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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 ۴٢نشريه پيشرو شماره 

 ٢٠١٢ مارچ ١۴

  !والستريت را ويران بايد کرد
  

ت و شھرھای بزرگ امريکا را درنور ديده اس» جنبش اشغال والستريت«از چندی بدينسو حرکتی موسوم به 

انعکاس وسيع تالش ھای اين حرکت در رسانه ھای منتقد دولت ھای سرمايه داری غرب نشان می دھد که افراد و 

که در مرفه ترين کشور  اين حرکت از جھاتی واقعاً جدی است مثالً اين. جريان ھای متعددی ھم به آن اميد بسته اند

 با وجود ھمه تلخ کامی ستم کشان و ،ثانياً . رد صورت می گي،جھان که بزرگ ترين فاصلۀ طبقاتی را دارد

 امريکا خالف کشورھائی نظير فرانسه و يونان و انگلستان شاھد کمترين روحيۀ مقاومت و عصيان ،محرومان

  .طبقات نادار جامعه بوده است

اھمگون و نيروھای اجتماعی ن»  فيصد ھستيم٩٩ما «و » والستريت را اشغال کنيد«اين حرکت با دو شعار اصلی 

» اشغال والستريت«مھم ترين مشخصۀ . ليونر ھاليود تا محصالن به ستوه آمده پا به ميدان گذاشتياز ستاره ھای م

خصوص ورشکست شدن نھادھای مالی و ه شکل گيری اين حرکت پس از تداوم بحران اقتصادی امريکا و ب

ی قيد و شرط والستريت بر اقتصاد امريکا در به ھمين دليل ھم اعتراض در برابر تسلط ب. اعتباردھی امريکا است

در آستانۀ ورشکست شدن قسمت اعظم بانک ھا، دولت امريکا با تزريق . محراق فعاليت اين حرکت باقی مانده است

دولت امريکا که در شعار، سنِگ . بيش از يک تريليون دالر به دست آمده از ماليات به کمک اين بانک ھا شتافت

و بانک جھانی بر ) آی ام اف( سينه می زند و ھميشه آن را از طريق صندوق بين المللی پول بازار آزاد را به

 و در عمل با خصوصی کردن ثروت و اجتماعی کردن فقر حامی سرسخت ،کشورھای فقير  تحميل کرده است

ور زراعت سرمايه ليارد دالر به سرمايه دارانی سوبسيد می پردازد که در سکتيشرکت ھا بوده است، روزانه نيم م

 نظامی تمامی ۀ بودجۀاز طرف ديگر مليتاريزم امريکا که بودجه اش به تنھائی از مجموع. گذاری کرده اند

 امريکا که بالغ بر يک تريليون دالر می گردد، ۀکشورھای جھان بيشتر است و سود حاصله از مصرف نظامی ساليان

آنچه نصيب کارگران و محرومان جامعۀ امريکا می گردد کشته به جيب کمپنی ھای اسلحه سازی و امنيتی می رود، 

اين مليتاريزم، امريکا را به حامی دولت ھای ضد . شدن فرزندان شان در جنگ ھای توسعه طلبانۀ امريکا است

مردمی مبدل کرده و از ھر شش وتوی اياالت متحده در شورای امنيت ملل متحد، پنج آن در دفاع از حکومت ھای 

دولت امريکا در حالی که جامعۀ مدنی و انجويزم را به مثابۀ سوغات . راتيک و سرکوبگر بوده استضد دموک
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امريکائی در کشورھای عقب مانده ترويج می دھد تا توانسته است اتحاديه ھای کارگری را که به معيشت کارگران 

  .و بيکار شدگان می رسد در داخل امريکا نابود کرده است

است که با وجود پيچيدگی و وسعت بحران اقتصادی جاری امريکا که پس از بحران اقتصادی دھۀ باور کلی بر اين 

نه تنھا .  امريکا و غرب، اين بحران را پشت سر خواھد گذاشت، بزرگترين بحران اقتصادی اين کشور است١٩٣٠

را به فرصتی برای ثروت اين، بلکه کاپيتاليزم امريکا در فقدان جنبش ھای کارگری و بديل سياسی اين بحران 

. لياردرھای جھان را دارا می باشدياندوزی مبدل کرده است و ثروتمندتر شده است و امريکا امروز باالترين رقم م

