
  !  تا  اشغال آمریکاوال استریتاز اشغال 
 

يکی از مهمترين مراکز مالی سرمايه  وال استریت ساختماندر هفته های اخير مردم جهان شاهد تصرف پارک مقابل 

روز  گسترشحرکت مبارزاتی که در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و   این.بوده اند در نيویورکداری در آمريکا و جهان 

سبب شده تا شکل گرفته است،   در همه موسسات مالی که در زیر چتر حاکميت دولت آمریکا قرار دارندفسادافزون 

دامنه این تا جائی که خيلی زود .  بپيوندند نو پاعليرغم سرکوب شدید پليسی  هر روز مردم بيشتری به این جنبش 

کاليفرنيا ، یوتا ، واشنگتن و . گسترش يافت دیگر هم  ايالت۴۵بيش از به را فرا گرفت و  آمریکا سراسراعتراضات 

از شهر را تحت اشغال خود در نقطه ای  در آنها  وضع موجود بهمعترضينی هستند که   هائلتاتگزاس از جمله ای

در جالب است که اين حرکت در شرايطی با چنين سرعتی گسترش يافته که تنها . اد اعتراض سر داده انديرفو ه آورد

 .دستگير شدندبه وسيله پليس  تن از شرکت کنندگان در جنبش تسخير وال استریت ٧٠٠روز بيش از نيویورک در یک 

 یکای سندني و همچنی سراسرهی ، اتحادلي اتومبعی کارگران صنایکای از جمله سندی کارگرهی اتحادنیتا کنون چند

 معروف شده اند وال استریتنندگان د که به اشغال کيجد ی خود را از جنبش اعتراضیبانينقل پشت و  کارگران حمل

  .اند اعالم کرده

  

  

 

با جوانان آمریکایی که مسئوليت اشغال فرصتی پيش آمد تا نيویورک  تظاهرات فعالين چريکهای فدائی خلق در بعد از

راض بود که ما در اعتروز هفتم اشغال پارک وال استریت   .به گفتگو بنشينيمپارک وال استریت را به عهده داشتند 

به حضور و سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل دفتر اين سازمان تظاهراتی سازمان داده 



با يکی و  رفتيم  مقابل وال استریتپس از اين حرکت موفق مبارزاتی با تعدادی از رفقا  به پارک اشغال شده.  بوديم

ه او هدف چنين تجمعی را اعتراض بر عليه شرایط ناعادالنه  در این مصاحب.به گفتگو نشستيمدانشجو  جوانان از

با اتخاذ سياستهای شرکت های بزرگ تجارتی مراکز مالی و  و توضيح داد که اعالم نموداقتصادی موجود در آمریکا 

شهریه زندگی و از هزینه های سرسام آور او همچنين  .برده اندبه تاراج چپاولگرانه خود عمال همه آینده نسل وی را 

 گفت و تاکيد نمود که تازه چشم  که باید بابت وام های دانشجویی پرداخت شودبهره زيادیو دانشگاهی  کالن های

 بيکاری عظيمی فارغ التحصيل های جوان را تهدید کار وجود ندارد و هم اکنونپيدا کردن  برای انداز روشنی هم

اقتصادی و سياسی شرايط کنونی که ذاتی سلطه نظام سرمايه دالئل توضيح به  نيز  مارفقایگفتگو  در این . ميکند

تاکيد  در پروسه یک انقالب اجتماعی نظام سرمایه داریکليت ضرورت مبارزه جهت نابودی داری است پرداخته و بر 

بخشی که رژیم جمهوری اسالمی نيز  ندتوضيح داددر رابطه با ايران تحت سلطه جمهوری اسالمی  و . نمودند

اپذیر از نظام سرمایه داری است و سياست های حاکميت ایران همواره توسط امپریاليست ها و بانک جدایی ن

 که نباید دغلکاری ها و حرف های بی محتوای امثال ورزیدندمی شود و روی این نکته تاکيد شده و جهانی تعيين 

   . داد سنجش قرار احمدی نژاد ها را جدی گرفت بلکه باید عملکرد آن ها را معيار

  

  

  

که چگونه اين ابتکار مبارزانی دیده ایم  و  اين جنبش اعتراضی بودهون خوشبختانه شاهد رشد روز افزوناز آن روز تاکن

کار با چنين سرعتی رشد يافته البته بی دليل تکه اين اب  اين .به جنبشی فرا گير در سراسر آمریکا تبدیل شده است

ن اقتصادی و وخامت شرایط مادی زندگی توده های تحت ستم در زیر یوغ  دليل اساسی، اوج گيری بحرا .نيست

 ميليون کودک امروز در آمریکا ١٧بيش از  بطور مثالدر شرایطی که ست آن هم نظام ظالمانه سرمایه داری آمریکا 



مر آنقدر  اين ا .سر بر بالين می گذار کودک یک کودک گرسنه ۴فاقد تغذیه الزم می باشند ، به عبارتی از هر 

خبرنگاری از یکی از کودکان پرسيد چه چيزی سختر از بی غدایی است؟ برجسته شده است که چندی پيش وقتی 

   ."دیدن مادرم که غذا نمی خورد تا ما کمی بيشتر غذا داشته باشيم"کودک پاسخ داد 

  

