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 بامشاد ميکائيليان ـ برناک جوان 

  ٢٠١١ نومبر ٢٣

  

OWS اوس  ... 

  ...ستريت اشغال استھر روز، ھر ھفته، ھر ماه، ھر سال وال

  !Occupy Wall Streetويورک ستريت  ني با جنبش اشغال والئیآشنا

 ؟اگر ما نه، چه کسی؟ اگر اکنون نه، کی

 

ستريت که منجر به موجی از اعتراضات در شھرھای بزرگ دنيا گرديد،  در اين نوشته با توجه به وقايع اخير در وال

ياسی، اقتصادی،  اين جنبش در کدامين شرايط س- ١. شودطور نقادانه پرداخته می اساسی و مورد بحث بهۀبه چند نکت

 - ٣ چيست؟ جنبش اين ترکيب طبقاتی - ٢ .آمد بوجود المللیبين اوضاع و امريکااجتماعی و در چه فرآيندی از اوضاع داخلی 

   ھای مقابل اين جنبش کدام است؟ و چند مورد ديگرروياروئی کمبودھا و - ۴اھداف اين جنبش چيست؟ 
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   مقدمه

، صدھا نفر امريکاامپرياليستی  - داریستريت سرمايهيد و فروش سھام وال چندين بلوک از مرکز مالی خرۀدر فاصل

ھای خواب پر شده، کيسه غذا و ھایشان را که از جعبه از جوانان پرشور در ليبرتی پالزا و عمدتاً پارک زکوتی چادرھای

 عاری از مواد ۀه به يک منطقستريت بود، آگاھان پارکی که مکان فروش مواد مخدر برای کارکنان وال. اند برپا کرده

 تبديل گشته امريکای ِ...  ، وام خانه وئیھای دانشجو مان، غرق در وام خانهکار، گرسنه، بیمخدر و مرکز شورش مردم بی

  ! است

قلب شورش ) ستريتستريت يا اشغال والاز اين به بعد اوس؛ مخفف آکوپای وال(استريت نيويورک جنبش اشغال وال

به  نفر در شن٣٠٠٠ ئیپيمااين جنبش در اولين گامش با راه.  و جھان استامريکاگان و استثمارشوندگان  يد ستمدۀعادالن

ستريت نيويورک، مرکز قمارخانه و گان راه ھای منتھی به وال تظاھرکنند.   آغازگر قدمی مھم گشت٢٠١١مبر  سپت١٧

  ! را بستندامريکاامپرياليستی  - بورس بازی بورژوازی سرمايه 

  . گذرانند تری میروز تاکنون صدھا نفر در پارک زکوتی ھر شب را به اميد صبح روشن از آن

!" ستريت را ببنديموال"تحت عنوان " ن ادباسترز فعاالۀروزنام" از طرف جوالی١٣ای در اين تظاھرات در مقاله

ستريت پايگاه  نفر از ما در وال٢٠٠٠٠" :ه بوددر آن مقاله نوشته شد. ، فراخوانده شدئیپيمادو ماه قبل از شروع اولين راه

که چه گيری در مورد اينھم خواھيم آمد، مجمع مردمی را برای تصميمآميز گرد در تظاھراتی مسالمتامريکامرکز مالی 

کشور آميزی که خشونت خواھيم داشت، و دستور انجام کار در بعدی کامالً گسترده، نافرمانی مدنی کامالً غيرئیتقاضاھا

و بعد از آن دو گروه ديگر با !" خود نديده است، را بر پا خواھيم نمود  به١٩۶٠ھای ھای آزادی سالئیپيماما از زمان راه

     ١.دھی اين رويداد شرکت کردند در سازمان" امريکاروز خشم "و " مجمع عمومی نيويورک"ھای نام

  شھر١٣٠٠بيش از  جنبش به اين اکنونھم

آنجلس، بستون، آتالنتا، شيکاگو، لس مله،ج  ازامريکا

... واشنگتن، سانفرانسيسکو، اوکلند، سنت حوزه و 

گسترش پيدا کرده است و جوانان در بسياری از 

 ١۵شھرھای ديگر در يک حرکت کلکتيو در تاريخ 

زمانی که ستمديدگان و . اکتبر به اين جنبش پيوستند

 اکتبر ١٣گاِن جھان در روز پنجشنبه  شوند استثمار

ليس فاشيست و شھردار ديکتاتور واطالع يافتند که پ

خواھد جوانان را در نيويورک، مايکل بلومبرگ، می

 اکتبر از پارک زکوتی با ١۴ صبح جمعه ٧ساعت 

 بيرون کند، در بيش پوليساستفاده از نيروی قھريه 

لمان، انگلستان، ايتاليا، اسپانيا، بلژيک، شيلی و ا  کشور جھان از جمله کره جنوبی، فليپين، تايوان، ژاپن، استراليا،٨٠از 

 و تظاھرات ميليتانتی بر پا کردند، انزجار ئیپيماراه ـاوس ستريت نيويورک ـ  در حمايت از جنبش اشغال وال... يونان و 

 طرف صندوق  نيستند که ازئیھاعدالتیو خشم خود را نشان دادند و اعالم کردند که ديگر حاضر به سکوت در مورد بی

 ھستند، جاری امريکاداری جھانی به رھبری سرمايهھای نظام ھای مرکزی که مجری سياستبانکالمللی پول و بين

 پاشان بهھایھا و خيابانخواھند برای گرفتن شھرھا، کوچه درصد شھروندان جھان ھستند و می٩٩ھا جزء شود؛ و آنمی
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استثمارشوندگان و ستمديدگان جھان به سونامی مبدل شد و امواجش نظام بر آتش خشم و اکت١۵در شنبه . خيزند

گِر دولتی را يارای مقاومت امپرياليستی جھان را آن چنان به لرزه در آورد که ھيچ نيروی نظامی سرکوب - داریسرمايه

  . در مقابل عزم راسخ آنان نبود

نشينی برای مدت زيادی دوام ھر چند که اين عقب. نشينی کردند فاشيست نيويورک عقبپوليسشھردار ديکتاتور و 

  . نخواھد آورد

گی طبق شرايط گذشته و تحت  زندۀ جھان حاکم است و ديگر حاضر به ادامۀشد  مردم استثمارۀشور انقالبی بر روحي

 مپندار که خاموشی من تو: " کهزنندمی بانگ ھا آن ئیگو .نيستند ھا آن گان نشانددست و امپرياليستی قدرت ھيچ ئیفرمان روا

  !"  در ديروز، بود برھان فراموشی من

 ۀ خوانندِ"شودانقالب از تلويزيون پخش نمی" شھردار نيويورک، آھنگِ ۀشان عليه دسيسھا در روز پيروزیآن

شد را در ھا محسوب میدارترين يکی از پرطرف۶٠ھرون را که در سال ھای  -   جيل اسکاتامريکائیپوست سياه

انقالب "گويد رک زکونی گوش دادند و برای پيوستن مردم به اين جنبش آن را در سايت رسمی خود قرار دادند، که میپا

انقالب از ! انقالب در کوچه و خيابان جريان دارد و خواھد داشت! از خانه کنده شو! از تلويزيون پخش نخواھد شد

نشان ... شود نشان داده نمی! شودانقالب از تلويزيون نشان داده نمی! برادر در خانه ننشين! شودتلويزيون نشان داده نمی

  ٢! ..."به انقالب بپيوند! ... انقالب عمالً و زنده جريان خواھد داشت، به خيابان بيا... شود داده نمی

ول ؤی مساين مراکز مالی و بانک: "بسياری از اين جوانان در شھرھای مختلف به اين اصل مشارکت نظری دارند

  ."  خاکی اندۀتمامی فقر و رنجِ روا شده بر کر

  

  نوينی بر پا نمودهۀ  اوس در زکوتی پارک نيويورک جامع

نوين عمدتاً از نسل جوان در ۀ  جامعتر يک سو آن ھستند، ستريت وال مرکز مالی که مجريان ئیگانگسترھا کنار در 