ھمان طوری که اين بحران ھم نشان داد، دم و دستگاه تبليغاتی کاپيتاليزم با ظاھر شدن اولين نشانه ھای بحران 

ی، وجود بحران را انکار کرد و آن را مشکالت مقطعی و گذرا خواند اما وقتی اقتصادی در نھادھای مالی و رھن

بحران به جائی رسيد که نمی شد ديگر آن را ناديده گرفت، دامنۀ بحران را چنان وسيع و در ساحاتی جلوه داد که 

سانی را فراھم واقعاً در آن بحران وجود نداشت، و به اين بھانه زمينۀ خصوصی سازی خدماتی از قبيل پسته ر

  .ساخت

اصالً کابوسی برای نظام سرمايه داری نبوده است و » اشغال والستريت«تا جائی که ديده شده حرکت اعتراضی 

لياردر امريکائی نيز بھره مند بوده و منعکس کنندۀ تضادھا ميان سرمايۀ يحتی گفته می شود که از حمايت چندين م

پس بجا خواھد بود اگر به عنوان مھم .  ھم اين حرکت را مؤثر دانسته استجيمی کارتر. مالی و سرمايۀ توليدی است

ترين سؤال پرسيده شود که معترضان چرا نيويارک را برای آغاز و تمرکز اعتراضات خويش انتخاب کردند؟ آيا به 

ر با خيابان که اين شھ اين دليل است که نيويارک شھر زردترين شيطان و نماد عريان سرمايۀ بی رحم است يا اين

 مسلط ترين بخش سرمايه يعنی سرمايۀ مالی است؟ نيويارک مرکز سيستم بانکداری و سرمايۀ مالی، نمادش والستريت

محل بازار بورس امريکا و مقر شرکت ھائی از قبيل جی پی مورگان چيس، سيتی گروپ، مورگان ستنلی، مريل 

و راکفلرھاست که با آبلۀ دست و عرق جبين صدھا ھزار لينچ و ليمن برادرز است و بھشت روی زمين مورگان ھا 

   .مھاجر اروپائی و آسيائی آباد گشته است

در حالی که سرمايه داری امريکا کماکان با بحران موجود دست و پنجه نرم می کند و آرام آرام نشانه ھائی از کمتر 

ين مدت با مبارزۀ جدی و اعتراضات سازمان يافته از سوی تھی اشدن رکود اقتصادی به چشم می خورد، اما در

دولت امريکا که به مثابۀ پاسدار منافع شرکت ھای بزرگ انحصاری دارای منظم . دستان جامعه مواجه نشده است

با » اشغال والستريت«ترين و مجھزترين دولت و ماشين سرکوب و تطميع و دستگاه تبليغاتی وسيع است، در وجود 

 در موردی ھم  »اشغال والستريت«ھرچند که . رو است که به نداشتن رھبری واحد مباھات می کنده انی روبجري

 وقتی معترضان بيرق امريکا را که بی شبھه نماد قلدری است در شھر آکلند  حاکی از آگاھی و قاطعيت بود، مثالً 

از دورۀ رياست جمھوری جورج بوش .  کردند سيلی جانانه به روی سردمداران شووينيست امريکا حواله،آتش زدند

ھمچنين موضع گيری صريح . پدر و ميراث خوار رونالد ريگان به آتش کشيدن بيرق امريکا عين ارتکاب جرم است

 ضد جنگ ھای امريکا در اقصی نقاط جھان بخش اليتجزای اين حرکت بوده است چون بانکداران نيويارک در ه ب

   .سود را از جنگ افروزی ھای واشنگتن می برندتبانی با پنتاگون بيشترين 

اشغال «که سر دادن شعار  اول اين: نھايت مھم نشاندھندۀ برداشت انحرافی اين حرکت استألۀ اما دو مس

و پويای قرن ھجدھم است، زمانی که کاپيتاليزم نيروی پيشرو » پاک و ستره«آرزوی احيای کاپيتاليزم » والستريت

لرزان فيوداليزم را ويران کرد و از طرف ديگر نوعی تالش برای جدا دانستن سرمايۀ مالی بود که برج و باروی 

