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اشغال وا استریت و جنبشهای اشغالی که بهسرعت در اواخر سپتامبر 1122
سرتاسر آمریکا را درنوردیدد نقطهی عطفی در ظهور مجدد مبارزات تودهای و سیاست
رادیکاال در ایااالااات متهااده بااه اااا میآینااد  2در عرض چنااد هفتااهخ تو ی و
نارضاایتی ای که چند دهه روی هم تونبار شده بود بیان سیاسی یافت و شکوی تازه به

ی تی یارتی
سایاست موی ب یید ییش از اشال  1رسانهها سرگرم جنبش دستراست ِ
بودندخ جنبیای که در اکرر روایتها یک شورش مردمی عویه «دولت مرکزی» تصویر
میشااد ظری یک شااحخ به های موی بار دیگر بر ایدهی «نود و نه درصااد عویه یک
درصاد» متمرکز شد این ییام عواوه بر جوح مایت تودهای برای جنبشخ یک کانون
چپگرایانه برای خیمِ بهجوش آمدهی مردم فراهم کرد
برخوای دورهی یییااین که ابوح مبارزات در آمریکا در نطفه کیااته میشاادندخ
دساااتااوردهاای این جنبش هم ساااری و هم تأثیرگذار بود اشاااغال یارو زوکاتی
( )Zuccottiدر منطقهی جنوبی منهتن با دود دوی اات نفر مرترض آباز شاادخ اما
خیوی زود ترداد آنها به شا یاصد نفر ساکن شبانه و دو هزار نفر مرترض در وول روز
رساید جنبش اشاغال بهسارعت بر ی ش میشد و خیوی زود فرالان در یانصد شهر
م توف چادر زده بودند در هفتههای آبازینخ مرترضان در سرتاسر کیور توان تند در
برابر تواشهای شاااهرداریها و نیروهای یویس جهت اخراج آنها و ت ویهی مکانهای
عمومی مقاومت کنند در زمان اوج جنبشْ هر رکت ساارکوبگرانهی یویس صاارفاب به
لیاکر مرترضاان میافزود در یاییز  1122دهها هزار نفر در ساارتاساار کیور به شک
فرالانه درگیر جنبش بودند و صدها هزار نفر در اعتراضات مردمی میارکت میکردند
برای مدتیخ ب یاری از میارکتکنندهها فکر میکردند برای یییرفت جنبش تنها
کافی است اهدافی هرچه بوندیروازانهتر برای خود ترریف کنند ییروزی از یس ییروزی
 2در متن هر جا واژهی «اشغال» با روی درشت ( )boldنوشته شده بهوور می ص به جنبش اشغال
والاستریت ( Occupyیا  )OWSدلالت دارد ترجمهی تهتالفظی Occupy Wall Street
بهصورت «والاستریت را اشغال کنید» خواهد بودخ اما از آنجا که در انگوی ی تنها به صورت امری مرنا
نمیدهدخ و افزون بر آنخ میتقات این جموه بارها به صورت اسمی استفاده شده استخ در ترجمهی
فارسی مرادل «اشغال وال استریت» انت ا شد
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میآمد اما در اوای ماه نوامبرخ وقتی شاهردارها به شاک هماهنت تصمیم گرفتند که
قاورانه با کمپهای مرترضااان مقابوه کنندخ موف شاادند در زمان کوتاهی کمپهای
آنان را ت ویه کنند نمی شاد از مرترضان توق داشت که در برابر نیروی سرکو گر و