در داخل شکم .  را به مبارزه گرفته استامريکاامپراتوری  بيدار شده و حاکميت امريکانسلی در . حال شکل گيری است

. نبرد فرا خوانده اندشده سراسر جھان، جوانان قدرت سياسی را به  ی مورد تنفر بشريت استثمارامريکاھيوالی پاِگلی، 

می به افغانستان در حالی که در زمان حمله بوِش پسر برای اشغال نظا. باشند سال می٢٣ تا ١٨اکثر اين جوانان بين سنين 

 اما امروز چشمانشان! سال بيشتر عمر نداشته و خردساالن و نوجوانانی بيش نبودند ١٣ سال تا ٨و عراق اين جوانان بين 

  . شان قابل تصور نبودبه حقايقی گشوده شده که در دوران ُخردسالی برای

دستی نباشيم ايم که منتظر نفر بغل قبول کردهوليت راؤما ھمه اين مس: "گويد اش است می سالگیجوانی که اوايل بيست

 در اين پارک روز زندگی مشترک چند اين که ما در ایما ھمه بخشی از اين جنبشيم و اين جامعه. تا او حرکت را شروع کند

 کوچک است که ھمه  انسانیۀ يک جامع) کوچکۀ جامع(ايم يک ميکروسوسايتی وجود آوردهستريت به برای اشغال وال

. گذاريم دوش ھم برای حل تضادی که با آن روبرو ھستيم از دل و جان مايه می اند و يک ھدف دارند و ھم ا ھم ھمدلب

ۀ که چه جامعکه بايد برای ايننوين، حرکت ما نبايد صرفاً اعتراضی و دفاعی باشد بلۀ برای فرموله کردن يک جامع

اين کاری است که ما داريم در مجمع عمومی انجام . جدی کنيمخواھيم برقرار کنيم بحث و تبادل نظر  نوينی را می

  ." دھيممی

ۀ  نظامی افغانستان و عراق رايحاش و اشغال برای حفظ و گسترش امپراتوریامريکا سال پس از جنگ دولت ١٠

 به سؤاالت شان باز شده است و برای پاسخ خردساالن ديروز، چشم و گوش. رسد به مشام میامريکاانگيزی در فضای دل

عمومی روزانه در پارک زکوتی نيويورک و ديگر  شان ارتباط ناگسستنی دارد در يک مجمع ۀمھم و اساسی که با آيند
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که دنيای  برد جنبش اوس و اين گيری و چگونگی پيش باھم به بحث، تبادل نظر و جدل فکری بر سر جھتامريکاشھرھای 

 در يک امريکانوين جنبشی از نسل. پردازندچه  مختصاتی برخوردار باشد، میخواھند در آن زندگی کنند از نوينی که می

 روی خويش تجربه آوردھا و تضادھای پيشِ  حرکت متشکل سياسی از اين پتانسيل برخوردار است که از مشکالت، دست

 کار انقالبی و امريکاپ انقالبيون چ.  دھدءکسب کند و آن را در زمان و شرايطی خاص به سطح باالتری از مبارزه ارتقا

ناپذير خود را در درون اين جنبش گسترش داده و سعی در ارتقای سطح دانش و آگاھی و سمت و سوی آن فعاليت خستگی

 ميکروفن" استفاده از اوس با جنبش جوانان. گيرنددارند و در عين حال از شور نسل مبارز تازه به ميدان آمده ياد می

يک از جمالت خواھند ھيچ نمیئیگو. کنند ھر سخنران را تکرار میۀناشدنی، کلمه به کلمصفو شوری با شان "انسانی

  .   و ديگر کشورھای جھان را ناشنيده گرفته باشندامريکانسل انقالبی راديکال و کمونيست 

ت بعد از  نسبتاً خوبی از مبارزاۀنوين جوانان راديکال و چپ ايران در داخل و خارج کشور نيز که تجربنسل

کمان دارد، به اين جنبش کشی با رفرمسيم غالب بر جنبش سبز و رنگينجمھوری در ايران و در خطانتخابات رياست

  . را از نزديک با چشمانی باز زير نظر گرفته است آمد گفته و حرکت و نبض آنخوش

رکت خالق در پراتيک اين جنبش بر داند که ضمن اعالم پشتيبانی و حمايت از اين جنبش و ش خود میۀنسل ما وظيف

جنبش ۀ ھا و تجارب عملی مشخصی از آن بياموزد و به بدنانقالبی نه تنھا درس کمونيسم مبنای ھمبستگی انترناسيوناليستی

که قوياً با درگيری عملی در اين جنبش در کشورھای مختلف و جوانان و دانشجويان چپ و راديکال ايران منتقل نمايد بل

  .  اين جنبش در داخل کشور بر آن تأثير گذارد و تجارب سياسی اندوخته شده خود را به آنان منتقل نمايدئیر پاامکان ب

کند  ، اقدام به انتشار اين نوشته میامريکاراديکال در اولين بخش از سری مقاالت در مورد جنبش اوس جوانان ۀ نشري

 .گان خود را بيشتر در جريان اين مبارزات قرار دھدو اميدواريم در آينده با گسترش اين مبارزه، خوانند

  

   و اوضاع بين المللیامريکاامپرياليستی  - داری جنبش اوس بر متن اوضاع حاکم بر سرمايه- ١

. ، بحران ساختاری سرمايه به شدت انکشاف يافت٢٠٠٨داری جھانی در اواخر سال با سقوط بازارھای مالی سرمايه

کارسازی، شدت يافتن قطع مزايای شغلی و روند حرانی در مدارھای توليدی، در رشد روند بیھم اکنون بازتاب چنين ب

 تنھا در امريکابه عنوان مثال در . آشکار شدن است اش در حالھای اوليهھای توليدی طليعه ورشکستی شرکت صعودی

خورشيدی به نيروی برق، به سه شرکت عظيم تھيه ورقه در صنعت تبديل انرژی ) آگستآخر ماه (عرض سه ھفته 

 اعالم ورشکستی) کاليفرنيا(و سولندرا ) واقع در ماسوچوست(ھای اسپکترا وات آف نيويورک، اورگرين سوالر اينک نام

، چھارمين شرکت توليدی در اين صنعت استرلينگ انرژی سيستم). ٢٠١١مبر  سپت۶تايمز  نيويورک ۀروزنام( نمودند

داری، کشاورزی و توليد چون مرغ ھمیاين روند در صنعت عظيم. اعالم ورشکستگی کردبر امسال و اکت۴است که در 

  . ادامه دارد... پوشاک و 

 آن ئیناتوانی يا اختالل در توانابه لحاظ اقتصاد سياسی بوژوازی، اعالم ورشکستگی يک شرکت تجاری به معنی 

 در ياسی مارکسيستی ارتباط مستقيمی با کاھش سود ومؤسسه در پرداخت بدھی به طلبکاران است که به لحاظ اقتصاد س

  . سرمايه شرکت ھا داردۀ نتيجه رکود مقدار حجم اندوخته شد

  .  است۵۶٢٨٢  امريکاھای تجاری در سراسر   رقم اعالم ورشکستگی شرکت٢٠١٠در دوازده ماه سال 

 در ١٢٣٠۴ به رقم ٢٠١١ال  سجونھای تجاری تنھا در يک ماه، يعنی در اواخر ماه   رقم ورشکستگی شرکت

  .   رسيدامريکاسراسر 
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ھا آن. ھا لزوماً به مفھوم پايان عمر ھيچ شرکتی نبايد تلقی شود داری اعالم ورشکستگی شرکتدر سيستم سرمايه

 .توانند ورشکست شوند، يا با يکديگر ادغام شوند و يا از فالن خط توليد خارج و به خط توليد سود آورتری وارد شوندمی

ھا از چنان درجه شديدی داری و رقابت در ميان شرکتبحران ساختاری سرمايه) شرايط کنونی( تاريخی ۀاما در اين برھ

 ديگر ) نزديک چنين خواھند کردۀو يا در آيند( که تا کنون اعالم ورشکستی نمودند ئیھابرخوردار است که اکثر شرکت

