد تا بتوانند  تا وارد جاده شوند و حتا آن
گان را به جايي  از يك چهارراه بگذرند و تظاهركننده

گير  اي دستهدايت كرد تا بتواند آنان را به صورت توده
يِ  ها برخاست و به حملهگيري بايد عليه اين دست. كند

اعتراض » !كنيد استريت را اشغال وال«پليس به جنبشِ 
  .كرد و جلويِ آن را گرفت

سپتامبر با يك فضايِ جديد  17واقع از  اكنون و در
يِ  استريت كه در منطقه بخشِ مقاومت در والفرح

. قرار دارد روبرو هستيمنيويورك در  نتَنهميِ  پاييني
يِ آمريكا شده  يِ مالي نفر وارد مركزِ امپراتوري 3000

 جسورانه از آن موقع ادامه دارد و اند و اين مقاومت
زوكوتيبيش از صد نفر در بيرونِ پارك )liberty 

plasa (خوابند و  اند و هر شب رويِ زمين ميكمپ زده
پيوندند تا اين عمليات  ها مي هر روز صدها نفر به آن

اشغال كماكان ادامه دارد يعني تا . ادامه پيدا كند
 9نويسم كه  ا ميهمين اآلن كه من دارم اين گزارش ر

يِ ديگر هم  اكتبر است و اعتراضات و اَعمالِ اعتراضي
استريت در سراسرِ آمريكا به  در حمايت از جنبشِ وال

) آكيوپاي(گران سايتي دارند  اين اشغال. راه افتاده است
www.occupywallst.org جا از طريق و مردم در همه

هاي ديگر اخبار را به وسيلهبوك و توييتر و روشفيس
سايت  وب. كنند ي اينترنت به هم منتقل مي

www.occupywallst.org آكيوپاي [اين "گويد كه  مي
يك جنبشِ مقاومت بدونِ رهبري است ] استريت وال

از هر گرايشِ  كه مردمي از هر رنگ، از هر جنسيت و
چه كه ما همه در آن  آن. سياسي در آن شركت دارند

مشترك هستيم اين است كه ما نود و نه 
درصدي هستيم كه حرص و آز و فساد آن يك 

  ."درصد ديگر را تحمل نخواهيم كرد
يِ  گرايي مصرفيِ ضد  مجله/سازمان

يش به مردم مدتي پ )Adbusters( ادبسترز
استريت بيايند و  به والكه  فراخوان داده بود

يِ مدني راه بيندازند كه طيف  يك نافرماني
 وسيعي از مردم را در برگرفته و مطلقاً

و سعي كنند اين جنبش  باشدآميز  مسالمت
 1960يِ دهه چنان وسيع شود كه نظيرِ آن از 

به اين طرف ديده نشده باشد و سپس پرسيده 
يِ  لحظه وجودآوردنِ يِ به آيا آماده«: بودند

زماني » در آمريكا هستيد؟ يا نه؟ تحريرميدان ِ
اي  يِ اشغال رفتم تا با عده كه من به منطقه

چه كه در  تر در مورد آن صحبت كنم و بيش
جريان است اطالعات كسب كنم، در بينِ صدها 
نفري كه در اين پارك بودند و به طرقِ مختلف 
درگيرِ اين جنبش بودند اين حس وجود داشت 

مصمم بودند كه بايد كاري كرد تا اين  و
ساز و  عمليات تبديل شود به يك عملِ تاريخ

متفاوت با تمامِ اعتراضاتي كه تا كنون صورت 
جا بودم بارانِ  همان عصري كه آن. گرفته است
زدن و    باريد و پليس هرگونه چادرشديدي مي

كرده بود اما  ايجاد هر نوع سرپناهي را قدغن
يار باال بود و همه با عزمِ راسخ به ها بس روحيه

. فضايِ فستيوال و جشن و سرور ادامه دادند
شان به فضا اي از طبل زنان با ريتم حلقه
دادند، در نقاط مختلف  وهوايِ ديگري مي حال
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شده بودند و بسيار دوستانه با  هاي مردم جمع گروه
كردند، برايِ خوردنِ شام  هم بحث مي

آن محله  كساني صفي تشكيل شد، در 
ها بودند مرتباً با آوردنِ غذا  كه هوادارِ آن
ها كمك  هايِ ديگر به آن و پول و راه

كردند و حتا از سراسرِ دنيا به  مي
زدند و  هايِ اطراف زنگ مي پيتزافروشي

شد، يا  ها سفارشِ پيتزا داده مي برايِ آن
توانيد براي دوش گرفتن از گفتند كه مي

اف استفاده كنيد چون يك هاي اطرآپارتمان
همه ! خواهد دوش بگيرد اش را باز گذاشته بود تا هر كس مينفر درِ خانه

در اطراف . جا حضور داشتدست زدند و اين در حالي بود كه پليس آن
پارك، دپارتمانِ پليسِ نيويورك هنوز به طورِ مستقيم برايِ اتمامِ اين اشغال 

اين . گير كرده است ر از اين افراد را دستكنون چند نف  اقدام نكرده اما تا
گانِ  كننده ها درست موقعي بود كه چند صد نفر از همين اشغالدستگيري

تروي اي كه در اعتراض به اعدامِ  پيمايي سپتامبر به راه 22استريت در  وال
 24سپس در روزِ شنبه . در منهتن صورت گرفته بود، پيوستندديويس 

استريت از اين پارك به طرف ميدانِ  يِ ضد وال پيمايي سپتامبر يك راه
گير  حركت كرد كه پليس به شدت به آن حمله كرد و صد نفر دست يونيون

طور گسترده پخش شد و هويدئوهايِ آن ب. شدند و بسياري ديگر زخمي
در . زند يِ فلفل مي داد كه يك افسرِ پليسِ مسن به چند زن اسپري نشان مي

اين خشونت و "گري نوشته است كه  گزارش )Alternet( سايت الترنت
 داد دقيقاًهايِ نيويورك از خود نشان مي رحمي كه پليس در خيابان بي

هايِ خاورميانه عليه اعتراضات همان خشونتي است كه ديكتاتوري
ها را محكوم  كنند و مقامات اين كشور آن آميزِ مردمِ خودشان مي مسالمت

يِ پليس  حمله گران با اين چيزها مرعوب نشدند و اتفاقاً اما اشغال. "كنند مي
نشيني نكنند،  كه محكم بايستند و عقب تر كرد برايِ اين عزمِ مردم را بيش

تري را به خود جذب كنند و جنبش  يِ بيشكه عده چنين برايِ اين هم
پيمايي به طرف مقرِ دپارتمانِ  سپتامبر يك راه 30تر شود، جمعه  وسيع

هايِ رسمي ادعا  كه برخي از رسانه نيويوريك به راه افتاد و در حاليپليسِ 
طور نبود و حمايت از اشغال  شدن است اين كردند كه اشغال در حالِ شُل

هايِ معروف هم آمدند و  شد و حتا بعضي از شخصيت تر مي تر و بيش بيش
عصر آن روز كه من در پارك بودم، . حمايت خودشان را اعالم كردند

يِ اشغال  برايِ مجمعِ عموميسيمونز  راسلو ون  پي فاكس انسيسفر
اي است كه دوبار در  يِ توده اين مجمعِ عمومي يك جلسه. راني كردند سخن

شود تا در مورد مسائلِ گوناگونِ مربوط به اشغال بحث و  روز تشكيل مي
، فياسكو لوپ، بار رزان، ساراندن سوزان، وست كرنل. گيري شود تصميم

اند و سخن راني حمايتي  جا آمده تا كنون به اين تكنيك ايمورتال، مور يكلما
پيوندند  هايي كه مرتب به صفوف اشغال مي گان و آنكننده اشغال. اند كرده

جويان، هنرمندان و  اند و شاملِ دانش گي ساله يِ بيست عمدتاً در دهه
گي خود  ساله ييِ س ها نيز در دهه هستند؛ و برخي از آن... كاران و  بي

خيلي روشن است كه اين ايده كه  . هستند
بايد ) نود و نه درصد مردم(طيف وسيعِ مردم 

يك (بلند شوند و در مقابلِ نهادهايِ مالي 
مندي كه كنترل  و منافعِ قدرت) درصد
هاست و  بخشِ آن كنند بايستند الهام مي

يك . را درگير كرده است ها ذهنِ آن
كه در  سيتي يويوركن جويِ كالجِ دانش

ابتدا آمده بود تا ببيند چه خبر است و 
بعد به يكي از حاميانِ اشغال تبديل شده بود، مشغولِ 

برايِ يكي از تكاليف  "اي را آناليز كنيمافسانه"يِ ويدئويي به نامِ  سازي آماده
! »داوود و گليات«:وقتي پرسيدم آن افسانه چيست؟ جواب داد. كالج بود

  . مردم مصمم هستند تا هيوال را شكست بدهند اي از عده
نظرات ديگري  در برابر شعار نود و نه درصد در مقابلِ يك درصد نقطه

. موجود است؛ درمورد اينكه علت اين مسائل چيست و راه حل آن چيست
شان را جلو نگذاشته  ام سپتامبر هنوز ليستي از مطالباتگران تا سي اشغال

. شد مطالبات در جلسات مجمعِ عمومي بحث مي  رد اينبودند هرچند در مو
سيتي  گرانِ نيويورك يِ اشغال امِ سپتامبر اين مجمعِ عمومي رويِ بيانيه 30

در . گران موج مي زندعصبانيت عميقي بينِ اشغال. توافق و آن را صادر كرد
رد در مو. كردم اكثراً عصباني بودند ها صحبت مي بينِ كساني كه من با آن

اش  ترين كشورِ جهان و نظامي كه اسم واقعيت و حقيقت اين به
دارند كه   يِ آمريكايي است، همه يك حسِ زنده و شفاف از اين دموكراسي

. طور بايد يك تغييرِ واقعي در اين كشور، جامعه و جهان صورت بگيرد چه
 واقعاًنيواسكول جويان كالجِ  شده توسط يكي از دانش احساسات بيان

آيند تا از اشغال دفاع كنند اين عموميت دارد و اكثرِ كساني كه هر روز مي
خيلي واضح است كه « :جويِ دختر گفت كه اين دانش. احساس را دارند
مداران بيايند تا از مطالبات ما حمايت كنند  كه سياست تالش برايِ اين

هايِ  مآييم آد فايده و غيرِ ممكن است؛ ما هر چند وقت يك بار مي بي
ها  تر است و آن كنيم با اين فكر كه اين يكي از بقيه به مختلفي را انتخاب مي

ها ندارند و براي من كه در  كنند كه هيچ فرقي با قبلي واره ثابت مي هم
بزرگ شده ام اين موضوع بسيار دهشتناك  ـ جمهوري دموكراسيـ آمريكا 
ار كند ندارم اما فكر روشني از نظامي كه ك با اين وجود من تصويرِ. است
 شناسيم بايد كامالً كنم مهم است كه حداقل اين سيستمي كه ما مي مي

اي را به خاطرِ من آورد كه چند روزِ  جو مقاله نظرِ اين دانش» .واژگون شود
طوري كه  همان«خوانده بودم با اين عنوان كهتايمز  نيويوركپيش در

كند، اعتراضات در سراسرِ دادن افزايش پيدا مي يأعصبانيت نسبت به ر
از جنوبِ آسيا تا قلبِ اروپا و «: و ادامه داده بود» .گيرد جهان نيز اوج مي
گي در يك چيز مشترك  گان همهتظاهركننده. استريت اكنون حتا در وال

هايِ مدارانِ سنتي و پروسه هستند و آن هم حسِ تحقير نسبت به سياست
هايي كه خالصه با آدم» .كند ها حكومت مي دموكراسي است كه بر آن
شان در مورد مسائلِ گوناگوني  هاي ها و نگراني صحبت كردم همه در مشغله

اش  ال كردم كه شغلؤساله س 30وقتي كه از يك مرد. كنند صحبت مي
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وقتي پرسيدم چه چيزي . است بروكلين چيست؟ گفت كه سرآشپزي در
ما بايد . لي چيزهاخي«: باعث شد كه در اين اعتراض شركت كند؟ گفت

ما . ها را كنترل كنيم يِ آمريكا و بانك داري جنگ را تمام كنيم، بايد خزانه
ما بايد . هايِ بزرگ را بگيريم گي و نجات دادن شركت بايد جلويِ ورشكسته

در قانونِ ) اصالحات(وجود بياوريم، اما رفورم  در قانونِ مهاجرت اصالحات به
مان را تا جايي كه  ما بايد مرزهاي. يِ من است مهاجرت هدف عمده

 ».توانيم باز كنيم و بگذاريم همه وارد اين مملكت شوند مي
ي علت شكاف دربارهايلند  النگجويِ اقتصاد كالجِ  وقتي نظر يك دانش

: فقير در سراسرِ جهان موجود است را پرسيدم، گفت و   عظيمي كه بينِ غني
مان را در سراسرِ جهان  تجاري هايِ  كه سياست ها برايِ ايناستفاده از ارتش«

قدر به  كه نفتا را امضا كرديم آن برايِ مثال، ما حتا بعد از اين. پيش ببرد
كار كرديم اما  ي زارعانِ مكزيكي را بي مان سوبسيد داديم كه همهكشاورزي

 مان را خيلي ارزان ها و ديگر مايحتاج ها و كفش كنيم لباس ها را وادار مي آن
هايِ بسيار خطرناك و در ازايِ دست  توليد كنند و اين كار را در كارخانه

ها نيز سر زدم و با  كوچه پس  من به كوچه » .مزدي بسيار ناچيز انجام دهند
 هايي كه درمان خانه كردند از جمله بي گي مي هايي كه در آن محل زنده آدم

يك مرد بسيار . ردمآن محل هستند و به اين اشغال پيوسته بودند صحبت ك
كند و  گي مي زنده بروكلين برازويليِ  يِ محله هايِ دولتي جوان كه در خانه

جويي  من آدمِ مسالمت«: كند گفت استريت كار مي در بخش نظافت وال
كنم اين كشور، ما را به  فكر مي. ام هستم ولي من از اين كشور عصباني

بود آن هستيم و به نظر من اين  ر و بهاندازد و ما به دنبالِ تغيي داني مي زباله
در «: مان به من گفت خانه يك زنِ سياه بي» .تواند اين كار را بكند جنبش مي

يِ ما  كنم چون همه ها افتخار مي ها هستند و من به آن يِ اول جوان درجه
دانيم كه اآلن چه دوراني است و چه مشكالتي در مملكت وجود دارد اما  مي

بيرون آمدند و روز و . ودند كه برخاستند و دست به كار شدندها ب اين جوان
در هر شرايطي مردم را تشويق . شب فداكاري كردند؛ در باران و آفتاب

به يك جوانِ التين » .دهند كه شركت كنند كنند و به همه شجاعت مي مي
گفت كه از اينترنت فهميده اش نشسته بود و مي برخوردم كه كنارِ چمدان

كارش را در شهري در شمالِ  ن جنبشي راه افتاده و اخيراًاست چني
كند و گي مي به من گفت كه با پدرش زنده. نيويورك از دست داده است

جا  ات ننشين و كرخت نباش، بروآن قدر تويِ اتاق آن«: است پدرش به او گفته
او بود، اما   ممكن است اين آن چيزي نباشد كه در ذهن. و يك كاري بكن

مادرم از من حمايت . جا آمده ام اي برايش نوشتم و گفتم كه به اين مهمن نا
كند و صدها نفر در سراسرِ كشور پشت سرِ من هستند و از من حمايت  مي
چه چيزي به تو اين : وقتي از او پرسيدم» .كنند كه وارد اين جنبش شدم مي

داني،  مي«: سخ دادجا بيايي؟ پا ات را ببندي و به اين انگيزه را داده كه چمدان
اند، وقتي كه به قدر به ما وعده داده اين مملكت، اين سرزمينِ موعود كه اين

كني كه همه ي آن تصورات دروغ بود و آدم فوراً  آيي احساس مي جا مي اين
   ».كند كه اين يك دروغِ بزرگ بود و البته دروغ بزرگي است احساس مي

 

  شورشيان آمريكا زير پايِ
  1970و 1960يِآمريكا دهه يِاعتراضي هايِجنبش

  

  ارژنگ نورايي
تغيير "و  "تسخير ناپذير" اين دژِ ،هايِ آمريكاباالخره خيابان :توضيح
هايِ مردم هيِ تودخوشِ جنبشِ اعتراضينيز دست ،داريسرمايه "ناپذيرِ
متحده، نه مردمِ اين كشور و نه يِ اياالتگويي نه خود هيأت حاكمه. شد
. دادي را نداشتند يتا نيروهايِ انقالبي و كمونيستي انتظارِ وقوعِ چنين روح
قفسِ آهنينِ عقالنيت سرمايه در قلبِ كاپيتاليسمِ  "نظمِ پوالدين"

- و تصاويرِ توده )سازي جهاني( يِ گلوباليزاسيونهم در دورهامپرياليستي آن

يِ انباشت و خهدست معترض به مناسبات سرمايه و چر به هايِ پالكارد
يِ شكست برايِ نسلِ ما، آمريكا در سايه !!سود و بازتوليد استثمار

نظمِ نوينِ "دمانِ سوسياليسمِ قرنِ بيستم و پايانِ جنگ سرد و سپيده
يعني انبوهي از روابط  "جهانِ آزاد" يِ ايو البته تبليغات ابررسانه "جهاني

ساالنه  يِيِ نظاميد دالر بودجهميليار 800در حالِ رشد، يعني  "هميشه"
و  "بازدارنده جنگ"يعني ؛ پنتاگونيِرفته هايِ فوقِ پيشو سالح

جانبه گويي فقط در وقوعِ شكاف در اين نظم اجتماعي و همه. دموكراسي
داد  خممكن بود و نه ر سپتامبر11 و طوفانِ كاتريناهايي چون نامترقبه

اما با نگاهي كوتاه به . و مردمِ اين كشورآمريكا  يِجامعه جنبشي از درونِ
يِ اجتماعي پيش يك جنبشِ سياسي قرنِتر از نيم يابيم كمتاريخ در مي

- پوستان و همكارگران و زنان، سياه جويان،بزرگ متشكل از جوانان و دانش

اش هايِ بزرگي كرد كه در كليتخوشِ تكانآمريكا را دست ،گرايانجنس
بر  مهمي تأثيراتاجتماعي سياسي هايِبر جنبش حتا و آمريكا يِجامعه خود -

زمان با وقوعِ موجِ نويني از هم. در سطحِ جهان گذاشت 60يِ يِ دهه
ها و يِ جنبشچهشورش و اعتراض در آمريكا نگاهي به پيشينه و تاريخ

ميالدي  70و  60هايِ پرتالطمِ اين كشور در دهه يِهايِ مردميشورش
گي و در واقع ازلي و هميشه "فنا ناپذيرِ"تا توهمِ آن آمريكايِ  اندازيممي

- داري را به اعتبارِ تاريخ به ريشناپذيري و ابديت سيستمِ سرمايهشكست

دو دهه بيداري، دو  1970، 1960" منبعِ ما كتابِ ارزشمند. خند بگيريم
پيش در  است كه چندين ماه حميد صورتگر تأليف "دهه شورش

هايي از كتاب به فراخورِ وقت و به انتخابِ بخش. ت به چاپ رسيداينترن
اين آدرس متن كاملِ كتاب در . در اين نوشته آمده است يِ راديكالنشريه
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  مالكوم ايكس آميز تا خروشِ قهرِز تحصنِ مسالمت 
پوست در شهرِ جويِ سياهچند دانش يِ مبارزاتي ، ابتكار1960ِاولِ فوريه 

. دار را زديِ يك جنبشِ سراسريِ ادامهجرقه) كاروالينايِ شمالي(گرينزبورو 
گرفتند  هاييشاپها و كافيگاهتحصن در فروش جويان تصميم بهاين دانش

 گاهفروش شاپِكافي هايِميزدورِ يكي از . دادندمشتريانِ سياه را راه نمي كه

جا و تا پايانِ روز همان نشستند )(» وول ورث« ايِزنجيره
يِ ميزها را اشغال دانشجويِ سياه ديگر آمدند و همه 30روزِ بعد با . ماندند

كار با شركت اين. تريانِ سفيد باقي نماندكردند؛ طوري كه جايي برايِ مش
هايِ ديگر تكرار شد و گاهجويِ ديگر در طولِ هفته در فروشصدها دانش

گذاري و سركوب از سويِ تهديد به بمب. و كار را مختل كرد  كسب
سياه و  جويانِشهردار از دانش. تحصن ادامه پيدا كرد. ثر نيفتادؤنژادپرستان م
بدهند تا » !بس آتش«داران خواست كه برايِ دو هفته مغازه يِسرانِ اتحاديه

هايِ دفاع از اين مبارزه باعث جهش در تظاهرات و آكسيون. حلي پيدا شودِراه
يِ دو ماه از اولين تحصن، موجِ فقط در فاصله. يِ سياهان شدحقوقِ مدني

 … دربرگرفتها شهر و شهرك از غرب تا ميانه و شرقِ آمريكا را يِ دهمبارزه
گروهي از جوانانِ سفيد در : اما در اين ميان، يك تحولِ مهم صورت گرفت

تر  حمالت بيش. حمايت از سياهان و حمله به نژادپرستان به ميدان آمدند
. حسِ غرور در ميانِ سياهان گسترش يافت. تر شد باعث مقاومت بيش
ها ديگر خيلي از آن. دگي در بينِ جوانانِ سياه رشد كر هراديكاليسم و رزمند

- اي كه با وضعِ موجود كنار ميرفهم احاضر نبودند به نصايحِ سياهانِ نسبت
گشايي و شكستنِ سدهايِ اين جوانان نقشِ مهمي در راه. آمدند گوش بدهند
از  .هايِ دورانِ خود بودندكوچولو سياه يِ ماهيها آن. گذشته بازي كردند

به  كشيش بودند اًكه اكثرسياهانِ جنوب  يِرهبرانِ قديمي 1960همان سال 
اسمِ اين . اين فكر افتادند كه برايِ جنبشِ جوانان تشكيالتي راه بيندازند

» يجويدانش آميزِخشونت غيرِ يِ يهنگآ هم يكميته«تشكيالت را 
. شان اين بود كه اعتراضات جوانان را تحت كنترلِ خود بگيرندهدف. گذاشتند

خواستند با انتقالِ تجاربِ گذشته به حركت كنوني كمك ن ميبه قولِ خودشا
به  مارتين لوتر كينگ نمودهايِتر از هرجا در رهاين هدف را روشن. كنند
آميز خواست به راه مسالمتها مياز آن اًديد كه دائم شدجويانِ سياه ميدانش