خیاااونتآمیزی ای اااتادگی کنند که شاااهرداریها و یویسهای مهوی به شاااکوی
واقتفرسااا بر مرترضااان اعمال میکردند بهربم همدلی عمومی با جنبشخ نیروهای
اجتمااعی باه اندازهی کافی عمی و ساااازمانیافته نبودند تا مقاومتی کارآمد در برابر
ترارض کومتی شک دهند
ن اتین واکنش فرالان جنبش مبارزهووبی متقابوی بود که در شارار ج ورانهی
«نمیتوانیاد ایدهای را اخراج کنید که زمانش فرا رسااایده» تجوی یافت این ژساااتِ
مطمئن و بییروا باا تظاهرات چند-ده-هزار نفری در نیویورو و همچنین برنامهریزی
برای ترطی کردن بنادرِ شاااهرهای ساااا بربی در اوای دساااامبر همراه بود اما با
گذشاات شااش ماه یس از ت ویهی کمپها کامواب آشااکار اساات که جنبش دیگر هرگز
نتوان ت روی یای خود بای تد در وول زم تانخ فرالانْ فص ب هار را به صورت بالقوه
زمان ا یای جنبش میدان ااتند و می ا ص ااب بر روی یک «اعتصااا عمومی» در روز
کارگر (یکم مه) متمرکز بودند همانوور که قاب ییشبینی بودخ بهربم راهپیماییهای
تودهای و تأثیرگذار  -میا صاب در نیویورو سی هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند -
فراخوان اعتصااا عمومی مورد اسااتقبال قرار نگرفت و از همه مهمتر اینکه جنبش
راهی برای تبدی همدلی باقیمانده به یک درگیری فرالانه و مداوم ییدا نکرده است
امروزخ جهتگیری آینده و تی بقای جنبش به خودی خود م ااألهای نیااده
اساات اگر فرالان و چپگرایان ب واهند چیزی از این آخرین موج مبارزه بیاموزند باید
از این فرصات برای ارزیابی هیت ماهِ متراقحِ ت ویه و مبا راتی که در این بین شک
گرفت اساتفاده کنند بالح تهوی های مطرحشده در زمینه ی جنبش اشغال منهصر با
بر روی فرمهای تاکتیکی و ساااازماندهیِ بیساااابقهی جنبش تأکید دارند آنها برای
توضیح موفقیت گیجکنندهی جنبش به سراغ بیباکیِ تاکتیکی آن میروند که هر نوع
ساااختار سااو ااوهمراتبی را ورد میکند و همچنین از تمام سااازمانهای موجود  -که
بوروکراتیک و ارتجاعی به ا میآیند  -م تق است
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در این مقااالااه نیاااان خواهیم داد کااه چنین کااانون توجهی برای درو خیزش
فو الرادهی جنبش بیش از د تنتنظرانه است افزون بر آنخ چنین تمرکزی بر روی
«امر نو» نمیتواناد برای درو چاالشهاای کنونی و جهاتگیری آتی جنبش کفایت
کند واقریتِ امر ب ایار ییچیدهتر از آنی است که روایتِ م وطِ جنبش اذعان میکند
درسات اسات که جنبش اشغال م تق از اتهادیههای رسمی ظهور کرد (هرچند هم
فرالان کارگری و هم دیگر فرالان چپگرا در شک گیری آن میارکت داشتند) فرالان
جنبش باا هوشااایاری تمام رییاااههای خود را در «جنبش میدان»های روبهرشاااد
