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  زحمتکشان یجهان زیرستاخ، تیوال استر
  )صباح(پژوھشگر 

  )نیمحروم یام جھانیرامون قیپ مختصر تند و یمرور(

  
ھای   با دعوت رسانھ ٢٠١١سپتامبر  ١٧ اجتماعی در یوال استریت جنبش خود جوش

 و ریفراگ اً بعد نیویارک با تظاھرات ھزاران نفر شروع شد و داری در  اجتماعی ضد سرمایھ

وضع نامطلوب اقتصاد و ، ھدف این جنبش اعتراض بھ نفوذ نظام سرمایھ داری. شد یجھان

وال . است داری  ھای سرمایھ  اعمال نفوذ البی ھای غلط دولت و سیاست بیکاری حاصل از

ش فاصلھ یافزا و یكاریو گسترس ب یفریاد اعتراضی بھ وضع نابسامان اقتصاد ایت یاستر

  . با نظام سرمایھ داری را فرا گرفتھ است یشتر كشورھایب یطبقات
ھا و کشمکشھای   بر اثر تنش. شود جامعھ از توازن متغیر نیروھای متضاد ساختھ می، گفت یمارکس م

بینش مارکس مبتنی بر یک موضوع تکاملی بود و کشمکش . آید  دگرگونی اجتماعی پدید می، این نیروھا

ھای اسالف   این طرز تفکر گرچھ با بیشتر آیین. دھد  تشکیل میاجتماعی جان کالم فراگرد تاریخی را 

بھ . ھای سده نوزدھم ھمخوانی داشت  اما در عوض با بیشتر اندیشھ، قرن ھیجدھمی مارکس در تضاد بود
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شان برای  ھمان شیوه ارتباط انسانھا در رھگذر کشمکشھای، عقیده مارکس نیروی برانگیزاننده تاریخ

  . ایھ از چنگ طبیعت استبدست آوردن زیست م

دم تاریخ بشر بودند   ھدفھای اصلی انسان در سپیده، جستجوی خورد و خوراک کافی و سرپناه و پوشاک

یابیم کھ این ھدفھا ھنوز ھم در کانون کوشش   می و اگر ساختمان پیچیده جامعھ نوین را از ھم بشکافیم در

کشمکش انسان با طبیعت ، زھای اساسی برآورده نشوندتا زمانی کھ این نیا. ھای انسان کنونی جای دارند

شوند   ھر گاه کھ نیازھای اصلی او برآورده نمی است یموجودانسان . ھمچنان ادامھ خواھد داشت

ھمین کھ . خود نخستین عمل تاریخی است، آیند و ھمین تولید نو بھ نو نیازھا  ای پدید می  نیازھای تازه

برای برآورده ساختن ، گذاردند  ن مرحلھ ابتدایی و اشتراکی را پشت سر میشا  ھا در مسیر تکاملی انسان

بھ محض آن کھ تقسیم کار در جامعھ . شوند شان درگیر یک ھمزیستی تنازع آمیز می نیازھای نخستین 

اند کھ بازیگران   ھمین طبقات. انجامد  این تقسیم کار بھ تشکیل طبقات متنازع می، آید  بشری پدید می

  . اند  در صحنھ نمایش تاریخ اصلی

  اندیش نسبی نگر بود کھ بھ نظر او ھمھ روابط اجتماعی میان انسانھا و نیز ھمھ نظام  مارکس یک تاریخی

. نشانھ خاص رھیافت مارکس است، ویژگی تاریخی. اند  وابستھ بھ دوران گوناگون تاریخی، ھای فکری

کند   ھ دوران تاریخی پیشین را نبرد طبقاتی مشخص میبرای مثال زمانی کھ او اظھار داشتھ بود کھ ھم

. یابند  درنگ این نکتھ را نیز افزوده بود کھ این نبردھا بر حسب دوران مختلف تاریخی تفاوت می  بی

ض و یمقابلھ با تبع یبرا یك حركت خودجوش مردمی، یمترق ن تفکریالھام از ت بایجنبش وال استر

كا دو برابر شده یگذشتھ تعداد فقرا در آمر یسالھا یرا طیز، است یغرب یدر كشورھا یھ داریسرما

ارد دالر و ھزاران كشتھ و یلیش از پنج میھا امروز پس از گذشت دھسال با صرف ب ییكایآمر. است

  . آنھا شكستھ شده است یانھ فرو رفتھ اند و ابھت پوشالیم در باتالق خاور، مجروح
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سھ سال و . افزاید  ھای اجتماعی می کھ روز بھ روز بر نابرابری ھدف مردم تغییر چنین وضعیتی است