 اقعيتواما . روي كنند يمتعهد باشند و از عشق و اخالقيات مسيحي پ

جنبش  يِهايِ آتييِ استراتژي و تاكتيكهايِ مهمي دربارهسركوب به بحث
خونين از دست اوباشِ  فعالينِ سياه و سفيدي كه با سر و صورت. دامن زد

مارتين لوتر هايِ  هديگر به موعظ، بودندردهدرب نژادپرست جانِ سالم به
توان طور ميبودند كه چه ها به اين فكربسياري از آن. باور نداشتند كينگ

يِ شاخصِ اين حركت راديكال كه ابايي چهره … مشت را با مشت جواب داد
نژادي  نظرات انقالبي و راه و روشِ قهرآميز عليه ستمِ ملي از تبليغِ نقطه

با  اش را از محيطي آغاز كرد كه كامالًاو مبارزه. بود مالكولم ايكسنداشت، 
امثالِ مارتين  يِ آميزِ مسيحيمسالمت هايِ هعظؤمان و ِ كليساهايِ سياهسالن

  … !زندان: لوتر كينگ تفاوت داشت
 

  مهاجرانِ فراموش شده
 يِجنوبيساكنِ اياالت يِبود كه مهاجرانِ مكزيكي 1960يِ اواسط دهه

يِ كارگرانِ كشاورزي متشكل ، در اتحاديهمشهور بودند چيكانوبه  كه ،آمريكا
رسمي از قبولِ اين اتحاديه در صفوف خود  يِهايِ كارگريهاتحادي. شدند

توان متحد سواد و فقير را نميهايِ بيچيكانو گفتند كهمي. ممانعت كردند
. رسمي نداشت يِها هيچ منفعتي برايِ احزابِ سياسيآن كردنِ متشكل. كرد
كرد، مزدي را معين ميدست قانوني كه برايِ اكثريت كارگران حداقلِ احت

 اين كارگران يك مزددست. دادكارگرانِ مهاجر را تحت پوششِ خود قرار نمي
 مزدشان نصف خطدست. همه زير خط فقر بودند. بود يحداقل مزدسومِ دست

بود بنابراين كارفرمايان  كارشان فصلي. نشين بودندزاغه وشد فقر محسوب مي
سكنِ مناسبي برايِ اين كارگرانِ در كه منه نيازي داشتند و نه تمايلي به اين

- ينرخِ ب … كردداد ميسوانحِ كاري بي. دائم فراهم كنند يِجاييحالِ جابه
ها نژادپرستانه رفتارِ جامعه با آن. ها بيش از سياهان بودچيكانو سوادي در بينِ

هايِ بازرگاني و ها و پيامسريال. كردندها را تنبل و كثيف خطاب ميآن. بود
در  .يِ چيكانو بودمسخره يِ ايهايِ كليشهر از شخصيتهايِ تلويزيوني پشو

 1200كشاورزي  يِاتحاديه آن ، كارگرانِ مهاجرِ مكزيكي عضو1965ِ سپتامبرِ
رهبرِ آنان . مزد، اعالمِ اعتصاب كردندبا خواست افزايشِ دست ،نامگم يِنفره

كرد روي مي يپ لوتر كينگ آميز شبيه بهيِ مسالمتكه از سياست مبارزه
سياهان در  يِمدني حقوقِ اين مبارزه را شبيه به مبارزات آغازينِ جنبشِ

له را به ألوتر كينگ كوشيد كه مس او هم مثلِ. انستدمي 1950ي دهه
جويي برايِ كارگرانِ چيكانو متحداني گاه بكشاند و در جنبشِ دانشدانش
او : هايِ كاليفرنيا قابلِ انتظار بودو تاكستانالعملِ صاحبانِ مزارع عكس. بيابد

ها بعضي. را كمونيستي خواندند كه هدفش نابوديِ كشاورزيِ تجاري است
گفتند هدف نهاييِ او تسخيرِ ايالت كاليفرنيا و باز گرداندنِ آن به مكزيك 

 بندانِ كارگرانِ مهاجر واردشكستنِِ اعتصاب و راه پليس برايِ درهم!! است
ل شد و مقامات ايالتيِ مرزها را به رويِ مهاجرانِ مكزيكي گشود تا نيرويِ عم

هايِ سراسري از رسانه. ارزان براي شكستنِ اعتصاب تأمين شود و كارِ جديد
مزارع و  يِاما در همه. انعكاسِ خبرِ اعتصابِ چيكانوها خودداري كردند

مبارزه براي كسبِ مرزِ آمريكا و مكزيك، اعتصاب و  يِهايِ حاشيهشهرك
 يِدر مواردي، كار به درگيري احت .ي چيكانوها به راه افتادمال شدهحقوقِ پاي

  … مسلحانه كشيد
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  ....شورشِ ديترويت و 
هايِ شعله 1967 يِ يهئدر ماه ژو

دست، هايِ تهيشورشِ سياهان و توده
. برگرفت شهرِ صنعتي ديترويت را در

ها را گاهشهايِ سياه و سفيد فروتوده
آمد و هركس جلو مي ... غارت كردند

داشت و از نياز داشت برميرا كه هرچه 
عرضِ دو روز  در. گريختيمحل م

مردمِ فقير . توزيع شد يثروت زياد
اش را كه هميشه حسرت هاييخوراكي

 كه احتياج داشتندرا  بعضي از مردم ليست چيزهايي. داشتند مصادره كردند
خيلي از . گشتندها ميها دنبالِ آنگاهبودند و در فروش از قبل نوشته

ها جواِب مردم به مناسبات گاه غارت فروش. شد  ها به آتش كشيدهساختمان
كه به  به ماليات پنهاني جوابي ؛داري بودسرمايه يِتوزيعِ ناعادالنه در جامعه

اي كه نظامِ النهناعاد يِ گي هجوابي به زند. بود شدمي بسته انهمحالت سيا
 هايِتوده چهارمِ از يك بيش. بود ريزي كردهحاكم برايِ سياهان برنامه

- درصد از شركت 60. سال سن داشتند17كننده در مصادره، زيرِ شركت

- رئيس جانسن. ساله بودند 24تا  14ديترويت بين  كنندگان در شورشِ
. تصويب كرد ،بِ شورشبه ديترويت براي سركورا، جمهورِ وقت، اعزامِ ارتش 

از . گارد ملي در بخشِ غربيِ شهر و ارتش در بخشِ شرقيِ شهر مستقر شدند
 يِموقع، جوانانِ شورشي از بخشِ شرقي دور شدند تا با نيروهايِ ورزيدههمان

 يِآنان در بخشِ غربي برايِ دو سه روزِ ديگر به مبارزه. رو نشوندارتش روبه
دست به سالح در كشوري كه بردنِ جوانانِ تهي تدس. مسلحانه ادامه دادند

ش را ا خود درگيرِ جنگي تجاوزكارانه در آن سويِ اقيانوسِ آرام بود و سربازان
 ،جنگ ويتنام. اصلن دور از انتظار نبود ،فرستادگروه به كامِ مرگ ميگروه

ا به عنوانِ قهرآميز ر يِكرد و مبارزهرو مي و آمريكا را زير يِفكر و عملِ جامعه
ارتش با تانك به خيابان آمد . كشيداعتراض به ميان مي يِترين شيوهطبيعي

 1300اي، طيِ اين شورشِ يك هفته. و از مسلسلِ سنگين استفاده كرد
نفر  7000بيش از . گاه غارت شد فروش 2700. ساختمان خاكستر شد

 از اين تعداد. بودنفر  43 هانفر و كشته 356ها تعداد زخمي. گير شدنددست
- رفت كه همديترويت مي هايِناآرامي. پوست بودندنفرشان سياه 33 كشته
ي اين در همه. برگيرد ميشيگان و اوهايو را در شهرِ ديگر در اياالت 24زمان 

ارتش  يِشورش تنها با مداخله. شهرها گارد ملي و پليسِ ايالتي مستقر شدند
- سياه ا با به صحنه فرستادنِ چند مقامِحكومت كوشيد مردم ر. سركوب شد

 آلت يمردم آنان را تحقير و تهديد كردند و به درست يول. پوست آرام كند
گرِديترويت نشان شورشِ. سيستم ناميدند دست يِپرولتاريا يِ يانقالب ظرفيت 
 ديگرِ يِشورش بودند هرچند كه قشرها تمركزِ يِاينان نقطه. سياه بود يشهر

كه در  ينفر 1200از . سفيدپوستان هم درآن شركت جستند سياهان و
بزرگ  يِآن سه كمپان گير شدند، چهل درصدشان كارگرِشورش دست جريانِ
- جالب اين. بزرگ يِهاشركت يبقيه و چهل درصدشان هم كارگرِ! بودند

- با دست يتوجه قابلِ اين افراد تفاوت مزدجاست كه آن روزها ميزان دست

و جالب ؛فيد نداشتس يِصنعت انِكارگر مزد -
 اختالل در كارِ بروزِ رغمِيكه علتر اين
ديترويت به  يِ يسازاتوموبيل يِهاشركت

علت تعداد ها به خشونت يا اعتصاب كارخانه متشنجِ غايبان از كار، جوِ زياد
كار  خود را خارج از مكانِ يِمبارزه سياه مكانِ يپرولترها. نشد يمنته

آنان در  جذبِ عدمِ هربط داشت ب يزياد اين به ميزانِ. كردنديم وجوجست
سياه و  متحد از كارگرانِ يك صف و فقدانِ يكارگر يِهااتحاديه ساختارِ

  . اعتصاب بروند يِسفيد در اين مراكز كه با هم پا
 

  مردانه زنان، باز هم مقاومت يِ يگامباز هم پيش 
زنان  يِيرهاي يِها مبارزه برافمينيستاز ي بود كه گروه 1968يِ  ژانويه

نخستين بار يك  يِويتنام در هم آميختند و برا جنگ ضد را با جنبشِ
مرد در  اما فعاالنِ. هزار نفره از زنان عليه جنگ سازمان دادند پنج تظاهرات
- يزنان مقاومت م يِيرهاي جنبِش چنان در برابرِمختلف هم يِهاجنبش
- يسياهان حمله م گرم و سرد به جنبشِ يِسفيد با اسلحه اگر اوباشِ. كردند

. زنان، تمسخر و توهين بود فعاالن عليه جنبشِ جا سالحِبردند، در اين
- رئيس( ريچارد نيكسن بزرگ عليه تظاهرات در جريانِ 1969يِ  ژانويه

 ضد« جنبشِ يِ لهأفمينيست سه مس رانانِاز سخن ي، يك)وقت جمهورِ
را در يك كفه قرار  »زن يِيرهاي« و جنبشِ» سياه قدرت« ،  جنبشِ»جنگ

به حساب » ء يا مايملكيش«شد كه زن را  يديدگاه كنار زدنِ داد و خواهانِ
اينو ببره كوچه  ييك«: جا بود كه چند مرد فرياد كشيدنداين. آورديم

 يِاين رفتارها» !بدين رو شا ش پايين و ترتيبا از اون باال بكشين«، »!يپشت
در  يجنسيت مناسبات ترِعميق يِ يفمينيست را به بررس آور، زنانِشوك

 چپِ بايد در جنبِش اين پرسش مطرح شد كه اصوالً. كرديجامعه تشويق م
نو و ضد كه بايد انشعاب ماند يا اين يمردان است باق يِسلطه جنگ كه تحت

 يست باقا تر كه به گفتنديزن م از فعاالنِ يزنانه ساخت؟ بعض يكرد و جنبش
گيريم كه «گفتند يباشيم و بقيه در مخالفت م» نو چپِ يِبازو«بمانيم و 

باره محافل و يك» اين انقالب كيست؟ انقالب هم شديم، اما سرِ يبازو
گردها و ميزِ. مختلف سربرآورد يِزنانه در شهرها گوناگونِ يِهاتشكل

زنانه متولد  نشريات و شديم برگزار يديگر يِاز پ يزنانه يكيِ هاكنفرانس
. كردياين حركت از صدها نفر تجاوز نم فعالينِ اين، شمارِ با وجود. شدنديم

جنگ و  ضد ، جنبشِيجويدانش جنبشِ يِديگر كماكان بدنه هزاران زنِ
 گاهدانش اعتصاب و اشغالِ در جريانِ. ماندند يآلترناتيو باق فرهنگ جنبشِ

رهبر و  مرد بودند كه خود را به عنوانِ اين فعاالنِ 1968 كلمبيا در سالِ
دختران در آن حركت،  يِوظيفه. كردنديجنبش مطرح م يِگوسخن
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ها و درست بيانيه ها بود و تايپ كردنِدادن به تلفن جواب
 يِهاساختمان«: از آن دختران ييك به قولِ. غذا كردنِ
در » .بوديم نشده آزادما  يبودند، ول گاه آزاد شدهدانش

ها يهيپ. ها هم وضع به همين منوال بوديهيپ جنبشِ
بكارت و  مثال در مورد يمسلط برا يِاخالق يِهاارزش

 يگروه يِگ هدر آن زند يول. بودند ازدواج را كنار گذاشته
همه برقرار بود،  يبرا» قيد و شرطيب يِآزاد« اًكه ظاهر

استفاده و  موردكردند ياز زنان آشكارا احساس م يبسيار
 معين سرِ ساعت سرِ يهيپ پسرانِ. گيرند ياستثمار قرار م
: كشيدند كهيزنان فرياد م شدند و بر سرِيميز حاضر م

 روابط يِتوقعات در زمينه »!ما چه شد؟ يِپس غذا«
هم  يموسيق يِدر عرصه. چنان مردساالرانه بود، هميجنس

، زنان هميشه راك در فرهنگ. كرديداد ميب يمردساالر
 يِدر چنين فضا. شدنديتابع و فرودست تصوير م به عنوانِ

 ها عليهفمينيست يِاعتراض بود كه حركت يامردساالرانه
آمريكا در سال  يِ يزيباي يِملكه يِمسابقه يِبرگزار
 را وا ينخستين بار بسيار يبرگزار شد و برا 1968

فكر كنندزنان در جامعه  نقشِ داشت كه در مورد. 
سفيد بود  يِمردساالرانه و نژادپرستانه يك حركت يزيباي يِملكه يِمسابقه

كه ي را دختر. اش بودنديآمريكا حام و دولت يمال بزرگ يِهاكه شركت
 گرِاشغال دادن به سربازانِ كردن و روحيه سرگرم يِبرا ،شديانتخاب م

 و ميليتاريسم ينژادپرستبنابراين . فرستادنديبه ويتنام م ي،آمريكاي
 يِملكه«يِ شده يبندبسته يِكاالجا در يك يدارو سرمايه )گري نظامي(

 يرسم يِهارسانه مردساالر از زبانِ جامعه و نظامِ. بود جمع شده» يزيباي
- زن يِهاپر شد از جوك يتلويزيون يِمجالت و شوها. العمل نشان دادعكس

. زنان را ممنوع اعالم كردند ها، حضورِرشته يدر برخ يورزش مقامات. ستيزانه
باشگاه يآنان به بعض ورودها ممنوع شدهتل يبعض اها و حتخانهيها و م  .  

  
  گرايانجنسهم

كسبِ يِمبارزه برا ها درگيرِكه در آن سال يديگريِ  ياجتماع گروه 
 به دنبالِ 1968ژوئن سال  در ماه. گرايان بودندجنسشد، هم ياجتماع حقوقِ
سن « شهرِ گرايان درجنسهم مخصوصِ يِخانهيپليس به يك م يِحمله

پليس درگير  بار، دگرباشان ايستادند و با افراداولين يبرا» فرانسيسكو
 يِدادند با نيروهايكه شعار م يجوان در حال زن و مرد 400بعد  شبِ. شدند

از معترضان  يزياد تعداد يِ يگير پليس رودررو شدند كه اين حركت به دست
مردان و  از درصد 4شناسانه جامعه يِ يپزشك يك تحقيقات طبقِ. منجر شد

كه اين از مردم از قبولِ ياما بسيار. گرا بودندجنسآمريكا هم درصد از زنانِ 2
هم  يكسان. زدنديسر باز م ،وجود دارند يگرايانجنسآمريكا هم يِدر جامعه

ملت و جامعه  بر دامانِ يننگ يِقبول داشتند، آن را لكه كه اين واقعيت را
يك فحش  به عنوانِ» هومو« يدبستان، كلمه از همان دورانِ. دانستنديم

 يك كارمند يِيگرايجنسهم برمال شدنِ. شديبدل م و ها ردپسربچه بينِ

 گانِ هدر هاليوود، هنرپيش. انجاميدياو م دولت به اخراجِ
 يبسيار يِبرا. بودند يكاريجبور به مخفگرا مجنسهم

 يِهاهضم نبود كه سمبل قابلِ آمريكا اصالً از مردمِ
، جان ويننمونه  يِسفيد، برا يِآمريكا» يِگ همردان«

- جنسجنبش هم هم در صفوف. گرا باشندجنسهم
توانست به يآمد و مييك انحراف به حساب م يگراي

اش يگرايجنسهم كه يارتباط با فرد اخراج يا عدمِ
سن « يِهايبعد از درگير .انجامديبود، ب آشكار شده
گرا متشكل جنسهم از فعاالنِ ي، گروه»فرانسيسكو

انتشار  يابيانيه» رت« يِزيرزمين يشدند و در نشريه
 يما گروه«: بوداز آن چنين آمده يدادند كه در قسمت

ستيم ه يانقالب يِگراجنسهم متشكل از مردان و زنانِ
 ،مردم يِهمه يِ يجنس كاملِ يِ يكه رهايمعتقد به اين

دست موجود به يِ ياجتماع يِنهادها يِن الغاوبد
ما را مجبور كرده  يبابليِ  ياين امپراتور...  نخواهدآمد

- ه هر وسيله؛ بكه به يك چيز متعهد شويم، به انقالب
- ها، دهيدرگير گرد در اولين سال» !كه الزم باشد يا

 هيئت. كردند يپيمايگرا در نيويورك راهجنسار همهز
گرايان را به رسميت نشناخت، جنسهم حقوقِ يرسم آمريكا از نظرِ يِحاكمه

 ها كوشيد گرايشِينشينها و عقبيپوشچشم يدر عمل با برخ يول
در  ـ يانقالب ِ ي يو اجتماع يسياس يِهاو جدا ماندن از جنبشـ  يرفرميست

   .تقويت كندرا گرايان جنسهم حقوقِ جنبشِ ن و رهبرانِفعاال ميانِ
  
  يمعمو سركوبِ معترض و طرحِ جويانِدانش قتلِ

 200يِبار به رو 60از بيش يمل گارد افراد ،1970مه  چهارم ماه روزِ
نفر را  9نفر را كشتند و  4. آتش گشودند كنتيِ يايالت گاهدانش يِجودانش
 شورشِ كنت، به نماد گاهدانش يِواقعه. خونين شد هم ماه. كردند يزخم
 گاه در سراسرِدانش 350هفته بعد، يك. دولت تبديل شد جويان عليهدانش

. شديو خشم به قهر تبديل م به خشم ينارضايت. آمريكا در اعتصاب بودند
 يِهاكاميون يِشيشه. يسوزآتشبود و پرتاب كوكتل مولوتف و  يدرگير
ارتش در  حكومت مجبور به استقرارِ. كردنديرد مها را خُبانكو  يارتش

گلوله قرار  سياه هدف جويانِ، دانشيپيسيسيم در ايالت. ها شدگاهدانش
حكومت  مدافعانِ .دختر كشته شدند يِجودر اين حمله، دو دانش. گرفتند

يِرارا ب يساختمان از كارگرانِ يدر نيويورك، گروه. ميدان شدند وارد 
 يمل گارد يِقضاييه، نيروهايِقوه. معترض بسيج كردند جويانِدانش زدنِ كتك

دانش را در جنايت يكنت مقصر نشناخت و كارشان را دفاع از خود تلق گاه 
- تهديد و توهين عليه رئيس«آن  يِارائه داد كه بر مبنا يادولت اليحه. كرد

 و شنود يجاسوس استسي نيكسنيكابينه. شديجرم اعالم م» جمهور
 كه طرحِ بعد از اين. گسيخته عليه معترضان را به اجرا گذاشتگسترده و لجام

 ناشناس لو رفت و از طريقِ يك منبعِ توسط كامبوج بمبارانِيِ  يمخف
 سفيد مكالمات كاخِ به دستورِ )FBI(. يآ. يب. اف .مطبوعات منتشر شد

در راديكال هاي فمينيست) 1968( "ِبند سوزانسينه"
ملكه زيبايي آمريكا  نمايش انتخاب يتظاهرات عليه
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 ... نگاران و فعاالن را شنود كردزنامه، رويدولت از مقامات يبسيار يِ يتلفن
تدوين كرد يمردم جنبشِ شكستنِ درهم يرا برا ينيكسن طرح دولت .

