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  !استريتمجرِم اصلی؛ وال
 

  .است شود انجام شده   که از اروگوئه پخش میراديو سنتاريو از طرِف ٢٠١١بر و اکت١٣وگو در  اين گفت

ترين موضوعات امروز اعتراضاتی  اش سخن گفت، اما يکی از مھم شود درباره امروزه موضوعاِت زيادی ھست که می

اين . گويند، برگزار شده است استريت از طرِف مردِم مبارز، در پارکی که به آن پارِک آزادی میاست که در خياباِن وال

نفر  پيوندند؛ و اکنون ھزاران تری به آنان می گذرد مردِم بيش  آغاز شد، ولی ھرچه زمان میاعتراضات از طرِف چندصد نفر

  . اند جا مستقر شده در آن

استريت شروع شد داشته  ھا و اعتراضاِت مدنی که عليه وال ئیپيما  ما بايد چه درکی از انفجارھای اعتراضی و راهاوالً 

 پيش انجام شده ۀآخرين نظرسنجی که ھفت.  توجه کنيمامريکا اکثريِت مردِم ی نارضايتباشيم؟ من باور دارم که بايد به افزايشِ 

 مالی ۀاستريت و سرماي ضِد واله آنان ب٩٠٪ مردم از شرايِط اقتصادی ناراضی ھستند و تقريبا ٨٠٪دھد  است نشان می

ھاِی  عکس، از گروهه که بت نيستند؛ بلوِل اين اعتراضاؤھم اضافه کنم که ھيچ تشکيالتی مسبايد اين را . موضع دارند

 بزرگی دارند و ناگھان اين مردم شروع کردند یگ مردمی که تا االن سکوت کرده بودند، سرخورد. کوچکی شکل گرفته است

 به پوليسدر آغاِز اعتراضات، وقتی مردم از پارِک آزادی بيرون آمدند، . استريت شکل دھندکه کمپيِن اعتراض را در وال

گير کرد و اين باعِث خشِم شھرونداِن نيويورک شد و جلِب توجه  گان پرداخت و تعدادی را دست  و شتِم تظاھرکنند ضرب

م که در عرِض اين پروسه تماِم ئيتوانيم بگو می. گان افزايش پيدا کنند کنند ھفته، تعداِد تظاھر اين باعث شد که بعد از يک . کرد

ی که ئيپيما رانی از اعتراضات حمايت کردند و ھزاران نفر به راه لت و کارگراِن اتوبوسسنديکاھاِی معلمان و کارکناِن دو

 را به ھم وصل بروکلين و منھتنآميز در اين پِل مھمی که   مسالمت ئیپيما  به اين راهپوليس.  بود، پيوستندپِل بروکلينروِی 

  .گير کرد  معترض را دست٧٠٠کند حمله کرد و بيش از  می

فکران و  گان، روشن چون نويسند ديکاھاِی بزرگِ کشور از اين اعتراضات حمايت کردند و تاکنون بسياری ھمتماِم سن

شود گفت  می. کنند ھنرمنداِن ھاليوود و سراِن کنفدراسيوِن سنديکاھاِی کارگران اعالم کردند که از اين اعتراضات حمايت می

يکی ديگر از تأثيراِت اين اعتراضات اين است که باعِث گسترشِ . سوزی داشت چون يک آتش که اين اعتراضات تأثيری ھم
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 شد، که اعتراضاِت خودشان را بوستون و آنجلسلوس، فرانسيسکو سان مثِل ئیخصوص به شھرھا اين اعتراضات، به

ی است که به آن يت وجود ندارد، اما مراکِز مالياستردرست است که در ھر شھری وال.  مالی سازمان داده بودندۀعليه سرماي

 مان نسبت به کليتِ اين حوادث چه باشد؟  اکنون بايد ديدگاه. ارتباط دارند و ھدِف آن اعتراضات قرار گرفتند

 

