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که گزارِش خود را در حالی

کردم تا براِی نشريه کامل می

ليس در وبفرستم، خبردار شدم که پ

 نفر از جنبِش ٧٠٠روز اوِل اکتبر 

را » !را اشغال کنيداستريت وال«

 بروکلينوقتی رفته بودند تا روِی پلِ 

 ئیپيما به صورِت غيِر قانونی راه

اين (گير کرده است  کنند؛ دست

خبری مھم بود، چون پيش از اين 

 اخباِر جزيرهال یواقعه خبرگزار

) م. کرداستريت را پخش نمی وال

 ھا را به کمين انداخت، ليس آنوگويند که پگان می کنندبسياری از تظاھر

ھا را اسکرت  گان اجازه داد تا وارِد جاده شوند و حتا آن به تظاھرکنند

 ئیکرد تا بتوانند از يک چھارراه بگذرند و تظاھرکنندگان را به جا

بايد عليهِ . گير کند ی دستئواند آنان را به صورِت تودهھدايت کرد تا بت

استريت را  وال«ليس به جنبِش و پۀھا برخاست و به حملگيری اين دست

  .اعتراض کرد و جلوِی آن را گرفت» !اشغال کنيد
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بخِش مبر با يک فضاِی جديِد فرح سپت١٧واقع از اکنون و در 

قرار نيويورک  در َمنھَتَن ئینئيپا ۀاستريت که در منطق مقاومت در وال

 شده امريکا ی مالی نفر وارِد مرکِز امپراتور٣٠٠٠. دارد روبرو ھستيم

اند و اين مقاومِت جسورانه از آن موقع ادامه دارد و بيش از صد نفر در 

اند و ھر شب روِی کمپ زده) liberty plasa (زوکوتیبيروِن پارکِ 

پيوندند تا اين عمليات  ھا می ر به آنخوابند و ھر روز صدھا نف زمين می

اشغال کماکان ادامه دارد يعنی تا ھمين اآلن که من اين . ادامه پيدا کند

 ی اکتبر است و اعتراضات و اَعماِل اعتراض٩نويسم که  گزارش را می

 به راه افتاده امريکااستريت در سراسِر  ديگر ھم در حمايت از جنبشِ وال

) آکيوپای(يتی دارند گران سا اين اشغال. است

www.occupywallst.orgبوک و جا از طريق فيس و مردم در ھمه

. کنند  اينترنت به ھم منتقل میۀھای ديگر اخبار را به وسيلتر و روشئيتو

آکيوپای [اين "گويد که   میwww.occupywallst.orgسايِت  وب

يک جنبِش مقاومِت بدوِن رھبری است که مردمی از ھر ] استريت وال

. رنگ، از ھر جنسيت و از ھر گرايِش سياسی در آن شرکت دارند

چه که ما ھمه در آن مشترک ھستيم اين است که ما نود و نه درصدی  آن

ل نخواھيم ھستيم که حرص و آز و فساِد آن يک درصِد ديگر را تحم

  ".کرد

استريت  مدتی پيش به مردم فراخوان داده بود که به وال) Adbusters(  ادبسترزی ئیگرا مصرف ضِد ۀمجل/سازمان

آميز باشد و سعی کنند   مدنی راه بيندازند که طيِف وسيعی از مردم را در برگرفته و مطلقاً مسالمتیبيايند و يک نافرمان

 ۀآيا آماد«:  به اين طرف ديده نشده باشد و سپس پرسيده بودند١٩۶٠ۀنظيِر آن از دھچنان وسيع شود که  اين جنبش 

ای صحبت کنم و   اشغال رفتم تا با عدهۀزمانی که من به منطق»  ھستيد؟ يا نه؟امريکا در تحرير ميدان ِۀوجودآوردِن لحظ به

ا نفری که در اين پارک بودند و به طرقِ چه که در جريان است اطالعات کسب کنم، در بيِن صدھ تر در مورِد آن بيش

مختلف درگيِر اين جنبش بودند اين حس وجود داشت و مصمم بودند که بايد کاری کرد تا اين عمليات تبديل شود به يک 

جا بودم باراِن شديدی  ھمان عصری که آن. ساز و متفاوت با تماِم اعتراضاتی که تا کنون صورت گرفته است عمِل تاريخ