اما چندی نگذشت کھ ، را در کالم سیاستمداران یکی از دو حزب کشورشان دنبال کردند یتغییر، نیم پیش

مسیر دیگری ، گذشت  امروز تغییری کھ از صندوق آراء می. ھا برایشان ثابت شد ھای آن   الف و گزافھ

داری با بحرانی دیگر روبرو   سرمایھ. جنبش در خیابان. جنبش از پایین: انتخاب کرده استرا برای خود 

باید در تضاد مابین اکثریتی کھ خود را نود و نھ ، بحرانی کھ چھ آن را از سر بگذراند یا نھ. گشتھ است

حصار خود دارد ھا را در ان  و اقلیتی کھ اکثریت منابع و فرصت) اردوگاه کار(داند   درصد جامعھ می

  . منافع یکی را انتخاب کند، )اردوگاه سرمایھ(

تا سطح خاصی از اعتراض در نظام پذیرفتھ ، کنند مردم بھ وضعیتی کھ در آن قرار دارند اعتراض می

داری نشان داده است کھ ھر موقع با بحرانی جدی  شوند اما نظام سرمایھ شود و با سرکوب مواجھ نمی می

دارند و با » آزادی منفی«مردم . باشد ھا می  د مانعی جدی برای این گونھ آزادیخو، شود مواجھ می

ھا را بھ  چھ آن اما آن، محدودیتی از نوع محدودیتی کھ در دیگر کشورھای جھان وجود دارد روبرو نیستند

 . فقدان آزادی مثبت است، خیابان کشانده

ای بھ یکی  نھ نامھ، کنند خواھی می کنگره و سنا داد نھ از، اند عمارت کاخ سفید تجمع کرده مقابلمردم نھ 

حصن در وال ت. شوند اند و نھ دست بھ دامن یکی از دو حزب کشورشان می از نمایندگانشان نوشتھ

ی الیگارشی مالی کھ  نماینده، نھادی مالی و اقتصادی، استریت گویای تعیین کنندگی وال استریت است

 . ی نداردی اکثریت مردم در آن جای اراده

ِ سود اقتصادی ھاست در  این را مردمی کھ سال. داری است سرشت نظام سرمایھ، ویژگی تعین بخش بودن

سنا و ، کنگره، اند کھ کاخ سفید دانند و بھ درستی متوجھ آن شده کنند بھ خوبی می گی میه آن ساختار زند

ِ انتخابی یا انتصابی ای کھ بابت تبلیغات  کنند و نماینده ت میذیل وال استریت فعالی، دیگر نھادھای سیاسی

ِ  گیرد باید نگران آینده وقتی در قدرت قرار می، باشد ھا می انتخاباتی خود وامدار کورپوریشن ی سیاسی

اما ھدف مردم تغییر چنین وضعیتی است کھ . خود باشد و منافع شرکتی را بھ منافع مردمی ترجیح دھد

تغییر را در کالم سیاستمداران یکی ، سھ سال و نیم پیش. افزاید عی میھای اجتما روز بھ روز بر نابرابری

. ھا برایشان ثابت شد ھای آن  اما چندی نگذشت کھ الف و گزافھ، از دو حزب کشورشان دنبال کردند

جنبش از ، مسیر دیگری را برای خود انتخاب کرده است، گذشت امروز تغییری کھ از صندوق آراء می

  . خیابانجنبش در . پایین
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باید در تضاد ، بحرانی کھ چھ آن را از سر بگذراند یا نھ. داری با بحرانی دیگر روبرو گشتھ است سرمایھ

و اقلیتی کھ اکثریت منابع و  )اردوگاه کار(داند  مابین اکثریتی کھ خود را نود و نھ درصد جامعھ می

 . را انتخاب کندمنافع یکی ، )اردوگاه سرمایھ(ھا را در انحصار خود دارد  فرصت

خود مانعی جدی برای این ، شود داری نشان داده است کھ ھر موقع با بحرانی جدی مواجھ می نظام سرمایھ

دارند و با محدودیتی از نوع محدودیتی کھ در دیگر  »آزادی منفی«مردم . باشد ھا می  گونھ آزادی

 »آزادی مثبت«فقدان ، خیابان کشانده ھا را بھ چھ آن اما آن، کشورھای جھان وجود دارد روبرو نیستند

، داری ی دیگری در دوران سرمایھ بیش از ھر دوره، ی ضد انقالب نولیبرالیستی ی سیطره در زمانھ. است

حق ، حق رفاه ھمگانی، حق بھداشت، حق تحصیل، امروز حق کار. بدل شده است »امتیاز«بھ  »حق«

