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اما چگونه می شود از . انددائم انسانھای بيشتری به نظام مالی موجود معترض : نيويورک، لندن، فرانکفورت

  احساس بی عدالتی در سراسر جھان جنبشی ھمگون به وجود آيد؟ 

  

  ١تبصره

در يکی ازھمين شب ھا که انسان نفير وزش باد را در ميان برج ھای مرتفع فرانکفورت می شنود کالوديا ِکھل باز 

کاری کشورھا، مکانيزم تثبيت و  بحران بدھۀ ساله در بار٢۵اين زن . ھم بر نيمکتی نشسته و خشمناک است

وی پتويش را محکم تر بر دور کمر خويش می پيچد، زيرا ھوا . کمبودھای مشارکت دموکراتيک سخن می گويد

 عصر جديد با اشخاصی که تا چند روز پيش آنھا را نمی شناخته ۀدر بار گوی خود و با اينحال او به گفت. سرد است

  .است ادامه می دھد

، در کنار مراکز بانک ھای بزرگ بر پا کرده فردی است که چادر خويش را در اين محليکی از ده ھا کالوديا ِکھل 

در واقع نيز ھر شب ھزاران . او می گويد خوبی کار در اين است که من ديگر در مقابل اين مسائل تنھا نيستم. اند

ان اند، با صدای بلند و آرام، ضد فاشيسم و آنھا پير و جو. انسان در ميان آن برج ھای مرتفع گرد ھم جمع می شوند

آنھا از اھالی ). اوتوپيست(ی، منتقدان جھانی شدن و دانشجويان طالب مدينه فاضله اند ئمخالف نيروگاه ھای ھسته 

  .»اُکيوپای فرانکفورت«شھرھا و روستاھا، از اياالت ِھِسن و شواب بوده، اشغالگران فرانکفورت می باشند 

  

  ٢تصوير

. ندصدھا ھزار تن را بسيج نمود) برو اکت١۶ و ١۵(بخشی از جنبش جھانی می باشند که در پايان ھفته گذشته اينھا 

در اين تظاھرات ھا ھيچ .  ھزار در ُرم٢٠٠ ھزار در اسپانيا، ١٠ ھزار در لندن، ۵ ھزار در فرانکفورت، ۵
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ری که زندگی می کنند برای بانک ھا که در کشو برآشفتگی از اين: رھبری وجود نداشت، فقط يک احساس مشترک

که نظام سياسی از اين اعتراضات در شگفتی بوده و پاسخی برای آن  در حالی. بيشتر ھزينه می شود تا برای انسانھا

  .ندارد

زيرا ھمين چند ھفته پيش بود که شمار اين تظاھرکنندگان به چند صد تن نيز نمی رسيد ودر نيويورک تحت عنوان 

جمعی خيالپرداز که چشمان خويش را بر واقعيات . جمع شده بودند» اُکيوپای وال استريت«تريت اشغال وال اس

که اکثريت خاموش مردم نيز از آنھا  در حالی. موجود بسته و اکنون چرخ زمانه را در حمايت خويش يافته اند

چگونه از يک احساس جھانی و از اما آنھا از اين شتاب گسترده چگونه می خواھند استفاده کنند؟ . حمايت می کنند

 بزرگی است که در مقابل کمپ ھائی ۀوجود می آيد؟ ايجاد يگانگی وظيفه توده ھای ناھمگون يک جنبش جھت دار ب

  .وجود آمده اند قرار دارده که در سراسر جھان در ھفته ھای گذشته ب

  »طبيعی است که اين کار خسته کننده ای است«

ما بدواً با ھم بر اين «. » از صفر آغاز کرده و کامال فارغ از ھرگونه قيد و بندی ھستيمما«کالوديا ِکھل می گويد 

گونه فرمانفرمائی در تجمع  که ھيچ با اين«. »توافق داريم که به صورت فعلی ادامه وضع حاضر ممکن نيست

. جود آمده استوه ، در ھمين روزھای نخست يک سازماندھی شگفت انگيزی ب»اشغال فرانکفورت وجود ندارد