پرداختنديم يو نظام يدولت مراكزِ كه به اشغالِ ي را، معترضانيقضاي مقامات، 
 يِكميتهنيكسن،  به دستورِ. ويژه كردند ِيهاتهديد به اسارت در اردوگاه

 2000. يآ. يب. اف تشكيل شد و از طريقِ سركوب يتهدا يِ شش نفره
 جنبش و انتشارِ در صفوف يكارنفوذ و تحريك و خراب يِويژه را برا مامورِ

 جنبشِ. كرد يدهجامعه سازمان در سطحِ يتبليغات يِهاشايعات و دروغ
 و تظاهرات ها، با انجامِسركوب جويان نسبت به تشديددانش سياهان و جنبشِ

 يِهاراديكاليسم و سياست. العمل نشان دادتر عكس بيش يمبارزات ماتاقدا
 و تسخيرِ يدولت يِهاحمالت به ساختمان. يافت يتر بيش قهرآميز رواجِ

آن موقتهدف از اين. يافت يگين فزونخشم مبارزانِ ها توسط -
 يِعاد حالت كار، شوك وارد كردن به جامعه بود و برهم زدنِ

 يگذارتهديد به بمب .ساز باب شددست يِهابمب يِتهيه. امور
، الكترونيك ينفت بزرگ يِهاشركت. شديمورد بالغ م 35000به 

زمان هم. تهديدات بودند ِ ي ياصل ها هدفو بانك يو ارتباط
كردند و  يتيرانداز سياه پلنگانِحزبِ پليس به دفاترِ يِنيروها
صحبت از  يسياس در محافلِ .ها مبارز شدندده شدنِ يزخم باعث

» يچريك تابستانِ«يك  آمريكا شاهد 1970اين بود كه در سالِ
يك . كشيديعربده م» هرج و مرج« نيكسن عليه. بود خواهد

كرد يآمريكا القاء م يِگالوپ به جامعه يِسسهؤم ِ ي ينظرسنج
معترض از  جويانِدانش اخراجِ مردم خواهانِ از درصد 80كه 

- مسالمت تظاهرات يِ يبا برگزار امردم حت از درصد50ها هستند و گاهدانش
. شدنديتهديد به اخراج م اًمبارز نيز علن استادانِ. گاه مخالفندآميز در دانش

در دفاع از  يركلبِ گاه در دانش 1970ها در تابستانِيترين درگيراز مهم ييك
ايجاد »رخ داد» مردم پارك .يِهاجو از گرايشانشد 200آوريل،  در ماه 

گاه آوردند و در يك مختلف با خود بيل و كلنگ و نهال و گل به دانش
جا كردند و آن يكارو گل يكارگاه، درختمتروكه متعلق به دانش يِمحوطه

مه،  اما در ماه. عموم آزاد بود يِناميدند كه استفاده از آن برا» مردم پارك«را 
ظهر، . پارك كشيد بلند دورِ و به سرعت يك حصارِجا را اشغال كرد پليس آن
پارك با پليس  گرفتنِپس يِبودند برا تجمع كرده كه در محلِ يهزار نفر

آور اشك و گازِ ياساچمه يِهاجمعيت گلوله پليس به سمت. درگير شدند
. بود ياين درگير نفر تير خورده حاصلِ 30و  ينفر زخم 100. كرديشليك م

اعالم شد و  ينظام در شهر حكومت. گان جان باخت هركننداز تظاه ييك
 يِ يجويان و استادان طدانش از درصد 80. پليس در آمد گاه به اشغالِدانش

اما . اعالم كردند» مردم پارك« يِخود را با پروژه ، موافقتياعتراض يك تجمعِ
گان به  هتظاهركنند سرِ يهليكوپترها باال. نداشت ينشينعقب قصدحكومت 

مقامات عربده . شان كردآور پاشيد و متفرقكاش پرواز درآمد و بر آنان گازِ
و  يتراشجرم» !اندازيميخون راه م اگر الزم باشد حمامِ«كشيدند كه يم

به  يو اجتماع يسياس جنبشِ مختلف يِهاتشكل فعاالنِ يِبرا يدوزپاپوش
 يِهاسياه به اتهام پلنگانِ اسِو سرشن ياصل رهبرانِ يِهمها تقريب. راه بود

جداگانه  سياه در حمالت پلنگانِ يِنفر از اعضا 28. گير شدند سنگين دست
   .خونين با جنبش را آغاز كرده بود حسابِ حكومت تسويه. به قتل رسيدند

     چه نشدچه دگرگون شد و آنآن
 كمحرا  1970يِدهه و اوايلِ 1960يِدهه جنبشِ خواهيم توانِياگر م

 ضد را فراتر از جنبشِ آن يو اجتماع يسياس ثيراتأت يِبزنيم بايد دامنه
آن  يِسياهان و در ادامهِ  ي يمدن دفاع از حقوقِ از جنبشِ. جنگ دنبال كنيم

سياهان  جنبشِ :آن بود شروع كنيم سياه نماد كه پلنگانِ يراديكال جنبشِ
با  1960يِدهه پايانِ. ريكا داشتآم يِبر جامعه يگار هعميق و ماند ثيراتأت

 راه بود و آغازِ سياهان هم جنبشِ و راديكالِ يانقالب فعاالنِ شديد سركوبِ
- سياه جوانانِ مخدر در بينِ مواد ترويجِ يِآگاهانه با سياست 1970يِدهه

 گاه دست محالت توسط جوانانِيِ هاگروه يِ يزدن به درگير پوست و دامن
در  ينظام شبيه به حكومت يشرايط يِيبرقرار. آمريكا يِيامنيت ي پليس
 نابرابرِ يِهاو فرصت يپليس خشونت يِروزمره سياهان و اعمالِ يِهاگتو

 يمل  ينژاد تبعيض و ستمِ ِيهلأكماكان مس ،يو اجتماع يو سياس ياقتصاد
كي عليه سياهان را به صورت ه نگهآمريكا زند يِحاد و آشكار در جامعه تضاد 

 انجامِ حاكمه ضرورت يِطبقه يِكننده يرهبر يِهاحال بخش در عينِ. داشت
و  يمدن و قوانينِ يشهروند حقوقِ يِو اصالح در زمينه كتغيير و ح

آمريكا از  از سياهانِ كهر چند ناز يقشر. را دريافتند يفرهنگ يِرفتارها
شدند تا خود را در  مندنسبت به گذشته بهرهي تر به مراتب بيش يِهافرصت
كرات و ودم دو حزبِ. شندباال بك يو فرهنگ يو سياس ياقتصاد يِهاعرصه
مداران و سياست پرورش و ادغامِ يبرا يجد دست به تالشِ ،خواهيجمهور
را  لوتركينگ مارتين. خود زدند سياهان در صفوف يِيمدن يِجامعه رهبرانِ
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صفو تحكيمِ يِمثبت برا تالشِ به نمادپرچمِ ملت زيرِ ف آمريكا  سه رنگ
 يِكه ترور شد با برگزار ياش را در همان روزسال خاطره تبديل كردند و هر

آشكار در  يِنژادپرستانه تبليغات. بزرگ داشتند ي،گسترده و سراسر مراسمِ
. تعقيب اعالم شد قابلِ ها جرمِو رسانه يفكرو روشن يآموزش يِهامحيط
سياهان  يِيفرهنگ يِهاو تشكل يهويت يِهابرابر سياست حاكمه در گاه دست

بود با تسامح و تساهل رفتار  "ياجداد يِهابازگشت به ريشه"كه شعارشان 
 يسيستم دور و راديكال و ضد يانقالب كه از رفتار و كردارِآن به شرط ،كرد

ليوود سياهان در ها حضورِ. سياه افزوده شد جويانِدانش بر تعداد. بجويند
كه با غرور  "تبار يآفريقاي ِ ي يآمريكاي" عبارت. تر از گذشته شدبسيار پررنگ

) نيگر( "كاكاسياه" آميزِتوهين يِكلمه يِجا به شديم يسياهان جار بر زبانِ
بردن از   نام يِبرا يرسم يچند سال به عبارت را گرفت و بعد از گذشت

  .آمريكا تبديل شد سياهانِ
- روابط و ديدگاه 1970و  1960يِهاكه در دهه يديگر ذارِثيرگأت جنبشِ
 يِ يرهاي جنبشِ ،به چالش گرفت اًرا عميق يو مذهب يسنت يِهاها و ارزش

وجود بياورد گر را بهشورش چند نسل از زنانِ ،اين جنبش موفق شد. زنان بود
ديش در راديكال و نوان پردازِنظريه محكم از زنانِ يِفكر روشن گاهيپا كو ي

زنان  يِرهاي جنبشِ. و فرهنگ و هنر درست كند ياجتماع علومِ يِعرصه
هم به  يآمريكاي پدرساالرِ يِ يسنت يِخانواده بارِاسارت موفق شد به ساختارِ

يو هم عمل ينظر لحاظ از زنان را  ياگسترده وارد كند و شمارِ يمهم ضربات
. بكشاند يو اجتماع ياسسي مبارزات يِمختلف به صحنه يِهااز نسل

 يقوانين و تصويبِ "خود زن بر بدنِ كنترلِ حقِ" مانند يهايايده فراگيرشدنِ
زنان از جمله عليه  يِياجتماع حقوقِ جنين و سايرِ سقط حقِ يِدر زمينه

اين  يِوردهاآاز ديگر دست ،كار و آموزش در محيط يجنس تعرض و آزارِ
روابط و  ،1960يِجنبش در دهه يِهايورپيش يِدر نتيجه. جنبش بود

آمريكا مجبور شد به يِ حاكم بر جامعه يِپدرساالرانه و مردساالرانه فرهنگ
 يهايبخش. حيات بدهد يِادامه يترتر و موذيانهتر، پنهانپيچيده يِهاشكل

يِحاكمه از هيأت مهارِ يِزنان برا با جنبشِ يراه هم آمريكا به ضرورت 
 درونِ كارِليبرال و محافظه جريانات آن و ادغامِ ِييراديكال و انقالب پتانسيلِ

ها كوشيدند از آن. بردند يپ يبورژوا امپرياليست نظامِ جنبش در كاركرد
"زن و نيز  يِهاتوده جلبِ يِبرا ياهرم به عنوانِ "زنان يِسراسر تشكيالت

و حمايت از اين يا آن  ياتانتخاب يِاين جنبش به كارزارها فكرِروشن فعاالنِ
زنان در  بر شمارِ ،همين تغيير و تحوالت در امتداد. حاكم استفاده كنند حزبِ
از  يهايبخش ،حال در عينِ. افزوده شد يحكومت يِباالتر نهادها يِهارده

گاه نتوانستند آمريكا هيچ يِجامعه مرتجعِ يِحاكمه و نيروها يِطبقه
 ياجتماع زن و تغييرات يِ يرهاي جنبشِ ِييواقع يها و دستاوردهايرو پيش

. راه آورد را تحمل كنند آمريكا به هم يِجامعه يكه برا يراديكال يِيو فرهنگ
كايدئولوژي جدا از حمالت عليه  يروزشبانه يِيو مذهب يارسانه و تبليغات

 يِهاكدر كليني يگذاراين نيروها به بمب ،زن يِييرها فمنيسم و جنبشِ
 يِيزدند كه در اين زمينه به يار دست يپزشكان جنين و ترورِ سقط يِويژه

. كارانه تا به امروز ادامه يافته استجنايت اين اقدامات. شتافتنديزنان م
مندانه به زنان رضايت جنبشِ درونِ كارِو محافظه يرفرميست يِهاگرايش
بسنده كردند 1960يِدهه لِانجام شده در اواي ِييو فرهنگ يحقوق تغييرات .

 يِيرا با برابر يرهاي آرمانِ"ي، فمنيست جنبشِ راديكالِ از فعاالنِ ييك قولِبه
در حالِ  جنبشِ در نتيجه از دامنه و شور و شوقِ. "معاوضه كردند يحقوق

 .گسترشِ زنان كاسته شد
نواده، خا درونِ ها، بر مناسباتنسل ميانِ كه بر روابط يديگر مهمِ جنبشِ

 و گسترشِ ييابتشكل يِ، و بر انديشهيگاهدانش و مقررات يآموزش بر نظامِ
 گذاشت، جنبشِ يبر جا يمندماندگار و ارزش ثيراتأ، تيمدن يِنهادها

و  يگ هزند ساختنِ كه به فكرِ يجوانان جنبشِ. جويان بوددانش راديكالِ
آلترناتيو بودند فرهنگ .يِهايگشايراه يِمجموعهاين جنبش و  ثيرِأت تحت 

و  يو فرهنگ يسياس در محافلِ "تبعيض ضد" مانِِبود كه گفت 60يِدهه
 يِهاآميز در زمينهتبعيض زبان و رفتارِ ييعن. تثبيت شد يو آموزش يهنر
- شد و عكس و فقر و غنا زشت و نكوهيده شمرده يو جنسيت يو نژاد يمل

 يِهااما از سال. عرف تبديل شد كي آن به آشكار و قاطع در برابرِ العملِ
قبل  يِدهه مبارزانِ نسلِ. ، اين جنبش نيز فروكش كرد1970يِدهه يِيميان

 يگ هزند "يِعاد جريانِ" بودند وارد گاه را تمام كردهكه حاال ديگر دانش
 1960يِدهه پايانِ يِيپليس سركوبِ يِيشان در پيهاترينراديكال. شدند

 يبزرگ بخشِ. كردنديرا تجربه م يمخف يِيگ هزندان بودند و يا زندحاال يا در 
 چند سال پيش، حاال فقط خاطراتيِ هاييا هيپ يجويدانش از فعاالنِ

عاليق و  راه داشتند و اين را در سطحِ آلترناتيو را به هم و فرهنگ يگ هزند
دادند يا يود بروز مخ امروزِ با ثبات يِيگ هدر زند يشخص يِها و رفتارهاسليقه

 يِنيز كماكان در عرصه يگروه. خود منتقل كنند كوشيدند به فرزندانِيم
نقش  يِحاكم ايفا احزابِ تازه نفسِ يِنيروها ماندند اما به عنوانِ يباق يسياس
و  "زيست محيط" مانند يجديد ها بودند كه موضوعاتهمين. كردند

- يدمكرات و جمهور احزابِ يِرا به برنامهو امثالهم  "هازنان و اقليت حقوقِ"
بورژوا  با نظمِ يشدند كه تعارض يايمدن يِجامعه خواه وارد كردند يا فعالِ

  . حاكم نداشت يِيامپرياليست
  

  هاو چپ يكمونيست جنبشِ درونِ يِهاوضعيت و گرايش
- دهه يِكه در ميانه يجديد و چپِ يانقالب كمونيست يِاما نيروها

 يمسير ،فكران شكل گرفته بودندجوانان و روشن جنبشِ از دلِ 1960يِ
مخالفت  اين نيروها محصولِ اكثرِ. باال را پيمودند يِهايبندمتفاوت از دسته

 يِهاسال به سياست بودند كه ساليانِ يروحيو ب يسنت چپِ با جنبشِ
- جزم و بينشِ يفكر از انجماد. بود خو كرده يطبقات طلبانه و سازشِاصالح

را در  يبورژواي ِ ي يبرد و ناسيوناليسم و دمكراسيرنج م يگرايانه و مكانيك
 يِيكمونيست جنبشِ يِنيروها. كرديچپ ارائه م شعارها و اصطالحات قالبِ

كهنه و  يِهاقالب ، شكستنِيگرخود را با شورش 1960يِدهه نوين و جوانِ
. كردنديموجود معنا م يِيهنگو فر يو اجتماع يسياس يِهاتوريتهآضديت با 

يشان هيچ ارزشيهاترينيانقالب. امپرياليست بودند و انترناسيوناليست ضد 
 شكست يِوجود آرزو قائل نبودند و با تمامِ يامپرياليست ميهن و پرچمِ يِبرا

كه در هندوچين به راه انداخته بود را داشتند ياتجاوزكارانه آمريكا در جنگ .
 در مورد يالمللبين جنبشِ غالب در كلِ يِهاكن نيروها از دراز اي يبخش
 پرولتاريا و انقالبِ يِيطبقات كردند و سياستيم يرو پيكارگر  يِطبقه

و  يكارگر يِروزمره يِهااز جنبش يرورا با دنباله يپرولتر يِياجتماع
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 يديگر بخشِ. گرفتنديشان معادل مكارگر بودن كارگران به صرف تقديسِ
ثيرِأت كه تحت جمله من تونگ مائوتسهيِ يو فلسفي سياس يانقالب نظرات
يشورو يِاش نسبت به تجربهيانتقاد ديدگاهيِتجربه ثيرِأت ، و نيز تحت 
كوشيد مفهوم و يسوسياليسم در چين قرار داشت و مِ ساختمان عظيمِ
تر بشناسد،  بيشدر آن كشور را  يفرهنگ انقالبِ يِوردهاآ ها و دستدرس
 و ابزارِ ياجتماع انقالبِ را در مورد يترتر و صحيحروشن نسبتاً مواضعِ
كرد؛ يآمريكا مطرح م يِآن در جامعه يِيو رهبر يدهسازمان يضرور

نبود اناگزير مبر يِهايانديشو ساده ياكونوميست هرچند كه از تمايالت .  
آمريكا و در سطحِ يِجامعه در 1960يِدهه يِهاجنبش يِيكل وضعيت 

- را خودبه يو كارگريست ياكونوميست يِهاچنان بود كه گرايشآن يالمللبين
 گوناگونِ يِهااليه ها و اعتراضاتمقاومت. داديضعف قرار م خود در موضعِ

 "يكارگر خالصِ جنبشِ" آشكارا متفاوت از يبوي و  جامعه كه مضمون و رنگ
 يِبخش در كشورهايآزاد يِ ياتوده يِمسلحانه يِهاجنبش و وجود ،داشتند

و  يانقالب يِ يدمكراس يِتر نماينده كه بيش "سوم جهانِ" موسوم به
يِاز نيروها يبزرگ بخشِ ،بودند تا سوسياليسم و كمونيسم يامپرياليستضد 

به  "شانيرسم ناپذيرِخدشه اصولِ" و يذهن يِهاخواسته رغمِيچپ را عل
 غيرِ"و  "يكارگرغيرِ"يِ هاها و ائتالفها و جبههجنبش مشاركت در
و  1960يِدهه يِهادر جنبش كه ياز كسان يخيل. كشانديم "يسوسياليست

 شانمحرك. بودندبرخاسته جامعه  يِيميان يِاز طبقه داشتندشركت  1970
و  يو اجتماع يسياس يِدر عرصه يامپرياليست بود كه نظامِ يناماليمات
- آن يِدر دنيا يسوسياليست يِجامعه آلترناتيوِ وجود. آورديبه بار م يفرهنگ

داد، يمتفاوت به دست م يِهاو ارزش يگ هكه از روابط و زند يهايو نشانه روز
. بخش و جذاب بودجوان، الهام اساساً يِاز اين نيرو يتوجه قابلِ بخشِ يِبرا

 كردنِ دگرگون يِالزم برا ابزارِه و با بينش و راه و نقش يكل اين تصويرِ اما بينِ
 مسيرِ .وجود داشت يا، فاصلهيامپرياليستيِ يدارسرمايه يِيك جامعه

. پيمودراديكال  يِيبورژوايخرده با بينشِشد يرا نم يواقع يِياجتماع انقالبِ
جنبش شركت كننده در  يِنيروها ريزشِ رفته باعثرفته يناتوانكمبود و اين 
 يضرور بايست بينش و نقشه و ابزارِيكه مهم ي انقالب يِهاستكموني. شد
تر به ، بيشگذاشتنديجامعه م در برابرِرا  يسوسياليست انقالبِ تدارك يِبرا

در  ها بخشاًآن. پرداختند رايج در آن تمايالت وموجود  از جنبشِ يرودنباله
 يِيسياس يِبرنامه ردنِك تعديل يا رقيق نيروها، به فكرِ ريزشِ واقعيت برابرِ

 يك گرايشِالبته هميشه . مردد را حفظ كنند خود افتادند تا متحدانِ
يها وجودداشت كه تصويرو چپ هاكمونيست اكثر هم در بينِديگر  نادرست 

 وجود در اين تصوير،. پرورانديمردم و جنبش در اذهان ميِ از مقوله يآرمان
جنبش ناديده يا  رنگارنگ در صفوف يطبقات نهايتاً يِهايتمايالت و مرزبند

  .شديرنگ انگاشته مكم
 يِهاآن دوران اين بود كه اتحاديه ديگر در اوضاعِ مهمِ واقعيت كي
. شدنديحاكم محسوب م يِيبورژواز دست در آمريكا به واقع اهرمِ يكارگر
ها حاديهاين ات يِهااز فعاالن و پايه يمهم كننده و بخشِيرهبر يِنيروها

 از جمله اقدامات ،يخود يِيبورژواز منافعِ مينِأمنافع خود را در ت
 يِيبندها در دستهآن ديدند و قراردادنِيدنيا، م اش در سراسرِيامپرياليست

 از يِچيز برااش هيچيبردگ يِبه جز زنجيرها" كه ينيروييِ پرولتاريا به مثابه

خارج  آمريكا اساساً پرولترِ يِطبقه. بود يانديشساده نهايت "دادن ندارددست
پوست و سياه يِهاتوده قرار داشت؛ در بينِ يرسم يِهااتحاديه از صفوف
رو به  يِهاخانه كه در مشقت يكشزحمت زنانِ ؛ در صفوفالتينومهاجرانِ

نِ كاراخدمت شدند؛ در بينِيآمريكا استثمار م يِيجنوب يِگسترش در مرزها
  … پرستاران و يِيپايينيِ هاو اليه يگانهخ
  
  كرد كه بايد خاطرنشان يپايان يِچند نكته 

گران و مورخان و تحليل ،1970و  1960يِدهه از جنبشِ يدر ارزياب :اول
چه اتفاق افتاد را هر آن ـ هاكردهيا به انقالب پشتـ بورژوا  نويسانِخاطره
از مبارزان و  يگروه. دهنديمر جلوه ثميبكودكانه و  يِهايافبلخيا يِنتيجه

شبيه به  يبايد چيز يكنون نيز هستند كه معتقدند در شرايط دگرانديشان
 1960 جنبشِ. ها نادرست استهر دو اين گرايش. همان جنبش را احيا كرد

 كاملِ يِيگراه آورد به پخته كه به هم يبزرگ يِوردهاآدست رغمِيعل 1970و 
ما. منجر نشد يامپرياليست يِانقالب در كشورها يِبرا يو ذهن يعين شرايط 

دفنِ يِكه برا يمبود يشرايط يِيچين عناصر و زمينه بستنِ نطفه فقط شاهد 
از  يآرمان تصويرِ كي يِارائه. الزم است يامپرياليست و دولت يدارسرمايه نظامِ
 ه تغييراتبستن بو دل يرفرميست از يك چارچوبِ ما را نهايتاً ،جنبشآن 

  .برد فراتر نخواهد موجود، نظمِ اما محدود در چارچوبِ ،هرچند راديكال
- دهه يِدهندهتكان تحوالت يِدر همهي المللبين عواملِ نقشِ :دوم
 در غيابِ اين جنبش مثالً .بودي پوشچشم قابلِ غير1970ِو  1960يِها

يِبخش در كشورهايرهاي يِمسلحانه مبارزات امپرياليسم  يِسلطه تحت
- در دهه ياگر شورو. بود كه رخ داد يتر از آن چيزشك بسيار متفاوت بدونِ

 بود، نتايجِ تبديل نشده يو امپرياليست يدارسرمايه به يك كشورِ 1950يِ
توانست كامالً متفاوت يآمريكا م مانند يدر كشور يراديكال و انقالب جنبشِ
 يرا رهبر يفرهنگ سوسياليسم، انقالبِ ظحف يِيا اگر مائو در چين برا. باشد
 يِمهم و دورنما الهامِ از يك منبعِ 70و  60ِيدهه جنبشِ بود، مبارزانِ نكرده

  . دشدنيروشن و گسترده محروم م
توانند يم يانقالب يِهانشان داد كه بحران 70و  60يِدهه تحوالت :سوم

ها بر پايه و اين بحران هرچند كه ،ظاهر شوند يقبل ناگهان و بدون اخطارِ
اما . نيستند» ابريب رعد در آسمانِ«استوارند و به اصطالح  يماد ياساس

خود را در  نقشِ يانقالب يِهااگر كمونيست: هم هستي ترمهم واقعيت
 يتمام و كمال ايفاء نكنند، هيچ بحران ياتوده يِهاها و خيزشقيام يِيرهبر

  .شد منجر نخواهد يترپرول خود به انقالبِيِبه خود
 يِدر كشورها 70و  60يِدهه جنبشِ وردآ ترين دستشايد بزرگ :چهارم

 حاكم و احزابِ يِبورژواز ارائه شده توسط د كه تصويرِاشاين ب يامپرياليست
. آن جوامع را پاك كرد از وضعيتي سنت چپِ كارِرفرميست و سازش

 انقالبِ ه ديگر دورانِكردند كيادعا م) چه راست، چه چپ( يبورژواز
 سر آمده، و حداكثر كارِ رفته بهپيش يِيدارسرمايه يِدر كشورها ياجتماع

 70و  60يِدهه جنبشِ. موجود است نظمِ ، حك و اصالحِممكن و مطلوب
بر  انقالبيِ يذهن مساعد و عواملِ يعين يِهاانقالب و ريشه بودنِ زنده اعالمِ
  .ن جوامع بوداي بنيادينِ يِتضادها متنِ
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OWS اوس...   