است کھ فقط با پرداخت وجوھی توسط کسانی کھ توانایی بھ امتیازی تبدیل شده . . .  حق بیمھ و، امنیت

ترین باورھای  ی داروینیسم اجتماعی کھ از مھم در اندیشھ. اند قابل خریداری، پرداختش را دارند

ازندگانی کھ شایستگی ب. ھستند بازندگان، شوند کسانی کھ از این امتیازھا بی نصیب می، نولیبرالیسم است

ِ فردی برای   . غلبھ بر حریف را ندارندو توانایی

ً ایدئولوژیکی از سوی ساختاری ترویج می ،  شود کھ ھمواره از مرگ ایدئولوژی چنین باورھای کامال

یابی حوادث   ھا کھ ذھنی پویا برای ریشھ  اما آن. ان گفتھ استشگرایی برای  مرگ آرمان، مرگ باید و نباید

ی   دانند کھ در سایھ  بھ خوبی می، شوند  غاتی حاکم نمیی تبلی  دارند و چشم و گوش بستھ اسیر توپخانھ

یک روز در . ترین باورھا ترویج شده است ترین و بنیادگرا  ایدئولوژیک، ای  چنین شعارھای فریبنده

روزی دیگر ، ی جھانی  گی مسالمت آمیز در دھکدهه یک روز با شعار زند، ی پایان تاریخ  ظاھر فریبنده

بھ  ب ویفر یبرا یزمان، ھا ھا و زمان  ی مکان ای واحد برای ھمھ  آزاد و پیچیدن نسخھبا انکشاف بازار 

حقوق  و ینام دموکراس ریز یگاھ ده ویپسند یسنتھا فرھنگ و مردم و یباورھا شھ ویاند یریگ یباز

 . زنندیرقم م ت رایبربر ت ویھزاران جنا صدھا و بشر

ِ امروز  بحران سرمایھ ی دینامیسم   داری است و زاییده  سرشت سرمایھ، بحران. استبحرانی جدی ، داری

گورکنان خود ، داری  سرمایھ :عبارت معروف کارل مارکس کھ معتقد بود. کار درونی آن است و و ساز

ای علمی است کھ حاصل تبیین علمی نظام   گزاره، خالی نیستان یمیک شعار پوچ و ، آفریند  را می

 . باشد  داری می  سرمایھ

حاکی از چالش بزرگی  . . .و مصرفی  کم، سقوط معیشت مردم، بیکاری، جنگ، بدھی، بحران اقتصادی

ی سوسیالیسم قرن بیستم و  ی تجربھ این چالش با نقد چند باره. داری با آن مواجھ است  است نظام سرمایھ

ِ منتقدان نظام بھ آن چھ در کوبا و ک بلکھ . حل نخواھد شد، گذرد  می . . .و شمالی  یایروارجاع دادن
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داری بر سر محیط زیست انسانی و طبیعی و   بار برای ھمیشھ باید با واقعیت تلخ و تباھی کھ سرمایھ یک

  . ای و بنیادی داشت  ھای ریشھ  روبرو شد و برای آن پاسخ، آزادی واقعی آورده است

استریت را   اھد با شعار والخو اکنون این جنبش اعتراضی ھنوز دنبال تاثیرگذاری نمادین است و می 

ترین بازار مالی جھان بگوید کھ ما مخالف سیستم سرمایھ داری جھانی  یعنی بھ بزرگ ، تسخیر کنید

 . مبارزه می کنیم، اجتماعی و فرھنگی در جھان، سیاسی، ھستیم و برای برقراری عدالت اقتصادی

گروه ھای مختلفی عضو این جنبش ، ه اندبراساس بیانیھ ھایی کھ رھبران جنبش وال استریت منتشر کرد

، بی خانمانان ضدجنگ ھا، بی کاران، ضدسرمایھ داران، سوسیالیست ھا، ھستند کھ اصلی ترین آنان

 . ھستند . . . و جوانان 

اجتماعی و فرھنگی بھ ، و فعالین عرصھ ھای مختلف سیاسی یلیبسیاری از شخصیت ھای ھنری و تحص

جملھ می توان بھ شخصیت ھایی جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجستھ برنده از . این جنبش پیوستھ اند

نوام ، مایکل مور مستندساز منتقد، سوزان ساراندون بازیگر مشھور سینما، جایزه نوبل اقتصادی

استاد برجستھ پوھنتون پرینسون و یک فعال ، کورنل وست، ھای مختلف رھبران اتحادیھ ، چامسکی

کارگردان و بازیگر نیز در میان معترضان آمریکایی حضور ، نویسنده، روفالو سیاسی و ھم چنین مارک