مثال يک نفر پيشنھاد می کند اعالميه جديدی تنظيم . وجود آمده انده دستجات کار جمعی و کارگاه ھای مختلفی ب

.  نفر گرد ھم جمع می شوند و شروع به کار می کنند٣۵ تا ١۵ نظام آموزشی بحث شود، بالفاصله ۀگردد يا در بار

دنبال گردھمائی ه  ، به تبعيت از مدل اسپانيا و ب“Asambleas„ گردد ظھرھا و شب ھا تجمعات عمومی تشکيل می

  . واقع در مادريد توسط اولين اروپائيان خشمناک تشکيل گشت"پورتا ِدل ُسل"ھائی که در تابستان امسال در 

  

  ٣تصوير 

 اکنون چند صد بر آب و ھوای فرانکفورت بدتر از ماه مه در اسپانيا است، در فرانکفورتواز آنجائی که در ماه اکت

تر نمايشنامه جرج تابوريس در ئاکه در يکی از سالن ھای ت در حالی. تر جمع شده اندئانفر در راھروھای ساختمان ت

بر روی صحنه می باشد، در کافه تريا مرد جوانی باريش بزی مقابل » نبرد من« جفنگيات ھيتلر تحت عنوان ۀبار

ھر کسی ھرچه . وی مقررات اين تجمعات را شرح می دھد. با می باشدنام او سِ . اتومات بازی فليپ ايستاده است

ھر که با سخن گفته شده . ليستی برای سخنگويان ھست و زمان صحبت ھم محدود است. بخواھد می تواند بگويد

موافق باشد، دستان خويش را در ھوا تکان می دھد و ھر که با آن مخالف باشد با دستان خويش چھره خود را می 

اينھا عالئم رفتاری مشترک جھانی در جنبش می . درست مانند نيويورک، لندن، رم، ساوپاولو و ھلسينکی. شاندپو

  .باشند

حاضران دستان خويش را تکان ۀ با اينحال کار اين تجمعات خيلی زمان می برد و زمانی به نتيجه می رسد که ھم

البته اين کار خسته «ِسبا می گويد . صل می گرددزيرا فقط در صورت رسيدن به اجماع، توافق جمعی حا. دھند

ز آنست که ھرچند سال مردم اما ما بايد ديگر اين را بپذيريم که فرايندھای دموکراتيک خسته کننده تر ا. »کننده ايست

  .ذی را ضربدر بگذارندپای کاغ

 ارتباطی که به ھمان ميزان  جھانی فعاليت می کند، با تکيه بر راه ھایۀسترش اين عالئم رفتاری يک شبکبرای گ

.  فعاالن قرار می گيرندۀبيش از ھر چيز رسانه ھای جديد مورد استفاد. متکثر است که خود اين جنبش گسترش دارد

اين يک جريان حيات اينترنتی . بدين صورت در سايت رسمی جنبش خواست ھای تظاھرکنندگان انعکاس می يابند
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عالوه بر اين طرفداران جنبش يک سايت .  که به اطالع فعاالن می رسداست از اعتراضات و زمان ھای مربوطه

صدھا تن به شرح شرايط زندگی خويش می »  درصديم٩٩ما ھمان «تحت عنوان . وجود آورده انده جداگانه ای را ب

 طريق فراخوان ھای مربوط به فعاليت ھا و تجمعات از. پردازند که تحت تأثير بحران مالی بدان مبتال گشته اند

تفاوت اين شبکه مجازی با جنبش اشغال در جھان واقعی اين است که دارای . تويتر و فيس بوک منتشر می گردند

  .نوعی مرکزيت است

در زير چتری صورتی رنگ جوانانی در پارک زاکوتی واقع در نيويورک کنار لب تاپ ھای خويش نشسته و تايپ 

 به نام گای فاوکس را که قصد انفجار ١۶٠۵انگليسی مربوط به سال  ۀبرخی از آنھا نقاب سوء قصد کنند. می کنند