خصوص ه اقشار متعدد جامعه و ب. از بدنۀ کاپيتاليزم و قرار دادن آن در مقابل سرمايه ھای توليدی و تجاری است
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الی تاخته چون بدون داشتن قشر خرده بورژوازی به عنوان مبلغ اصلی کاپيتاليزم ھميشه بر نھادھای سرمايۀ م

ھمچنين » والستريت را اشغال کنيد«شعار . پشتوانه و تنھا با ارائۀ اعتبارات سود می جويد و بی قاعده بازی می کند

اين سؤال را بی جواب می گذارد که با مشت آھنين کاپيتاليزم مثل پنتاگون چه بايد کرد؟ مبلغان سرسخت سرمايه 

بوسه زده اند، اما دانسته فراموش می کنند که به قول معروف » دست نامرئی بازار«ر داری در دوصد سال گذشته ب

  .عمل می کند.. و آھنين پنتاگون و ناتو از آستين اين دست نامرئی، در حقيقت مشت 

می رسيم که ھمه مرزھا و فاصله ھای »  فيصد ھستيم٩٩ما «از اين که بگذريم به شعار عامه پسند و مردم فريب 

ين شکی نيست که سی و سه فيصد ثروت امريکا در تصاحب يک فيصد ادر. تی را مسخ و مخدوش می کندطبقا

 فيصد متباقی فوراً شامل ٩٩ثروتمند فوق العاده يا سوپر ِرچ امريکا است اما درک اين واقعيت ھم دشوار نيست که 

ثروتمندان . در جامعه سود می برنداردوگاه تھی دستان نمی گردند بلکه به نسبت ھای متفاوت از ثروت موجود 

غارتگر برای تداوم بخشيدن به غارتگری به دستگاه پوليس و زندان و اردو و محاکم و دستگاه ھای تبليغاتی و 

ين بخش کار می کنند حامی منافع اآموزشی مثل رسانه ھا، پوھنتون ھا، مکاتب و کليساھا نياز دارند و افرادی که در

ين روزھا محکمه ای مضحک در ايالت نيو مکسيکوی امريکا، ادر. ی از تھی دستان جامعهثروتمندان اند نه جزئ

زنی را به اتھام دزديدن يک کدو به ارزش دو دالر محاکمه می کند، تنھا اين زن از جمله تھی دستان است نه پوليس 

    .و قاضی و زندانبان

ا ادبيات شان رنگ و بوی فرا طبقاتی داشته باشد و تالش می ورزند ت» اشغال والستريت«در ھمين راستا معترضان 

بدون اشاره به تخاصم طبقاتی ميان اقشار و طبقات اجتماعی عمدتاً از ادبيات حاکم بر جامعۀ امريکا استفاده می کنند 

 می تواند اين سختکوش. سختکوش تمجيد می شودکه در آن به جای زحمتکشان و محرومان از امريکائيان 

م باشد که برای ثرورت اندوزی شب از روز نشناسد يا ھم وزير دفاع در آستانۀ حمله به افغانستان يا لياردری ھيم

. اما زحمتکش کسی است که برای تھيۀ حداقل مايحتاج بايد حداکثر نيرو و توان خود را به ثروتمندان بفروشد. عراق

ی شود، اين دو اردوگاه با ھم متخاصم اند نه از ھمينجاست که وقتی جامعه به دو اردوگاه حاکم و محکوم تقسيم م

  .ھمسايه

 به اين طرف بزرگ ترين اقتصاد و نيروی نظامی جھان است و حداقل سه بحران بزرگ ١٨٨۵امريکا از سال 

اين کشور . اقتصادی را پشت سر گذاشته، و پيوسته بر تعداد پايگاه ھای نظامی خويش در سراسر جھان افزوده است

مجموعۀ قروض خارجی اين کشور با اجتماع .  يک روز را ھم بدون جنگ پشت سر نگذاشته استدر طول تاريخش

با اين ھمه با آموختن از تجارب انقالب ھای بزرگ قرن بيستم، زنجير . بيمارش به پانزده تريليون دالر  می رسد

اين حلقه ھای ضعيف در چنين قدرت عظيم نظامی و اقتصادی بايد در ضعيف ترين حلقه ھايش از ھم بگسلد که 

  . و امريکای جنوبی است نه در والستريتاافغانستان، عراق، پاکستان، يمن، سومالی، ليبي

 

 