ھای شخصی فیس بوک   ھم چنین بسیاری از شخصیت ھای مشھور آمریکایی نیز در صفحھ. فعالی دارند

 . اند و تویترشان از این جنبش اعتراضی حمایت کرده 

علی اقتصاد آمریکا ھم چون یک اقتصاد در جمع معترضان در نیویارک گفت کھ شرایط ف، استیگلیتز

فکر می ، گفت، اریک فونراستاد پوھنتون کلمبیا نیز کھ بھ معترضان آمریکایی پیوستھ. ویران شده است

کنم جنبش مخالفان در آمریکا نشان دھنده خشم و ناامیدی از عملکرد دولت ھای جورج بوش و باراک  

ھای  است اساتید برجستھ دیگری در آمریکا بھ موج اعتراض این استاد تصریح کرد کھ قرار . اوباما است

 . مردمی در شھرھای مختلف بپیوندند

اظھار ، حمایت کرده در آمریکا کھ از جنبش وال استریت یعلم یتھاییکی دیگر از شخص، دیوید گرائبر

  . معنای واقعی دموکراسی این است کھ مقامات باید پاسخ گوی عملکردشان باشند -داشت
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اختالفات فزاینده طبقاتی و تفاوت ھای فاحش حقوقی ، مدتھای طوالنی سرمایھ داران و سران کاخ سفید

بی کاران و محرومان جامعھ را انکار می کردند و با ریاکاری و وعده ھای ، بی خانمانان، کارگران

، تسخیر کنیداما اکنون جنبش وال استریت را . سیاست ھای اقتصادی خود را پیش می بردند، دروغین

عزم و اراده کرده ، نشان می دھد کھ دیگر صبر و تحمل مردم بھ پایان رسیده و اکثریت مردم این کشور

این جنبش کھ در حال . اند حق و حقوق خود را از حلقوم سرمایھ داران و دولت آن ھا بیرون بکشند

. یسم را نیز بھ تماشا می گذاردگسترش بھ تمام کشورھای دنیاست بحران ھای فزاینده و ساختاری کاپیتال

قصد دارند توجھ افکار عمومی ، درصد ھستیم ٩٩با شعار ما ، فعالین و معترضان جنبش وال استریت

داخلی و بین المللی را بر این واقعیت جلب کنند کھ آن ھا بخشی از یک درصد آمریکایی کھ قدرت و 

  . بسیار متنوع ھستند، ت ھای جنبش وال استریتخواس. نیستند، ثروت ھای این کشور را در اختیار دارند

  :شده اند ین فرمول بندیچن، ٢٠١١خواست ھای زیر از سوی سازمان اکتبر 

 ، مالیات باید بھ پولدارھا و کمپنی ھای سرمایھ تعلق گیرد 

 ، سربازان بھ آمریکا برگردند و بودجھ نظامی باید کاھش یابد، جنگ باید پایان یابد

 ، و بھداشت برای ھمھ تعلق بگیردخدمات اجتماعی 

 ، حمایت دولت از کمپنی ھای نفتی و سایر کمپنی ھای بزرگ خاتمھ داده شود

 ، انتقال بھ منابع انرژی سالم و تمیز باید در دستور روز قرار بگیرد

اشتغال زائی و افزایش . باید از نیروی کار حمایت شود و حق قرارداد جمعی بھ رسمیت شناختھ شود

 ، باید ھدف فعالیت ھای دولت قرار بگیرد حقوق

 . پول و سرمایھ باید از سیاست بیرون اندختھ
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جوانان و ھمھ ، طوری تنظیم شده اند کھ مھم ترین مشکالت اقتصادی محرومان جامعھ، این خواست ھا

ی زحمتکشان و ھم چنین مخالفین جنگ و طرفداران محیط زیست و غیره را نیز در برمی گیرد و متحد م

روشن است کھ ھر چھ این جنبش گسترش و تعمیق پیدا می کند شعارھا و خواست ھایش نیز علیھ . کند

 . سیستم سرمایھ داری رادیکال تر می گردد

حقیقت این است کھ دلیل پیدایش جنبش ھای مردمی در شمال آفریقا و کشورھای عربی و اکنون در 

دلیل ، نیست کھ مردم از آزادی ھای دموکراتیک محروم اندفقط این ، آمریکا و مدت بعد در کشور دیگری

زنده گی روزمره ، این است کھ بھ معنای واقعی سیستم سرمایھ داری، اصلی و ریشھ ای تر این جنبش ھا

فقر و بی کاری و گرسنگی بسیاراز . را برای میلیون ھا انسان روزبروز غیرقابل تحمل تر کرده است