سيمای او نوعی عالمت مشخصه برای جنبش در .  بر چھره خويش نھاده اند،پارلمان و شاه انگليس را داشت

در ھر . گو می کنند و دور اين آدم ھای ماسک دار عده ای بر زمين نشسته و با ھم گفت. سراسر جھان گشته است

ی جنبش، مراقب تويتر و فيس بوک ئتيم رسانه . توسط معترضين سخنانی ايراد يا افرادی گيتار می زنندای ه گوش

است و وضع اخبار را در رسانه ھای جمعی بزرگ تحت نظر داشته، نشر گزارشات ارسالی از پارک به سراسر 

ی ئگار راديو می باشد، کار تيم رسانه  ميکائيل پرمو که يک خبرنۀبه گفت. جھان را لحظه به لحظه بررسی می کند

تن از در دفاتر و خانه ھای افراد در تمام شھر صدھا . مانھتن فقط اوج اينگونه فعاليتھاستۀ پارک زاکوتی در محل

کاغذی ۀ در کنار فعاليت ھای مزبور در اينترنت يک روزنام. حاميان اشغال در ھماھنگی با ھم فعاليت می کنند

ما کارمان به جائی رسيده است که يک سازمان خبری درست و « برمو ۀبه گفت. تشار می يابدنيز ان» اُکيوپای«

  .»حسابی و ھمه جانبه در اختيار داريم

که از اَپ ھای مربوط به آيفون باشد نيز استفاده می کنند، که » ويبه«عالوه بر اين، فعاالن از برنامه ھائی نظير 

تظاھر . که در ھمين حوالی در گوشه و کنار پر و پخش می باشند سامان می دھدارتباط بی نام را با افراد بسياری 

که مانند تلفن و اس ام اس قابل  ليس  و بدون اينوکنندگان لحظه به لحظه با يکديگر تفاھم می کنند، بدون شنود پ

اينترنت بدان پاتک می ۀ ليس با خشونت عليه تظاھر کنندگان اقدام نمايد، فعاالن با اسلحوھرگاه پ. شناسائی باشند

ليس را که گويا در نيويورک با اسپری و موبايل يکی از افراد پۀپی گير کنندگان گروه بی نام، نشانی و شمار. زنند

  .فلفلی و بدون اخطار قبلی به مردم حمله کرده بود را شناسائی و منتشر ساخته اند

 آگھی ھائی که بر آن ۀدر جلوی ميزی بر تخت. ز استسازماندھی در دنيای غيرمجازی نيز در نيويورک حيرت انگي

ساعت .  گروه از فعاالن١٠ تا ۶ دقيق عملی برای ۀزمان ھای دقيق ھفتگی مشخص شده است قرار دارد، با برنام

 گروه ھمکاری جمعی برای بر پا نگاه داشتن ٢ گره بانوان و ساعت ١ گروه رسانه ھا جلسه دارد، ساعت ١١

  .ساعت ھفت بعد از ظھر مانند ھمه روزه مجمع عمومی است. وه ھای سياسیارتباط با ساير گر

مردم به پارک زاکوتی آمده و می پرسند چکار از دستشان بر . »اساس کار بسيار ساده است«ميکائيل برمو ۀ به گفت

ل مدافع می آيد و ھر کس وظيفه ای را برای کمک کردن می يابد، چه آشپزی باشد و چه کمک حقوقی در نقش وکي

  .برای کسانی که دستگير و دادگاھی شده اند

پس از يک ماه اعتراضات پياپی روستای اشغال تبديل به ماشين اجتماعی روغنکاری شده ای که مانند يک ساعت 

کار می کند، شھرکی در ميان شھر با تجھيزات مناسب برای تثبيت حضور خويش در مرکز سرمايه داری مالی 

  .گشته است

خواسته اصلی آن ھا استقرار در مقابل مرکز تبادالت . لندن نيز می خواست حضور خويش را تثبيت نمايدجنبش در 