گونه که ريموند لوتا در ھمان. شان گذشته است ندارند و تاريخ مصرفداری را نظام سرمايهۀاندام در چرخيارای عرض

ھا برای ھميشه و تا ابد ھای بزرگ و بانکشرکت: "کندھا اشاره می بود و نبود و يا ادغام شرکتۀاش به پديدسخنرانی

گزاکو و شوران با ھم ادغام ھا، مانند جی پی مورگان و چيس، يا تآن. شوندھا خريد و فروش میآن: وجود نخواھند داشت

از يک خط توليد وارد خط توليد مختلف . شوند رقابت و بحران، ورشکسته میۀھا مثل ليمن برادرز در نتيجآن. شوندمی

به سخنرانی ." (شوند، مانند آنچه که در مورد آی بی ام و پی سی رخ داد، يا اپل که به قلمرو گوگل وارد شدديگری می

  .) ھمين شماره از نشريه راديکال مراجعه کنيدريموند لوتا در 

کنندگاِن اين جنبش سؤال اساسی زير را کند و در مقابل شرکتگيری جنبش اوس برخورد میريموند لوتا به جھت

داری که مشکل سيستم سرمايه کنند، يا اينسيستم را فاسد می) ھاکورپوريشن(ھای بزرگ يا شرکتآ: "دھدقرار می

  "است؟

ھای کالن جھانی، مظاھر نظام يک شرکت بزرگ چند مليتی و يا بانک، با سرمايه"ھا را به اين که وجه آناو ت

 ۀھا قطعاتی ـ که البته تنھا قطعات ھم نيستند ـ در تختھا و بانکشرکت... کنيم گی میاقتصادی ھستند که ما تحت آن زند

رحمانه، بر مبنای قوانين معينی از  شطرنج، اين ميدان بازی بیۀ تختـ امپرياليسم ھستند و اين داریشطرنج جھانی سرمايه

  ."  کندبازی عمل می

سود : باشداين سه، قواعد بازی می: "نمايدن میييداری را چنين تعسرمايه) سيستم(و سپس قوانين خاص حاکم بر نظام 

  ." جھانیۀبر اساس استثمار کار؛ گسترش بياب يا بمير؛ و حرکت برای سلط

کند، نظرات داری کنونی که طبق قوانين خاصی عمل میدر تحليل و واکاوی از علت بحران ساختاری سيستم سرمايه

قوانين (ی لوموند ديپلماتيک از سوخت و ساز  گان نشريه ھا تحليل نويسنديکی از آن. انحرافی فراوانی نيز موجود است

داران فاسد علت اصلی و يا طمع سرمايه"  ھای نئوليبرالیسياست"طبق چنين نظری، . است) داریحاکم بر سرمايه

  .شودداری بيان میسوخت و ساز در فرا رسيدن بحران نظام سرمايه

ل تحليل ينيطور که ژرارد دومآن" (امريکائیھژمونی "ا ي" برالیياست ھای نئوليس"ل اين سوخت و ساز به يتقل

داران ھر چند که طمع سرمايه. گنجدگر میيکديھا از ت قدرتي شکاۀد است و در محدوئیاسی بورژواي، اقتصاد س)کندمی

داران و  اما بحران در بازارھای مالی جھان را با حرص و آز بانک٣.را از نظر دور داشتبسيار واقعی است و نبايد آن

خواستند ثروتی  حاکمه آگاھانه میل که طبقاتيتحلن يا با اي. ن کردييتوان تبز نمیيگر نيا ھر جای دي امريکادالالن سھام در 

گر در عصر يکه ما دحال آن. است )سوداگرانه(ستی يمرکانتال نييک تبين يا. رهي منتقل کنند و غمندان به ثروتءرا از فقرا

زی يانگ مارکس با موشکافی شگفتۀيکتاب سرما. گری استيز ديداری چهيسوخت و ساز سرما. ميستيه تجاری نيسرما

 .شده است نگاشته امروز ئیگو دھد وح میيکرده و توض انيساز را عرو  ن سوختيا
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داری جھانی و فرماندھی آن هي بر نظم سرماامريکاسم يالين بحران ناشی از تفوق امپريل، اينيژرارد دومۀ ديخالف عق

ت را داشت، در ين موقعي اروپا ھم اۀياگر اتحاد. ستيز نيشود نای که در سطح جھان استخراج میبر ارزش اضافه

ن يا. داری جھان بودهينی نظام سرماي ضرورت عامريکاسم ياليتفوق امپر. شده تفاوتی حاصل نمیيسوخت و ساز سرما

ای بر ارزش اضافه" فرماندھی"عنی داشتن يت، يولؤن مسيا. تيولؤده داشت و ھم مسي، ھم فاامريکاسم ياليتفوق برای امپر

 دوباره به کار برد و ئید فعاالنه آن را برای ارزش افزايد به معنای آن است که باشوکه در سراسر جھان استخراج می

 سودآوری برای کهخود بل ھایهيسودآوری سرما برای نه فقط(ند ين امر تدارک ببيط را برای تحقق اين محيسودآورتر

ن صورت ير اي؛ در غ)کل در هيسرما

داری هيت تفوق آن در نظام سرمايمشروع

ک يکه به محض آن. رود میر سؤاليز

 ۀ آن ارزش اضافستی، فرماندهياليقدرت امپر

د با حداکثر يد، باياستخراج شده گرد

سودآوری آن را به کار اندازد و در سطح 

ھای استخراج نده فرصتيطور فزاجھان به

د يبا. وجود آورد اضافه را بهارزش

ن فرماندھی يکه بتواند ا کند هي تعبئیھاروش

د بتواند از يطور مثال باکند؛ به الاعم را

ا حتا کمتر يک سنت ين با يشود، در چد میي تولامريکار در الک دي ۀنيکه با ھزا ر کاال نی بخواھد که فالنيداران چهيسرما

  . د کننديک سنت تولياز 

ران مربوط به بحران ن بحي ا که معتقدندئیھانييتب .داری، از کارکرد ذاتی آن برخاسته استهيسرما بحران کنونی

 ۀجيا  نتي؛ "ميساب پرا"ھای مسکن  در رابطه با وامامريکاران اقتصادی يگميا اشتباه تصمي امريکاساختارھای مالی 

ا يخواھند گان است، در واقع نمیي در دوران تاچر و رامريکاا و يتانيبرالی اتخاذ شده از سوی بريھای نئولاستيس

. ر سؤال ببرنديع انسانی ناشی از آن است، زين بحران و فجايقت منبع ايداری که در حقهياتوانند اصول اساسی سرمنمی

دا شده و يداری پهي در چارچوب سرمایحل ئیھا دوارند راهينگرند و امداری نمیهين عمومی کارکرد سرمايآنان به قوان

داری را به هيلند مبارزه با سرمايآنان ما. کندا حل يل يت بار آن را تعديداری و اثرات مخرب و جناهيتضادھای سرما

و " بازگشت به دولت رفاه" مانند حل ئیھا ل دھند و راهيتقل" تيستر مبارزه با طمِع وال"و " سميبرالينئول"مبارزه با 

ای دار کنندهيدھنده و بطور تکانگر بهين بحران، بار ديا. ن ناممکن استياما ا. کنندعظه میورا م" داری دولتیهيسرما"

 که در فراز و فرودش ن نظام استيکه خالص شدن از شر اداری بلهيف نه اصالح سرمايتکلت اعالم کرد که يبه بشر

ھای گذر نهيجاد وفور، زميد و اي تولۀسابقداری با اجتماعی کردن بیهينظام سرما. کندت مردم جھان را قربانی میياکثر

ن ضرورت و امکان، انجام يھم. ستی را فراھم کرده استيعنی نظام اجتماعی کمونيک نظام اجتماعی برتر يبشر به 

  .ل کرده استيا تبديف اصلی پرولتاريت را به تکلي بشرئیستی در سراسر جھان و رھايانقالب کمون

ر ستريت د در پرتو چنين تحليلی الزم است که به موانع و کمبودھای اساسی سياست حاکم بر جنبش اوس اشغال وال