بینالمووی میدیدند و ب ااایاری از مفروضاااات بنیادین آنها را یذیرفتند ورد ا زا
سایاسی الزام دموکراسی افقی و تمرکز بر روی بازیسگیری وزهی عمومی و ایجاد
تجربههای تودهای در قالح یک زندگی اشتراکی 1
نکتهی دیگر آنکه فرمهای تاکتیکی و ساااازماندهیِ جنبشِ اشاااغال برای آن یک
فضای سیاسی و نوعی انرطاییذیری به همراه داشت که اجازهی رشد سری و گ ترده
میداد اشاااغاالِ وزهی عمومیْ یاک مه تجم برای ورود و جذ آدمهای جدید
درون جنبش به وجود آوردخ جایی که مردم با هم به کنند و در یییااارفت مبارزات
میااارکت داشااته باشااند فقدان هر نوع مطالبهای به این مرنا بود که مردم با ورود به
و شرار
جنبش میتوانند بیعدالتیهایی را که خود تجربه کردهاند در چارچو میتر ِ
«ما نود و نه درصااد ه ااتیم» به بیان در آورند و تأکید بر دموکراساای م ااتقیم که
مجم عمومی ( )General Assemblyمظهر آن باهشاااماار میرفت به مردم این
فرصت را میداد که در فرم و جهتگیری مبارزات نقش مؤثری ایفا کنند
اما این فاکتورها به تنهایی نمیتوانند رشااد جنبش را توضاایح دهند از بدو ماجراخ
سارنوشات اشغال با ییوندها و کنشهای متقابوی درهم تنیده شد که این جنبش با
ساااازماانهاا و مبارزات یایدارتر برقرار کرده بود این مطوح بهویژه درمورد اتهادیهها
صاد استخ زیرا آنها ن تین امیان و مناب ان انیِ جنبش را تأمین کردند توانایی
جنبش در برقراری ارتباا با مبارزات قدیمیترخ بهویژه آنهایی که در وبقهی کارگر و
اجتماعات چندنژادی رییااه داشااتندخ نقیاای تریینکننده ایفا کرد فرالان باسااابقهخ
ازجموهی اعضاای سازمانهای چپگراخ یُوی میان این جنبش نوظهور و اشکال قدیمی
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و ازییشموجود مبارزه ایجاد کردند برای درو کام رشااد اشال باید یویایی هر دو
سرِ ویف را هنگام مواجهه با یکدیگر بررسی کرد
یس به جای اینکه جنبش اشاغال را یدیدهای متمایز و بیسابقه بدانیم که تنها از
درون قاب تهوی اسااتخ باید آن را به منزلهی یک تجوی خاص از مقاومت روبهرشااد
درو کنیم تبار آن عواوه بر سطح بینالموی که به «جنبش میدانها» بازمیگرددخ در
نمونههای مقدماتی ب یار مهمِ یییین در وبقهی کارگر ایالات متهده نیز قاب ردیابی
اسااات شااااید مهمترین آنها مقاومتی بود که در برابر تواش فرماندار وی اااکان ِااان
()Wisconsinخ اسااکات والکرخ برای ت ریح کام اتهادیههای کارگران ب ش دولتی
شاااکا گرفات این ن اااتین ظهور کنش تودهای وبقاهی کاارگر یس از دهاهها
عقحنیااینی بود ضاامناب چند هفته ییش از آباز اشغغال خ کارگران شاارکت م ابراتی
شاارقی دساات به اعتصااا زدند و از مایت مردمی نیز

