
  !گزارشی از يورش پليس به اشغال کنندگان وال استريت

 شهر نيويورک" پارک آزادی" ماه در اعتراض به نظام سرمايه داری در وال استریت که حدود دو اشغال کنندگان

  . مورد يورش وحشيانه پليس اين شهر قرار گرفتند، نوامبر ١۵روز بامداد از ساعت يک و نيم ، ند دبوچادر زده 

ضمن ضرب و  اين حمله را سازمان داده بود" بلومبرگ" نيویورک ردريویورک که بنا به دستور شهردار ميلياپليس ن

 نفر از اشغال کنندگان را ٢٠٠حدود ، ها و خرد کردن وسایل شان  جرح وحشيانه معترضين و پاره کردن چادر

 کسانی که قبال اين تجمع ، شهربه دنبال انعکاس خبر اين تعرض وحشيانه در سطح. دستگير و زندانی نمود

 یحرکت نموده و وقت" ادیپارک آز"ايت نموده بودند به سوی اعتراضی را از نزديک ديده و دنبال کرده و از آن حم

صورت پراکنده و پنج ه های دورادور پارک ب ست و اشغال کنندگان در پياده رويکه می ديدند از چادرها خبری ن

يکی از . ، خشم وجودشان را فرا می گرفت ه اند و یا به دیوار تکيه داده اندیا روی زمين نشست، شش تایی 

محل اشغال شده  در ها تعداد بسيار زیاد خبرنگار، وجود نکاتی که توجه هر تازه واردی را به خود جلب می کرد 

از اشغال " د فيلروکب"یعنی خانواده ، پليس و ماموران امنيتی صاحب آن  پارکی که حاال توسط  . بودپارک

  .گرفته شده بود کنندگان پس

 

  

 که دستگير نشده بودهای خشمگين اشغال کنندگان وال استريت ه نکته ديگری که فورا به چشم می خورد چهر

خستگی یک شب تا صبح مبارزه با پليس فاشيست که   در حاليها آن. بودندده نباقی ماو هنوز در محل 

گی يورش  وضوح دیده ميشد، اما با روحيه خيلی باالئی به توضيح چگونبهدر چهره شان نيویورک و بی خوابی 

 پرداخته و می گفتند پليس در جريان  به مردم نيروی سرکوب بورژوازی آمريکاپليس و افشای وحشيگری ها

  و پس از دستگيری افراد آندر آوردخود صره  و چادر مرکزی اطالعات را به محايورش خود ابتدا منطقه آشپزخانه

ا  و به دستور پليس ه که داخل چادرها بودندنیمعترضيها به  پليس.  حمله به دیگر چادرها را شروع نمود،چادر

اشغال کنندگان وال استريت .  دستگيرشان می کردندها شتم آن  ضرب وعمل نميکردند حمله نموده و ضمن

 نيروهای سرکوبگر پليس.  بين رفته بودهمچنين با ناراحتی از نابودی کتابخانه شان ميگفتند که توسط پليس از

جلد رسيده بود را به زباله دانی  ٢٢٠٠٠که تا همين چند روز پيش به های کتابخانه  کتاب، در جريان يورش 

 نام گذاری" کتابخانه مردمی"را  اشغال گران آن این کتابخانه ای بود که . ميلياردر نيويورک ريخته بودند شهردار



های کودکان  و سياسی بود و بخشی از آن هم به کتاب های تاریخی، اقتصادی  کتابکرده بودند و شامل 

 بطور رایگان در اختيار همگان قرار می داد و  هايش را کتابخانه غارت شده توسط پليس، کتاب. اختصاص داشت 

 قبل از حمله در روزهای. به صورت رايگان اهدا شده بودند هايش توسط مردم و بعضی نویسنده ها کتاب تمامی

  . ياد می کردندی اشغال گران از این کتابخانه با غرور زیادپليس،

  

هم چنان که پليس شب قبل به پارک حمله کرده بود و معترضين کامال خسته بودند اما اعتراض و مبارزه  با اين