  . اشاره کرد) و جھان (امريکاداری برخورد به بحران کنونی سرمايه
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  استريتنگاھی از درون و مملوس به جنبش اشغال وال

 کليدی از قول ۀالمللی بھتر است که به چند نکتتر با اوضاع حاکم بر شرايط داخلی و بين بيشتر و ملموسئیبرای آشنا

 : تحت عنوان يوتيوب که در )ستريت وال اشغال(ندگان در جنبش واس سخنان يکی از جوانان راديکال شرکت کن

   :  اشاره شود٤!»بينی کندتواند لحظه انقالب را پيشنمی کسھيچ«

  .جھان دارد در نظامی پايگاه ٧٠٠ امريکا :بينممی و نگرمجھان می به"

خاطر تجاوز نظامی گناه در عراق به  تن از مردم بی۵٠٠٠طور متوسط ماھانه به: بينمنگرم و میبه جھان می

ر به ديکتاتورھا برای ساختن الھا د بيليونامريکاساالر بينم، دولت جنگ، تار و مار شده است؛ و میامريکا

  .کندارتشی عظيم کمک نظامی می

  . اندھا در يک جا ايستادهخواھان و دمکراتکه جمھوری: بينمنگرم و می و جھان میامريکابه 

  .شنومبينم و صدای مردم را نمیکراسی واقعی را نمیمن دم

  . شديم که شديميم و بلند میيدخيزپا برمیباالخره بايد به

استريت زمان درستی برای برپا خيزش مصر يک مدل و يک ديناميک است، آيا از طرف ما اشغال کنندگان وال

ھا را اين  وقت مناسبی است؟ ھيچ يک از اين درستی است؟ آيا ۀخواستن و مقاومت انتخاب شده است؟ آيا لحظ

  . بينی کردتوان به درستی پيشنمی

ممکن است اين . افتدکنند، چه اتفاقی می میئیپيماآيند و راهبينيم که زمانی که مردم برای يک روز می ما می

 با يکديگر ارتباط بر قرار  نوين، برای يک انتقال قدرت نوين باشد که بر مبنای آن واقعاً مردمۀفرصتی برای شيو

گونه که اشاره کردم در ھر صورت حق ما پايمال شده است و از ھر ھمان. کنند و برای ھم واقعاً دل بسوزانند

که  دارد را آن ارزش ايم و کاله سرمان رفته است، چيزی نداريم که از دست دھيم، بنابراينطرف کلک خورده

  ."قدمی در اين راه برداريم

ھای امپرياليسم  و قدرتامريکاجنگ امپراتوری  بايد امريکانوين مطرح شده از طرف اين جوان راديکال نسلبه نکات 

 متن بايد قحطی و  و سراسر جھان را اضافه کرد و بر اينا، و عراق و ليبياش به افغانستانغربی برای تحميل سلطه

امپرياليستی جھانی تحميل گشته است و ھمچنين خشونت ھا انسان را در سراسر جھان که از طرف نظام گی ميليونگرسن

. خواھانه جريان دارد را به وضوح ديدگونه حرکت عدالت برای مقابله با ھرامريکا را که در جای جای پوليس ۀروزان

اسناد که  گناھی در اعدام زندانيان به خصوص زندانيان بیامريکاعام دولتی چنين قتلزيست و ھم  محيطۀتخريب روزان

 تحت ئی دانشجوھای وام که شرکتئیھای دانشجووام. شان وجود دارد، را نبايد فراموش نمودگناھیشماری در بیبی

 .کرد باشد و کمر دانشجويان زير اين قروض شکسته است را نبايد فراموشمی امريکاھا و دولت کنترل و انحصار بانک

 در کل بدھی دانشجويان)  بيليون دالر١٠٠٠ برابر با ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(  تريليون١، روی ھم ئیدانشجو وام قروض

   ۵.دھد را تشکيل میامريکاسراسر 

ھای  از دولت صيھونيستی اسرائيل و کمکامريکابر اين متن بايد به پشتيبانی لجام گسيخته و علنی دولت امپرياليستی 

 که  ھستندئیھاعدالتیبی ۀجمل از ھااين. ش، اشاره کردن سرنوشت خوييييان در تعنظامی و پايمال کردن حقوق فلسطين

 به عنوان مجری اصلی اين سيستم امريکا جھان تحت رھبری امپرياليسم امپرياليستی داری ـسرمايه سيستم آن منبع اصلی

  .  است
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   ترکيب جنبش اوس چيست؟- ٢

سياسی حاکم ھستند و اول از ھمه واکنش نشان ھای تحميل شده در جامعه از طرف قدرت عدالتیبی" دماسنجِ "جوانان 

ساختار . گی اجتماعی ـ اقتصادی بر آمده استھای مختلف زنداز بخش اوس جنبش .زنند دھند و دست به عمل میمی

ولی اين جنبش بسيار فراگير است و منشاء طبقاتی . دھد سال تشکيل می٢٠اصلی اين جنبش را نسل نوين جوان اوايل 

ھای مختلف و سطح تجارب مختلف تشکيل ن در آن از کليه اقشار و طبقات درون صف خلق با خواستکنندگاشرکت

باشند، تا کارگران و سربازان شان میسالگیکار و دانشجويان نااميد از آينده که در اوايل بيستاز جوانان بی. گرديده است

ن جمعيت ن جنبش زنان، فعاالنگ افغانستان و عراق، فعاالعليه جن مترقی و انقالبی سابق جنگ ويتنام، سربازان و فعاال

 دانشگاه و زنان و تادانن مدارس، اسراگان، شعرا، آموزگا کاران، نويسند، بی)ھوم لِس ـ کارتُن خواب ھا(ھا مانخانهبی

ھای کارگری و حضور جا قطعاً بايد اشاره کرد که تشکل در اين. اندبه اين جنبش پيوسته... خورده و  مردان پير و سال

  . اصلی جنبش ھستندۀمتشکل کارگران در اين مبارزه ابتکار عمل را در دست نداشتند و عمدتاً نيروھای جوان بدن

اش است  سالگی٢٠کننده در جنبش اوس که در اويل  شسته و رفته شرکتۀپوست با قيافيکی از زنان جوان سفيد

ام م بايد صرف بازپرداخت بدھیاگیکنم، اين ايده که من سراسر زندود فکر میگی خ زندۀزمانی که من به آيند: "گويدمی

  ." شود، بسيار ترسناک است

اند، شغل دايم و حتا کاری  در حال تقال کردن و مبارزهامريکارغم ثروت سرشار موجود در  بينند که علیھا میآن

تواند در اين رکود اقتصادی  ھم نمیامريکا متوسط ۀ ديگر حتا طبقگر آن است کهکنند، و اين بيانبرای گذران ايام پيدا نمی

 . دوام بياورد

  

   اھداف اين جنبش - ٣

مان را در مصر، يونان، مانند برادران و خواھران": دھدوبالگ جنبش اوس يکی از اھداف خود را چنين توضيح می

 امريکاشغال جمعی، برای بازگردادن دمکراسی در اسپانيا و ايسلند در نظر داريم از تاکتيک انقالبی بھار عربی؛ ا

کنندگان را به خاطر حفظ حداکثر امنيت، تمامی شرکتچنين برای رسيدن به اھداف خود و بهما ھم. کنيماستفاده می

باشد و استريت، جنبش مقاومت بدون رھبری میوالجنبش اشغال... کنيم آميز تشويق می مسالمتۀخشونت و شيوعدم

 ۀنقط. ، جنس و اھداف سياسی مختلفی تشکيل شده است)ای و زردسياه، سفيد، سرخ، قھوه(ھای ردمی با رنگاز م

   ." درصديم که ديگر تحمل طمع و فساد يک درصد را نخواھيم کرد٩٩ ما اين است که ما ۀمشترک ھم

ه شده و با رأی اکثريت به سايت رسمی جنبش اوس توضيح دادای در وب ماده٢٧ ۀاھداف اين جنبش در يک بياني

  ۶.توافق رسيده است

، پايان دادن به قانون )١٠خواست شماره  (امريکاھای اين جنبش لغو اعدام توسط دولت در سراسر از جمله خواست

مزد مساوی برای زنان نژادی، لغو تبعيض جنسی و دستدادن به تبعيض، پايان٧)١ ۀخواست شمار(پترويت اکت 

، )١٢ ۀخواست شمار(دانشگاه  ۀ، بھداشت رايگان و آموزش رايگان از مھد کودک تا آخر دور)١۵ ۀخواست شمار(

ھا و کردن قدرت البی ماليات، محدودۀھا در زمينو ديگر درخواست) ١٩ ۀخواست شمار(بازگرداندن دمکراسی به دولت 

  .  باشدمی... 