ھا بسيار باال بود و ھمه با  کرده بود اما روحيه  زدن و ايجاِد ھر نوع سرپناھی را قدغن   ھرگونه چادرپوليسيد و بارمی

وھواِی ديگری   حالءشان به فضاای از طبل زنان با ريتم حلقه. عزِم راسخ به فضاِی فستيوال و جشن و سرور ادامه دادند

کردند، براِی خوردِن شام َصفی  شده بودند و بسيار دوستانه با ھم بحث می جمع ھای مردم دادند، در نقاِط مختلف گروه می

کردند و  ھا کمک می ھاِی ديگر به آن ھا بودند مرتباً با آوردِن غذا و پول و راه تشکيل شد، در آن محله  کسانی که ھواداِر آن

توانيد شد، يا گفتند که می ھا سفارِش پيتزا داده می آنزدند و براِی  ھاِی اطراف زنگ می فروشی حتا از سراسِر دنيا به پيتزا

خواھد  اش را باز گذاشته بود تا ھر کس میھای اطراف استفاده کنيد چون يک نفر دِر خانهبرای دوش گرفتن از آپارتمان

 پوليسدر اطراِف پارک، دپارتماِن . جا حضور داشت آنپوليسھمه دست زدند و اين در حالی بود که ! دوش بگيرد
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. گير کرده است  کنون چند نفر از اين افراد را دست نيويورک ھنوز به طوِر مستقيم براِی اتماِم اين اشغال اقدام نکرده اما تا

 ٢٢استريت در  گاِن والکنند ھا درست موقعی بود که چند صد نفر از ھمين اشغالدستگيریاين 

در وی ديويس تری که در اعتراض به اعداِم ئيپيما مبر به راهسپت

سپس در روزِ . يوستندمنھتن صورت گرفته بود، پ

استريت از   ضِد وال ئیپيما مبر يک راه سپت٢۴شنبه 

 حرکت کرد که يونيوناين پارک به طرِف ميداِن 

گير   به شدت به آن حمله کرد و صد نفر دستپوليس

طور ويدئوھاِی آن به. شدند و بسياری ديگر زخمی

مسن به چند  پوليسداد که يک افسِر   میگسترده پخش شد و نشان

اين "گری نوشته است که  گزارش) Alternet(در سايِت الترنت . زند  فلفل میئیزن اسپر

ھاِی داد دقيقاً ھمان خشونتی است که ديکتاتوریھاِی نيويورک از خود نشان می  در خيابانپوليسرحمی که  خشونت و بی

اما ". کنند ھا را محکوم می کنند و مقاماِت اين کشور آن آميِز مردِم خودشان می خاورميانه عليِه اعتراضاِت مسالمت

که محکم بايستند و  تر کرد براِی اين  عزِم مردم را بيشپوليس ۀگران با اين چيزھا مرعوب نشدند و اتفاقاً حمل اشغال

مبر يک  سپت٣٠تر شود، جمعه  نبش وسيعو جتری را به خود جذب کنند   بيشۀکه عد چنين براِی اين نشينی نکنند، ھم عقب

ھاِی رسمی ادعا کردند که  که برخی از رسانه  نيويوريک به راه افتاد و در حالیپوليس نت به طرِف مقِر دپارتمئیپيما راه

ھاِی  شد و حتا بعضی از شخصيت تر می تر و بيش طور نبود و حمايت از اشغال بيش شدن است اين اشغال در حاِل ُشل

و ون  پی فاکس فرانسيسعصر آن روز که من در پارک بودم، . ھم آمدند و حمايِت خودشان را اعالم کردندمعروف 

ی است که دوبار در روز ئ  تودهۀاين مجمِع عمومی يک جلس. رانی کردند  اشغال سخنیبراِی مجمِع عمومسيمونز  راسل

، ساراندن سوزان، وست کرنل. گيری شود  و تصميمشود تا در مورِد مسائِل گوناگوِن مربوط به اشغال بحث تشکيل می

گان و کنند اشغال. اند اند و سخن رانی حمايتی کرده جا آمده  تا کنون به اينتکنيک ايمورتال، مور مايکل، فياسکو لوپ، بار رزان

کاران و  جويان، ھنرمندان و بی اند و شامِل دانش گیسال  بيستۀپيوندند عمدتاً در دھ  که مرتب به صفوف اشغال میئیھا آن

نود و نه (خيلی روشن است که اين ايده که  طيِف وسيعِ مردم . گی خود ھستند سا ی سۀھا نيز در دھ ھستند؛ و برخی از آن... 