  ...استاستريت اشغال هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال وال

  !Occupy Wall Streetاستريت  نيويورك آشنايي با جنبش اشغال وال
  ؟اگر ما نه، چه كسي؟ اگر اكنون نه، كي

  

  برناك جوان بامشاد ميكائيليان ـ 
استريت كه منجر به موجي وال با توجه به وقايع اخير دردر اين نوشته 

و مورد اساسي  ينكته چندبه از اعتراضات در شهرهاي بزرگ دنيا گرديد، 
در كدامين شرايط اين جنبش  - 1. شودطور نقادانه پرداخته ميهببحث 

يندي از اوضاع داخلي آمريكا و آاجتماعي و در چه فر ،سياسي، اقتصادي
اهداف  - 3 چيست؟ جنبش اين ب طبقاتيتركي - 2 .آمد بوجود الملليبين اوضاع

كمبودها و چالش هاي مقابل اين جنبش كدام  - 4اين جنبش چيست؟ 
  چند مورد ديگراست؟ و 

  
  مقدمه 

استريت در فاصله چندين بلوك از مركز مالي خريد و فروش سهام وال
امپرياليستي آمريكا، صدها نفر از جوانان پرشور در ليبرتي  - داريسرمايه
هاي كيسه غذا و هايرا كه از جعبه شان پارك زكوتي چادرهاي عمدتاًپالزا و 

پاركي كه مكان فروش مواد مخدر براي . ندا هخواب پر شده، برپا كرد
استريت بود، آگاهانه به يك منطقه عاري از مواد مخدر و مركز كاركنان وال

 امو ،ييهاي دانشجو وامدر مان، غرق  هخانكار، گرسنه، بيشورش مردم بي
  ! آمريكا تبديل گشته استِ ي...  وخانه 

مخفف آكوپاي س؛ از اين به بعد او(استريت نيويورك جنبش اشغال وال
گان و  دهستمديي  قلب شورش عادالنه) استريتاشغال واليا  استريتوال

اين جنبش در اولين گامش با راه. گان آمريكا و جهان است هاستثمارشوند
. آغازگر قدمي مهم گشت  2011سپتامبر  17به نفر در شن 3000پيمايي 

 و نيويورك، مركز قمارخانهاستريت گان راه هاي منتهي به وال هتظاهركنند
  !امپرياليستي آمريكا را بستند -  بورس بازي بورژوازي سرمايه

روز تاكنون صدها نفر در پارك زكوتي هر شب را به اميد صبح  از آن
  . گذرانند تري ميروشن

فعالين  يروزنامه"از طرف ژوئيه  13در اي هرات در مقالهاين تظا
دو ماه قبل از شروع اولين  "!استريت را ببنديموال"تحت عنوان  "زادباستر

نفر از ما  20000" :شده بوددر آن مقاله نوشته . پيمايي، فراخوانده شدراه
هم ردآميز گاستريت پايگاه مركز مالي آمريكا در تظاهراتي مسالمتدر وال

كه چه گيري در مورد اينخواهيم آمد، مجمع مردمي را براي تصميم
گسترده،  كامالًدر بعدي تقاضاهايي خواهيم داشت، و دستور انجام كار 

هاي پيماييآميزي كه كشور ما از زمان راهخشونتغير نافرماني مدني كامالً
و بعد از  "!ودديده است، را بر پا خواهيم نمخود ن هب 1960هاي آزادي سال

روز خشم "و  "مجمع عمومي نيويورك"هاي آن دو گروه ديگر با نام
     1.دهي اين رويداد شركت كردند در سازمان "آمريكا
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آنجلس، لس جمله، آمريكا از شهر 1300بيش از  جنبش به اين اكنونهم
 ...و نفرانسيسكو، اوكلند، سنت حوزه ، سابستون، آتالنتا، شيكاگو، واشنگتن

شهرهاي ديگر در يك بسياري از سترش پيدا كرده است و جوانان در گ
كه  زماني. اكتبر به اين جنبش پيوستند 15حركت كلكتيو در تاريخ 

اكتبر اطالع  13جهان در روز پنجشنبه  گانِ هشوند گان و استثمار دهستمدي
يافتند كه پليس فاشيست و شهردار ديكتاتور نيويورك، مايكل بلومبرگ، 

اكتبر از پارك زكوتي با  14صبح جمعه  7 ساعت اهد جوانان را درخومي
استفاده از نيروي قهريه پليس بيرون 

كشور جهان از  80كند، در بيش از 
جمله كره جنوبي، فليپين، تايوان، 
ژاپن، استراليا، آلمان، انگلستان، ايتاليا، 

در  ...و  اسپانيا، بلژيك، شيلي و يونان
استريت والحمايت از جنبش اشغال 

پيمايي و راه ـ اوس ـنيويورك 
، انزجار كردندتظاهرات ميليتانتي بر پا 

نشان دادند و اعالم را و خشم خود 
كردند كه ديگر حاضر به سكوت در 

هايي نيستند كه از عدالتيمورد بي
المللي پول و بانكطرف صندوق بين
 هايمجري سياستهاي مركزي كه 

ها و آن ؛شودجاري مي ،هستندبه رهبري آمريكا  داري جهانيسرمايهم نظا
، هاخواهند براي گرفتن شهرو ميهستند  درصد شهروندان جهان 99جزء 
اكتبر آتش خشم  15ر شنبه د. خيزند پاهشان بهايو خيابانها كوچه

 اشجگان جهان به سونامي مبدل شد و اموا هشوندگان و ستمديداستثمار
چنان به لرزه در آورد كه هيچ  اليستي جهان را آنامپري - دارينظام سرمايه

را ياراي مقاومت در مقابل عزم راسخ آنان ي دولت گرِنيروي نظامي سركوب
  . نبود

هر . نشيني كردندشهردار ديكتاتور و پليس فاشيست نيويورك عقب
  . نشيني براي مدت زيادي دوام نخواهد آوردچند كه اين عقب

جهان حاكم است و ديگر  ي شده مردم استثماري شور انقالبي بر روحيه
روايي هيچ  گي طبق شرايط گذشته و تحت فرمانهزندي  ر به ادامهضحا
 زنندمي بانگ ها آن گويي .نيستند ها آن گان نشاندهدست و امپرياليستي ترقد
    "!بود برهان فراموشي من ،تو مپندار كه خاموشي من در ديروز": كه

 شهردار نيويورك، آهنگ يشان عليه دسيسهها در روز پيروزيآن
پوست آمريكايي جيل سياهي خواننده ِ"شودانقالب از تلويزيون پخش نمي"

محسوب ها دارترينيكي از پرطرف 60هرون را كه در سال هاي  -  اسكات
مردم به اين جنبش  پيوستنشد را در پارك زكوني گوش دادند و براي مي
انقالب از تلويزيون " گويدد قرار دادند، كه ميرا در سايت رسمي خو آن

انقالب در كوچه و خيابان جريان دارد ! از خانه كنده شو! پخش نخواهد شد
برادر در خانه ! شودانقالب از تلويزيون نشان داده نمي! و خواهد داشت

نشان ...  شودنشان داده نمي! شودانقالب از تلويزيون نشان داده نمي! شيننن

.. . !به خيابان بيا ،و زنده جريان خواهد داشت انقالب عمالً...  شودميداده ن
  2"... !به انقالب بپيوند

اين اصل مشاركت نظري  بهبسياري از اين جوانان در شهرهاي مختلف 
 يروا شده بر كره اين مراكز مالي و بانكي مسئول تمامي فقر و رنجِ": دارند

   ".خاكي اند
  
  نويني بر پا نمودهي  يويورك جامعهاوس در زكوتي پارك ن 

مركز  كه مجريان گانگسترهايي كنار در 
 جامعه تر يك سوآن هستند، استريتوال مالي

از نسل جوان در حال شكل  نوين عمدتاً ي
نسلي در آمريكا بيدار شده و . گيري است

حاكميت امپراتوري آمريكا را به مبارزه گرفته 
ي آمريكا ،ليپاگ يدر داخل شكم هيوال. است

سراسر جهان،  شده مورد تنفر بشريت استثمار
. جوانان قدرت سياسي را به چالش گرفته اند

سال  23تا  18اكثر اين جوانان بين سنين 
 كه در زمان حمله بوشِ در حالي. باشندمي

پسر براي اشغال نظامي به افغانستان و عراق 
سال بيشتر  13سال تا  8اين جوانان بين 

ه و خردساالن و نوجواناني بيش عمر نداشت
دسالي ربه حقايقي گشوده شده كه در دوران خُ اما امروز چشمانشان! نبودند
  . شان قابل تصور نبودبراي

ما همه اين مسئوليت ": گويد اش است مي سالگيجواني كه اوايل بيست
. او حركت را شروع كند تادستي نباشيم ايم كه منتظر نفر بغلرا قبول كرده

 گيهزندروز  چند اين كه ما در ايا همه بخشي از اين جنبشيم و اين جامعهم
ايم يك وجود آوردههاستريت بدر اين پارك براي اشغال وال مشترك

است كه كوچك  يِ انساني ي يك جامعه) كوچكي  جامعه( روسوسايتيميك
دوش هم براي حل تضادي كه  ند و يك هدف دارند و هما همه با هم همدل

براي فرموله كردن يك . گذاريم آن روبرو هستيم از دل و جان مايه مي با
كه بايد براي اعتراضي و دفاعي باشد بل حركت ما نبايد صرفاً ،نويني  جامعه

خواهيم برقرار كنيم بحث و تبادل نظر  ي نويني را مي كه چه جامعهاين
   ".دهيمياين كاري است كه ما داريم در مجمع عمومي انجام م. جدي كنيم

اش سال پس از جنگ دولت آمريكا براي حفظ و گسترش امپراتوري 10
انگيزي در فضاي آمريكا به ي دل نظامي افغانستان و عراق رايحه و اشغال

است و براي  شدهشان باز  خردساالن ديروز، چشم و گوش. رسدمشام مي
دارد در  شان ارتباط ناگسستني االت مهم و اساسي كه با آيندهؤپاسخ به س
عمومي روزانه در پارك زكوتي نيويورك و ديگر شهرهاي آمريكا  يك مجمع

 گيري و چگونگي پيشباهم به بحث، تبادل نظر و جدل فكري بر سر جهت

كنند  گيهزندخواهند در آن كه دنياي نويني كه مي برد جنبش اوس و اين
نوين آمريكا در جنبشي از نسل. پردازنداز چه  مختصاتي برخوردار باشد، مي

يك حركت متشكل سياسي از اين پتانسيل برخوردار است كه از مشكالت، 
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را در  روي خويش تجربه كسب كند و آن وردها و تضادهاي پيشِآ دست
انقالبيون چپ . زمان و شرايطي خاص به سطح باالتري از مبارزه ارتقا دهد

درون اين جنبش ناپذير خود را در آمريكا كار انقالبي و فعاليت خستگي
سطح دانش و آگاهي و سمت و سوي آن  يگسترش داده و سعي در ارتقا

. گيرندو در عين حال از شور نسل مبارز تازه به ميدان آمده ياد مي دارند
وصف يشور با شان"انساني ميكروفن" استفاده از اوس با جنبش جوانان

خواهند گويي نمي. كنندهر سخنران را تكرار ميي كلمه به كلمهناشدني، 
يك از جمالت نسل انقالبي راديكال و كمونيست آمريكا و ديگر هيچ

  .  كشورهاي جهان را ناشنيده گرفته باشند
كه نيز نوين جوانان راديكال و چپ ايران در داخل و خارج كشور نسل

و جمهوري در ايران خوبي از مبارزات بعد از انتخابات رياست نسبتاً يتجربه
كمان دارد، به اين ي با رفرمسيم غالب بر جنبش سبز و رنگينكشدر خط

را از نزديك با چشماني باز زير  آمد گفته و حركت و نبض آنجنبش خوش
  . نظر گرفته است

داند كه ضمن اعالم پشتيباني و حمايت از خود مي ينسل ما وظيفه
اين جنبش و شركت خالق در پراتيك اين جنبش بر مبناي همبستگي 

ها و تجارب عملي مشخصي انقالبي نه تنها درس كمونيسم رناسيوناليستيانت
جنبش جوانان و دانشجويان چپ و راديكال ايران ي  بدنه از آن بياموزد و به
با درگيري عملي در اين جنبش در كشورهاي  كه قوياًمنتقل نمايد بل

و  ثير گذاردأي اين جنبش در داخل كشور بر آن تمختلف و امكان بر پاي
  . تجارب سياسي اندوخته شده خود را به آنان منتقل نمايد

راديكال در اولين بخش از سري مقاالت در مورد جنبش اوس  ي نشريه
در آينده با اميدواريم كند و  جوانان آمريكا، اقدام به انتشار اين نوشته مي

 در جريان اين مبارزات قراررا بيشتر  خود گانهاين مبارزه، خوانند گسترش
 .دهد

  

 - داريجنبش اوس بر متن اوضاع حاكم بر سرمايه - 1

  امپرياليستي آمريكا و اوضاع بين المللي
، 2008داري جهاني در اواخر سال با سقوط بازارهاي مالي سرمايه

هم اكنون بازتاب چنين . بحران ساختاري سرمايه به شدت انكشاف يافت
قطع  شدت يافتنسازي، كاربحراني در مدارهاي توليدي، در رشد روند بي

هاي هاي توليدي طليعهورشكستي شركت يِ صعودي مزاياي شغلي و روند
به عنوان مثال در آمريكا تنها در عرض . شدن است آشكار اش در حالاوليه

سه شركت عظيم تهيه ورقه در صنعت تبديل ) آخر ماه اوت(سه هفته 
ات آف نيويورك، هاي اسپكترا وانرژي خورشيدي به نيروي برق، به نام

اعالم ) كاليفرنيا(و سولندرا ) واقع در ماسوچوست( اورگرين سوالر اينك
استرلينگ ). 2011سپتامبر  6تايمز  نيويورك يروزنامه( نمودند ورشكستي

 4چهارمين شركت توليدي در اين صنعت است كه در  ،انرژي سيستم
چون م هماين روند در صنعت عظي. اكتبر امسال اعالم ورشكستگي كرد

  . ادامه دارد ... داري، كشاورزي و توليد پوشاك ومرغ

به لحاظ اقتصاد سياسي بوژوازي، اعالم ورشكستگي يك شركت تجاري 
سسه در پرداخت بدهي به ؤناتواني يا اختالل در توانايي آن مبه معني 

طلبكاران است كه به لحاظ اقتصاد سياسي ماركسيستي ارتباط مستقيمي با 
 سرمايه شركت ي در نتيجه ركود مقدار حجم اندوخته شده و كاهش سود

  . ها دارد
هاي تجاري در  رقم اعالم ورشكستگي شركت 2010در دوازده ماه سال 

  . است 56282سراسر آمريكا  
هاي تجاري تنها در يك ماه، يعني در اواخر  رقم ورشكستگي شركت 

  .  سيددر سراسر آمريكا ر 12304به رقم  2011ماه ژوئن سال 
به مفهوم  ها لزوماً داري اعالم ورشكستگي شركتدر سيستم سرمايه

توانند ورشكست شوند، يا ها ميآن. پايان عمر هيچ شركتي نبايد تلقي شود
با يكديگر ادغام شوند و يا از فالن خط توليد خارج و به خط توليد سود 

بحران ) شرايط كنوني(تاريخي ي اما در اين برهه. آورتري وارد شوند
ها از چنان درجه شديدي داري و رقابت در ميان شركتساختاري سرمايه

و ( هايي كه تا كنون اعالم ورشكستي نمودندبرخوردار است كه اكثر شركت
 ياندام در چرخهياراي عرض ديگر )نزديك چنين خواهند كردي يا در آينده

گونه كه همان. ستشان گذشته اداري را ندارند و تاريخ مصرفنظام سرمايه
ها اشاره ي بود و نبود و يا ادغام شركتاش به پديدهريموند لوتا در سخنراني

ها براي هميشه و تا ابد وجود نخواهند هاي بزرگ و بانكشركت": كندمي
ها، مانند جي پي مورگان و چيس، آن. شوندها خريد و فروش ميآن: داشت

 يها مثل ليمن برادرز در نتيجهآن. وندشيا تگزاكو و شوران با هم ادغام مي
از يك خط توليد وارد خط توليد . شوندورشكسته مي ،رقابت و بحران

شوند، مانند آنچه كه در مورد آي بي ام و پي سي رخ مختلف ديگري مي
به سخنراني ريموند لوتا در همين ( ".داد، يا اپل كه به قلمرو گوگل وارد شد

  .) مراجعه كنيدشماره از نشريه راديكال 
كند و در مقابل بش اوس برخورد مينگيري جلوتا به جهت ريموند

يا شركتآ": دهدرا قرار ميزير ال اساسي ؤاين جنبش س كنندگانِشركت
 كه اينكنند، يا سيستم را فاسد مي) هاكورپوريشن(هاي بزرگ 

  "داري است؟مشكل سيستم سرمايه
ركت بزرگ چند مليتي و يا بانك، با يك ش"كه  ها را به ايناو توجه آن

هر نظام اقتصادي هستند كه ما تحت آن اهاي كالن جهاني، مظسرمايه
كه البته تنها قطعات هم ـ  ها قطعاتيها و بانكشركت...  كنيممي گيهزند

امپرياليسم هستند و ـ  داريشطرنج جهاني سرمايهي در تخته ـ نيستند
رحمانه، بر مبناي قوانين معيني از بازي بيشطرنج، اين ميدان ي اين تخته

    ".كندبازي عمل مي
داري را چنين سرمايه) سيستم(و سپس قوانين خاص حاكم بر نظام 

سود بر اساس استثمار كار؛ : باشدقواعد بازي مي ،اين سه": نمايدتعيين مي
  ".جهاني يگسترش بياب يا بمير؛ و حركت براي سلطه

داري علت بحران ساختاري سيستم سرمايه در تحليل و واكاوي از
 فراواني نيزكند، نظرات انحرافي كنوني كه طبق قوانين خاصي عمل مي

لوموند ديپلماتيك ي  گان نشريه هها تحليل نويسنديكي از آن. موجود است



 

 

١٥ 

طبق چنين نظري، . است) داريقوانين حاكم بر سرمايه(از سوخت و ساز 
داران فاسد علت اصلي سوخت ا طمع سرمايهو ي "هاي نئوليبرالي سياست"

  .شودداري بيان ميرسيدن بحران نظام سرمايه و ساز در فرا
هژموني "يا  "يسياست هاي نئوليبرال"تقليل اين سوخت و ساز به 

، اقتصاد سياسي )كندميتحليل طور كه ژرارد دومينيل آن( "ييآمريكا
هر . گنجدز يكديگر ميها اي شكايت قدرتي است و در محدودهيبورژوا

از نظر دور را داران بسيار واقعي است و نبايد آنچند كه طمع سرمايه
داران و اما بحران در بازارهاي مالي جهان را با حرص و آز بانك 3.داشت

يا با اين . توان تبيين كرددالالن سهام در آمريكا يا هر جاي ديگر نيز نمي
 مندانخواستند ثروتي را از فقرا به ثروتميتحليل كه طبقات حاكمه آگاهانه 

حال . است )سوداگرانه( مركانتاليستي اين يك تبيين. منتقل كنند و غيره
داري سرمايه سوخت و ساز. كه ما ديگر در عصر سرمايه تجاري نيستيمآن

انگيزي اين ماركس با موشكافي شگفت يكتاب سرمايه. چيز ديگري است
و  كرده و ساز را عريان سوخت

 امروز ييگو دهد وتوضيح مي

 .شده است نگاشته
ي ژرارد  خالف عقيدهبر

دومينيل، اين بحران ناشي از 
تفوق امپرياليسم آمريكا بر نظم 

داري جهاني و فرماندهي سرمايه
اي كه در آن بر ارزش اضافه

شود سطح جهان استخراج مي
ي اروپا اگر اتحاديه. نيز نيست

ر هم اين موقعيت را داشت، د
سوخت و ساز سرمايه تفاوتي 

داري تفوق امپرياليسم آمريكا ضرورت عيني نظام سرمايه. شدحاصل نمي
اين تفوق براي امپرياليسم آمريكا، هم فايده داشت و هم . جهان بود
اي كه بر ارزش اضافه "يفرمانده"اين مسئوليت، يعني داشتن . مسئوليت

ن است كه بايد فعاالنه آن را شود به معناي آدر سراسر جهان استخراج مي
ي دوباره به كار برد و سودآورترين محيط را براي تحقق اين يبراي ارزش افزا

 براي كهخود بل هايسودآوري سرمايه براي نه فقط(امر تدارك ببيند 

صورت مشروعيت تفوق آن در نظام  غير اين؛ در )كل در سرمايه سودآوري
، يكه يك قدرت امپرياليستمحض آنبه . رودال ميؤداري زير سسرمايه
ي استخراج شده گرديد، بايد با حداكثر سودآوري ي آن ارزش اضافهفرمانده

هاي استخراج طور فزاينده فرصتهآن را به كار اندازد و در سطح جهان ب
كه بتواند اين  كند ي تعبيهيهابايد روش. وجود آوردهبرا اضافه  ارزش

داران چيني طور مثال بايد بتواند از سرمايههكند؛ ب اعمال فرماندهي را
شود، در ي يك دالر در آمريكا توليد ميكه با هزينها ر كاال بخواهد كه فالن

  . يك سنت توليد كنند كمتر ازچين با يك سنت يا حتا 
ي يهاتبيين .، از كاركرد ذاتي آن برخاسته استيدارسرمايه بحران كنوني

بوط به بحران ساختارهاي مالي آمريكا يا اشتباه اين بحران مر كه معتقدند

؛ يا  "ساب پرايم"هاي مسكن گيران اقتصادي آمريكا در رابطه با وامتصميم
هاي نئوليبرالي اتخاذ شده از سوي بريتانيا و آمريكا در ي سياستنتيجه

توانند اصول اساسي خواهند يا نميدوران تاچر و ريگان است، در واقع نمي
داري كه در حقيقت منبع اين بحران و فجايع انساني ناشي از آن سرمايه

