جنبش "وال استريت را اشغال کنيد"
نه فقط مردم ايران در مبارزه شان عليه اختناق و اختالس و نسل
کشی جمھوری اسالمی از سازمان و رھبری محروم است ،بلکه در بسياری از
کشورھائی که ادعای دموکراسی دارند و خود را مھد آزادی می خوانند و برای
آزاد کردن مردم کشورھای ديگر مجھزترين زرادخانه ھايشان به کار می
گيرند ،مردم برای مبارزه در راه کاھش اختالف
طبقاتی و بی عدالتی ھای اجتماعی از سازمان و
رھبری محروم اند.
در ايران سازمان ھای آزادی خواه و
عدالت طلب و رھبران و کادرھای آنھا با خشونت
آشکار ،اعدام و شکنجه در ھم شکسته شدند .در
کشورھای مثل امريکا ،کانادا ،انگلستان ،فرانسه
وآلمان با ترفند و فريب و گمراه سازی رسانه ھای کنترل شده با قدرت
اقتصادی.
در آمريکا ديگر طاقت بسياری طاق شد .ديگر تحمل نمی کنند که
فقط  ۴٠٠نفر ثروتی بالغ بر يک و نيم تريليون دالر در اختيار داشته باشند.
يعنی سرمايه ای بيش از ثروت  ١۵٠ميليون نفر ديگر يعنی نصف جمعيت
کشور.
ديگر شکيبائی شان به سر رسيد که در
بزرگ ترين اقتصاد جھان بيش از  ١۴ميليون نفر
بيکارند.
آنھا به رشد اختالف طبقاتی در آمريکا ،به
وضع اقتصادی و سياسی آمريکا ،به آزمندی بی حد و
حصر شرکت ھای سھامی بزرگ و قدرت سياسی
سرمايه مالی و بانک ھا ،نفوذ و تسلط آنھا بر
سياستمداران اعتراض دارند.
شرکت کنندگان در جنبش "وال استريت را اشغال کنيد" عالوه بر
وضع اقتصادی آمريکا به مسائل ديگری ھمچون بی کاری باال ،بيعدالتی
اجتماعی و جنگ ھای عراق و افغانستان اعتراض دارد .آنھا خواستار پايان
جنگ عراق و افغانستان ،افزايش ماليات ثروتمندان و حمايت از حقوق کارگران
ھستند.

يکی از شرکت کنندگان در تظاھرات به نام رابرت کاميسو می گويد:
"اعتراض ما عليه پليس نيويورک نيست .اعتراض  ٩٩درصد از مردم به يک
درصدی است که قدرتی بيش از حد در اختيار دارند .ما ھرجومرجطلب نيستيم.
ما شرور نيستيم .من يک مرد  ۴٨ساله ھستم .تنھا يک درصد از طبقه باالدستی،
 ۵٠درصد از ثروت آمريکا را در اختيار دارد".
يکی ديگر از شرکت کنندگان در
تظاھرات به نام ھنری جيمز فری می گويد:
"اين منصفانه نيست که دولت ما به جای مردم
از شرکتھای بزرگ حمايت میکند".
عده زيادی از جنبش "وال استريت
را اشغال کنيد" که  ١٧سپتامبر  ٢٠١١در
نيويورک با شعار "ما آن  ٩٩درصدی ھستيم که ديگر حرص و آز يک در صد
را تحمل نمی کنيم" به ميدان آمد ،ھمراھی می کنند:
نوآم چومسکی ) (Noam Chomskyنويسنده نامدار می گويد" :
ھر کس چشمش را خوب باز کند می بيند که رفتار تبھکارانه وال استريت ھم
مردم آمريکا و ھم مردم جھان را آسيب رساند".
روزآنه بار ) (Roseanne Barrکمدين مشھور می گويد" :من يک
سرمايه داری نوين می خواھم .سرمايه داری که بر جنگ بنا نشده است .سرمايه
داری که ھمه ثروت را به يک عده انگشت شمار سفيد پوست نمی دھد و نامش
را تجارت آزاد نمی گذارد".
جوزف استيگ ليتز
) (Joseph Stiglitzبرنده جايزه نوبل
اقتصاد می گويد" :قوانين بسياری وجود
دارد که تظاھرات را ممنوع می کند ،اما
قوانين اندکی وجود دارد که وال استريت
وادار کند که مسئوليت خود را درست
انجام دھد".
آش آنقدر شور شد که حتی
جورج سوروس ) ، (George Sorosسرمايه گذار ميلياردر آمريکايی با
معترضان ھمدردی کرده است و در حاشيه يک نشست سازمان ملل متحد در
نيويورک می گويد که نارضايتی معترضان از کمک مالی انبوه دولت به بانک
ھای در معرض ورشکستگی را درک می کند.

از اين جنبش ھم مانند ھمه جنبش ھای بی سازمان و بی رھبری
انتظار فراوانی نمی توان داشت .اگر سازمان و رھبری پيدا نکند و نمايندگی
سياسی نيابد ،که در آمريکای کنونی ھردو تقريبن محال است ،پس از مدتی
فروکش می کند.
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