یک اقلیت کوچک سرمایھ داری با ، در یک سو. جھان پریشان کرده است خانواده ھا را درھمھ نقاط

حمایت و پشتیبانی دولت ھا قرار دارند کھ ثروت ھای طبیعی کشورھا را کھ متعلق ھمھ مردم است و ھم 

چنین حاصل کار مزدبگیران را بھ سود خود ضبط می کنند و بر ثروت شخصی خود در بانک ھای 

کھ روزبروز ، گرسنگان قرار دارند، فقرا، انبوه بی کاران، در سوی دیگر. ندداخلی و خارجی می افزای

سرمایھ داران و کارفرمایان از یک سو دست مزدھا پایین می آورند و از . بر تعدادشان افزوده می شود

مردم بیش تری را در معرض ، با افزایش بھای مواد خوراکی و دیگر ھزینھ ھای زنده گی، سوی دیگر

بخش عمده ای از جوانان بی کارند و در وضعیت موجود آینده خوبی . رسنگی قرار می دھندفقر و گ

خیزش مردمی و تولد جنبش ھای تازه ای چون جنبش وال ، بنابراین. برای خود پیش بینی نمی کنند

 نتیجھ این تقابل اکثریت مردم جھان بر علیھ اقلیتی سرمایھ دار و دولت ھاست کھ صرفا برای، استریت

 . کسب سود بیش تر و حفظ قدرت شان حاضرند بھ ھر جنایتی دست بزنند

روشنگر وانسان دوست با تمام نیروی خود در این حرکت و ، ھر جریان و فرد آزادی خواه، بی شک

گسترش و رادیکال کردن ، جنبش جھانی علیھ سرمایھ داری شرکت می کند و بھ سھم خود در تداوم

 . ھ سیستم سرمایھ داری ستم گر و استثمارگر و سرکوبگر می کوشدشعارھا و اھداف آن بر علی

جامعھ جھانی شاھد تولد یک جنبش جھانی علیھ سیستم ، ٢٠١١اکتبر  ١۵جھان روز ، بھ این ترتیب

روزی کھ ھرگز فراموش نخواھد شد و در تاریخ مبارزه طبقاتی . سرمایھ داری و دولت ھای آنان بود

روزی کھ ماھیت ضدانسانی سیستم . بھ عنوان یک روز تاریخی ثبت گردیدزحمتکشان و محرومان جھان 

مسلم است کھ در شرایط موجود . سرمایھ داری را در معرض قضاوت افکار عمومی جھان قرار گرفت

یا سرمایھ داران با حکومت . راه سومی وجود نداردی، بین جھان سرمایھ داری و تفکرکارگر، جھان

و یا این کھ کارگران و . جنگ و کشتار و استثمار خود ادامھ می دھند، بھ ستم و سرکوب، ھایشان

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

متحدانھ و متشکل و آگاه ی، مبارزه طبقات یتودھایوم یوه ھایدر سراسر جھان با مراجعھ بھ ش زحمتکشان

بھ میدان می آیند تا وضع موجود را بھ نفع اکثریت بشریت تغییر داده و بھ این وضع فالکت بار موجود 

  . دھند خاتمھ

کھ از خیابان ھا آغاز شد واکنون درتحصن در کنار وال استریت و  یزیت رستاخیوال استر

بازگشت شبح ، شاید نمادی باشد از حرکتی بومرنگی، در ده ھا شھر آمریکا درجریان است

شبحی کھ مارکس در ابتدای مانیفست . خفتھ ای کھ ھمواره نسبت بھ آن ھشدار داده می شد

ِ امروز بحران سرمایھ. اره می کردخود بھ آن اش سرشت ، بحران. بحرانی جدی است، داری

فرموده معروف کارل . ی دینامیسم و سازوکار درونی آن است داری است و زاییده سرمایھ

ان ییک شعار پوچ و م، آفریند گورکنان خود را می، داری سرمایھ: مارکس کھ معتقد بود

بحران . باشد داری می صل تبیین علمی نظام سرمایھای علمی است کھ حا گزاره، خالی نیست

حاکی از چالش . . . مصرفی و کم، سقوط معیشت مردم، بیکاری، جنگ، بدھی، اقتصادی

ی  ی تجربھ این چالش با نقد چند باره. داری با آن مواجھ است بزرگی است نظام سرمایھ

ِ منتقدان نظام بھ آن چھ  . . . شمالی و یایدر کوبا و کورسوسیالیسم قرن بیستم و ارجاع دادن