نگرند داري نميآنان به قوانين عمومي كاركرد سرمايه. ال ببرندؤاست، زير س
داري پيدا شده و تضادهاي ي در چارچوب سرمايهيهاحلو اميدوارند راه

ان آن. داري و اثرات مخرب و جنايت بار آن را تعديل يا حل كندسرمايه
مبارزه با "و  "نئوليبراليسم"داري را به مبارزه با مايلند مبارزه با سرمايه

بازگشت به دولت "ي مانند يهاحلتقليل دهند و راه "استريتوال طمعِ
اين . اما اين ناممكن است. كنندعظه ميؤرا م "يداري دولتسرمايه"و  "رفاه

اي به بشريت اعالم كرد هدهنده و بيدار كنندطور تكانهبحران، بار ديگر ب
كه خالص شدن از شر اين نظام داري بلتكليف نه اصالح سرمايهكه 

نظام . كندكه در فراز و فرودش اكثريت مردم جهان را قرباني مي است
ي سابقهيداري با اجتماعي كردن بسرمايه

هاي گذر بشر به توليد و ايجاد وفور، زمينه
م يك نظام اجتماعي برتر يعني نظا
. اجتماعي كمونيستي را فراهم كرده است

همين ضرورت و امكان، انجام انقالب 
ي يكمونيستي در سراسر جهان و رها

بشريت را به تكليف اصلي پرولتاريا تبديل 
  .كرده است

در پرتو چنين تحليلي الزم است كه 
به موانع و كمبودهاي اساسي سياست 

استريت حاكم بر جنبش اوس اشغال وال
داري رد به بحران كنوني سرمايهدر برخو

  . اشاره كرد) و جهان( آمريكا
 

  استريتنگاهي از درون و مملوس به جنبش اشغال وال
تر با اوضاع حاكم بر شرايط داخلي و بينبراي آشنايي بيشتر و ملموس

كليدي از قول سخنان يكي از جوانان  يتر است كه به چند نكتهالمللي به
 كه در )استريتوال اشغال( ن در جنبش واسراديكال شركت كنندگا

بيني تواند لحظه انقالب را پيشنمي كسهيچ«  :تحت عنوان يوتيوب
   :اشاره شود  4!»كند

  .جهان دارد در نظامي پايگاه 700 آمريكا :بينممي و نگرمجهان مي به"
 تن از  5000طور متوسط هماهانه ب: بينمنگرم و ميبه جهان مي

ده و مار ش خاطر تجاوز نظامي آمريكا، تارهاه در عراق بگنمردم بي
ها دالر به ساالر آمريكا بيليونبينم، دولت جنگو مي ؛است

  .كندديكتاتورها براي ساختن ارتشي عظيم كمك نظامي مي
خواهان و كه جمهوري: بينمنگرم و ميبه آمريكا و جهان مي

  . اندجا ايستاده ها در يكدمكرات
  .شنومبينم و صداي مردم را نميسي واقعي را نميمن دمكرا
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  . شديم كه شديمخيزيديم و بلند ميپا برميهالخره بايد باب
خيزش مصر يك مدل و يك ديناميك است، آيا از طرف ما اشغال 

استريت زمان درستي براي برپا خواستن و مقاومت كنندگان وال
وقت مناسبي   انتخاب شده است؟ آيا لحظه درستي است؟ آيا اين

  . بيني كرددرستي پيشه توان بها را نمياست؟ هيچ يك از اين
ي يپيماآيند و راهكه مردم براي يك روز مي بينيم كه زمانيما مي 

ممكن است اين فرصتي براي شيوه . افتدكنند، چه اتفاقي ميمي
مردم  كه بر مبناي آن واقعاً باشد نوين، براي يك انتقال قدرت نوين

همان. دل بسوزانند يكديگر ارتباط بر قرار كنند و براي هم واقعاً با
گونه كه اشاره كردم در هر صورت حق ما پايمال شده است و از هر 

زي نداريم كه از ايم و كاله سرمان رفته است، چيطرف كلك خورده
  ".كه قدمي در اين راه برداريم دارد را آن ارزش ايندست دهيم، بنابر

   
نوين آمريكا بايد طرح شده از طرف اين جوان راديكال نسلبه نكات م

اش هاي امپرياليسم غربي براي تحميل سلطهجنگ امپراتوري آمريكا و قدرت
، و عراق و ليبي و سراسر جهان را اضافه كرد و بر اين متن بايد به افغانستان

ها انسان را در سراسر جهان كه از طرف نظام ميليون گيهگرسنقحطي و 
گشته است و همچنين خشونت روزانه پليس را يل امپرياليستي جهاني تحم

جريان  خواهانهگونه حركت عدالتكه در جاي جاي آمريكا براي مقابله با هر
م اعچنين قتلزيست و هممحيط يتخريب روزانه. دارد را به وضوح ديد

اسناد بيكه  گناهيخصوص زندانيان بيه دولتي آمريكا در اعدام زندانيان ب
هاي وام. شان وجود دارد، را نبايد فراموش نمودگناهيشماري در بي

ها و دانشجويي تحت كنترل و انحصار بانك هاي وامي كه شركتيدانشجو
باشد و كمر دانشجويان زير اين قروض شكسته است را نبايد ميدولت آمريكا 

 1000000000000( تريليون 1دانشجويي، روي هم  وام قروض .كرد فراموش
در سراسر آمريكا را تشكيل  كل بدهي دانشجويان) بيليون دالر 1000برابر با 

   5.دهدمي
بر اين متن بايد به پشتيباني لجام گسيخته و علني دولت امپرياليستي 

هاي نظامي و پايمال كردن آمريكا از دولت صيهونيستي اسرائيل و كمك
بي جمله از هااين .ش، اشاره كرديان در تعيين سرنوشت خويحقوق فلسطين

 امپرياليستي ـ داريسرمايه سيستم آن منبع اصلي كه هايي هستندعدالتي
جهان تحت رهبري امپرياليسم آمريكا به عنوان مجري اصلي اين سيستم 

  .  است
   

  تركيب جنبش اوس چيست؟ - 2
هاي تحميل شده در جامعه از طرف عدالتيبي "دماسنجِ"جوانان 

دهند و دست ياسي حاكم هستند و اول از همه واكنش نشان ميقدرت س
ـ  اجتماعي گيهزندهاي مختلف از بخشاوس  جنبش .زنند به عمل مي

ساختار اصلي اين جنبش را نسل نوين جوان اوايل . ستاقتصادي بر آمده ا
ولي اين جنبش بسيار فراگير است و منشاء . دهدسال تشكيل مي 20

درون صف خلق با  اتن در آن از كليه اقشار و طبقكنندگاطبقاتي شركت
از . هاي مختلف و سطح تجارب مختلف تشكيل گرديده استخواست

شان سالگيكار و دانشجويان نااميد از آينده كه در اوايل بيستجوانان بي
باشند، تا كارگران و سربازان سابق جنگ ويتنام، سربازان و فعالين مي

نگ افغانستان و عراق، فعالين جنبش زنان، فعالين مترقي و انقالبي عليه ج
گان،  هكاران، نويسند، بي)ن خواب هاتُركا ـ سل هوم(ها مانخانهجمعيت بي

و  خورده اه و زنان و مردان پير و سالگشعرا، آموزگان مدارس، اساتيد دانش
ي هاجا قطعاً بايد اشاره كرد كه تشكل در اين. اندبه اين جنبش پيوسته ...

كارگري و حضور متشكل كارگران در اين مبارزه ابتكار عمل را در دست 
  .ي اصلي جنبش هستندنداشتند و عمدتاً نيروهاي جوان بدنه

كننده شسته و رفته شركتي پوست با قيافهيكي از زنان جوان سفيد
كه من  زماني": گويداش است ميسالگي 20در جنبش اوس كه در اويل 

م بايد اگيهزندكنم، اين ايده كه من سراسر خود فكر مي يگهزندبه آينده 
   ".ام شود، بسيار ترسناك استصرف بازپرداخت بدهي

بينند كه عليرغم ثروت سرشار موجود در آمريكا در حال تقال ها ميآن
كنند، و كاري براي گذران ايام پيدا نمي ام و حتياند، شغل داكردن و مبارزه

تواند در متوسط آمريكا هم نميي طبقه اكه ديگر حت گر آن استاين بيان
 . اين ركود اقتصادي دوام بياورد

  

  اهداف اين جنبش  - 3
: دهدوبالگ جنبش اوس يكي از اهداف خود را چنين توضيح مي

 در مصر، يونان، اسپانيا و ايسلندرا مان مانند برادران و خواهران"
اشغال جمعي، براي  ؛بيدر نظر داريم از تاكتيك انقالبي بهار عر
چنين براي ما هم. كنيممي بازگردادن دمكراسي در آمريكا استفاده

تمامي  امنيت،خاطر حفظ حداكثر رسيدن به اهداف خود و به
آميز تشويق مسالمتي خشونت و شيوهكنندگان را به عدمشركت

استريت، جنبش مقاومت بدون رهبري والجنبش اشغال...  كنيممي
اي و سياه، سفيد، سرخ، قهوه( هايو از مردمي با رنگ باشدمي
نقطه . ، جنس و اهداف سياسي مختلفي تشكيل شده است)زرد

درصديم كه ديگر تحمل طمع  99ما اين است كه ما  يمشترك همه
   ".درصد را نخواهيم كرد يكو فساد 

سايت رسمي اي در وبماده 27ي اهداف اين جنبش در يك بيانيه
  6.استي اكثريت به توافق رسيده أس توضيح داده شده و با رجنبش او

اين جنبش لغو اعدام توسط دولت در سراسر  هاياز جمله خواست
خواست ( ، پايان دادن به قانون پترويت اكت)10خواست شماره ( آمريكا
مزد نژادي، لغو تبعيض جنسي و دستبه تبعيض دادن، پايان7)1 يشماره

، بهداشت رايگان و آموزش رايگان )15 يواست شمارهخ( مساوي براي زنان
، بازگرداندن )12 يهخواست شمار( دانشگاهي از مهد كودك تا آخر دوره

 يها در زمينهو ديگر درخواست) 19 يخواست شماره( دمكراسي به دولت
  .  باشدمي ...و ها كردن قدرت البيماليات، محدود

خطاب به  خواست مشخصاً هاي جنبش اوس، هشتدر ميان خواست
  .    و از مجلس نمايندگان آمريكا تقاضا شده است گنكره
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گانه جنبش اوس در كليت خويش تقاضا از هاي هشتاين خواسته
دادن  ي مثبتأي گذاردن و رأبراي به ر) كنگره(مجلس نمايندگان آمريكا 

جود اساسي آمريكا موكه در قانون(به قوانين نويني در رد قوانين فعلي 
طور مستقيم بر شدت بحران هب"كه از ديد جنبش اوس باشد مي) است
و يا باعث از ميان  "كمك كرده است 2011تا  2007هاي  سالدر مالي 

صداي مردم شنيده " جنبش اوس، از نظركه (دمكراسي ي رفتن پروسه
  8.شده است) "شودنمي

 
سركوب  براي دولت ابزار پليس  -4

  گانهارشوندو استثم گانه ستمديد
 17از ابتداي شروع اين جنبش در 

ر، پليس فاشيست نيويورك اعالم كرده بسپتام
است كه افرادي كه كار و ارتباطي با وال

توانند از خط پليس  استريت ندارند، نمي
پليس با استفاده از اسپري فلفل و . بگذرند

كنندگان حمله و آنان  را باتوم به تظاهرات
زوي نظامي و پيش برنده اين با. دستگير كرد

امپرياليستي  - داريديكتاتوري طبقات سرمايه
كراسي براي ودم كننده نظم وبرقرار(آمريكا 
 و كشانزحمت عليه اكثريت )آمريكا بورژوازي

 كارگر آمريكا اعالم كرده است كهي طبقه
گونه كار خالف قانون اده است كه با هرآم"

   "!شديداً برخورد كند
 تأهي" جوانان جنبش اوس زيكي ا قولهب

كه به ظاهر چشم و آن وجود با آمريكا يحاكمه
گوش خود را به اين جنبش بسته است و تمام 

ها و چه راديو چه روزنامه "عمومي"هاي رسانه
روز از انتشار  11بعد از  ها اساساًتلويزيون و

 اند، ولي چهاراري كردهدهرگونه خبري در مورد اين جنبش جوانان خود
را از نزديك دنبال  ارچشمي آنهها به اين جنبش است و چواس آنحنگ اد

كند به ظاهر شهردار نيويورك كه خيلي سعي مي مثالً. پايندكرده و مي
رو همثل آقاي مبارك يك ديكتاتور نباشد ولي در شهر با چالش بزرگي روب

او خيلي مي. استريت ما جوانان  استجنبش اشغال وال همآنشده و 
خواهيم به گويد اگر ما ميخواهد سعي كند كه ديكتاتور نباشد و مي

الخره امبارك در مصر دچار نشويم بعلي در تونس و حسنيسرنوشت بن
گويد ولي مانند اما او اين را مي .بايد براي اين جوانان كار و شغلي پيدا كنيم

 را - پليس نيويورك- مهار نيروهاي وحشي خوداش دوستان سرنگون شده
  .  كندبراي تار و مار كردن ما رها مي

سپتامبر چند صد نفر از جنبش اوس و بسياري ديگر  22به ندر پنجش
در اعتراض به قتل عمد و غيرقانوني  يهاي مركز منهتن تظاهراتدر خيابان

پليس  يپوستي كه با دسيسهجوان سياه( تروي ديويس) اعدام(دولتي 

با محكوم شد و ور غيرقانوني در دادگاه طهب 1989ايالت جورجيا در سال 
پليس به كيفر اعدام يك گناهيش در قتل وجود شواهد زياد مبني بر بي

وحشيانه پليس نيويورك چند  يختند كه با حملهاراه اند) محكوم شده بود
  .  نفر از آنان دستگير شدند

 يمبارزهخود در روز سوم  يكنندگان جوان از تجربهيكي از تظاهرات
ال و ؤموران مخفي سأپليس و م يوسيلههب" :گويدخويش در اين جمع مي
جا را ها خواستند مرا بترسانند تا جا بزنم و اينآن. جواب و بازخواست شدم

. جا هستم و تا آخر خواهم ماندچنان اينروز هم 5ترك كنم ولي من بعد از 
تواند در هيچ چيز و هيچ مقامي نمي

     ".وجود آوردهاي بعزم ما خدشه
سپتامبر بار  24سپس در روز شنبه 
جنبش اوس  يديگر صف صدها نفر

 وحشيانه پليس نيويوركي مورد حمله
االرت ". قرار گرفت.) دي. پي. واي. ان(

: كندرا چنين توصيف مي آن "نت
هصبح روز شنبه گروهي از تظاهركنند"

ـ ) مقر جنبش اوس(گان از اين اردوگاه 
تجمع كردند و اقدام  ـ خارج از پارك

 پيمايي به طرف ميدان اتحادبه راه
نفر از  100. نمودند) يونيون اسكور(

پليس به تظاهر. آنان دستگير شدند
جو اسپري فلفل زد مسالمت گانِهكنند

ها و آنان را به زمين كوبيد و به آن
موي زني را چنگ زدند، . يورش برد

هبراي كتك زدن و دستگيري جوانان ب
آميزي از روي سنگر ر خشونتطو

كه هر چه  خودشان پريدند و زماني
كارشان  ؛خواستند گفتند و انجام دادند

اين  !اي شروع به نيشخند زدن و شادي كردندطور پيروزمندانههب و تمام شد
مردم ديكتاتورهاي خاورميانه عليه رحمي است كه همان خشونت و بي

را محكوم  مقامات آمريكايي آنان در آن زمو كردند اعمال مينظامي غير
ها مرتكب اقدام به چنين ظلم و ستم نمودند در حالي كه خود آنمي

   ".شده اند ـ مريكاـ آ جاهولناكي در اين
 يجاي تضعيف روحيههگان روز شنبه  بهحمله پليس به تظاهركنند

ه گران يك آموزش بود، يكي از زنان جواني كه در آن روز دستگير شداشغال
جا به ها  براي فشار آوردن به ما در ترك اينآن": بود بعد از آزادي گفت

روز يكشنبه يك بنر بزرگ در پارك  ".بيش از اسپري فلفل نياز دارند
كه اين  ".آميز استداري يك انحصار خشونتسرمايه": زكوتي باال رفت

: يرنداالت  اساسي و واقعي درگؤدهد مردم درگير اين جنبش با سنشان مي
     "چرا پليس اين كار را كرد؟ آيا ما حق اعتراض كردن را نداريم؟"
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  نقطه عطف در شكستن بايكوت رسانه هاي دولتي - 5
   كراسي يك درصدي در جهانودم كشيدن به چالش 

ها، روزنامه ،)مديا استريم مين( البغ خبري هايرسانه اوس جنبش آغاز از
ت حاكمه آمريكا را أهاي مختلف هيجناح راديو و تلويزيون كه بخشي از

كه اين جنبش پايه نگيرد و به شهرهاي دهند، به خاطر اينتشكيل مي
  .را مورد بايكوت شديد قرار دادند ديگر سرايت نكند پوشش خبري آن

اكتبر  1هاي غالب در روز شنبه اما سكوت و بايكوت سراسري رسانه
كه  زماني! بش اوس واژگون شدالخره در مقابل عزم و شور جوانان جناب

اين . ها توسط پليس نيويورك دستگير شدندنفر از آن 700بيش از 
ها پل بروكلين بسته دستگيري گسترده توسط پليس باعث شد تا ساعت

   .مانده و عبور و مرور بر روي آن متوقف شود
گان را از مسير خود منحرف و در دام خود گوشه هكنندهرپليس تظا

 .ها حمله كردبه آن وحشيانه گير كرد و
گان در مورد برنامه از پيش طرح شده پليس هكنندريكي از اين تظاه

شورش آمده بودند و بدون هيچ ها با لباس ضدآن": گويدنيويورك مي
صف بودند  يها مردمي را كه در جلوآن. زدنددليلي مردم را با باتوم مي

اگر . زدندبر زمين مي د را فوراًپوست بوكس كه سياههر. كشيدندبيرون مي
برديد، تان را به نشانه صلح باال ميدستان اتان پوشيده بود و يا حتصورت

   ".انداختندشما را به زمين مي
بسته شدن عبور و مرور پل بروكلين نقطه عطفي در شكستن 

  . دولت شد سوي هاي همسكوت و بايكوت رسانه
د كه اين جنبش از نيويورك عزم راسخ پيشروي اين جنبش موجب ش

چند روز پس از اين واقعه تظاهرات . به شهرهاي ديگر آمريكا سرايت كند
ديگري در حمايت از جنبش اوس نيويورك در شهرهاي بوستون، شيكاگو، 

    .آنجلس برپا شدسان فرانسيسكو و لوس
هاي غالب با سياست پوشش آن همراه با تحريف شكست سكوت رسانه 

كه  انيكاربي جمع"را  يا آن  هارسانهاز اين پس . تعويض شد اين جنبش
 ضد"ا ر آن يا خواندند )نيوزفاكس("كنندمي حال استريتوال در مقابل
كه با ريختن آب به آسياب القاعده و تروريست "ضد پترويت"و  "آمريكايي
و  كارشوهاي محافظهراديو تاك. كنند، خواندنددلي ميها همها با آن

 كرد كهرا پخش مي فاشيستي مثل راش ليمبا، شان هنتي و نيل بورتز
هايي خواهند، تنبلدانند چه ميتجربه كه نميبي ياي بچهنان را عدهجوا

چه كه بردن موقعيت آمريكا و آن كه اهل كار نيستند و خواهان از بين
 ـ !"يآزادي و دمكراس" ـكند گي ميهرا در جهان نمايند آمريكا آن

كه  "مالكيت خصوصي" اي از مخالفينِعدهها جوانان را خواندند، آن
 يكنند كه خود نشانهاند، معرفي ميشان رسوخ كردهها در ميانكمونيست

  .         اين جنبش است يلقوهاب اتآمريكا از خطر يت حاكمهأبيم هي
 يطبقه رصدد يك مقابل در از استثمارشوندگان صددر 99شعار  پژواك با

سيون جامعه پوالريزه و بنديقطب جهان، و آمريكا جاي جاي در داريسرمايه
ي ظرف سه دهه. گيري استشكل حال در ترتمام چه به شدت و سرعت هر

و فروپاشي شوروي و پيروزي رهروان  گلوباليزاسيون يگذشته با توسعه

نست خود را داري تواداري در چين سوسياليستي، نظام سرمايهسرمايه
داري دهه از تعرض سرمايه 3اگر . درصد جا زند 99 ي جهان و اراده "فاتح"

جهاني عليه راديكاليسم و خط انقالبي اين نيروها در هر كجاي جهان به 
ها و خانه ايدئولوگ هاي مزاحم و شكست خورده در توپدرصدي يكعنوان 
گرفتند و ايزوله ار ميمورد ضرب قر ماًيداري دافكران طرفدار سرمايه روشن

گان هاز رمق افتاده است و ستمديد خانه اين توپ آتش شدند، امروزه ديگرمي
! اند، نهگان جهان در مقابل آن سنگر گرفته و اعالم كرده هشوندو استثمار

 99ما . منافع و سخنگوي ما نيستيدي ها نمايندهدرصدي يكشما 
داري قرار داريم و شما يهطرف خط و نظم جهاني سرما درصديم و اين

داران جهان يك درصديد و در راستاي منافع سيستم خود بر متن سرمايه
به اين ترتيب هر كس و . داري جهاني در جهت مخالف ما قرار داريدسرمايه

هر گروه اجتماعي با منافع طبقاتي خاص خويش بايد موضع خود را روشن 
آمريكا نيز از ي ت حاكمهأرد؟ هيكند كه به كدام طرف اين معادله تعلق دا

 ! اين قاعده مستثني نيست
    

   ت حاكمه آمريكا و جنبش اوسأهاي مختلف هيجناح - 6
حاكمه آمريكا براي مهار كردن اين جنبش  يتأهاي مختلف هيجناح

هر يك از  .باشندمشغول سبك و سنگين كردن اوضاع و مانور دادن مي
جمهوري رياست 2012متن انتخابات  ت حاكمه برأهاي مختلف هيجناح

اين  يلقوهاخواه كه خطر بخصوص كانديدهاي جناح جمهوريهآمريكا و ب
اند مجبور شدند كه موضع خود را در قبال آن احساس كردهرا جنبش 

خواهان مخالف سرسخت اين طور كلي جمهوريههر چند ب. روشن كنند
د، اما بخشي از اين جناح را از همان ابتدا محكوم كردن اند و آنجنبش

  . اندسواري بر اين جنبشجهت آن و موج رلِنتخواهان ك
عمومي و در صد  ها به خاطر پايين آمدن افكاردر عين حال دمكرات