نفر ناگهان کل يکی از خيابان های  ٣٠٠حدود ، در شرايطی که  از پليس خبری نبود ،  برای نمونه . ادامه داشت

ها کارگر و  کنندگان که اکثریت آن  این تظاهر .آورده و به سمت پارک حرکت نمودند اطراف پارک را به اشغال در

کارگر، دانشجو شهر را  " و  "کارگر، دانشجو، شهر را اشغال کنيد"شعار می دادند،  دانشجو بودند

ها حسابی غافلگير شده  از حضور پليس خبری نبود و معلوم بود که آن،  تظاهراتاین در محل  . "تعطيل کنيد

ها  و با ماشين خود را به آن کنندگان دو یا سه خيابانی را نپيموده بودند که پليس با موتور   هنوز تظاهر.بودند

تعداد حاال دیگر  . دادمردم را به طرف پياده رو هل  ، بدون دستگيری ،رد با تظاهر کنندگان وو بعد از زد و خ رساند

،  هاها به پياده رو اما با رانده شدن آن . نفر رسيده بود ٢٠٠٠حدود تظاهر کنندگان که به تدريج زياد شده بود به 

، که با سرعت زیاد و به صورت رزمنده بود و پليس را حسابی ترسانده بود  صورت قبله جمعيت عمال از حرکت ب

کنندگان به حالت ایستاده و با سرعت بسيار  تظاهرها در پياده رو  . اشت دادامه هنوز مقاومت گر چه ا ،باز ماند

 وقتی به پارک رسيدند افراد  . تا در ترافيک شهر اخالل به عمل آورده باشندکم به طرف پارک حرکت می کردند

مردم ": چنين بودندها  برخی از شعار. های دورادور پارک جمع شده بودند و شعار می دادند زیادی در پياده رو

ها و هفته ها به اشغالمان ادامه  ما روز"  ،  "پليس مزدور وال استریت"  ، "متحد شکست ناپذیرند

  ..."این آخرش نيست" و "خواهيم داد

های خيابان در پروژه های ساختمانی کارگران ساختمانی که همبستگی، ز نکات جالب اين حرکتیکی دیگر ا  



با تظاهر کنندگان بود که با صدا در آوردن بوق ناهار که بسيار بلند است همراهی و همدردی  اطراف کار ميکردند 

می شدند  نفر ١٠٠٠٠  تا ٧٠٠٠الزم به تاکيد است که برخورد مردم که حدود .  اعالم می کردندبا آن ها خود را 

به مردم با خشم  .  بسيار تند بودهای اطراف بود  در پارک و خيابان٢٠٠٠ تا ١۵٠٠ها حدود  با پليس که تعداد آن

  .ميگفتند" احمق" و  "مزدوران وال استریت"  که دور تا دور پارک ایستاده بودند هایی پليس

  

 با یک گروه چند صد نفری مواجه شديم که ،های اطراف  جالب است که در زمان بازگشت در يکی از خيابان

 به "!مال ماست این خيابان" که بعد جواب ميدادند  "؟این خيابان مال کيه" اینبار با شعارهای دیگر مثل

مشاهده اين تظاهرات موضعی نشان می داد که اشغال . شيوه قبلی و با سرعت به طرف پارک حرکت ميکردند

در همين زمان . گران وال استريت در تالش اند تا به اين ترتيب مردم هر چه بيشتری را به محل پارک بياورند

همان طور  بررسی شکایت اشغال گران به دادگاه بر عليه حمله پليس، قاضی ایالت نيویورک مطلع شديم که در

به اين  .  درصدی ها رای داده است٩٩يه به نفع شهردار و وال استريت موضع گرفته و بر علکه انتظار ميرفت 

 صفت آمريکا وحشت  انگلهایا  نيويورک دست در دست شهردار ميلياردر اين شهر و همه بورژوترتيب دادگاه

  . برپا کردن چادر و کمپ توسط اشغال گران به نمايش گذاشتخود را از

 

  آمریکا - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

 ٢٠١١وامبر ن ١۶