 تقاضا شده امريکاھای جنبش اوس، ھشت خواست مشخصاً خطاب به گنکره و از مجلس نمايندگان در ميان خواست

  .    است
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برای به رأی ) کنگره (امريکا جنبش اوس در کليت خويش تقاضا از مجلس نمايندگان ۀگانھای ھشتاين خواسته

باشد که از ديد می)  موجود استامريکااساسی نکه در قانو(دادن به قوانين نوينی در رد قوانين فعلی  گذاردن و رأی مثبت

و يا باعث از ميان "  کمک کرده است٢٠١١ تا ٢٠٠٧ھای  طور مستقيم بر شدت بحران مالی در سالبه"جنبش اوس 

  ٨.شده است") شودصدای مردم شنيده نمی"که از نظر جنبش اوس، ( دمکراسی ۀرفتن پروس

 

  و استثمارشوندگان ديدگانسرکوب ستم برای دولت ابزار پوليس  -۴

 پوليسمبر،  سپت١٧ ابتدای شروع اين جنبش در از

فاشيست نيويورک اعالم کرده است که افرادی که کار 

توانند از خط  ستريت ندارند، نمی و ارتباطی با وال

 با استفاده از اسپری فلفل و باتوم پوليس.  بگذرندپوليس

اين . گير کردآنان  را دستکنندگان حمله و به تظاھرات

بازوی نظامی و پيش برنده ديکتاتوری طبقات 

  نظم وۀکنندبرقرار (امريکاامپرياليستی  - داریسرمايه

 عليه اکثريت )امريکا دموکراسی برای بورژوازی

 اعالم کرده است امريکا کارگر ۀطبق و کشانزحمت

   "!گونه کار خالف قانون شديداً برخورد کندآماده است که با ھر"که 

که به ظاھر چشم و گوش خود را به اين جنبش بسته آن وجود با امريکا ۀحاکم ھيأت" جوانان جنبش اوس يکی از قولبه

 روز از انتشار ھرگونه ١١ھا اساساً بعد از ھا و چه راديو و تلويزيونچه روزنامه" عمومی"ھای است و تمام رسانه

ھا به اين جنبش است و چھارچشمی آن د، ولی چھار دانگ حواس آنانخبری در مورد اين جنبش جوانان خودداری کرده

کند به ظاھر مثل آقای مبارک يک ديکتاتور مثالً شھردار نيويورک که خيلی سعی می. پايندرا از نزديک دنبال کرده و می

خواھد او خيلی می. استريت ما جوانان  استھم جنبش اشغال والرو شده و آن بزرگی روبهتقابلنباشد ولی در شھر با 

مبارک در مصر دچار علی در تونس و حسنیخواھيم به سرنوشت بنگويد اگر ما میسعی کند که ديکتاتور نباشد و می

اش مھار گويد ولی مانند دوستان سرنگون شدهاما او اين را می .نشويم باالخره بايد برای اين جوانان کار و شغلی پيدا کنيم

  .  کند را برای تار و مار کردن ما رھا می-  نيويورکوليسپ - نيروھای وحشی خود

 سپتامبر چند صد نفر از جنبش اوس ٢٢در پنجشنبه 

ھای مرکز منھتن تظاھراتی و بسياری ديگر در خيابان

) اعدام(در اعتراض به قتل عمد و غيرقانونی دولتی 

 پوليس ۀپوستی که با دسيسجوان سياه(تروی ديويس 

طور غيرقانونی در  به١٩٨٩ سال ايالت جورجيا در

دادگاه محکوم شد و با وجود شواھد زياد مبنی بر 

 به کيفر اعدام محکوم پوليسش در قتل يک  اگناھیبی

 پوليس ۀ وحشيانۀراه انداختند که با حمل) شده بود

  .  نيويورک چند نفر از آنان دستگير شدند
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 و پوليس ۀوسيلبه: "گويد خويش در اين جمع میۀ سوم مبارز خود در روزۀکنندگان جوان از تجربيکی از تظاھرات

جا را ترک کنم ولی من بعد ھا خواستند مرا بترسانند تا جا بزنم و اينآن. مأموران مخفی سؤال و جواب و بازخواست شدم

  ."   وجود آوردای بهدشهتواند در عزم ما خھيچ چيز و ھيچ مقامی نمی. جا ھستم و تا آخر خواھم ماندچنان اين روز ھم۵از 

. ان( نيويورک پوليس وحشيانه ۀمبر بار ديگر صف صدھا نفری جنبش اوس مورد حمل سپت٢۴سپس در روز شنبه 

  :کندآن را چنين توصيف می" االرت نت. "قرار گرفت.) دی. پی. وای

ز پارک ـ تجمع کردند و اقدام ـ خارج ا) مقر جنبش اوس(گان از اين اردوگاه صبح روز شنبه گروھی از تظاھرکنند "

کنندگاِن  به تظاھرپوليس.  نفر از آنان دستگير شدند١٠٠. نمودند) يونيون اسکور( به طرف ميدان اتحاد ئیپيمابه راه

موی زنی را چنگ زدند، برای کتک زدن و . ھا يورش بردجو اسپری فلفل زد و آنان را به زمين کوبيد و به آنمسالمت

آميزی از روی سنگر خودشان پريدند و زمانی که ھر چه خواستند گفتند و انجام دادند؛ طور خشونت بهدستگيری جوانان

رحمی است که اين ھمان خشونت و بی! ای شروع به نيشخند زدن و شادی کردندطور پيروزمندانهکارشان تمام شد و به

نمودند  آن را محکوم میامريکائی آن زمان مقامات کردند و درديکتاتورھای خاورميانه عليه مردم غيرنظامی اعمال می

  ."  ـ شده اندامريکاـ  جاھا مرتکب اقدام به چنين ظلم و ستم ھولناکی در ايندر حالی که خود آن

گران يک آموزش بود، يکی از زنان جوانی  اشغالۀجای تضعيف روحي به تظاھرکنندگان روز شنبه  بهپوليسحمله 

جا به بيش از اسپری فلفل ھا  برای فشار آوردن به ما در ترک اينآن: " شده بود بعد از آزادی گفتکه در آن روز دستگير

که ." آميز استداری يک انحصار خشونتسرمايه: "روز يکشنبه يک بنر بزرگ در پارک زکوتی باال رفت." نياز دارند

 اين کار را کرد؟ آيا ما حق پوليسچرا : "درگيرنددھد مردم درگير اين جنبش با سؤاالت  اساسی و واقعی اين نشان می

  "   اعتراض کردن را نداريم؟

      

  

   نقطه عطف در شکستن بايکوت رسانه ھای دولتی- ۵

   دموکراسی يک درصدی در جھان نبرد فراخواندن به 

ھای  بخشی از جناحھا، راديو و تلويزيون کهروزنامه ،)مديا استريم مين( غالب خبری ھایرسانه اوس جنبش آغاز از

که اين جنبش پايه نگيرد و به شھرھای ديگر سرايت نکند دھند، به خاطر اين را تشکيل میامريکامختلف ھيأت حاکمه 

  .پوشش خبری آن را مورد بايکوت شديد قرار دادند

وانان جنبش  اکتبر باالخره در مقابل عزم و شور ج١ھای غالب در روز شنبه اما سکوت و بايکوت سراسری رسانه