ييدي بين أطبق گزارش منابع مختلف چنين ت(راك اوباما اييد كنندگان بأت
د او به ييد عملكرأچنين ركودي در ت. در صد گزارش شده است 41تا  35

كه )  شودها محسوب ميجمهور، يك ركورد براي او و دمكراتعنوان رئيس
جمهوري قبلي بر موج نارضايتي در انتخابات رياست "تغيير اوضاع"با شعار 

مردم از استراتژي نظامي جنگ و اشغال افغانستان و عراق،  بر اوضاع 
مردم با روند  درصد از 99نابسامان اقتصادي و مخالفت بخش زيادي از آن 

و امروزه با  اجتماعي و فرهنگي سوار شدغالب بر نظام اقتصادي، سياسي، 
حزب دمكرات . انددو پهلو گويي خواهان سوار شدن بر امواج اين جنبش

نفر از جنبش اوس، از بازوان كارگري تحت كنترل  700بعد از دستگيري 
و نفوذ اين حزب هاي زرد كارگري آمريكا كه تحت رهبري اتحاديهـ خويش 
  !خواست كه در اين جنبش حضور فعال داشته باشند ـ هستند

كه جنبش  )تي پارتي پترياتز( "پرستان چاي حزب ميهن"رهبران 
ند ديدشان مياهداف فاشيستي مقابل در و برابر موجوديتدر  را خطري اوس

اين حزب موجوديتش . با اين جنبش اعالم كردندرا به شدت مخالفت خود 
كه بنيان به اصول پيش گذاشته شده از طرف پدراني بازگشت"مبناي  بررا 

سيستم  به جزاين اصول چيزي  مگر .گذارده است "گذار آمريكا بودند
  !است؟داري اقتصاد بازار آزاد سرمايه
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اعالم كرد  "تي پارتي"گذاران همين خاطر مارك ميكلر يكي از بنيانبه
نيويورك و واشنگتن و ديگر شهرهاي  استريت دروال كه معترضين اشغال

 10واشنگتن تايمز (".كنندرد مي وقيحانهاصول بنيادي كشور را "آمريكا 
گوي  چنين به نقل از جودسون فيليپس سخناين روزنامه هم) 2011اكتبر 

شان را بايكوت و سكوت "هاي جريان اصليرسانه"كه  اين حزب بعد از اين
منظور (هاي جريان اصلي رسانه": گويددر مورد جنبش اوس شكستند مي

در صندوق عقب جمعيت اشغال ) هاي مرتبط با قدرت دولتي حاكمندرسانه
استريت قرار دارند و تظاهرات چپ نوپا را در نور مثبتي به چرخش در وال
كل  پوست و رئيسدر عين حال هرمن كين اين ميليونر سياه  ".آورندمي

براي رياست  "تي پارتي"كه نامزد  "پيتزا گادفادرز"سابق شركت بزرگ 
قد جنبش تكننده و منرين حملهتاست، سرسخت 2012جمهوري سال 
خواهان بوده هاي تلويزيوني در بين كانديداهاي جمهورياوس در مناظره

است كه افراد متشكل در  "ضد آمريكا" و معتقد است كه اين واقعاً ؛است
موفقيت مالي افراد ديگر عصباني "ز استريت اچون اشغال والگروهي هم

 44كاري او در مقابل جنبش اوس كه از جمله به اوضاع وخيم بي. "دنشو
كس براي پيدا هيچ"كنند گفت در صد از شهروندان آمريكا اعتراض مي

كه شما ثروتمند نيستيد، به دليل اين. كردن شغل به شما مديون نيست
براي پولدار شدن انجام دهيد، انجام  چه را بايداين خاطر است كه شما آن

دار به عبارت ديگر اين سرمايه). واشنگتن تايمز همان تاريخ( ".نداده ايد
دار شدن انجام چه را براي پولاگر آن"گويد كه  خطاب به جنبش اوس مي

توانند داري را بازتوليد نمايند، مي، يعني به تكيه كنند و سرمايه"دهند
ها در صدي يكگويد كه يا به مي او عمالً! ها شونددرصدي يكبخشي از 
كند كيد ميأت او به اين ترتيب! را نداريد يا اجازه اعتراض و تظاهرات بپيونديد
است و نه % 1داري آمريكا فقط از آن سرمايهي كراسي در جامعهوكه دم

99                    . %  
  ! دني استشحل اما ابرابرن يمعادله يك برابر نيست، %1 با %99 معادله

زودي هاقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ب ياين معادله ناعادالنه
اي در پيشرفت هيچ جنبشي و هيچ شورش عادالنه. از هم خواهد پاشيد

ضد در تاريخ جوامع بشري انقالب و . حالت سكون و درجا زدن ميسر نيست
 هايو غصب نتايج جنبشانقالب همواره براي به انحراف كشيدن جهت آن 

صدا و گاهي لجام اين نبرد گاهي آهسته و بي. انداجتماعي در جنگ بوده
جنبش عادالنه اوس نيز از اين قاعده . كندگسيخته و سريع عمل مي

  ...              گونه و از چه طريقي؟ ارتباط دارد باهكه چ ايناما . مستثني نيست
 

   به كدامين جهت باال خواهد رفت؟بادبان نيمه افراشته اين كشتي 
اين مدل . شودتصميمات جنبش اوس در مجمع عمومي گرفته مي

ميدان تحرير قاهره  و ازگيري بر مبناي سنت تصميم شورايي تصميم
سياسي ي مجمع عمومي بر آمدي از دو ديدگاه و برنامه. اقتباس شد

امه آينه منعكس كننده برن. سازدمتفاوت را در خود منعكس مي
  .رفرميسم بورژوازي و راديكاليسم چپ انقالبي است

حادي براي پيشروي و گسست از  يدر اعماق اين جنبش مبارزه
در مجمع عمومي . چارچوب تنگ افق بورژوازي رفرمسيم در جريان است

برنامه و  بارفرميستي  ياين جنبش بين طرفداران ديدگاه و برنامه
. اي چالش برانگيز و زنده ادامه داردانقالبي مبارزه و ديدگاه راديكال

فرجام جنبش اوس از قبل نوشته نشده است و مبارزه بر سر انتخاب مسير 
كه اين. چنان ادامه داردنوين ختم شود هم يراهي كه به ساختن جامعه

هاي پر تالطم مسير سرنشينان اين جنبش بادبان اصلي كشتي خود در آب
اال كشند، ارتباط مستقيمي با فرجام اين كدام سمت و سو ببه مبارزه را 

 يا اين جنبش بادبان مسير خويش را به سمت و سوي هالكت. جنبش دارد
چرخاند يا به عكس به سمت مخالف و داري ميسيستم سرمايه رفرمِ بارِ
ن حركت براي نيل به پيروزي قطعي و در هم شكستن نظام سرمايهيتعي

   !داري و كسب قدرت سياسي
: كننده در اين جنبشيكي از سربازان سابق جنگ ويتنام شركتقول هب

مي اصالً آيا و خواهيممي گونههچ كه ال اين استؤس اولين مبارزه هر در"
  "دشمن را شكست دهيم و پيروز شويم؟ خواهيم
ي ادامه اما در قرار دارد، نيويورك در جنبش اكنون قلب پر تپش اينهم

امكان هم وجود دارد كه اين مركز ثقل  فراز و نشيب هاي آينده، اين
قراول  جنبش به جاي ديگر منتقل شود و شهر يا شهرهاي ديگري پيش

  .حركت راديكال و انقالبي اين جنبش شوندي ادامه
 

    استريت يك جنبش بدون رهبري است؟يا جنبش اشغال وال
  !زنگ ها را به صدا در آوريم

مجمع "، "زاد باستر"چون هايي هم گروه ي اين حركت مهم،از ابتدا
ها بود كه با تبليغات در  ماه "روز خشم آمريكا"و  "عمومي نيويورك

اين تظاهرات را سازمان دادند و  ،چون تويتر هاي اجتماعي هم رسانه
ها جنبش خواسته گيري اينگذاردند و پس از شكل هايي را به پيشخواسته
اين نشان . جنبش بردند كنندگان اينخويش را به ميان شركتي و برنامه

دهد كه برخالف ادعاي سايت رسمي جنبش اوس، اين جنبش آن مي
  !!!باشدرهبر نميچنان هم بي

گون، رهبري اين جنبش از ابتدا تا كنون يك جريان هماما 
اش گيرياين رهبري و جهت. دست نبوده و نيستمتجانس و يك

خصوص كه هب. و پوست انداختن استعوض شدن در حال  دائماً
  . گون و نامتجانس استمجمع عمومي آن بسيار ناهم

ه كيد بأاز ياد برد و نياز است كه بر آن ترا بنابر اين نبايد اين نكته 
از طرف هر جرياني كه اعالم شود  "بي رهبر"سزايي شود كه گزينه جنبش 

اي به ضرر تودهلهأطرح چنين مس! هم خالف واقع و هم بسيار مخرب است
يدن به حقيقت حاكم بر اين شپا خاك. حت ستم و استثمار استهاي ت

اي را در ميان لهأجنبش است و بايد زنگ خطر در مورد ادعاي چنين مس
و نقاب را  اي برحقي به صدا در آوردهاي درگير مبارزه هر جنبش تودهتوده

  .  كنند به در آوردجريان و يا جرياناتي كه چنين ادعايي ميي از چهره
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  از اين جنبش به كدام رهبري ني
انجام جنبش اوس با تمامي نكته مهم اين است هر چند كه سر

لقوه از اين شانس ااش ناروشن است، اما اين جنبش بتناقضات دروني
و بادبان و  برخوردار است كه بتواند جهت صحيح و انقالبي را انتخاب كند

متفاوت، يك انقالب  ماهيتاًو طرف يك تغيير راديكال ه سكان خويش را ب
امپرياليستي آمريكا  - داريكليت در جامعه سرمايه 4كمونيستي و محو 

  .م نمايديتنظ
 هايينقشه، برنامه و آن رهبري و مختلف طبقاتي نيروهاي جنبشي در هر

هاي مختلف جامعه بخش. گذارندشان انطباق دارد به جلو ميرا كه با منافع
   .در جستجوي رهبري هستند

هاي بهار عربي، بهار خاورميانه، آفريقاي نگاه به تجارب جنبش با يك
هاي نچهغشكفتن  سراز شمالي، بهار آمريكاي شمالي، اروپا و به يك كالم 

جهان  يهاي هر گوشهبهاري مبارزات سراسر جهان، امروزه ديگر در جنبش
نه،  !ال اين نيست كه رهبري يا بدون رهبريؤوجه س هيچبهديگر 

ين است كه چه نوع رهبري؟ در خدمت چه اهدافي؟ با ال اؤس
كه يك  و زماني يابي به آن اهداف؟تاستفاده از چه روشي براي دس

 و كمونيستي وجود ندارد، تاريخ بارها نشان داده است يانقالب رهبري واقعاً
و  ندارا شروع نموده اند كه آنسازيگان نبرد سرنوشت ها بازندهكه توده

تغيير ي تحت ستم و استثمارند و كساني كه در آرزو يداًمردمي كه شد
  .   شوندشوند و مورد خيانت واقع مياند، كنار گذارده مياساسي

راهند و بدين خاطر است كه انقالبيون واقعي آمريكا با اين مبارزه هم
اي، در هر نقطه": نداخود را در قبال اين جنبش چنين بيان كرده يوظيفه

تري در جامعه مشغول طور گستردههايد با مردم درگير رهايي و بانقالبيون ب
مردم بايد در ...  دار براي كمك به ايجاد جنبش براي انقالب شوندكار معني

توانند جا كه ميتا آن مورد تغيير تفكر در ميان مردم و تحوالت در جهان
  . بياموزند

ان در حال استريت كه در سراسر جهجنبش اشغال وال يهنسيم تاز
تبديل شود تا  گسترده و دار، جهتيك باد پايداردارد به  است، نياز وزيدن
هاي سرمايهكه به محو دهشت يِ باشدانقالبي ظهور جنبشساز زمينه
نوين را  كار ايجاد يك جهان كامالً ساز وامپرياليستي پايان دهد و  - داري
  .سازد محقق

   1390مهر  28مصادف با  2011اكتبر  24
  :منابع و توضيحات

١ - -http://newyork.ibtimes.com/articles/215511/20110917/occupy
-york-new-street-wall protest.htm-saturday 

٢ -                                                                             Gil Scott  
Heron The Revolution Will Not Be Televised.av   

را در لينك زير  ".بيني كندانقالب را پيش يتواند لحظهكس نميهيچ" يِويديو 
 : مشاهده كنيد) به زبان انگليسي(

http://www.youtube.com/watch?v=gXVV12-B3EU&feature=related 
در  "يهاي علممركز ملي پژوهش"گر ژرارد دومينيل، اقتصاددان و پژوهش - ٣

نشريه  2008اي در شماره اوت وي همراه با دومينيك لوي مقاله. فرانسه است
 .نگاشته است "يمسير غير قابل دوام مال"عنوان  لوموند ديپلماتيك با

ژرارد دومينيل در سمينار . در اين زمره اند "لوموند ديپلماتيك"گران نشريه تحليل
 توانطور مياش را اينايي ارائه داد كه تزهاي پايهيها، تحليليماترياليسم تاريخ

؛ نئوليبراليسم، يك رژيم است داريسرمايه فاز خرترينأمت "نئوليبراليسم" :كرد خالصه
 يا اقتصادي و سياسي است؛ اين بحران ريشه در سوخت و ساز اساسي) حاكميت(

داري است كه كه بحران آخرين فاز سرمايهداري ندارد بلسرمايه اساسي ساختارهاي
هاي ماركسيستي مانند ، مقولهيبه اعتقاد و. كرده است "يمال"داري را سرمايه

به . (توانند اين بحران را توضيح دهندنمي "بحران انباشت"و  "سودگرايش نزولي نرخ "
گرايش "گويند علت بحران در آمريكاي التين مي: گفتاو مي). نامه رجوع كنيدواژه

ي سود گويد اين بحران نتيجهمي "جناح چپ"است اما در فرانسه  "نزولي نرخ سود
ها يد كرد كه با هر دوي اين تبيينكأوي ت. بيش از اندازه يا صعود نرخ هاي سود است

 كه صرفاًداري در كل بل، اين بحران نه بحران سرمايهيمخالف است زيرا به اعتقاد و
هاي نئوليبرالي و پافشاري ي اتخاذ سياستبحران ساختار مالي آن است كه در نتيجه

له أدر توضيح اين مس. وجود آمده استهاش بآمريكا در حفظ موقعيت تفوق جهاني
كه به اين بحران نه تنها از اتخاذ سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي ناشي شده، بل: گفت

در واقع منظور وي از . دليل پافشاري آمريكا بر تداوم مسير خود، تشديد يافته است
داري تفوق طلبي آمريكا بر نظام سرمايه "ينئوليبراليسم به مثابه يك رژيم سياس"

كرد كه فرانسوي عالقمند به ميهن امپرياليستي شكايت مي او مانند يك. جهاني است
خواهد اين داري جهان تفوق داشته و اكنون نيز مصرانه ميچرا آمريكا بر اقتصاد سرمايه

 !موقعيت را حفظ كند
ي سابقهي يكم، سقوط ب: كيد و پرتوافكني كردأهاي او بايد بر دو نكته تدر مقابل بحث

به . ود اقتصادي متعاقب آن، بازتاب يك بحران ساختاري استبازارهاي مالي جهان و رك
هاي نئوليبرالي نيز سياست.  داري استبيان ديگر، برخاسته از سوخت و ساز سرمايه

آورد، براي حل موانعي كه سوخت و ساز متعارف سرمايه در مقابل سرمايه پديد مي
ء و جدا از ساختارهاي المللي در خالدوم، انباشت سرمايه در سطح بين. اتخاذ شد

ي جهاني سو، سلطه از جنگ دوم جهاني بدين. گيردسياسي جهاني صورت نمي
 .داري جهاني بوده استآمريكا، چارچوب اقتصاد سرمايه

٤ -  Nobody Can Predict the Moment of Revolution                      
(Occupy Wall Street!) 
http://www.youtube.com/watch?v=OwWInp75ua0 
http://www.nytimes.com/gwire/2011/09/06/06greenwire-solyndra-
bankruptcy-reveals-dark-clouds-in-sol-
45598.html?pagewanted=all 

 هاي بزرگاين رقم قروض تمام دانشجويان سراسر آمريكا بابت بدهي به شركت - ۵
اين رقم . باشددهند، ميكه به دانشجويان وام تحصيلي مي) دولتي و خصوصي(

مقايسه  .انتشار يافت 2011جون  9آمريكا در  "كانسيومر رپورت"از طرف 
قبل در آمريكا، با در نظر گرفتن  يميزان بدهي دانشجويان نسبت به يك دهه

در عين حال در آمريكا ميزان بي. در صد بيشتر است 47فاكتور ركود اقتصادي 
در سال % 5,8از  24تا  20ها بين سنين كاري دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه

كاري در ه باالترين رقم بيك افزايش يافته است 2009در سال % 8,5به  2008
 .ميان دانشجويان فارغ التحصيل آمريكا است

http://news.consumerreports.org/money/2011/06/us-student-loan-debt-set-
to-hit-1-trillion-already-outpaced-national-credit-card-debt.html 

٦ - https://occupywallst.org  
سط آمريكا بود كه تو يآمريكا فرمان كنگره) پتريوت اكت( پرستيقانون ميهن - ٧

اصل اين . امضا و به قانون تبديل شد 2001اكتبر سال  26جورج دبليو بوش در 
ابزارهاي مورد نياز ي هئاتحاد و تقويت آمريكا بر اساس ارا: فرمان چنين است

 2001كردن از اعمال تروريستي سال براي استراق سمع كردن و جلوگيري
يندگان آمريكا در خواست جنبش اوس خطاب به مجلس نما 8مراجعه كنيد به  - ٨

 Occupy Wall Street - Official Demands                   :لنيك زير
http://coupmedia.org/occupywallstreet/occupy-wall-street-official-
demands-2009 
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 ...  كنند سيستم را فاسد مي ها آيا شركت

  داري است؟ له خود سيستمِ سرمايهأكه مس يا اين
 

  ريموند لوتا
  همكار شورا. م: مترجم

 برايِ ريموند لوتا يِ راني نسخ يِ يِ سردستي يساز پيادهمتنِ زير 
  .اكتبر است 7 در نيويورك در» !كنيم  لرا اشغا استريتوال«

  

سياسي است و از  ن اقتصادم تخصصِ. است ريموند لوتامن  نامِ
» كمونيسم نوينِ سنتزِ« ترويجِ هستم و برايِ انقالب يِ نشريه گانِ هنويسند

كنم ميانجام شده فعاليت  باب آواكيان كه توسط.  
 نسيمِ. دادي بزرگ و  تاريخي است خر» !استريت را اشغال كنيموال«
اين  شمارِ بي جناياتبه كه  ما نه به يك جنايت بل. مقاومت است يِتازه

افكني بر حالِ پرتو    در» !كنيم  استريت را اشغالوال«. سيستم معترضيم
توان گونه مي هكه چ ينو ا استاين جنايات  منبعِ بزرگي در مورد االتؤس

مان  ي را براييو فضا. تر را به ظهور رساند متفاوت و به نبنياد يك جهانِ
جا  از بودن در اين ،به اين دليل! اين مسائل حرف بزنيم آفريده كه در مورد

  .حالم بسيار خوش
ها سيستم را فاسد  آيا شركت«: من اين است كوتاه سخنانِ عنوانِ

  »؟است داريسرمايه سيستمِ مشكل خودكه  كنند يا اين مي
  . حق است ها به ها و بانك نسبت به شركت مردم كه عصبانيت نيست يشك

 در خليجِ بريتيش پتروليومنگاهي بكنيد به كاري كه سالِ قبل 
  .آمريكا را آفريد تاريخِ يِ محيطي زيست يِفاجعه ترين و بزرگمكزيك كرد 

م بهمرد اين بانك. اند انيها عصب بانك حق از دست مالي  ها از عمليات
ها نفر از  ميليون كردنِ اش بيرون عظيمي بردند كه نتيجه سودهايِ

) وانه پشت بي( پرايم ساب هايِ و زماني كه بويِ گند وام ،شان بود هاي خانه
 ي شد و به اين ترتيب باعثيغذا كاالهايِ يِ آتيه ِ  ش خورد واردا مبه مشا
صعود گي و  هكه به گرسن ؛جهان شد خوراكي در سراسرِ الِماق قيمت
  . سوم منجر شد ها تن در جهانِ ميليون يِ قحطي
او  مرد و دارند در مورد(Steve Jobs)  استيو جابز اًدانيد كه اخير مي
ي يفرسا قلم» گير بود اش پي ييگرا ناب رويايِ« كردنِ لقدر در دنبا هكه چ
 يِيك شبكه وجود كه بدونِ در حالي. برند مي اعالء و او را به عرشِ ،كرده

 بدونِ. استيو جابزدر كار بود و نه  )Apple( پلاَنه  ،استثمار يِ جهاني
يِ جهاني كه از  يتوليد يِيك زنجيره وجودليسيليكان و )Silicon 

Valley( دارم در . شدند نمي استيو جابزو  پلاَها  شود اين مديريت مي
گانِ هندكن  توليد مورد فاكسكان قراردادي مانند )Foxconn(  صحبت
كنند؛  را مونتاژ مي )iPad( پدآيو  )iPhone( فونيآكنم كه در چين  مي

ساعت در هفته در  60 ي كه كارگران را مجبور به كارِيها در كارخانه

كه  وضعيتيكنند، در  خطرناك مي يِ ييايشيم آلوده به مواد هايِ كارخانه
نااميدي دست به  ند و گاه در نهايت ا محروم  ترين حقوق ز اوليهكارگران ا

  .زنند خودكشي مي
  تر هستند ها بخشي از چيزي بزرگ ها و بانك شركت

خواهيم  كنند متنفريم و مي چه مي ها و آن ها و بانك اگر از كورپورسيون
ن هستند نگاه آها بخشي از  بايد به سيستمي كه اين ،شان را بگيريم يجلو
بخشي از . هاست تر از اين ها بخشي از چيزي هستند كه بزرگ اين. كنيم

  .كند معيني كار مي هايِ ديناميك كه طبقِ داري هستند سرمايه سيستمِ
 و خريد اًكنند، مرتب تغيير مي اًها مرتب ها و بانك شركت: فكرش را بكنيد

 شورونو  تكزاكو يا  چيسو  مورگانپيجي مانند. شوند فروش مي
- لمن مانند. شوند رقابت و بحران ورشكسته مي يِ در نتيجه. شوند ادغام مي