بار برای ھمیشھ باید با واقعیت تلخ و تباھی کھ  بلکھ یک. حل نخواھد شد، گذرد می

روبرو شد و ، داری بر سر محیط زیست انسانی و طبیعی و آزادی واقعی آورده است سرمایھ

  . ای و بنیادی داشت ھای ریشھ برای آن پاسخ

  
جنبش وال استریت یک جنبش : سدینویم) سیاست ما(تحت عنوان پایگاه رسمی جنبش وال استریت 

در میدان آزادی منھتن نیویارک ایجاد شد و بھ تدریج بھ صد  ٢٠١١مردمی است کھ در ھفده سپتامبر 
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ھدف از این جنبش مقابلھ با نظام . کھزاروپنجصد شھر در سرا سر دنیا کشیده شدیشھر آمریکا و بیش از 

در حقیقت نقش جنبش وال . داری و پایان دادن بھ فساد مالی و بی عدالتی استبانکداری و سرمایھ 

استریت فروپاشی نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایھ داری است کھ بزرگترین رکود اقتصادی را تا بحال 

  . ایجاد کرده است

ایتالیا و ، نیونا، این جنبش الھام گرفتھ از انقالب مردم مصر و تونس و اعتراضات مردمی در اسپانیا

انگلیس است و ھدف از آن افشای نقش نئولیبرالیسم و بھره کشی اقلیت یک درصد از جوامع بشری و در 

  . دست گرفتن سکان اقتصاد جھانی سعی در تامین منافع شخصی و نابود کردن آینده بشریت است

. نیز کشیده شده استمریکا فراتر رفتھ و بھ سایر کشورھا آطی روزھای گذشتھ این جنبش از مرزھای 

معترضان در پایگاه اطالع رسانی این سایت از مردم جھان دعوت کرده اند تا در مقابل این بی عدالتی ھا 

کھزاروچھارصد شھر بھ یست وچھارساعت ھشتادو کشور و یدرب. ساکت نمانند و بھ این جنبش بپیوندند

  . حظھ در حال گسترش استاین تظاھرات ھا و تجمع ھا لحظھ بھ ل و. این جنبش پیوستند

خبرگزاری رویترز درخبری پیرامون گسترش جنبش اعتراضی وال استریت بھ سایر کشور ھای غربی 

جرقھ ای کھ در نیویارک زده شد در حال تبدیل شدن بھ آتش مھیبی است کھ دامان کشورھای : نوشت

  . غربی را فرامی گیرد

میدان سینتاگما در آتن و اکنون پارک زاکوتی در ، طرابلسمیدان سبز ، میدان تحریر قاھره: رویترزنوشت

  . خشم مردم در اعتراض بھ تجاوز بھ حقوق شان در سراسر جھان در حال شعلھ ور شدن است، نیویارک

آفریقای ، کانادا، ھالند، بریتانیا، آلمان، تایوان، فیلیپین، جاپان، نیوزیلند، استرالیا: معترضین در کشورھایی

ھای  سیاست، دست بھ تجمع زده و اعتراض خود را بھ وضعیت اقتصادی. . . الیا و آمریکاایت، جنوبی

  . دارندیھای مالی و بانکی و در نتیجھ افزایش فقر و بیکاری ابراز م سیستم، اقتصادی

من بھ نسلی تعلق دارم کھ کھ دیگر توھمی ندارد و گمان می کنیم آینده : دیگویازاعتراض کننده گان م یکی

ھمھ . اینجا ھیچ حقی ندارند مردم، ما ھیچ حقی برای سخن گفتن در آمریکا نداریم. ھم نداشتھ باشیم ای

باید ھمھ مطالباتمان را ، ھمھ باید متحد شویم. چیز قفل شده و شرایط روزمره ھم بدتر و بدتر می شود

ی کمک کنم و بھ کسانی کھ من در اینجا تصمیم گرفتھ ام در آشپز. یکی کنیم تا شاید چیزی بھ وجود بیاید

  . برسم، می خواھند برا ی دیگران غذا آماده کنند

دیگر ، مدتھای زیادی است کھ این کشور راه خود را گم کرده: دینمایده مین ابرازعقیمانھ چنیگرش مصمید

را  فقط کسانی کھ از ھمھ قوی ترند می توانند گلیم خودشان. جایی برای آمریکایی ھای متوسط باقی نمانده

بقیھ ھم دیگر نمی توانند قسط خانھ ھایشان را بدھند و پولی در بساطشان برای یک . از آب بیرون بکشند
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بانک ھا بیشترین سودھا و امتیازات را بھ صاحبانشان پرداخت ، در ھمین حال. زنده گی مناسب ندارند

و سعی خواھم کرد کھ در شھر . دمن تازه بھ اینجا رسیده ام اما باز ھم خواھم آم. شرم آور است. می کنند