اين دستگيری گسترده توسط .  نيويورک دستگير شدندپوليسھا توسط  نفر از آن٧٠٠زمانی که بيش از ! اوس واژگون شد

   .ھا پل بروکلين بسته مانده و عبور و مرور بر روی آن متوقف شود باعث شد تا ساعتپوليس

 .ھا حمله کرد گير کرد و وحشيانه به آنگان را از مسير خود منحرف و در دام خود گوشه تظاھرکنندپوليس

شورش ھا با لباس ضدآن: "گويد نيويورک میپوليس از پيش طرح شده ۀيکی از اين تظاھرکنندگان در مورد برنام

کس ھر. کشيدندھا مردمی را که در جلوی صف بودند بيرون میآن. زدندآمده بودند و بدون ھيچ دليلی مردم را با باتوم می

تان را به نشانه صلح باال تان پوشيده بود و يا حتا دستاناگر صورت. زدندپوست بود را فوراً بر زمين میهکه سيا

   ".انداختندبرديد، شما را به زمين میمی

  . ھای ھم سوی دولت شدبسته شدن عبور و مرور پل بروکلين نقطه عطفی در شکستن سکوت و بايکوت رسانه
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چند روز .  سرايت کندامريکابش موجب شد که اين جنبش از نيويورک به شھرھای ديگر عزم راسخ پيشروی اين جن

پس از اين واقعه تظاھرات ديگری در حمايت از جنبش اوس نيويورک در شھرھای بوستون، شيکاگو، سان فرانسيسکو و 

    .آنجلس برپا شدلوس

ھا  يا از اين پس رسانه.  اين جنبش تعويض شدھای غالب با سياست پوشش آن ھمراه با تحريف شکست سکوت رسانه

ضد "و " امريکائی ضد"ا ر آن يا خواندند )نيوزفاکس"(کنندمی حال استريتوال کارانی که در مقابلجمع بی"آن را 

کار افظهشوھای محراديو تاک. کنند، خواندنددلی میھا ھمھا با آنکه با ريختن آب به آسياب القاعده و تروريست" پترويت

دانند چه تجربه که نمی بیۀای بچکرد که جوانان را عدهو فاشيستی مثل راش ليمبا، شان ھنتی و نيل بورتز را پخش می

 آن را در جھان امريکاچه که  و آنامريکا بردن موقعيت  که اھل کار نيستند و خواھان از بينئیھاخواھند، تنبلمی

که " مالکيت خصوصی"ِن اای از مخالفھا جوانان را عدهـ خواندند، آن"! دمکراسیآزادی و "کند ـ گی مینمايند

 اين ۀ از خطرات بالقوامريکا ۀ بيم ھيأت حاکمۀکنند که خود نشاناند، معرفی میشان رسوخ کردهھا در ميانکمونيست

  .         جنبش است

 جھان، و امريکا جای جای در داریسرمايه ۀ طبق صددر يک مقابل در از استثمارشوندگان صددر ٩٩شعار  پژواک با

 گذشته با ۀظرف سه دھ. گيری استشکل حال در ترتمام چه سيون جامعه به شدت و سرعت ھرپوالريزه و بندیقطب

داری داری در چين سوسياليستی، نظام سرمايه گلوباليزاسيون و فروپاشی شوروی و پيروزی رھروان سرمايهۀتوسع

داری جھانی عليه راديکاليسم و خط  دھه از تعرض سرمايه٣اگر . درصد جا زند ٩٩ۀجھان و اراد" فاتح"د را توانست خو

ھا و خانه ايدئولوگ ھای مزاحم و شکست خورده در توپانقالبی اين نيروھا در ھر کجای جھان به عنوان يک درصدی

 خانه اين توپ آتش شدند، امروزه ديگرتند و ايزوله میگرفداری دايماً مورد ضرب قرار میفکران طرفدار سرمايه روشن

شما يک ! اند، نهشوندگان جھان در مقابل آن سنگر گرفته و اعالم کردهاز رمق افتاده است و ستمديدگان و استثمار

ريم و داری قرار دا درصديم و اين طرف خط و نظم جھانی سرمايه٩٩ما .  منافع و سخنگوی ما نيستيدۀھا نماينددرصدی

داری جھانی در جھت مخالف ما داران جھان يک درصديد و در راستای منافع سيستم خود بر متن سرمايهشما سرمايه

به اين ترتيب ھر کس و ھر گروه اجتماعی با منافع طبقاتی خاص خويش بايد موضع خود را روشن کند که . قرار داريد

 !  نيز از اين قاعده مستثنی نيستامريکا ۀبه کدام طرف اين معادله تعلق دارد؟ ھيأت حاکم

    

   و جنبش اوس امريکا ۀھای مختلف ھيأت حاکم جناح- ۶

 برای مھار کردن اين جنبش مشغول سبک و سنگين کردن اوضاع و مانور امريکا ۀ حاکمھای مختلف ھيأتجناح

خصوص  و بهامريکاجمھوری ياست ر٢٠١٢ھای مختلف ھيأت حاکمه بر متن انتخابات ھر يک از جناح. باشنددادن می

اند مجبور شدند که موضع خود را در قبال آن  اين جنبش را احساس کردهۀخواه که خطر بالقوکانديدھای جناح جمھوری

 محکوم کردند، ءاند و آن را از ھمان ابتداخواھان مخالف سرسخت اين جنبشطور کلی جمھوریھر چند به. روشن کنند

  . اندسواری بر اين جنبشاح خواھان کنترِل جھت آن و موجاما بخشی از اين جن

طبق گزارش منابع (د کنندگان باراک اوباما ئين آمدن افکار عمومی و در صد تأئيھا به خاطر پادر عين حال دمکرات

ھور، جمد عملکرد او به عنوان رئيسئيچنين رکودی در تأ.  در صد گزارش شده است۴١ تا ٣۵دی بين ئيمختلف چنين تأ

جمھوری قبلی بر در انتخابات رياست" ر اوضاعييتغ"که با شعار )  شودھا محسوب میيک رکورد برای او و دمکرات

موج نارضايتی مردم از ستراتژی نظامی جنگ و اشغال افغانستان و عراق،  بر اوضاع نابسامان اقتصادی و مخالفت 

نظام اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی سوار شد و امروزه  درصد از مردم با روند غالب بر ٩٩بخش زيادی از آن 
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 نفر از جنبش اوس، از ٧٠٠حزب دمکرات بعد از دستگيری . اند خواھان سوار شدن بر امواج اين جنبشئیبا دو پھلو گو

 خواست ـ  که تحت رھبری و نفوذ اين حزب ھستندامريکاھای زرد کارگری بازوان کارگری تحت کنترل خويش ـ اتحاديه

  !که در اين جنبش حضور فعال داشته باشند

 مقابل در و در برابر موجوديت را خطری که جنبش اوس) تی پارتی پترياتز" (حزب ميھن پرستان چای"رھبران 

مبنای  اين حزب موجوديتش را بر. ديدند به شدت مخالفت خود را با اين جنبش اعالم کردندشان میاھداف فاشيستی

مگر اين اصول چيزی به . گذارده است"  بودندامريکاگذار که بنيان ول پيش گذاشته شده از طرف پدرانیبه اص بازگشت"

  !داری است؟جز سيستم اقتصاد بازار آزاد سرمايه

ستريت در  وال اعالم کرد که معترضين اشغال" تی پارتی"گذاران ھمين خاطر مارک ميکلر يکی از بنيانبه

بر و اکت١٠واشنگتن تايمز ."(کننداصول بنيادی کشور را وقيحانه رد می "امريکايگر شھرھای نيويورک و واشنگتن و د

" ھای جريان اصلیرسانه"گوی اين حزب بعد از اين که  چنين به نقل از جودسون فيليپس سخناين روزنامه ھم) ٢٠١١

ھای مرتبط با منظور رسانه(ان اصلی ھای جريرسانه: "گويدشان را در مورد جنبش اوس شکستند میبايکوت و سکوت