 ۀاستريت نمايند به عنواِن مثال وال. ستامريکاھاِی   کژیۀاستريت نيز نشانه و سمبِل ھم من باور دارم که حتا ناِم وال

ِی مالی است که با ضرررسانی به  سرمايهۀ ھا و منابِع دولتی تحت سلط گذاری جا کنترِل سرمايه اين. شدِن اقتصاد است مالی

  .کند دھد و استخدام نيروی کار و صنعت را تخريب می ر میيي اقتصاد را تغیھاِی توليدی، ويژگ بخش

ر منھتن يک درصد مردم، در نيويورک و مخصوصاً د. ھاِی کشور است ترين نابرابری  بزرگۀاستريت نمايند  والدوم

ی که در گواتماال و برزيل و تماِم کشورھاِی کنند؛ يعنی نابرابريی که در منھتن است از نابرابري ا کنترل می منابع ر٪۶٠

  .استريت اين است يک دليِل ديگِر خشم عليه وال. غربی ھست نيز بدتر است

 فساد ۀکند، ريش ھاِی انتخاباتی را تأميِن مالی می که کمپين ِل ايناستريت به دليِل تأثيری که دارد و به دلي در عيِن حال وال

با مواردی . ھاِی مالی که در نيويورک ھستند رفتارھاِی تھديدآميزی براِی کسِب معافيِت مالياتی دارند حتا شرکت. است

 ئیحاکماِن منھتن گو.  برخوردار شوندکنند تا از معافيِت مالياتی وليِن ايالت را تھديد میؤچون انتقال به مکاِن ديگری، مس مھ

شود کاھش مالياتی نيز  داراِن بزرگ داده می  که به سرمايهئیھا به خاطِر معافيت. ھا را دارند  امتيازدھی به اين شرکتۀمسابق

ھاِی   مالی اين است که بھرهۀ سرمايئیيکی از موارِد تأثيرگذار. کند  متوسط فشار وارد میۀشود، که به مردِم طبق ايجاد می

ھا  داشتِن قيمت  براِی تحِت کنترل نگهئیھاِی دارو طبِق خبری که امروز دريافت شد، شرکت. کنند بخِش دارو را تصاحب می

ھاِی بزرگِ نيويورک  کنند؛ به ھمين دليل در بيمارستان و محدودکردِن نرِخ سود، بعضی از داروھاِی مورِد نياز را توليد نمی

ربطی به  شود؛ حاال اين چه بوِد دارو، خريِد دارو به صورِت کوپنی انجام می ھرھاِی ديگر براِی يافتِن راِه حل براِی کمو ش

ھاِی  ھا ھستند که از ماليات آن. استريت ھستند  والیھاِی مال داراِن اصلی، شرکت که سرمايه استريت دارد؟ چون وال

کنند و به ھمين دليل  شان نيست توليِد دارو را متوقف می اگر ببينند نرِخ سود به نفع. دکنن ھا انتقاد می گذاری و قيمت سرمايه

شود گفت که  پس می. ابنديی شان ضروری است، نم ، مردم داروھاِی اصلی را که براِی حياتامريکاکه در سطح  است 

کند و  ب می مالی، به خود جذۀرماياستريت در سطح جامعه، ھمه را به غير از بخِش س  اين اعتراضات عليه والیگھم

ھاِی دولت، از جمله سياسِت توليد و   مالی در تماِم سياستۀاند که سرماي ھا دارند؛ چرا که متوجه گی خشمی عليه بانکھم

گينی است که نسبت به   مردِم خشمۀ ھمۀاين اعتراضات مرکِز جاذب. ن کننده استييتوزيع دارو و يا معامالِت ملکی تع

  .موجود معترض ھستندوضعيتِ 
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کند و ھر دو طرف را خريداری  ھا کمک می خواه ھا و جمھوری  مالی به ھر دو جناِح دموکراتۀھا، سرماي عالوه بر اين