اما ميدان مقابل بورس لندن . اشغال وال استريت در نيويورک می خوردۀ بی شک آنجا به خوبی به نمون. بورس بود
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. وی کاتِدرال پاولوس را برای استقرار برگزيدندلذا تظاھر کنندگان ميدانی در جل. ليس اشغال کرده بودورا به موقع پ

  . کليسا نيز توافق خويش را با آن اعالم نمود، به شرط آنکه فعاليت ھا صلح جويانه باشدۀادار

  

   کنار ھم۵ و ۴تصوير

کی  ساله که منشی ي٢٩ناتالِی ۀ به گفت. اين درخواست کليسا البته با خواسته ھای تظاھر کنندگان در توافق کامل بود

طور منظم در کنار يکديگر قرار ه  چادر ب٣٠٠ش خودداری می کند قريب به رکت ھا بوده و از ذکر نام فاميلاز ش

شايد صد «. نيز مراعات گشته است» آتش نشانی ذکر شده اند«ۀ گرفته اند و حتّا شرايط ضروری که از جانب ادار

  .» از اقدامات خشونت آميز پرھيز می کنيماما ما به ھرحال. سال نباشد که اينجا آتش سوزی نشده است

تا بعد از ظھر روز جمعه کمپ فعاالن آنچنان وسعت يافت که مديريت کليسای پاولوس مقدس درھای کليسا را برای 

اولين بار پس از جنگ جھانی بر روی مردم بست، با اين استدالل که شعله ھای آتش و راه ھای اشغال شده در ميدان 

  .وجود آورده استه ی بازديد کنندگان کليسا و توريست ھا وضعيت خطرناکی را بجلوی کليسا برا

اعتراض خشونب بار مردود شمرده شده، : ن نظم قديم به سرعت به کار خود سامان داده انددر لندن نيز مخالفا

شبکه ھای  برپائی ۀمشروبات الکلی مذموم و روزانه دوبار مجمع عمومی تشکيل می گردد که در آن ھا در بار

االت ويژه ای ؤاگر س. ارتباطی و نصب توالت ھای قابل حمل و فعاليت ھای بعدی تصميات الزمه اتخاذ می گردند

ی  و مالی دسته بندی ئمطرح گردند، به گروه ھای کارشناسی ارجاع داده می شوند که به گروه ھای حقوقی، رسانه 

عالوه بر اين ھا چادری برای اطالعات، يک بوفه و . ته استآخر برای جمع آوری اعانات تأسيس گشۀ دست. شده اند

  . ھمگانی گذاشته شده اندۀيک کتابخانه سر باز ھست، ميزی که روی آن کتب رسيده برای استفاد

که آنھا در مخالفت  کم سامان تر از اين ھا اوضاع تدارکاتی مربوط به اھداف اشغال کنندگان است، علی رغم اين

د که نسبت به عواقب کارھا بی توجه بوده، غير دموکراتيک و ظالم می باشد و در مخالفت خود خود با رژيم موجو

 خود نصب نموده ]خيمه[نام ليز با پوستری که بر باالی چادره  ساله ای ب٢۵زن . با بانک ھا با ھم توافق دارند

مردم شناسی ۀ سور بازنشستيفويک پر. است، توجه عموم را به فحشاء با کودکان در سراسر جھان جلب می کند

جمعيت مقابل کليسای پاولوس را با تجمعات ميدان تحرير قاھره مقايسه می کند و خواھان سرنگونی سرمايه 

دا می ناتالی راضی می بود اگر بانک ھا بخش اعتبارات و بخش بورس بازی فعاليت ھای خود را از ھم ج. داريست

وی قصد دارد اين کار را تا . ری انگلستان، جرج اوسبورن، نيز توافق داردول خرانه دابا اين کار حتّا مسؤ. کردند

  . به انجام رساند٢٠١٩سال 

  »مسکن ما ميدان ھای عمومی است«

 شب است و يکی از افراد ۀنزديک نيم. ھمينگونه در جمعيت فرانکفورت نيز بيشتر به مباحث اصولی توجه می شود

افراد ديگری ھستند که خواھان لغو اعتبارھای بانکی فاسد می باشند که . دمی خواھد سرمايه داری را سرنگون ساز