بخشِ  کنند بايستند الھام مندی که کنترل می و منافِع قدرت) يک درصد(بايد بلند شوند و در مقابِل نھادھاِی مالی ) درصِد مردم

 آمده بود تا ببيند چه خبر است ء که در ابتداسيتی  نيويورکجوِی کالجِ  يک دانش. ھا را درگير کرده است ھاست و ذھِن آن آن

ز براِی يکی ا" ای را آناليز کنيمافسانه" به ناِم ئی ويدئویساز و بعد به يکی از حامياِن اشغال تبديل شده بود، مشغوِل آماده

ای از مردم مصمم ھستند تا ھيوال را  عده! »داوود و گليات«:وقتی پرسيدم آن افسانه چيست؟ جواب داد. تکاليِف کالج بود

  . شکست بدھند

که علتِ اين مسائل  نظراِت ديگری موجود است؛ درمورِد اين در برابر شعار نود و نه درصد در مقابِل يک درصد نقطه

شان را جلو نگذاشته بودند ھرچند در  مبر ھنوز ليستی از مطالباتام سپتگران تا سی غال اش؟چيست و راِه حل آن چيست

گراِن   اشغالۀمبر اين مجمِع عمومی روِی بيانياِم سپت ٣٠. شد  مطالبات در جلساِت مجمِع عمومی بحث می مورِد اين

ھا  در بيِن کسانی که من با آن. وج می زندگران معصبانيِت عميقی بيِن اشغال. سيتی توافق و آن را صادر کرد نيويورک

 یش دموکراسرِد واقعيت و حقيقِت اين بھترين کشوِر جھان و نظامی که اسمدر مو. کردم اکثراً عصبانی بودند صحبت می

ِر واقعی در اين کشور، جامعه و جھان ييطور بايد يک تغ  دارند که چه  است، ھمه يک حِس زنده و شفاف از اينامريکائی

واقعاً عموميت دارد و اکثِر کسانی که ھر نيواسکول جويان کالِج  شده توسِط يکی از دانش احساساِت بيان. رت بگيردصو
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خيلی واضح است که تالش براِی « :جوِی دختر گفت که اين دانش.  اين احساس را دارندۀآيند تا از اشغال دفاع کنندروز می

ھاِی  م آدمئيآ فايده و غيِر ممکن است؛ ما ھر چند وقت يک بار می ِت ما حمايت کنند بیمداران بيايند تا از مطالبا که سياست اين

ھا  کنند که ھيچ فرقی با قبلی واره ثابت میھا ھم تر است و آن هبا اين فکر که اين يکی از بقيه بکنيم  مختلفی را انتخاب می

با اين وجود من . ام اين موضوع بسيار دھشتناک است ـ جمھوری دموکراسی ـ بزرگ شده امريکاندارند و برای من که در 

شناسيم بايد کامالً  کنم مھم است که حداقل اين سيستمی که ما می روشنی از نظامی که کار کند ندارم اما فکر می تصويرِ 

  ».واژگون شود

بودم با اين عنوان خوانده تايمز  نيويورکای را به خاطِر من آورد که چند روِز پيش در جو مقاله  نظِر اين دانش

و » .گيرد کند، اعتراضات در سراسِر جھان نيز اوج میدادن افزايش پيدا می طوری که عصبانيت نسبت به رأی ھمان«که

 در يک چيز مشترک ھستند و  گان ھمهتظاھرکنند. استريت از جنوِب آسيا تا قلِب اروپا و اکنون حتا در وال«: ادامه داده بود

خالصه با » .کند ھا حکومت می ھاِی دموکراسی است که بر آنمداراِن سنتی و پروسه بت به سياستآن ھم حِس تحقير نس

وقتی که از يک . کنند شان در مورِد مسائِل گوناگونی صحبت می ھای ھا و نگرانی  که صحبت کردم ھمه در مشغلهئیھاآدم