اما ، گی ام اعتصاب نکرده بودمه من تا بھ حاال در زند. ھم جنبش مثل ھمین جنبش بھ راه بیاندازم، خود

دیگر کاسھ صبرمان لبریز شده . جوان ھا حق دارند. امروز دیگر زنده گی غیر قابل تحمل شده است

  . شاید صدایمان اینجا بھ گوش کسی برسد. است

درمقایسھ با جنبش سال (یداریسرماکشانده شدن تظاھرات وجنبش بھ خیابان وبیرون ازسازوکارھای

آنھم درشرایطی کھ کل آپارات وسازوکارھای موجودی کھ ) ما می توانیم تغییربدھیم!با شعارآری٢٠٠٨

وشرکت ھای گی خود را تمام عیار بھ بازارھای مالی ه برای تظاھربھ دموکراسی تعبیھ شده اندسرسپرد

 زمینھ ھای گسترش پرشتاب حرکت در جغرافیای وسیع آمریکا درمدتی کوتاه، بزرگ بھ نمایش گذاشتند

انتشارآن درشھرھا ونقاط بسیاری ازآمریکا درطی یک ماه ازآغازجنبش وال استریت توسط چندصدتن 

ھرکننده درطی کشوروھزارشھرجھان وبا میلیونھا تظا ٨٢تا  شتاب وابعاد گستره جھانی آن، جوان

مایھ مالی وبانکداران کانونی کردن مبارزه علیھ سر، وازنظرھدف وآماج. دوروزفراھم ساخت

گی چنگ انداختھ ه و شرکت ھای غول پیکری کھ برھمھ بخشھای اقتصاد وھمھ وجوه زند وبازاربورس

و  دیل کرده اندگی تبه اند وکشورآمریکا را بھ سرآمد ھمھ کشورھا در کاالئی کردن ھمھ عرصھ ھای زند

وال استریت شاخص ونماد ھمھ این فالکت ھا ونکبت ھای دامن گیر مردم وجبروت سرمایھ بشمارمی 

  . ازدست آوردھای مھم این جنبش محسوب می شود، رود

سپتامبر در اعتراض بھ وضع موجود در ١٧صدھا نفر از شرکت کنندگان در حرکت وال استریت کھ از 

خانھ ھای روپرت مرداک غول . سھامی و بانک ھا در منھتن تجمع کرده اندآمریکا و نفوذ شرکت ھای 

جیمی دیمون از بانک داران بزرگ و دیوید کاک ثروتمند نفتی از مقاصد معترضان ، رسانھ ای آمریکا

 . ھدف از این راه پیمایی اعتراض بھ میزان کم ترمالیات پرداختی بھ وسیلھ ثروتمندان بوده است. بود

ھدف کنونی . را بھ سرعت در سطح جھانی بازتکثیرمی کند خود، جنبش وال استریت، شرایطیدر چنین 

اجتماعی دیگری در  -این جنبش ھمانند ھر جنبش سیاسی . کسب قدرت سیاسی نیست، جنبش وال استریت

ن پس از ای. روند مبارزه ھم رھبری واقعی خود را پیدا کند وھم اھداف و برنامھ ھایش را مدون نماید

 . پروسھ است کھ چنین جنبش عظیمی خود را برای کسب قدرت سیاسی نیز آماده می کند

جنبش وال استریت را در شھر نیویارک بھ راه انداختند در ابتدا حدود  ٢٠١١تعداد افرادی کھ در سپتامبر 

ده نفر رسید و بھ سرعت بھ شھرھای بزرگ و کوچک آمریکا کشی ٢٠٠٠نفر و در ادامھ بھ حدود  ٧٠٠

ھا و جمھوری خواھان   حتی دموکرات، پیگیری و تداوم مبارزه آن ھا. و اکنون نیز جھانی شده است. شد
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البتھ این احزاب کھ ھمواره قدرت در دست آن ھا جا بھ جا . را نیز مجبور کرده از این جنبش حمایت کنند

تنھا ھوشیاری ، د از این رومی شود سعی خواھند کرد این جنبش را بھ زایده سیاست ھای خود تبدیل کنن

سازمان دھندگان و سخن گویان این جنبش می تواند استقالل آن را تضمین کند و جلو سوء استفاده ھای 

  . سیاسی را بگیرد

غارتگری ، معترضان بھ سیستم سرمایھ داری، در بیش از ھزار شھر جھان، ٢٠١١روز پانزدھم اکتبر 

برگزارکنندگان این . بھ خیابان ھا آمدند، درصد مردم٩٩زیرپا گذاشتن حقوق ، بانک ھا و سرمایھ داران