ماليات بر انتقال سرمايه . به ھمينگونه ساعت ھا بحث ادامه دارد. درک مفھوم آن برای گروھی ديگر مشکل است

م بضاعت ھای مالی، افزايش حقيقی مزدھا و مبارزه با تحوالت محله ھای شھری که به بی خانمان شدن اھالی ک

  ) .ِجنتريفيِکيِشن(منجر می گردند 

. » مخالفت با خشونت روشن سازيمۀما بايد موضع خود را در زمين«نام استفان می گويد ه آنگاه مرد جوانی ب

  .» باز است که مطلقا صلح آميز باشيمتمامی گروه ھای مردم ھنگامی واقعاً آغوش ما برای حضور «

  .»يد ديد تکليف مقاومت غيرمسلحانه چه می شوددر اينصورت با«: و ديگری می پرسد
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آنگاه ھمه دستان خود را . »مقاومت غيرمسلحانه آری، خشونت نه«: دختری از پشت جمعيت با صدای بلند می گويد

طور ه اندکی ديگر اين عبارت با ماژيک مشکی رنگ در زير فھرست مصوباتی که فعاالن ب. در ھوا تکان می دھند

  .»عدم خشونت«: ب نموده اند نوشته می شودموقت در کناری نص

  آيا ممکن است يک جنبش بدينگونه موفقيت آميز گردد؟ و آيا قادر خواھد بود زمستان را سپری نمايد؟

وی شرح می دھد که پس از .  ساله بوده، لھستانی و متولد اسپانيا می باشد٢٢او . پيوتِر لِوانُدوسکی لبخندی می زند

 از سانتانِدر پياده به مادريد رفته است و از آنجا به فرانسه و رخانه کارتن سازی در ماه می يک کابيکار شدنش از

وی فقط تا مادريد به کمک .  کيلومتر راه به فرانکفورت رسيده است٢۵٠٠تا بروکسل و عاقبت پس از طی 

جات دولتی که با استبداد،  تجمع را سازماندھی کرده و از مردم خواسته است که عليه اداره ۵٠٠دوستانش بيش از 

شما يک چادر می زنيد و زمانی آن «: وی می گويد. ھر کاری که باب ِميـلِشـان باشد انجام می دھند، مقاومت کنند

آنھا ديگر قادر نيستد از شنيدن سخنان ما . مساکن ما اکنون ميدان ھای عمومی می باشند. تبديل به خانه ای می شود

  .»خودداری کنند

  

  س ِھلبيگ، باربارا کليمِکه، ِسباستيان ُمل و ماتياز تيِمهفِليک* 

  

  

  

 عليه پارلمان انگلستان سوء قصد نافرجامی را انجام داد، گروه ھمکاری ١۶٠۵نقاِب گای فاوکس را که در سال 

 در» اُکيوپای«اکنون از اين نقاب، جنبش اشغالی . مشھور ساختند» بی نامان برای حفظ ھويت خويش«اينترنتی 

  )تصوير از دی پی اِی. (سراسر جھان استفاده می کنند
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   تصوير از رويترز- نيويورک، وال استريت : ليس و به جانبداری از ماليات بر ثروتمندانوعليه رفتار استبدادی پ

  

  

   تصوير از رويترز–اعتراض در کت و شلور، لندن، مقابل کاتدرال پاولوس : وقت تمام شد
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   ۵ و ۴ھای توضيح عکس 

.  در برلين ، در محل استقرار دولت در مخالفت با نفوذ بانکھا٢٠١١بر و اکت١۵ھزاران تن تظاھر کننده در شنبه 

که ) وال استريت را اشغال کنيد(مريکاست ادر » اُکيوپای وال استريت«الگوی تظاھر کنندگان جنبش اعتراضی 

به » تحول جھانی«لمان ھزاران تن تحت عنوان اھرھای در ھمان روز در بسياری از ش. عليه نظام مالی است

  )تصوير از دی پی اِی. (خيابانھا رفتند

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٢