 مانند. شوند ها خارج مي گوناگون شده يا از آن توليدهايِ خط وارد برادرز
 گوگل رويِ قلم كه وارد اَپليا  ،افتاد سيپيو  امبيآي اتفاقي كه برايِ

  . شد
 تجسمِ سيستمِ ،هايِ جهانيييابا دار ،ماورايِ ملي كيك شركت يا بان

ملي فرا  هايِ شركت. كنيم گي مي هي هست كه ما تحت آن زندا اقتصادي
موبيل-  اكسونكند يا  كه اتومبيل مونتاژ مي تويوتا مانند نفت  كه چاه

ي يها ها يگان بانك. سود هستند توليد و انباشت يِهايگان ،كند حفاري مي
يك . رسانند مالي را به حداكثر مي سودهايِ دوردست هستند كه از عمليات

ابزاري است كه  ؛مزدي كارِ يِيافته استثمارِ سازمان شركت ابزاري است برايِ
زيرزميني به چنگ آورده  ي آن به بازارها نفوذ كرده و منابعِ وسيله ه ب

ها و  اين شركت. روند نفتي كه به قطب مي هايِ كمپاني مانند. شوند مي
 تنها ابزارِ ،اما ؛تملك و كنترل است دار برايِ سرمايهيِ  طبقه بزارِها ا  بانك
  . ها نيست آن

ي هستند بر يهاها مهره ها و بانك من در آن است كه اين شركت يِنكته
- مهره البته تنها. داري سرمايه امپرياليسمِ يِ شطرنجِ جهاني يِ صفحه رويِ
 رحم دارايِ بي يِ ن ميدانِ بازيشطرنج، اي يِ و اين صفحه ند؛آن نيست  هايِ

فوتبال توپ را با  بسكتبال مانند گرِ اگر بازي. مشخصي است يِ قوانينِ بازي
پس نگاهي به اين . ريزد زمين پرتاب كند كلِ بازي به هم مي پا به انتهايِ

  .داري كنيم سرمايه يِ ي باز قوانينِ
   :كند مشخصي عمل مي قوانينِ داري طبقِ سرمايه

سود  همه چيز كاالست و هدف هر كاري توليد: يك يِ شماره قانونِ
مبادله يا فروش  شود برايِ داري هر چيزي كه توليد مي در سرمايه. است
اما در اساس محرك و . كه فروش بروند بايد مفيد باشند اين برايِ. است
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  .سود است - از خانه تا كامپيوتر و دارو و سوخت - هر چيزي  توليد يِ انگيزه
  . آيد دست ميه خاكي ب يِاين كُره ميلياردها انسانِ و سود از استثمارِ
 ؛كوادوراباراني در  هايِ جنگل مانند -  زيست ِ داري، محيط در سرمايه

ن را آچيزي است كه بايد  - كند نفت حفاري مي دارد چاه تكزاكوكه   ييجا
  !جنايت. كرد  ود غارتس به چنگ آورد و به خاطرِ

خصوصي انجام  مالكيت داري تحت سرمايه توليد :دو يِشماره قانونِ
آن را » !گسترش بياب يا بمير« شود و فرمانِ مي

رويال داچ و  موبيل - اكسون. راند به جلو مي
 چيسمورگانپيجيو  كرِدي سوئيسيا  شل
 آنان به دليلِ. جنگند سهمي از بازار با هم مي برايِ

ها  گذاري سرمايه طبس سويِ شخصي به حرص و آزِ
 ،شوند شان رانده نمي هاي هزينه كردنِ و ارزان

شوند كه  كه به اين دليل به آن سو رانده مي بل
شان  هاي جنگ شطرنجِ اگر بسط نيابند و برايِ

توانند  تر انباشت نكنند نمي بيش سودهايِ باًمرت
. خود را از آب بيرون نگاه داشته و بقاء يابند سرِ

د به زير رفته و بلعيده خواهند اگر چنين نكنن
  . شد

اين نظام با رقابت رقم خورده  پايِ تا سر
بريتيش وقتي  !بكُش تا زنده بماني. است

نفت در نشت  كردنِ تميز در حالِ پتروليوم
 هايِ بود هيچ يك از كمپاني مكزيك خليجِ

 كمك به اين كار تجارب و ابزارِ ديگر برايِ
خواستند از اين  يزيرا م ،ختيارش قرار ندادندشناسيِ خود را در ااقيانوس

 امكانِ بلعيدنِ يِبرداري كنند و مشاهده خودشان بهره وضعيت به نفعِ
سرازير كرده  موبيل- اكسونو  شل يِولوچه آب از لب بريتيش پتروليوم

 هايِ يگان يِ يگير منجر به شكل» !گسترش بياب يا بمير«اين اجبارِ . بود
  .شود سرمايه مي ترِ رگتر و بز مند قدرت

 جهاني كنترلِ تالش برايِ سه يِشماره قانونِ: سه يِشماره قانوِن
 بزرگي ميانِ در جهان شكاف. جهاني است داري يك سيستمِ سرمايه. است

جهاني،  يِ در اين ميدانِ بازي. سلطه هست امپرياليستي و تحت كشورهايِ
 مانند. كنند جهاني حركت مي نفوذيابي و كنترلِ ها برايِ ها و بانك شركت
اما . كنند آفريقا يا نيجريه حفاري مي نفتي كه در غربِ هاِي شركت

 جهاني است برايِ هايِ قدرت ميانِ رقابت، رقابت شديدترين شكلِ
ها و به چنگ راستراتژيك و ممتاز در مناطق و بازا يابي به مواضعِ دست
 مانند. زكارانه منجر شده استتجاو هايِ اين رقابت به جنگ. منابع آوردنِ

چه آمريكا در فيليپين يا فرانسه در الجزاير كرد و يا آمريكا در تجاوز به  آن
 جهاني موجبِ سلطه و كنترلِ كسبِ و اين رانش به سويِ. عراق كرده است

جهاني شده است دو جنگ .  
 ،گركار سود كسب شده از استثمارِ: بازي است يِ گانه سه ها قوانينِ اين
  .جهاني يِ يابي ، و رانشِ سلطهمرگيا  يباي گسترش

در  ،است باب آواكيان اي از سخنانِ كه گزيده» ها پايه« در كتابِ
خوريم  خوب برمي  اًواقع قولِ به يك نقلِ ،امپرياليسم يِ يدار سرمايه بخشِ

 امپرياليسم يعني انحصارات و نهادهايِ«: جا نقل كنم خواهم اين كه مي
را نه فقط ) مردم و حيات(اقتصادي و سياسي  هايِ بزرگ كه نظام يِ مالي

امپرياليسم يعني . كنند جهان كنترل مي كه در سراسرِ در يك كشور بل
جهان ستم كرده و آنان  ليون مردمِيصفت كه به صدها م انگل استثمارگرانِ

كنند؛  ناشدني مي فوص محكوم به فالكترا 
 ه با يك كليكصفت ك گذارانِ انگلسرمايه

رانند  ها نفر را به قحطي مي كامپيوتري ميليون
اي  عظيمي را از يك نقطه به نقطه و ثروت

امپرياليسم يعني . كنند جا مي هديگر جاب
 مقاومت و شورشِ سركوبِ جنگ برايِ ؛جنگ
 هايِ دولت گان و جنگ ميانِديده ستم

. كنند كه با هم رقابت مي  امپرياليستي
توانند  ها مي دولت عني رهبرانِامپرياليسم ي

كامل  يِ تصور و حتا نابودي قابلِغيرِ يِ نابودي
يك دگمه به بشريت  فشار بر رويِ از طريقِرا 

اي از  امپرياليسم مرحله. كنند تحميل
اش به اي پايه ست كه تضادهايِ داري سرمايه
. يِ عظيمي ارتقاء يافته است يانفجار سطوحِ

آن است كه  ن به معنايِچني اما امپرياليسم هم
گان ديدهستم. انقالب خواهد بود جهان شاهد

گان را برخاسته و استثمارگران و عذاب دهنده
 جهاني خواهد بود برايِ يِو اين انقالب يك مبارزه. سرنگون خواهند كرد

  ».جهاني، امپرياليسم هيواليِ محوكردنِ
  )1:6»  ها پايه«به نقل از (

  دولتي داري و قدرت سرمايه
اما اين . اقتصادي هستند ي اين قوانينِارد سرمايه سيستمِ يِريشه

سرمايه  !آري. دولتي است قدرت خود نيازمند بقا و گسترشِ سيستم برايِ
آمريكا يا  مثالً(يك كشور  دارانِ اما سرمايه. خصوصي و در رقابت است

دولتي  قدرت. دمشتركي هستن منافعِ دارايِ) سه، روسيه و آلمان و غيرهنفرا
به  ؛فرانسوي است يِ سرمايه استراتژيك مشترك منافعِ در فرانسه مدافعِ

   .ژاپن و روسيه و غيره چنين دولت هم
زمين،  ِ ندناصلي ما ِ توليد ابزارِ. دار بر اقتصاد سلطه دارد سرمايه يِ طبقه

ها را  ارخانهك ِ فيزيكي مانند ديگر، تكنولوژي و ساختارهايِ خام و منابعِ مواد
 كنترلِ ِ دولتي است كه تحت حكومت بخشي از قدرت. كند كنترل مي

اما اين . ست مهم نيست جمهور كي كه رئيس اين. دار است سرمايه يِ طبقه
اين  اين دولت در دفاع از منافعِ. كند خاصي در جامعه بازي مي دولت نقشِ

 سيستمِ رشِكه در حفاظت و گست بل ،كند شركت يا آن بانك عمل نمي
 يِ يك جامعه جامعه به مثابه كلِ يِ داري و اداره سرمايه يِ اقتصادي
   دولت كدام است؟ يِ كليدي كارهايِ. كند داري عمل مي سرمايه
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 - سركوبِ برايِ. زور را در انحصار خود دارد يِاستفاده از قوه مشروعيت 
گاه و زندان از  پليس و داد ،ين سربلند كنديهرگونه مقاومتي كه از پا

 گونه حكومت برايِ هديديم كه چ 1960 يِدر دهه. كند استفاده مي
در همين نيويورك، پليس . حركت كرد سياه پلنگانِ حزبِ كوبيدنِ درهم

كنترلِ اجتماعي  تمرينِ گير كرد و برايِ جنگ را دست ضد معترضينِ
  . استسياه و التين را بازداشت و تفتيش كرده  هزار جوانِ 750ساالنه 

يك  ؛كند ها هزينه مي زيرساخت ايجاد گيرد و برايِ دولت ماليات مي - 
كار  نيرويِ استثمارِ برايِ ؛كند مركزي را اداره مي يِ بانكي سيستمِ
ديگر  هايِ با قدرت ؛ ودهد جديد يارانه مي صنايعِ برايِ ؛كند گذاري مي قانون
يِ ي سرمايه به منافعِ ها اين تمامِ. شود ها و قراردادها مي پيمان وارد 

  .كند ي خدمت مييآمريكا
 - اين كار  برايِ. كند جهاني حفاظت مي يِ آمريكا از يك امپراتوري دولت

جهان  كشورِ 100آوري را ساخته است و در  عظيم و مرگ يِ نظامي ماشينِ
 شرايط مينِأت ش تحميل وا نظامي دارد كه هدف گاه پاي 700 قريب به
مردم در ديگر  هايِ مقاومت گذاري و سركوبِ سرمايه حالِ مساعد يِ سياسي

جهان است نقاط .  
. بخشيدن به سيستم است دولت مشروعيت د و فعاليترك بخشي از عمل - 

 يِ طبقه هايِ سياست كند تا برايِ در اين راستا انتخابات برگزار مي
دانيد  ميطور كه  همان. دست آورد هرا ب »مردم يدأيت هرِم«دار  سرمايه

  .»حاكميت تحت مردمِ كردنِ راضي«ش هست ا ماس
 آمريكا و قدرت حكومت  ،اساسي اين جمهوري و قانونِ سيسِأت از زمانِ

ملي عمل كرده  بازارِ منظم در خدمت به بسط و تحكيمِ طورِه دولتي ب
 وقِقح مِمنظم در حفاظت از سيست طورِ هدولتي ب حكومت و قدرت. است

مالكيت مبتني است بر  حقوقِ اين سيستمِ. رده استمالكيت عمل ك
 كارگرانِ استثمارِ لِبكوچك كه از ق دارِ سرمايه يِ حفاظت از يك طبقه

  . كنند مزدي ثروت انباشت مي
جهاني كه  يِ يك امپراتوري منظم به عروج و گسترشِ طورِه اين دولت ب - 

 ِي دزدي از: بر استثمار، غارت و جنگ متكي است خدمت كرده است
فيليپين تا ويتنام و عراق  پورتوريكو و اشغالِ مكزيك تا الحاقِ هايِسرزمين

  . و افغانستان
رود، دولت مانع  مي وعميق فر يِ ياقتصاد و زماني كه سيستم در بحرانِ

 در دورانِ روزولتاين كاري است كه . شود آن مي يِ از فروپاشي
 بحرانِ 2009-2008 سالِوقتي در . كرد) جديد قرارداد(» نيوديل«

ها دست به كار  بانك نجات اوباما برايِ ،سيستم را گرفت اقتصادي گريبانِ
كه  بل ،ها خيلي با نفوذ هستند و شركت اه كه اين بانك اين شد نه به خاطرِ

مالي كه نقشي  سيستم شود و از نهادهايِ يِ فروپاشي كه مانعِ آن به خاطرِ
در واقع او سيستم . جهان دارند حمايت كند آمريكا در يِ كليدي در سلطه

ناكي برايِ تهشد هايِ گي نجات داد كه هزينه هكفالت از ورشكست را به قيد 
كه  بل ،گان هشوند فقرا و استثمار بشريت و در اين كشور نه فقط برايِ كلِ
 محيط عظيمي برايِ يِ و هزينه. دارد وسيعي از مردم در بر هايِ بخش برايِ

  .زيست

خود را بدهند و يا  يِ خانه يِ كه كرايه اين اكنون مردم بايد ميانِ و
 دانند كه آيا به عنوانِ و جوانان نمي يكي را انتخاب كنند ،درمان يِ هزينه

  !؟اي دارند يا نه انسان آينده
كه  ها هستند آيا اين شركت: ال آغاز كردمؤم را با اين سا سخنان

داري  سرمايه سيستمِ له همانا خودأمس كه كنند يا اين سيستم را فاسد مي
امپرياليسم است و  يِ داري له همانا سرمايهأم اين است كه مسا است؟ جواب

 بشريت باشد نيازمند يِ نويني كه شايسته سيستمِ آفريدنِ ما برايِ
  .يك انقالب هستيم به زدن دست
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اعتراضات استريت را به لرزه انداخت داري وال سرمايه ضد  
  !كارگر فرا رسيده است يِ طبقه حزبِ تشكيلِ زمانِ

  

  آلن وودز
  سولماز بهرنگ: برگردانِ

ها،  شركت حرص و طمعِ هزار نفر بر ضد 15يِ پيمايي ديروز با راه
ميدان را تسخير كردند و به  يِ معترضان همه. استريت به لرزه در آمد وال

گروه صورت همتا اعالمِ بي هايِ اين اعتراض. مستقر شدند برادويهايي اطراف 
آمريكا انباشته  يِ هاست در جامعه گي است كه سال هيك نااميدي و سرخورد

و  مديسونكه در  عظيمي هايِ پيمايي هم در راه كه قبالً ،شده است
اين يك . نيز تكرار شده بود ،منجر شد كاپيتولبه اشغالِ ويسكانسن

ترين نمودش در  جهاني است كه واضح قسمت از يك شور و نيرويِ
 يِ عميقي در آگاهي ثيرِأناگهاني ت اين وقايعِ. عربي اتفاق افتاد هايِ انقالب

 كارگرانِ وضعيتاز  باب مسترو اين نكته را  ،كارگران و جوانان داشت
مردمي كه  هايِ خودانگيخته با قيام اين قيامِ«: كند ونقل چنين بيان مي حمل

: افزايد او مي ».هنگ و مرتبط استآ جهان اتفاق افتاد هم امسال در تمامِ
اين روح در . زمانه را تسخير كند استريت توانست روحِ وال اشغالِ شعارِ«

  ».دارد هم حضور تونسو در  قاهرهدر  مديسون
  جويان شندا نقشِ

معترضان  اغلبِ. پيش آغاز شد روزِ 20جنوبي تنِنهماعتراضات در 
جويان  با اين حال كه دانش. طبيعي بود جويان بودند و اين يك اتفاقِ دانش
 نشان شدندجامعه انباشته مي عمقِ كه دررا هايي توانند تضادها و تنشمي

ها را جويان هميشه نخستين واكنش شتاريخي دان چنين به صورت هم ؛دهند
اي نكته. بيني كنندها را پيشتوده توانند حركت ها مي و آن ،دهندنشان مي
 قيام،اين . معترضين است شعارهايِ يِ طبقاتي توجه است محتوايِ كه قابلِ

 گان عليه هاستثمارشد قيامِ ؛مندان ثروت فقيران است عليه قيامِ
اين  آمريكايي كه مجبور بودند بارِ يِ عادي وندانِشهر. گان هاستثماركنند

 ،شان پايين آمده است گي هزند كه استانداردهايِ ندبحران را تحمل كنند ديد
عمومي را تصاحب كردند و به  يِها ميلياردها دالر از بودجهدر حالي كه بانك

  .وپاش مشغول هستند ريخت
 با نفوذ را مورد دارانِ بانك)  آمريكايي مشهورِ كارگردانِ( مايكل مور
ها ميليون يِ گي هزند بردنِاز بين  ها مشغولِ آن« :گويداو مي. حمله قرار داد

  ».ها با اين همه ثروت باز هم راضي نيستند آن. نفر هستند
شان از گي هزند استانداردهايِ هگون هكارگر ديدند كه چ يِطبقه اقشارِ تمامِ
و  ردندك متوسط تصور مي يِ طبقه ا جزوِحتا آنان كه خودشان ر ؛بين رفت

سنديكايي است گفته  و يك فعالِ ،ش استا سال 47ه كجيمي شياين را 
من «: گويد مي برونكسدر  لينكولنسنديكايي در بيمارستان يك فعال. است

حمله قرار گرفته است  و هميشه  متوسط مورد يِ كنم كه طبقه احساس مي
  ».د افتادهتراضات اتفاق خواكاو بودم كه چه زماني اع كنج

استريت آغاز كردند و  وال اشغالِ جويان اين اعتراضات را با شعارِ دانش
هاي اين حركت پيوستند زيرا آنان نيز مشكالت و خواسته ها نيز بهسنديكا
  .جويان را درك كردند دانش

وقت  هيچ ساله كه قبالً 67يِبازنشسته يِيك فروشنده آلكس پونتون
ها را با اين سخنان خيلي يِروحيه ،ت نكرده بودكعتراضي شردر هيچ ا
اگر . خودشان را پرداخت كنند دارها سهمِ خواهم پول ن ميم« :توضيح داد

راهي  زنم و هم ميدهم و فرياد  بتوانم به هر صورتي خودم را نشان مي
  ».كنم مي

  سنديكاها نقشِ
...) ي، دلقكزومب(پوشش  ها اول سعي كردند با تمركز رويِ رسانه

اما اين  ،عادي نشان بدهند و غيرِ هيپيهايِ گروه معترضان را به عنوانِ
 ،سنديكاها به معترضين پيوستند تبليغات منفي وقتي هزاران كارگر و اعضايِ

اثر شد بالفاصله بي ،كردندنيويورك حركت مي يِ تجاريمركزِ كه به طرف. 
استريت كه وال اشغالِ نخست وقتي اعتراضات گروهي از فعالين به صورت 

وقايع  سنديكاها تنها ناظرِ. گسترش بود در حالِ ،ن شركت داشتندآمتنوع در 
كه سه را جوياني  شهر از دانش ترين سنديكاهايِبزرگ اما بعد از اعضايِ. بودند

كه به  ،خود را آغاز كرده بودند حمايت كردند يِ اعتراضي هفته پيش تجمعِ
  .مندان اعتراض داشتند ثروت يِ درصدي يك جمعيت روي و اصراف زياده

  "!طور ينم همه درصد هستيم، پس شما هونُ ما نود"
كه در ( فوليميدانِ حركت به سمت اين شعاري بود كه معترضين هنگامِ

 100يِشعبه رئيسِ ژان ساموئل سن .دادندمي )قرار دارد هال سيتيشمالِ
اتوبوس و مترو را به  ار كارگرِهز 35ونقل كه  حمل كارگارنِ سنديكايِ

حماسي  يِ پيمايي اين يك راه« :گويدچنين مي ،پيمايي فراخوانده است راه
  ».است

كند  گي مي ههزار معلم را نمايند 600كه  يگان هكنند شركتدسته از 
  .نيويورك است ايالت معلمانِ سنديكايِ

شنبه انجام  سه اي كه در روزِ هبسنديكا در مصاح يِ نماينده كارل كلن
ش از بين بردنِا استريت كه اهداف وال اشغالِ از جنبشِرا سنديكا  داد حمايت 

ماليات  پرداخت آموزش و افزايشِ در بخشِگذاري  مزدها، سرمايه يِ نابرابري
ه درصد را معلمان و كارمندان نودونُ« :اعالم كرد ،مندان بود ثروت از سويِ
  ».ها نيستند يك درصدي ها جزوِ آن .كنند گي مي هنمايند
ورد و آ ترين دست كارگران در اين اعتراضات مهم يِ يافته سازمان ركتامش
جديدي به اعتراضات  يِ سنديكاها انرژي ؛شود عطفي محسوب مي يِ نقطه

گان در  هكنند شركت شمارِ افزايشِ تر كردند و باعث يافته دادند و آن را سازمان
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اوليه از بين  نگ و مبهمِگُ كمك كرد كه پيامِمداخله سنديكاها . تجمع شدند
  .اقتصادي قرار بگيرد هايِخواسته برود و تمركز بررويِ

  پليس تخشون

 .دهنده ارزش جلو ها ديگر ممكن نبود كه اين اعتراضات را بيرسانه برايِ
عادي بودند  هايِ مريكاييآگان  هكنند واضح بود كه خيلي از شركت اين كامالً
ها  خواهان و دموكرات جمهوري داري با حمايت بازار و سرمايه مارِكه از استث

 ،بودند فستيوال آميز و به شكلِ ها خيلي مسالمت پيمايي راه .خسته هستند
جوان سعي كردند موانعي را كه از  معترضينِاز ولي وقتي شب شد برخي 

حركت ضا عوض پاي بردارند، ف نيويورك از پيشِ يِ مالي مركزِ آنان به سمت
 دولت يِ واقعي يِ رد و چهرهدر اين مرحله پليس خشونت به كار ب. شد