 نی شش تا از بزرگترگی ميليونها انسان بر می دارد کهپاسخ اين کودک در شرايطی پرده از فقر حاکم بر زند

 و گلدمن ی ، ولز فارگو ، مورگان استنلسي مورگان چی پی گروپ ، جیتي ، سکای آمریبانک مرکز (یموسسات مال

 چهار تا از رسيده و کای آمری ناخالص داخلدي از تول%۶٠ از شي به بيشان هاییدر حال حاضر انباشته دارا) ساکس

 از %۴٠ بای مسکن و تقری از تمام وام هایمي ، نی اعتباری، دو سوم از تمام کارت های آمريکاها  بانکنی انیبزرگتر

و همه این ها در جامعه ای صورت می پذیرد که حکومتش  سالهاست  .  دارنداري را در اختی بانکیتمام سپرده ها

  .استان نموده يلياردها دالر صرف ریختن بمب بر سر کودکان عراق و افغانستم

  

  

 

 بخش های وسيع تری از آمريکا را فرا می گيرد به همين ه حرکت اعتراضی جديد هر روزتوضيح داده شدهمانطور که 

 نفر  ۵٠٠ بيش از . هوستون تگزاس بوديمشهر  شاهد تظاهرات حاميان اين حرکت در  اکتبر۶ روز پنجشنبهدليل هم 

يکی  . ه بودندمع در دستگاه موسسات بزرگ سرمایه داری سازماندهی کردراهپيمایی بزرگی را بر عليه  فساد و ط

 با نگاهی به .  بود"اشغال هوستون" گرديدروبرو این شهر شعارهای این تظاهرات که با استقبال شدید مردم از 

به طور  رندادر این تظاهرات اقشار متفاوت اجتماعی شرکت دکه موضوع  ، اینترکيب تظاهرکنندگان و گفتگو با آنها 

 سرسام آوری که باید جهت بهره از سودو دلمشغول دانشجویان نگران آینده نا معلوم خود . وضوح نمایان می شد

. رشد بيشتری پيدا می کندپرداخت وام های دانشجویی خود بپردازند هستند زیرا می بينند که بيکاری هر روز 



نهاد گيشان توسط سهامداران بزرگ و ورشکستگی احتمالی زندهای سالمندان نگران از بين رفتن همه پس انداز 

 و اندتازگی بيکار شده ه ب که دیده می شدندمعلمينی ، در اين حرکت .  می باشندبيمه باز نشستگی دولتی های 

% ٩٩اعتراض همه بر سر غارت دسترنج . دست دادن شغلشان  صحبت ميکردنداز  در بارهبا نگرانی و ناراحتی 

یکبار دیگر جهان را اشغال % ٩٩د این جمعيت یثروتمندان جهان است و همه متوفق القول بودند که بااز % ١توسط 

رهبری انقالبی در وجود یکی از بزرگترین ضعف های این جنبش عدم . بگيردخود کند و سرنوشت خویش را بدست 

مردم . بود و هست کامال آشکار آن است  که این مسئله در نيویورک که نطفه اوليه این اعتراضات شکل گرفت هم

 و هيجان  اند و با شور شدهکشيدهعادی از روی ضرورت های روزانه خودشان بطور خود بخودی به عرصه این مبارزات 

ها از این  مطمئنا آن. به مصاف طلبيده انددستيابی به حقوق انسانی خویش جهت لمانه موجود را سيستم ظا

مبارزاتی کارگران و توده های ستمديده را فزونی ند نمود ، تجربياتی که گنجينه مبارزات تجربيات زیادی کسب خواه

  .خواهد بخشيد

  

 و مردم با هم بر عليه ظلم"، " کارگران جهان متحد شوید"در روزهای اخير در صفوف اين اعتراضات شعار هایی چون 

الش ميکردند تا اخبار این مبارزات را تا حد  و رسانه های امپریاليستی که تا کنون تبه چشم ميخورد" فقر متحد شویم

سياستمداران آمریکایی . ممکن منعکس ننمایند این روز ها مجبور به پخش  صحنه هائی از تظاهرات مردم شده اند

خطاب ميکردند در مصاحبه های " اراذل و اوباش"دقيقا مثل رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی که مردم مبارز ایران را 

  .می نامند خود بيشرمانه تظاهر کنندگان مبارز را مشتی اراذل و اوباش که ضد آمریکا هستندتلویزیونی 

  

  

  



با ابراز خشم فراوان " تی پارتی"حزب نظير ، همچنين نمایندگان راست ترین جناح های امپریاليستی در طبقه حاکم 

کردن " سرنگون"نی بر این که معترضين برای تبليغاتی براه انداخته اند مببزعم خودشان از حرکات عادالنه توده ها 

است که در مقابل وال استریت تجمع کرده " شبه کمونيستی"نظام سرمایه داری در آمریکا و برقرار کردن یک نظام 

  !اند

  

تحت ستم است مختلف انه ميليونها تن از کارگران، زحمتکشان و توده های طلباعتراضات جاری در آمریکا صدای حق 

با اشغال یک پارک در مقابل وال استریت شروع شد، اما پژواک آن سراسر جامعه آمریکا را در نوردیده که گرچه 

  .است

  

   آمریکا–فعالين چریکهای فدائی خلق ایران 

  ٢٠١١ اکتبر ١٠

  