. توصیف کرده اند ھدف شان را آغاز تغییری جھانی، اند  اکتبر گذاشتھ١۵کھ نام آن را ، تظاھرات جھانی

نخبگان مالی و سیاست مدارانی را کھ در خدمت ، ما متحد و ھم صدا :در وب سایت آن ھا گفتھ شده است

کھ درباره آینده تصمیم ، بھ عھده ما مردم است، متوجھ خواھیم کرد کھ بھ عھده ماست، ھا ھستند آن

 . ھزار معترض بھ سیستم سرمایھ داریصدھا . بگیریم

بی ، جھانی نشان می دھند کھ سرمایھ داران روزبروز فربھ تر و چاق تر و مزدبگیران اسناد وارقام

 . می گردند و فاصلھ طبقاتی عمیق و عمیق تر می گردد کاران و فقر نیز الغرتر و رنجورتر

، شکم خود را با کارت غذای دولتی سیر می کنند، میلیون نفر ۴٧حاکی از آن است کھ ق یحقادر آمریکا 

میلیون نفری کھ  ٢۴، ھای آن ھاست  ھایشان بیش از ارزش خانھ  خانھ قرضھ پولمیلیون نفری کھ  ١۵

پس از بازگشت ، قطعا. درمانی ندارند  میلیون نفری کھ بیمھ ۵٠پیدا کنند و تمام وقت  یکارنمی توانند 

ھم چنین براساس گزارش . بی کاری باز ھم باال خواھد رفت قامار، ان آمریکا از عراق و افغانستاننظامی

 -یا شود کھ در این میان منطقھ آس دنیا تا پایان ماه اکتبر ھفت میلیارد تن می  نفوس، سازمان ملل متحد

معاون ، بھ گفتھ نوئلین ھیزر. کانون این تحول جمعیتی محسوب می شود، درصدی ۶١اقیانوس با سھم 

تا پایان ماه ، اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در منطقھ آسیا و اقیانوس یسرمنش

در آسیا نفوس درصد این  ۶١جھان بھ ھفت میلیارد نفر خواھد رسید کھ  نفوس، اکتبر سال میالدی جاری

ی، الت عالیتحص، ھیم وتربیامورتعلھای جنسیتی در آسیا در  نابرابری . گی می کننده اقیانوس زند -

 ۵١٨ نفوسدرصد از ۶۵زنان بی سواد  تعدادو غیره نیز مشھود است بھ نحوی کھ  صحت، اشتغال

کھ توسط یک موسسھ تحقیقاتی در گزارشی ھم . میلیون نفری بی سوادان این منطقھ را تشکیل می دھند

آمریکا منتشر شده است نشان می دھد کھ عوامل انسانی بھ ادامھ گرسنگی در فقیرترین نقاط دنیا منجر 

 . شود می 

 موادی برای تولید تھای زراع می گوید استفاده از زمین ، موسسھ تحقیقات بین المللی سیاست غذایی

ھمراه با تغییرات آب و ھوا و بورس بازی در ، سوخت کھ عمدتا مورد استفاده کشورھای غنی تر است
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کھ غالبا برای حمل و ، مواد سوخت. بازار مواد غذایی بھ گرسنگی در کشورھای فقیرتر کمک کرده است

، صوالت غذاییاز جملھ عواملی است کھ با کاھش زمین زیر کشت مح، نقل زمینی از آن استفاده می شود

 . تولید و عرضھ این محصوالت را کاھش داده است

اعالم کرده بود بھای ، در حالی منتشر شده کھ سازمان ملل نیز قبل از آن، گزارش این موسسھ تحقیقاتی

مواد غذایی طی سال ھای آتی افزایش خواھد یافت و باعث خواھد شد تا کشورھای فقیر متکی بھ واردات 

 . واجھ شوندبا خطر گرسنگی م

درباره ناامنی غذایی در جھان گفت بھای مواد غذایی در جھان ، این سازمان در گزارش ساالنھ خود

، اتی اقتصادیبی ثب. افزایش یافت کھ این خود عاملی در بروز ناآرامی ھای خاورمیانھ و شمال آفریقا بود

ھمراه با خطر رو ، در بازار یتزراعو رابطھ نزدیک بھای انرژی و قیمت محصوالت ذخیره پائین غلھ 

بھ افزایش تغییرات آب و ھوا احتماال در آینده منجر بھ تغییرات چشم گیری در بھای مواد غذایی خواھد 

اکنون فقر و گرسنگی تنھا محدود بھ کشورھای عقب نگاه داشتھ شده و در حال توسعھ نیست و در . شد

  . چشم گیر شده استکشورھای قدرتمند صنعتی نیز حاشیھ نشینی و فقر 
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