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 جنگ طبقاتی در امريکا

 خيزش ھای مردمی، قشر استثمارگر را به لرزه درآوده است
 

ھزارتن خانه ھای خود را در ھا صد .  دم امريکا را به جان رسانده استعدالتی و استثمار، مر کاری، فساد، بی بی

 یاميد و خوش بيني.  بحرانات پايان ناپذير اقتصادی از دست داده و ميليون ھا تن ديگر در صف بيکاران پيوسته اند

س و بدبينی مبدل شده أيدانستند حال کامالٌ به  که  امريکائيان  در آغاز به اوباما داشتند و او را ناجی امريکا می

مصائب اجتماعی باالخره مردم امريکا را از خواب آلودگی سه دھه رھانيده تا متوجه سرنوشت خود و اوالد .  است

مردم مصصم اند که بايد  مانند سال ھای ضد جنگ ويتنام دست به تظاھرات خيابانی زده و صدای .  خويش گردند

از ھمين جاست که مردم امريکا وارد يک مرحلۀ جديدی از .  ی بلند نماينداعتراض را در زدودن بی عدالتی اجتماع

ش ھای مردمی است که شکل جنگ طبقاتی  يکی از مظاھر اخير خيز" اشغال والستريت.  "گردند تاريخ خود می

  .اين رستاخيز طبقات محروم  امريکاست. خود گرفته استه مردم نادار عليه سرمايه داران استثمارگر را ب
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طبقۀ حاکم  امريکا و رھبران  دو حزب به سر اقتدار دموکرات و جمھوری خواه می کوشند تا از وسعت تظاھرات 

کردند که يک تحريک کوچک  گروه حاکم تصور نمی.  مردمی جلوگيری نموده و آن را بی اھميت جلوه دھند

 برپا کردن خيمه ھا در مقابل محلۀ والستريت در نيويارک عليه نابرابری اقتصادی بتواند با سرعت جوانان با

  .  سراسر امريکا را فرا گيرد

 شھر بزرگ و بيش از صد ھا شھر ھای کوچک مظاھرات خيابانی اما صلح آميز به راه ٢۴امروز در بيش از 

صاحبان سرمايه و مستخدمين آنھا در ھراس بوده و از .  است پوليس ھم روبرو شدهبا خشونت غير موجهافتاده که 

ناميده  يعنی "   فيصد٩٩"اعتراض کنندگان خود را .  نتايج سياسی آيندۀ  چنين خيزش سخت بيمناک گشته اند

اين جنبش مردمی زمانی شکل گرفته است که محبوبيت .  ثروتمند قرار دارند" يک فيصد"اکثريتی که در مقابل 

و به سقوط بوده و دموکرات ھا در وحشت اند که چطور خود را از تنگنای سياسی و اقتصادی نجات بخشيده اوباما ر

مردم در مورد سيستم مالی نا اميد "اوباما با کذب و ريا اظھار داشت که .  و ابتکار را از اعتراض کنندگان بربايند

 به گفتار ياسی احزاب دوگانه پی برده و وقعھای سالکن مردم به اين نيرنگ ."  گشته و خواھان اصالحات جدی اند

کنند که اين جنبش خط فاصل را  دموکرات ھای ليبرال فکر می.  ھای بی مفھوم شارالتان ھای سياسی قايل نيستند

ش گسترش سريع خيز.  بين دموکرات ھا و جمھوری خواھان به ارتباط سھم ماليه دھی ثروتمندان کشيده است

ثيرات آن بر مباحثات آينده  در سنا و مجلس نمايندگان  غير قابل انکار أرا خلق نموده که  تمردمی اين برداشت 

  .  خواھد بود

در تظاھرات ضد استثمار و ضد بی عدالتی، مردم به سيستم ضد انسانی حاکم اعتراض نموده و فرياد می کشند که 

بعد از اضمحالل اقتصادی اخير، بانک ھا نجات يافته  .   فيصد مردم ناديده گرفته شده اند٩٩برای مدت طوالنی، "

اما امروز .  طمع والستريت کشور ما را فاسد ساخته و سيارۀ ما را  منھدم کرده است.  و ما فروخته شده ايم

مين عدالت ادامه أپيروزی خود را بر والستريت جشن می گيريم و قسم ياد می کنيم که به مبارزۀ خود برای ت

ل ھا با اطفال شان به صف مبارزان راه عدالت و آزادی پيوسته تا جامعه را از شر والستريت نجات  فامي."دھيم

ثابت نمود که نسل فعلی تا چه اندازه از آيندۀ نامطمئن خود در بيم و " اشغال"حضور اطفال و جوانان در .  دھند

آورده و به آنھا فساد حاکم "  ال والستريتاشغ"والدين، دختران و پسران خويش را با خود در تظاھرات .  ھراس اند

توان يک جنبش مردمی و طبقاتی  اين را واقعاٌ می.  بر دستگاه سيستم اقتصادی و راه نجات از آن را می آموزانند

ن صاحبان سرمايه را که جنبش صرف از جوانان و چپی ھا نمايندگی دروغين مبلغاتواند اين طرز ديد  ناميد که می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

از .  ين  خيزش مردمی،  گروه ھای شريف و مختلف ضد استثمار سھيم بوده اندادر.  نياد زايل سازدمی کند، از ب

  و ساير اقشار نجيب زيستتوان از ليبرال ھای انسان دوست، انارشيت ھا، سوسياليست ھا، حاميان محيط  زمره می

  .   غير وابسته نام برد

  

  

  

  

 سال اخير، يک فيصد گروه استثمارگر سيستم اقتصادی نيو ليبراليسم  ٣٠اعتراض کنندگان اظھار می کنند که در 

)Neoliberalism (  خته و ميليون ھا  را ويران سازيسترا برای نفع خويش به وجود آورده که حقوق بشر و محيط

و اين دليلی است که مردم  کار، غذا، بيمۀ صحی و تعليم نداشته، خانه و کاشانه را از .  تن را بيکار ساخته است

.  نيوليبراليسم آيندۀ ما را دزديده و زندگانی ما را سياه ساخته است.  برند سر میه دست داده  و در حالت درماندگی ب

اين سيستمی .  ا بلعيده و بحرانات دنيائی را از يونان و اسپانيه تا امريکا سبب شده استسيستم نيوليبرالسيم  جھان ر

مجلۀ نيويارک .   فيصد افزوده است٩٩است که بر مبنای طمع سرمايه دار بنا شده و بر ثروت يک فيصد و غربت 

ری اصالٌ يک نظام زيان آور و  فيصد معتقد اند که سرمايه دا۴۶"تايمز بعد از مصاحبه با بيش از صد تن نوشت که 

  ."  ضد انسانی است

والستريت در ھراس و .  ما  پيروز می شويم: "از شھر پورتلند ايالت اورگون گفت)  Kira Moyer(کيرا موير 

  ." وحشت افتاده است

  

      



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 

 

 

بی انصافی و بی عدالتی اصالٌ بر سيستم "آگنده از چنين  احساس است  که "  اشغال والستريت"فضای تظاھرات 

شوند در حاليکه کارگران و  مردمی که اقتصاد امريکا را منھدم کردند ھنوز ھم ثروتمند تر می.  حاکم است

و انقالبی، خيزش ھای مردمی در امريکا جنگ طبقاتی با اين تفکر سالم ."  شوند زحمتکشان ھر روز نادار تر می

 .     طوالنی مدت را نويد می دھد

 

  