ستريت قرار دارند و تظاھرات چپ نوپا را در نور مثبتی به  در صندوق عقب جمعيت اشغال وال) قدرت دولتی حاکمند

" گادفادرز پيتزا" کل سابق شرکت بزرگ پوست و رئيسدر عين حال ھرمن کين اين ميليونر سياه."  آورندچرخش در می

کننده و منتقد جنبش اوس در ترين حمله است، سرسخت٢٠١٢برای رياست جمھوری سال " پارتیتی "که نامزد 

است که " امريکاضد "خواھان بوده است؛ و معتقد است که اين واقعاً ھای تلويزيونی در بين کانديداھای جمھوریمناظره

او در مقابل جنبش ". يگر عصبانی شوندموفقيت مالی افراد د"ستريت از  چون اشغال والافراد متشکل در گروھی ھم

کس برای پيدا ھيچ"کنند گفت  اعتراض میامريکا در صد از شھروندان ۴۴کاری اوس که از جمله به اوضاع وخيم بی

چه را بايد برای پولدار شدن که شما ثروتمند نيستيد، به اين خاطر است که شما آندليل اين. کردن شغل به شما مديون نيست

گويد دار خطاب به جنبش اوس میبه عبارت ديگر اين سرمايه). واشنگتن تايمز ھمان تاريخ." ( دھيد، انجام نداده ايدانجام

توانند داری را بازتوليد نمايند، میتکيه کنند و سرمايهسرمايه ، يعنی به "دار شدن انجام دھندچه را برای پولاگر آن"که  

را   اعتراض و تظاھراتۀيا اجاز ھا بپيونديدگويد که يا به يک در صدیالً میاو عم! ھا شوندبخشی از يک درصدی

  % .                    ٩٩است و نه % ١ فقط از آن امريکاداری  سرمايهۀکند که دموکراسی در جامعتأکيد می او به اين ترتيب! نداريد

  

  !  استدنیشحل اما نابرابر ۀمعادل يک برابر نيست، %١ با %٩٩ معادله

پيشرفت ھيچ جنبشی و ھيچ . زودی از ھم خواھد پاشيد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی بهۀاين معادله ناعادالن

ضد انقالب ھمواره برای در تاريخ جوامع بشری انقالب و . ای در حالت سکون و درجا زدن ميسر نيستشورش عادالنه

صدا و گاھی اين نبرد گاھی آھسته و بی. اند اجتماعی در جنگ بودهھایبه انحراف کشيدن جھت آن و غصب نتايج جنبش

گونه و از چه اما اين که چه.  اوس نيز از اين قاعده مستثنی نيستۀجنبش عادالن. کندلجام گسيخته و سريع عمل می

  ...             طريقی؟ ارتباط دارد با 

 

   واھد رفت؟ اين کشتی به کدامين جھت باال خۀبادبان نيمه افراشت

 و از ئیگيری بر مبنای سنت تصميم شورااين مدل تصميم. شودتصميمات جنبش اوس در مجمع عمومی گرفته می

 سياسی متفاوت را در خود منعکس ۀمجمع عمومی بر آمدی از دو ديدگاه و برنام. ر قاھره اقتباس شديدان تحريم

  .و راديکاليسم چپ انقالبی است رفرميسم بورژوازی ۀ برنامهينه منعکس کنندئآ. سازدمی
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 حادی برای پيشروی و گسست از چارچوب تنگ افق بورژوازی رفرمسيم در جريان ۀدر اعماق اين جنبش مبارز

 رفرميستی با برنامه و ديدگاه راديکال و انقالبی ۀدر مجمع عمومی اين جنبش بين طرفداران ديدگاه و برنام. است

فرجام جنبش اوس از قبل نوشته نشده است و مبارزه بر سر انتخاب مسير . دامه دارد و زنده انبرد خواھانهای مبارزه

که سرنشينان اين جنبش بادبان اصلی کشتی خود در اين. چنان ادامه دارد ھم، نوين ختم شودۀراھی که به ساختن جامع

يا اين جنبش . ا فرجام اين جنبش داردھای پر تالطم مسير مبارزه را به کدام سمت و سو باال کشند، ارتباط مستقيمی بآب

چرخاند يا به عکس به سمت مخالف و داری میبادبان مسير خويش را به سمت و سوی ھالکت باِر رفرِم سيستم سرمايه

  ! داری و کسب قدرت سياسین حرکت برای نيل به پيروزی قطعی و در ھم شکستن نظام سرمايهييتع

 گونهچه که سؤال اين است اولين مبارزه ھر در": کننده در اين جنبشتنام شرکتقول يکی از سربازان سابق جنگ ويبه

  " دشمن را شکست دھيم و پيروز شويم؟خواھيممی اصالً  آيا و خواھيممی

 فراز و نشيب ھای آينده، اين امکان ھم وجود دارد ۀادام اما در قرار دارد، نيويورک در جنبش اکنون قلب پر تپش اينھم

 حرکت راديکال و انقالبی ۀرکز ثقل جنبش به جای ديگر منتقل شود و شھر يا شھرھای ديگری پيش قراول ادامکه اين م

  .اين جنبش شوند

 

    ستريت يک جنبش بدون رھبری است؟يا جنبش اشغال وال

  !زنگ ھا را به صدا در آوريم

ھا  ماه" امريکاروز خشم "و " ويورکمجمع عمومی ني"، "اد باسترز" ھمچون ئیھا از ابتدای اين حرکت مھم، گروه

گذاردند   را به پيشئیھاھای اجتماعی ھم چون تويتر، اين تظاھرات را سازمان دادند و خواسته بود که با تبليغات در رسانه

دھد که اين نشان می. کنندگان اين جنبش بردند خويش را به ميان شرکتۀھا و برنامجنبش خواسته گيری اينو پس از شکل

  !!!باشدرھبر نمیالف ادعای سايت رسمی جنبش اوس، اين جنبش آن چنان ھم بیخ

اين رھبری و . دست نبوده و نيستگون، متجانس و يک تا کنون يک جريان ھمءرھبری اين جنبش از ابتدااما 

گون و خصوص که مجمع عمومی آن بسيار ناھمبه. اش دائماً در حال عوض شدن و پوست انداختن استگيریجھت

  . نامتجانس است

از طرف " بی رھبر" جنبش ۀ شود که گزينئیسزارد و نياز است که بر آن تأکيد ببنابر اين نبايد اين نکته را از ياد ب

ھای تحت ستم و ای به ضرر تودهطرح چنين مسأله! ھر جريانی که اعالم شود ھم خالف واقع و ھم بسيار مخرب است

ای را در حقيقت حاکم بر اين جنبش است و بايد زنگ خطر در مورد ادعای چنين مسألهپاشيدن به  خاک. استثمار است

 جريان و يا جرياناتی که چنين ۀحقی به صدا در آورد و نقاب را از چھره ی بئھای درگير مبارزه ھر جنبش تودهميان توده

  .  برداشت ،کنند میئیادعا

 

  نياز اين جنبش به کدام رھبری 

اش ناروشن است، اما اين جنبش بالقوه انجام جنبش اوس با تمامی تناقضات درونیاست ھر چند که سر مھم اين ۀنکت

از اين شانس برخوردار است که بتواند جھت صحيح و انقالبی را انتخاب کند و بادبان و سکان خويش را به طرف يک 

 تنظيم امريکاامپرياليستی  - داریدر جامعه سرمايه کليت ۴ر راديکال و ماھيتاً متفاوت، يک انقالب کمونيستی و محو ييتغ

  .نمايد
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شان انطباق دارد به جلو  را که با منافعئیھارھبری آن، برنامه و نقشه و مختلف طبقاتی نيروھای جنبشی در ھر

  . جوی رھبری ھستند و ھای مختلف جامعه در جستبخش. گذارندمی

ی شمالی، اروپا و به يک امريکافريقای شمالی، بھار اھار خاورميانه، ھای بھار عربی، ببا يک نگاه به تجارب جنبش