 مورد گير شدند و ن دستها تَ ده. داري را آشكار كرد سرمايه ارِزگ خدمت
در كه  ييهاويدئو. فلفل زده شد ها گازِ وشتم قرار گرفتند و به آن ضرب
كه يك پليس  داد نشان مي ،نتشر شدندم"استريت وال اشغالِ"رِ توييت

چند ساعت معترضين كه  در عرضِ. كرد حمله مي مردمطور با باتوم به  هچ
آميز را  مسالمت تظاهرات يِ واقعي يِ معني ،تجربه بودند ها بي بسياري از آن

  .فهميدند
  اعتراضات گسترشِ 

آتش  نااميدي مثلِ اعتراضات به نيويورك محدود نشد و اين انفجارِ
حمايت از نيويورك  يك اشغال برايِ بوستونگرفت در كشور را فرا  سراسرِ

 آن خشم عليه يِ عمومي پيامِ« :عيني نوشت يكي از شاهدانِ. غاز شدآ
 عمومي كنار گذاشته از سياسترا كه خيلي از مردم  ،كنوني بود سيستمِ

اين خشم ؛ شود سيستم ناديده گرفته مي اجتماعي از سويِ هايِ نابرابري. است
ااين اعتراضات حت حاميانِ هايِ پيام .اجتماعي هم بود و سيستمِها  بانك عليه 

  ».شد از مصر و لندن هم دريافت مي
كالً .وجود نداشت داري قبالً سرمايه سيستمِ پرسش قراردادنِ تحت 
در گرفته  و مجادالتي دهد كه مباحثات بوستني دارد نشان مي رفيقِ نظريات

  .خواهد شد منتجاليستي و انقالبي هاي سوسيايده ها آناست كه از 
   خواهانها و جمهوريهراس دموكرات

كند  استريت از اين احزاب دفاع نمي وال اشغالِ اين واضح است كه حركت
يِنشانه اوباما يِ پيروزي .هاست اين يِدوهر  و عليه نفرت گسترده بر ضد 

و ميليون ،بود بوش حكومتتغيير  د كه برايِنتآمريكا باور داش ها شهروند
ظاهرش  و همان وضعيت برخالفنشد ولي هيچ تغييري ايجاد  ،دهند ي ميأر

اما اكنون  ،اين امر شوند گي متوجه هكمي زمان الزم بود كه هم .ادامه داشت

اين نكته شدند كه آن  جامعه متوجه فقيرِ از كارگران و اقشاِر ها نفر ميليون
برخي  .مندان هستند ثروت منافعِ كه مدافعِ د بلها نيستن آن يِ احزاب نماينده

كنند تا شايد مگر امتيازاتي را  ذها سعي داشتند به اين جريان نفو از دموكرات
ها خيلي  اي بود كه از دموكرات توده ولي اين يك جنبشِ ،به چنگ آورند

 خواهانتر از جمهوري ها بيششود گفت دموكرات مي اگراتر بود و حت چپ
قدر  ها ديگر آن توده« :گويد دموكرات مي حزبِ يِيكي از اعضا .دترس دارن

گيرند  اين درست است ولي ايشان اين نكته را ناديده مي ».مانند ساكت نمي
سيستم صورت  كلِ عليهكه  خواهان بل كه اين اعتراضات نه تنها به جمهوري

ي است دار سرمايه منافعِ خواهان از اين حركت كه ضد جمهوري. گرفته است
خواهان  جمهوري يِ برجسته يِيكي از اعضا هرمان كين. طبيعي دارند نفرت

  »!خودتان است اگر كار و پول نداريد تقصيرِ« :گفت گادفادرپيتزايِ و صاحبِ
اين اعتراضات را به  نيوت گينگريچ خواهانِ يكي ديگر از جمهوري

صورتي كه اين در . دانست اوباما مي هايِ سياست يك واكنش مقابلِ عنوانِ
  .كرد داران را اجرا مي بانك يِ حامي هايِ خواه بود كه سياست جمهوري بوشِ

  كارگري نياز است به حزبِ 
اقشارِ اي است كه تمامِ گسترده در اين ميدان اعتراض يك اتحاد 

 39كم  دست .جامعه را متحد كرده است ديده و استثمارشده و مردمِ ستم
چهارشنبه در نيويورك  روزِ يِ پيمايي ري به راهكارگ هايِسنديكا و ارگان

ها  آن ترينِ ولي قوي ،ها خواب كارتون يِ اتحاديه هايي مثلِ حتا گروه پيوستند،
كاركنانِ يِ متحد و اتحاديه معلمينِ سنديكاهايي مانند مخابرات،  و  ستپ

درمان،  و  بهداشت كاركنانِ يِ سازي، اتحاديه ماشين صنايعِ كارگرانِ يِ اتحاديه
  ...و )DC37( .وهفت سي.سي.يِ دي عمومي خدمات كاركنانِ يِ اتحاديه

 ،تغيير است خواهانِ نيروهايِ پتانسيلِ يِدهنده گي نشان هاين گسترد
سنديكاها  حمايت. انتقال شود دهي و قابلِ ولي اين تجمعات بايد سازمان

آمريكا  كه كارگرانِآن شده  وقت ؛اما كافي نيست ،است يمهم شروعِ يِ نقطه
داري است از بين  ها را كه بخشِ چپِ سرمايه شان با دموكرات پيوندهاي تمامِ

اش در  وقت آن رسيده كه حزبي كارگري، كه ريشه. ببرند و مستقل بشوند
يِ  يِ جامعه هايِ زنده يِ قدرت سنديكاها است، شكل بگيرد كه بتواند همه

يِ كارگران  اي برايِ تشكيلِ حزبِ تودهكمپين . آمريكا را به خودش جذب كند
 .كند اين فكر را بين سنديكاها اشاعه بدهد دهد و سعي مي اين راه نشان مي

بينيم شروعِ تسخيرِ جامعه و سياست  هايِ نيويورك ميچيزي كه ما در كوچه
هايِ مردم را  چيزي الزم است كه بتواند احساسات و خواسته. آمريكاست

اي باشد كه جامعه بتواند از  اني دوباره ببخشد و واسطهدهي كند و ج سازمان
شايد مردمي كه ديروز  .دهي و بازسازي كند پايين به باال خود را سازمان

دانستند  خواهند، ولي دقيق مي دانستند چه مي نمي كردند دقيقاً اعتراض مي
ما شاهد يك تغييرِ مهم در . اي مهم است خواهند و اين نكته كه چه نمي

در يكايك اين . اسرِ جهان از تونس تا مصر و از مادريد تا آتن هستيمسر
اين تحوالت به كشورهايِ . اند يِ تاريخ حاضر شده ها در صحنه كشورها توده

دهد كه  داري را نشان مي كه بحرانِ جهانِ سرمايه مختلف ارتباطي ندارد، بل
به سمت يك  كند، خودش را طور كه روز را از پسِ شب نمايان مي همان

  .حركت جهاني در راستايِ انقالب نشان خواهد داد
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  !استريتمجرمِ اصلي؛ وال
 

  جيمز پِتراس
  سولماز بهرنگ: مترجم

از طرف  2011اكتبر  13وگو در  اين گفت
شود  كه از اروگوئه پخش مي راديو سنتاريو

  .است  انجام شده
امروزه موضوعات زيادي هست كه 

ن گفت، اما يكي از اش سخ شود درباره مي
ترين موضوعات امروز اعتراضاتي است كه  مهم

استريت از طرف مردمِ مبارز، در خيابانِ وال
گويند،  در پاركي كه به آن پارك آزادي مي

اين اعتراضات از طرف . برگزار شده است
نفر آغاز شد، ولي هرچه زمان  چندصد

پيوندند؛  تري به آنان مي گذرد مردمِ بيش مي
  . اند جا مستقر شده نفر در آن كنون هزارانو ا

ما بايد چه دركي از انفجارهاي  اوالً
ها و اعتراضات مدني كه  پيمايي اعتراضي و راه

استريت شروع شد داشته باشيم؟ من باور دارم كه بايد به افزايشِ  عليه وال
 يِ آخرين نظرسنجي كه هفته. يِ اكثريت مردمِ آمريكا توجه كنيم نارضايتي

مردم از شرايط اقتصادي ناراضي  80٪دهد  پيش انجام شده است نشان مي
. يِ مالي موضع دارند استريت و سرمايهآنان بر ضد وال 90٪هستند و تقريبا 

بايد اين را هم اضافه كنم كه هيچ تشكيالتي مسئولِ اين اعتراضات نيستند؛ 
مي كه تا االن مرد. هايِ كوچكي شكل گرفته است كه برعكس، از گروهبل

يِ بزرگي دارند و ناگهان اين مردم شروع  گي سكوت كرده بودند، سرخورده
در آغازِ اعتراضات، . استريت شكل دهندكردند كه كمپينِ اعتراض را در وال

شتمِ  و  وقتي مردم از پارك آزادي بيرون آمدند، پليس به ضرب
ين باعث خشمِ گير كرد و ا گان پرداخت و تعدادي را دست تظاهركننده

هفته،   اين باعث شد كه بعد از يك. شهروندانِ نيويورك شد و جلبِ توجه كرد
توانيم بگوييم كه در عرضِ اين  مي. گان افزايش پيدا كنند كننده تعداد تظاهر

راني از  پروسه تمامِ سنديكاهايِ معلمان و كاركنانِ دولت و كارگرانِ اتوبوس
 پلِ بروكليناي كه رويِ  پيمايي ان نفر به راهاعتراضات حمايت كردند و هزار

آميز در اين پلِ مهمي كه  يِ مسالمت پيمايي پليس به اين راه. بود، پيوستند
معترض  700كند حمله كرد و بيش از  را به هم وصل مي بروكلينو  منهتن
  .گير كرد را دست

نون تمامِ سنديكاهايِ بزرگ كشور از اين اعتراضات حمايت كردند و تاك
فكران و هنرمندانِ هاليوود و سرانِ  گان، روشن چون نويسنده بسياري هم

كنفدراسيونِ سنديكاهايِ كارگران اعالم كردند كه از اين اعتراضات حمايت 
سوزي  چون يك آتش ثيري همأشود گفت كه اين اعتراضات ت مي. كنند مي

گسترشِ اين  ثيرات اين اعتراضات اين است كه باعثأيكي ديگر از ت. داشت
و  آنجلسلوس، فرانسيسكو سانخصوص به شهرهايي مثلِ  اعتراضات، به

يِ مالي سازمان داده  شد، كه اعتراضات خودشان را عليه سرمايه بوستون
استريت وجود ندارد، اما مراكزِ درست است كه در هر شهري وال. بودند
اكنون . قرار گرفتنداي است كه به آن ارتباط دارند و هدف آن اعتراضات  مالي

  مان نسبت به كليت اين حوادث چه باشد؟ بايد ديدگاه
استريت نيز نشانه و  من باور دارم كه حتا نامِ وال

به عنوانِ مثال . هايِ آمريكاست يِ كژي سمبلِ همه
جا  اين. شدنِ اقتصاد است يِ مالي استريت نماينده وال

ي ت سلطهها و منابعِ دولتي تح گذاري كنترلِ سرمايه
هايِ  يِ مالي است كه با ضرررساني به بخش سرمايه

دهد و استخدام  يِ اقتصاد را تغيير مي توليدي، ويژگي
  .كند نيروي كار و صنعت را تخريب مي

هايِ  ترين نابرابري يِ بزرگ استريت نماينده وال دوماً
در منهتن يك  در نيويورك و مخصوصاً. كشور است

كنند؛ يعني  ا كنترل ميمنابع ر 60٪درصد مردم، 
اي كه در  اي كه در منهتن است از نابرابري نابرابري

گواتماال و برزيل و تمامِ كشورهايِ غربي هست نيز بدتر 
  .استريت اين است يك دليلِ ديگرِ خشم عليه وال. است

ثيري كه دارد و أاستريت به دليلِ ت در عينِ حال وال
يِ فساد  كند، ريشه مينِ مالي ميأي را تهايِ انتخابات كه كمپين به دليلِ اين

هايِ مالي كه در نيويورك هستند رفتارهايِ تهديدآميزي  حتا شركت. است
چون انتقال به مكانِ ديگري،  با مواردي هم. برايِ كسبِ معافيت مالياتي دارند
. كنند تا از معافيت مالياتي برخوردار شوند مسئولينِ ايالت را تهديد مي

به خاطرِ . ها را دارند يِ امتيازدهي به اين شركت هتن گويي مسابقهحاكمانِ من
شود كاهش مالياتي نيز ايجاد  دارانِ بزرگ داده مي هايي كه به سرمايه معافيت

 يكي از موارد. كند يِ متوسط فشار وارد مي شود، كه به مردمِ طبقه مي
دارو را تصاحب هايِ بخشِ  يِ مالي اين است كه بهره يِ سرمايه ثيرگذاريأت

هايِ دارويي برايِ تحت  طبقِ خبري كه امروز دريافت شد، شركت. كنند مي
ها و محدودكردنِ نرخِ سود، بعضي از داروهايِ مورد  داشتنِ قيمت كنترل نگه

هايِ بزرگ نيويورك و  كنند؛ به همين دليل در بيمارستان نياز را توليد نمي
بود دارو، خريد دارو به صورت  برايِ كم شهرهايِ ديگر برايِ يافتنِ راه حل

كه  استريت دارد؟ چون ربطي به وال شود؛ حاال اين چه كوپني انجام مي
ها هستند كه  آن. استريت هستند يِ وال هايِ مالي نِ اصلي، شركتادار سرمايه

اگر ببينند نرخِ سود به . كنند ها انتقاد مي گذاري و قيمت هايِ سرمايه از ماليات
كه در  ن دليل است يكنند و به هم شان نيست توليد دارو را متوقف مي نفع

شان ضروري است،  سطح آمريكا، مردم داروهايِ اصلي را كه برايِ حيات
استريت در  يِ اين اعتراضات عليه وال گي شود گفت كه همه پس مي. يابند نمي

كند و  ب مييِ مالي، به خود جذ سطح جامعه، همه را به غير از بخشِ سرمايه
يِ مالي در  اند كه سرمايه ها دارند؛ چرا كه متوجه گي خشمي عليه بانك همه

هايِ دولت، از جمله سياست توليد و توزيع دارو و يا معامالت  تمامِ سياست
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يِ مردمِ  يِ همه اين اعتراضات مركزِ جاذبه. ملكي تعيين كننده است
  .ض هستندگيني است كه نسبت به وضعيت موجود معتر خشم

ها و  يِ مالي به هر دو جناحِ دموكرات سرمايه ها، عالوه بر اين
كند و اين باعث  كند و هر دو طرف را خريداري مي ها كمك مي خواه جمهوري

شود كه مردم راهي جز به خيابان آمدن نداشته باشند و اولين بار در  مي
ها و معترضين شود كه سنديكاها و اعضايِ سنديكا استريت اين باعث مي وال

  .استريت گرد هم آيند بار روزِ چهارشنبه در وال براي اولين
آوردنِ  دست كس از به هيچ. آميز هستند ها مسالمت پيمايي اما هنوز اين راه

زند، ولي اين يك نمايشِ قدرت است كه عملكرد  استريت حرفي نمي وال
با . ار مهم استدهد، و به همين دليل بسياستريت را مورد هدف قرار مي وال

ها سعي دارند توجه را به حداقل كاهش دهند اما اين  اين حال كه رسانه
وگوها و  يِ اين موضوع، گفت درباره. گذارد ثير ميأاعتراضات در تمامِ كشور ت
شود و برخي از خبرها اين اعتراضات را ناديده  خبرهايِ كمي منتشر مي

يِ آمريكاست،  يِ اصلي بررسانيكه مركزِ خ) CNN(. ان.ان.گيرند؛ حتا سي مي
بينند، از ترسِ  ضان را ميتربا اين حال كه از مركزِ خودش خيلي راحت مع

يِ مصاحبه با  نگاران اجازه كه معترضان افزايش پيدا كنند به روزنامه اين
گونه نيستند، ولي برخي از  ها اين يِ رسانه البته همه. دهد معترضان را نمي

دهند توسط پليس سركوب  ن اخبار را پوشش مينگاران كه اي روزنامه
هم . نگاران تحت فشار هستند توان گفت روزنامه شوند و حتا مي مي

. گي دارند استريت وابسته ها و هم اوباما به وال خواهان و هم دموكرات جمهور
. استريت بود اش در وال ماه پيش برايِ كمپينِ انتخاباتي اوباما يك
استريت  ست كه مناسبات قوي با وال هايِ طوالني خواهان هم سال جمهوري

ها  آن. كنند داران هر دو طرف را حمايت مي ترين سرمايه دارند، اما مهم
استريت منفعت دارند، به همين دليل  پذيرند كه هر دو حزب برايِ وال مي

يِ سنديكا  حتا بوروكراسي. مردم مجبور شدند كمپينِ اعتراضي برگزار كنند
كه سنديكاها در  بعد از آن همه پولي . كند ها را احساس مي تودههم فشارِ 

سنديكا شروع به حمايت از اين تجمعات   يِ جيبِ اوباما ريختند بوروكراسي
سنديكا اين تجمعات را نه برايِ پيگيري منافع خود،   يِ بوروكراسي. كردند

عتراضات را خواهند ا بينند و مي كه برعكس خودشان را در طرف اوباما مي بل
. كنند اين كارِ مفيدي است خواهان هدايت كنند و احساس مي عليه جمهوري

تر از  استريت بيش يِ قبلي از وال كه اوباما در كمپينِ انتخاباتي اما اين
ِي سنديكا و  خواهان پول گرفته بود باعث يك تضاد بينِ بوروكراسي جمهوري

كند كه از  ك فشار احساس مييِ سنديكا ي خود سنديكا شد، از طرف بدنه
استريت حمايت كنند و از طرف ديگر با اين حال كه آن پايه عليه  اشغالِ وال

ها حمايت  چنان از دموكرات گين است، سنديكا هم مدارانِ خشم تمامِ سياست
مداران  كه در آمريكا اعتبارِ سياست دهد نشان مي هايِ اخير نظرسنجي. كند مي

تر  داران حمايت خود را بيش سرمايه. ضعيف بوده استهميشه خيلي پايين و 
در صد مردم احساس  80٪كه امروز  تر اين از دست دادند و از هم مهم

هايِ بانكي  با سياست 10٪شوند و تنها  گي مي كنند كه در كنگره نماينده نمي
  .موافق هستند
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استريت و با فراخوان حمايت از جنبش اشغال والدر  2011اكتبر  15وز ر
گران نيويوركي، بسياري از شهرهاي آمريكا، اروپا و ديگر نقاط جهان شاهد اشغال

طور هشهر ب 100در آمريكا بيش از . پيمايي و اشغال مراكز شهري بودندبرپايي راه
د و با پليس هاي اداري شهرهاي خود را اشغال كردنزمان مراكز مالي و خيابانهم

كرد و كيفيت مبارزات در اروپا وضعيت فرق مي. گر به مبارزه برخواستندسركوب
  . در كشورهاي گوناگون تفاوت آشكار داشت

. راه بودها با آتش و خون همايتاليا و يونان كشورهايي بودند كه مبارزات در آن
هاي پليس زخميچنان با پليس به زد و خورد پرداختند كه تعداد جوانانِ رم آن

هاي زيادي از جمله چندين ماشين پليس به آتش ماشين. نيز بسيار باال بود
شهرهاي ديگر ايتاليا نيز بيش و كم درگير مبارزه بودند ولي با سطحي . كشيده شد

هاي راست رهبران وضعيت اقتصادي حساس ايتاليا و سياست. تربه مراتب پايين
هاست درگير آتن شهري كه ماه. رسانده است ي حاديآن خشم مردم را به مرحله

مبارزات خياباني است هم اشغال شد و هم ميدان زد و خورد شديد جوانان و 
شود ي اروپا كه بر يونان تحميل ميكشي اتحاديههاي رياضتسياست. پليس بود

ناكي براي مردم ايجاد كرده و بار مضاعفي بر دوش اقشار تحتاني و وضعيت اسف
ن يوناني گذاشته است و اعتراضات در يونان در ابعاد ديگري به نسبت ساير كارگرا

  .شودكشورهاي اروپايي دنبال مي
هاي قبل بود و جمعيت زيادي ميدان خورشيد در اسپانيا وضعيت به مانند ماه

اما نقطه. را اشغال كرده بودند... مادريد و ميادين شهرهاي بزرگي مثل بارسلونا و 
رهبر و بيي بياين مبارزه در اسپانيا همان هژموني تفكرات مبارزهي ي شكننده

ي جنبش موازي و بدون رهبري كماكان خنثي تشكل است و دستان باال به نشانه
  .گر استي بزرگ را نمايانبودن اين مبارزه

ال فعالين سنديكايي و كارگري سازماندهي خوبي داشتند و به خوبي غدر پرت
  .لت خشم مردم را كنترل كردنددر همكاري با دو

اي ي جانانهدر چندين شهر آلمان مبارزه. در شمال اروپا وضعيت متناقض بود
در برلين خشونت پليس اوج گرفته بود در حالي كه . ميان مردم و پليس برقرار بود

جوانان ايراني مبارز هم در اين . ي حادي در جريان بوددر فرانكفورت هم مبارزه
  .ي پليس آلمان محفوظ نماندندر فعال داشتند و از حملهمبارزه حضو

هاي در بروكسل هم مبارزه با هژموني نيروهاي آنارشيست و حضور چپ
بلژيك هم در اين مبارزه حضور  ـي جوانان ايراني كميته. راديكال جريان  داشت

  .فعال داشت
دتاً به هاي ديگري و عمدر دانمارك، سوئد، هلند و سوئيس مبارزه به شكل

هاي اروپا يادآور پيمايياي كه بايد در مورد راهاما نكته .پيمايي دنبال شدشكل راه
هب مثالً. شدست كه در كشورهاي مختلف شعارهاي مختلفي سر داده ميشد اين

در اسپانيا و شعار  "دموكراسي مستقيم و دموكراسي حاال"طور مشخص شعار 
در  در ايتاليا و بلژيك و بخشاً "ر انتهاي راهانقالب راه رهايي، سرمايه داري د"

اين تفاوت در شعارها هم به وضعيت خود اين كشورها . شدآلمان سر داده مي
  . بستگي دارد و هم به سطح حضور نيروهاي آلترناتيو فعال در مبارزات

ي حضور نسل تازه. در آمريكاي جنوبي اوج مبارزات در سانتياگوي شيلي بود
. استرو كردهههاي جديدي روبچالشبا راديكال در شيلي دولت را  مبارزان چپ و

ي شيلي كرد انترناسيوناليستي اين نسل تفاوت آن را با نسل راديكال گذشتهروي
شاهد برپايي در توكيو و چند شهر در آسياي جنوب شرقي هم . كندبرجسته مي

  )23هاي صفحه چند عكس از اين مبارزات در  انت(. تظاهرات حمايتي بوديم