شود که  استريت اين باعث می شود که مردم راھی جز به خيابان آمدن نداشته باشند و اولين بار در وال کند و اين باعث می می

  .استريت گرِد ھم آيند بار روزِ چھارشنبه در وال ن برای اوليناھا و معترض سنديکاسنديکاھا و اعضایِ 

زند، ولی اين يک نمايشِ  استريت حرفی نمی آوردِن وال دست کس از به ھيچ. آميز ھستند ھا مسالمت ئیپيما اما ھنوز اين راه

ھا  با اين حال که رسانه. ليل بسيار مھم استدھد، و به ھمين داستريت را مورد ھدف قرار می قدرت است که عملکرد وال

وگوھا   اين موضوع، گفتۀدربار. گذارد سعی دارند توجه را به حداقل کاھش دھند اما اين اعتراضات در تماِم کشور تأثير می

زِ که مرک) CNN. (ان.ان.گيرند؛ حتا سی شود و برخی از خبرھا اين اعتراضات را ناديده می و خبرھاِی کمی منتشر می

که معترضان  بينند، از ترِس اين ست، با اين حال که از مرکِز خودش خيلی راحت معترضان را میامريکا ی اصلیخبررسان

گونه نيستند، ولی برخی از  ھا اين  رسانهۀالبته ھم. دھد  مصاحبه با معترضان را نمیۀنگاران اجاز افزايش پيدا کنند به روزنامه

نگاران تحت  توان گفت روزنامه شوند و حتا می  سرکوب میپوليسدھند توسط  را پوشش مینگاران که اين اخبار  روزنامه

ماِه پيش براِی کمپيِن  اوباما يک. گی دارنداستريت وابست  ھم اوباما به والھا و خواھان و ھم دموکرات ھم جمھور. فشار ھستند

استريت دارند، اما  ست که مناسباِت قوی با وال ا نیھاِی طوال خواھان ھم سال جمھوری. استريت بود اش در وال انتخاباتی

استريت منفعت دارند، به  پذيرند که ھر دو حزب براِی وال ھا می آن. کنند داران ھر دو طرف را حمايت می ترين سرمايه مھم

بعد . کند  احساس میھا را  سنديکا ھم فشاِر تودهیحتا بوروکراس. ھمين دليل مردم مجبور شدند کمپيِن اعتراضی برگزار کنند

.  سنديکا شروع به حمايت از اين تجمعات کردند یکه سنديکاھا در جيِب اوباما ريختند بوروکراس از آن ھمه پولی 

بينند و  عکس خودشان را در طرِف اوباما میه که ب  سنديکا اين تجمعات را نه براِی پيگيری منافع خود، بل یبوروکراس

که اوباما در  اما اين. کنند اين کاِر مفيدی است خواھان ھدايت کنند و احساس می  جمھوریخواھند اعتراضات را عليه می

 سنديکا و یخواھان پول گرفته بود باعِث يک تضاد بيِن بوروکراس تر از جمھوری استريت بيش  قبلی از والیکمپيِن انتخابات

استريت حمايت کنند و از طرِف ديگر با  ز اشغاِل والکند که ا  سنديکا يک فشار احساس میۀخوِد سنديکا شد، از طرِف بدن

ھاِی  نظرسنجی. کند ھا حمايت می چنان از دموکرات گين است، سنديکا ھم مداراِن خشم اين حال که آن پايه عليه تماِم سياست

ران حمايت خود را دا سرمايه. ن و ضعيف بوده استئيمداران ھميشه خيلی پا  اعتباِر سياستامريکادھد که در  اخير نشان می

شوند و تنھا  گی می کنند که در کنگره نمايند  در صِد مردم احساس نمی٨٠٪که امروز  تر اين تر از دست دادند و از ھم مھم بيش

  .ھاِی بانکی موافق ھستند  با سياست١٠٪

 ۵: راديکال شماره