وقتی پرسيدم چه چيزی باعث شد که در .  است بروکلينش چيست؟ گفت که سرآشپزی درال کردم که شغل ساله سؤ٣٠مردِ 

. ترل کنيمھا را کن  و بانکامريکا یدار ما بايد جنگ را تمام کنيم، بايد خزانه. خيلی چيزھا«: اين اعتراض شرکت کند؟ گفت

وجود  ما بايد در قانوِن مھاجرت اصالحات به. ھاِی بزرگ را بگيريم گی و نجات دادن شرکتما بايد جلوِی ورشکست

توانيم باز   که میئیمان را تا جا ما بايد مرزھای.  من استۀدر قانوِن مھاجرت ھدِف عمد) اصالحات(ياوريم، اما رفورم ب

 ».کنيم و بگذاريم ھمه وارِد اين مملکت شوند

ان فقير در سراسِر جھ  و   علِت شکاِف عظيمی که بيِن غنیۀدربارايلند  النگجوِی اقتصاِد کالِج  وقتی نظر يک دانش

. مان را در سراسِر جھان پيش ببرد تجاری ھاِی  که سياست ھا براِی ايناستفاده از ارتش«: موجود است را پرسيدم، گفت

 زارعاِن مکزيکی را ۀمان سوبسيد داديم که ھمقدر به کشاورزی  کرديم آنءکه نفتا را امضا براِی مثال، ما حتا بعد از اين

مان را خيلی ارزان توليد کنند و اين کار را در  ھا و ديگر مايحتاج ھا و کفش کنيم لباس  میھا را وادار کار کرديم اما آن بی

ھا نيز سر زدم و با  کوچه پس  من به کوچه » .ھاِی بسيار خطرناک و در ازاِی دست مزدی بسيار ناچيز انجام دھند کارخانه

آن محل ھستند و به اين اشغال پيوسته بودند   که درئیھامان خانه کردند از جمله بی  که در آن محل زندگی میئیھا آدم

کند و در بخش نظافت  گی می  زندبروکلين برازويل ۀ محلیھاِی دولت يک مرِد بسيار جوان که در خانه. صحبت کردم

ما را کنم اين کشور،  فکر می. ام  ھستم ولی من از اين کشور عصبانیئیجو من آدِم مسالمت«: کند گفت استريت کار می وال

يک زِن » .ر را بکندتواند اين کا بود آن ھستيم و به نظر من اين جنبش میر و بھيياندازد و ما به دنباِل تغ دانی می به زباله

دانيم که اآلن چه   ما میۀکنم چون ھم ھا افتخار می ھا ھستند و من به آن  اول جوانۀدر درج«:  به من گفتنمانخا سياِه بی

بيرون آمدند و . ھا بودند که برخاستند و دست به کار شدند تی در مملکت وجود دارد اما اين جواندورانی است و چه مشکال

دھند که  کنند و به ھمه شجاعت می در ھر شرايطی مردم را تشويق می. روز و شب فداکاری کردند؛ در باران و آفتاب

گفت که از اينترنت فھميده است چنين جنبشی  و میش نشسته بود التين برخوردم که کناِر چمدانبه يک جوانِ » .شرکت کنند

کند و گی می به من گفت که با پدرش زند. راه افتاده و اخيراً کارش را در شھری در شماِل نيويورک از دست داده است

 ممکن است اين آن چيزی. جا و يک کاری بکن ت ننشين و کرخت نباش، بروآنقدر توِی اتاق آن«: است او گفتهپدرش به 

کند و صدھا نفر  مادرم از من حمايت می. جا آمده ام ای برايش نوشتم و گفتم که به اين  او بود، اما من نامه نباشد که در ذھن

چه چيزی به : وقتی از او پرسيدم» .کنند که وارِد اين جنبش شدم در سراسِر کشور پشِت سِر من ھستند و از من حمايت می

  :؟ پاسخ دادئیجا بيا ات را ببندی و به اين نتو اين انگيزه را داده که چمدا
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کنی که   احساس میئیآ جا می اند، وقتی که به اينقدر به ما وعده داده دانی، اين مملکت، اين سرزميِن موعود که اين می «

   ».کند که اين يک دروغِ بزرگ بود و البته دروغ بزرگی است آن تصورات دروغ بود و آدم فوراً احساس میۀ ھم

 

  