ھيچ به جھان ديگر ۀھای ھر گوشھای بھاری مبارزات سراسر جھان، امروزه ديگر در جنبشکالم از سر شکفتن غنچه

فی؟ با نه، سؤال اين است که چه نوع رھبری؟ در خدمت چه اھدا! وجه سؤال اين نيست که رھبری يا بدون رھبری

 و زمانی که يک رھبری واقعاً انقالبی و کمونيستی وجود ندارد، يابی به آن اھداف؟استفاده از چه روشی برای دست

اند و مردمی که شديداً تحت اند که آن را شروع نمودهسازیگان نبرد سرنوشت ھا بازندتاريخ بارھا نشان داده است که توده

  .   شوندشوند و مورد خيانت واقع میاند، کنار گذارده میر اساسیييآرزوی تغند و کسانی که در استم و استثمار

 خود را در قبال اين جنبش چنين بيان ۀراھند و وظيف با اين مبارزه ھمامريکابدين خاطر است که انقالبيون واقعی 

دار ری در جامعه مشغول کار معنیتطور گسترده و بهئیای، انقالبيون بايد با مردم درگير رھادر ھر نقطه: "اندکرده

ر تفکر در ميان مردم و تحوالت در جھان تا ييمردم بايد در مورد تغ... برای کمک به ايجاد جنبش برای انقالب شوند 

  . توانند بياموزندجا که میآن

 دار و، جھتيدارستريت که در سراسر جھان در حال وزيدن است، نياز دارد به يک باد پا  جنبش اشغال والۀنسيم تاز

 امپرياليستی پايان دھد و - داریھای سرمايه که به محو دھشت باشديیظھور جنبش انقالبساز گسترده تبديل شود تا زمينه

  .ساز و کار ايجاد يک جھان کامالً نوين را محقق سازد

   ١٣٩٠ ]ميزان[ مھر٢٨ مصادف با ٢٠١١بر و اکت٢۴

  :منابع و توضيحات

١ - -york-new-street-wall-occupy/215511/20110917/articles/com.ibtimes.newyork://http 

htm.protest-saturday 

٢ -                                                                             Gil Scott  Heron The Revolution Will 

Not Be Televised.av   

 : مشاھده کنيد) به زبان انگليسی(را در لينک زير ." بينی کند انقالب را پيشۀتواند لحظکس نمیھيچ" ويديوِی 

related=feature&EU3B-12gXVV=v?watch/com.youtube.www://http 

ک ينيوی ھمراه با دوم. در فرانسه است" ھای علمیمرکز ملی پژوھش"گر ل، اقتصاددان و پژوھشينيژرارد دوم - ٣

 .ه استنگاشت" ر قابل دوام مالیير غيمس"ک با عنوان يپلماتيه لوموند دي نشر٢٠٠٨ آگستای در شماره لوی مقاله

 ارائه ئیھاليخی، تحليسم تاريالينار ماتريل در سمينيژرارد دوم. ن زمره انديدر ا" کيپلماتيلوموند د"ه يگران نشرليتحل

سم، يبراليداری است؛ نئولهين فاز سرمايمتأخرتر" سميبرالينئول: "توان خالصه کردطور مینياش را ایئهيداد که تزھای پا

ا ساختارھای اساسی يشه در سوخت و ساز اساسی ين بحران رياسی است؛ ايدی و ساقتصا) تيحاکم(م يک رژي

به اعتقاد وی، . کرده است" مالی"داری را هيداری است که سرماهين فاز سرمايکه بحران آخرداری ندارد بلهيسرما

به . (ح دھنديحران را توضن بيتوانند انمی" بحران انباشت"و " ش نزولی نرخ سوديگرا"ستی مانند يھای مارکسمقوله

است اما در " ش نزولی نرخ سوديگرا"ند علت بحران يگون میيی التامريکادر : گفتاو می). دينامه رجوع کنواژه

د کرد که با ھر يوی تأک. ا صعود نرخ ھای سود استيش از اندازه ي سود بۀجين بحران نتيد ايگومی" جناح چپ"فرانسه 

که صرفاً بحران ساختار داری در کل بلهين بحران نه بحران سرمايرا به اعتقاد وی، ايست زھا مخالف انيين تبيدوی ا

وجود آمده اش بهت تفوق جھانیي در حفظ موقعامريکابرالی و پافشاری يھای نئولاستي اتخاذ سۀجيمالی آن است که در نت
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ل يکه به دلبرالی ناشی شده، بليای اقتصادی نئولاست ھين بحران نه تنھا از اتخاذ سيا: ن مسأله گفتيح ايدر توض. است

" اسیيم سيک رژيسم به مثابه يبرالينئول"در واقع منظور وی از . افته استي شدتر خود، ي بر تداوم مسامريکاپافشاری 

 تيستی شکاياليھن امپريمند به مه ک فرانسوی عالقياو مانند . داری جھانی استهي بر نظام سرماامريکاتفوق طلبی 

ت را حفظ ين موقعيخواھد از مصرانه میيداری جھان تفوق داشته و اکنون نهي بر اقتصاد سرماامريکاکرد که چرا می

 !کند

 بازارھای مالی جھان و رکود ۀکم، سقوط بی سابقي: د و پرتوافکنی کرديد بر دو نکته تأکيھای او بادر مقابل بحث

.  داری استهيگر، برخاسته از سوخت و ساز سرمايان ديبه ب. ی استک بحران ساختارياقتصادی متعاقب آن، بازتاب 

. آورد، اتخاذ شدد میيه پديه در مقابل سرمايز برای حل موانعی که سوخت و ساز متعارف سرمايبرالی نيھای نئولاستيس

از جنگ دوم . رديگاسی جھانی صورت نمیيالمللی در خالء و جدا از ساختارھای سنيه در سطح بيدوم، انباشت سرما

 .داری جھانی بوده استهي، چارچوب اقتصاد سرماامريکا جھانی ۀن سو، سلطيجھانی بد

4-  Nobody Can Predict the Moment of Revolution                     

(Occupy Wall Street!) 

http://www.youtube.com/watch?v=OwWInp75ua0 

http://www.nytimes.com/gwire/2011/09/06/06greenwire-solyndra-bankruptcy-reveals-dark-

clouds-in-sol-45598.html?pagewanted=all 

که به ) دولتی و خصوصی(ھای بزرگ  بابت بدھی به شرکتامريکااين رقم قروض تمام دانشجويان سراسر  - ۵

 انتشار ٢٠١١ جون ٩ در امريکا "کانسيومر رپورت"اين رقم از طرف . باشددھند، میدانشجويان وام تحصيلی می

 ۴٧، با در نظر گرفتن فاکتور رکود اقتصادی امريکا قبل در هسبت به يک دھ ميزان بدھی دانشجويان نۀ مقايس.يافت

 تا ٢٠ھا بين سنين کاری دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه ميزان بیامريکادر عين حال در . در صد بيشتر است

 ميان کاری در افزايش يافته است که باالترين رقم بی٢٠٠٩در سال % ٨.۵ به ٢٠٠٨در سال % ۵.٨ از ٢۴

 . استامريکادانشجويان فارغ التحصيل 

http://news.consumerreports.org/money/2011/06/us-student-loan-debt-set-to-hit-1-trillion-

already-outpaced-national-credit-card-debt.html 

6- https://occupywallst.org 

بر سال و اکت٢۶ بود که توسط جورج دبليو بوش در امريکا ۀ فرمان کنگر،امريکا) پتريوت اکت(پرستی قانون ميھن - ٧

 ابزارھای مورد ۀ اساس ارائه بامريکااتحاد و تقويت : اصل اين فرمان چنين است.  قانون تبديل شد امضا و به٢٠٠١

 ٢٠٠١کردن از اعمال تروريستی سال نياز برای استراق سمع کردن و جلوگيری

:      در لنيک زيرامريکا خواست جنبش اوس خطاب به مجلس نمايندگان ٨مراجعه کنيد به  -8               Occupy 

Wall Street - Official Demands 

2009-mandsde-official-street-wall-occupy/upywallstreetocc/org.coupmedia://http 

  