وِرایزِن در ساارتاساار سااا
برخوردار بودند
از چنین چیااامانادازی میتوان جنبش اشاااغاال را یک مر وه از فرایند ا یای
قابویتهای ساایاساای و سااازماندهی وبقهی کارگر دان اات جنبش اشااغال نقیاای
تریینکنناده در جااباهجاایی مباا راات سااایااسااای در ایاالات متهده و همچنین
میااروعیتب یاای به کارهای سااتیزهجویانه ایفا کرده اساات اما اگر بناساات به جوو
رکت کنیمخ باید ارزیابی روشانی از نقا قوت و ضارف جنبش داشته باشیم در این
مقاله تواش خواهیم کرد از چنین منظری رشد جنبش را ارزیابی و م ائ امروز آن را
می ص کنیم

خیزش جنبش اشال
هیچکس نمیتوان ااات موفقیات چیااامگیر جنبش را ییشبینی کند اشغغال ْ
ن ااتین تواش برای اشااغال وزهی عمومی در جنو منهتن نبود در ژوئن 1122
فرالان نیویورکیها عویه ورح کاهش بودجه 2درسات در کنار عمارت شهرداری کمپی
2 New Yorkers Against the Budget Cuts
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را در اعتراض به بودجهی ریاضاتی شهردارْ بوومبر بهراه انداخته بودند در عرض دو
هفته ه ااتهی صااد نفرهی آنها به کمتر از نصااف کاهش یافت همان اکتیوی ااتها
ن ااتین ک ااانی بودند که فراخوان نیااریهی ادباسااترز ( )Adbustersرا مبنی بر
اشغال والاستریت در  21سپتامبر یذیرفتند در اواخر سپتامبر دود ینجاه تا صد نفر
از اکتیوی تها در جو ات مجم عمومی دست به کارِ برنامهریزی شدند
آباز جنبش در  21ساپتامبر شاوم و بدیمن بود ادباساترز هدی فراخوان را سی
بی ت هزارنفری مرترضان تریین کرده بود اکتیوی تهای مهوی که توقرات بهمراتح
فروتنانهتری داشتندخ به ضور ینج تا دههزار نفر امید ب ته بودند اما کمتر از هزار نفر
در آن روز جم شدند و ن تین جو هی مجم عمومی در یارو زوکاتی با میارکت
دود  111نفر برگزار شااد وقتی ه ااتهی کوچکی از مرترضااان کی ااههای خوا و
چادرها را بهیا کردند هیچکس نمیدان اات این کمپ تا کی ادامه مییابد یا اینکه چه
تأثیری خواهد داشت
فاکتورهای مترددی این اعتراض کوچک را با بار اجتماعی شارژ کردند و آن را در
مررض توجاه موی قرار دادنااد اولین فاااکتور راهپیمااایی هزار مرترض چنادنژادی در
بزرگداشات تروی دیویس ( )Troy Davisبود  -سیاهیوست بیگناهی که در روز 12
ساااپتامبر در ایالت جورجیا اعدام شاااده بود این تظاهرات با نوعی ساااتیزهجویی یا
میویتان ی همراه بود که بردها به یکی از وجهمی صههای فرالیتهای اشال تبدی
شد جمریت راه خود را از خوال خیابانهای جنوبی منهتن ییدا میکردخ در چند مورد
از دسات یویس فرار کرد و در نهایت خودش را به کمپ اشال رساند و در آنجا شرار
«ما همه تروی دیویس ه اتیم» یکصادا خوانده شد این واقره عواوه براینکه اشال
را به م اوبان کارگری و چندنژادی متصاا کردخ همچنین الگویی در اختیار مبارزات
مهوی قرار داد تاا از جنبش اشاااغال تقاضاااای مایت کنند به عواوهخ این رویداد در
شک گیری مهتوای اجتماعی و ییوندهای مهویِ جنبش اشغال ب یار مؤثر بود
اکتیوی ااتها فوراب دسااتبهکار گ ااترش این ییوندها شاادند به وور میاا صخ
کمیتهی امدادرسانی کارگری مایت زیادی برای مبارزات کارگری جاری در نیویورو

6

7

جنیفر روش  /ترجمهی کیوان مهتدی

جوااح کردخ ازجموااه مااایاتِ اتهااادیااههااای کااارگری بزر تر در نیویورو چنین
ییتوانهای برای بقای اشال در چند هفتهی آبازین نقیی کویدی ایفا کرد
البته نقطهی عطف اصااوی زمانی بود که مرترضااان صااوحجو مورد موهی ب اایار
و یاایانه و بدون هیاادار از سااوی یویس نیویورو قرار گرفتند در روز شاانبه 12
سپتامبر فرالانْ تظاهراتِ بدون مجوزی را از خیابان برادوی به میدان یونیون [اتهادیه]
تدارو دیدند به دلایوی نامی صخ یویس تصمیم گرفت با این رکت مقابوه کند و به
مرترضاان یورش برد و بیش از صد نفر را دستگیر کرد وقتی یک اف ر یویسخ آنتونی
بولونیاخ با گاز فوف به دسااتهای از مرترضااان زن که در مهاصاارهی یویس و بهشااک
م االمتآمیزی نیا ااته بودند موه کردخ فیومی از این صااهنه بر روی اینترنت قرار
گرفت و همدلی عمومی را با مرترضاان برانگی ت ناگهان اشغال به خبر اصوی تمام
رسانهها تبدی شد و م اوبان زیادی داستان ییوستن مرترضان به اشال

را از زبان

خودشااان شاانیدند داسااتان خانههایی که مصااادره شااده بودندخ وامهای ساارسااامآور
دانیاجوییخ م ارج فوجکنندهی درمانخ شاغ های از دساترفتهخ و ب یاری موارد که
ونین ییامدهای بهران اقتصادی برای مردم در آنها بهوضوح شنیده میشد
ظری یک هفتهخ کمپ اشاااغال به یک یدیدهی تودهای تبدی شاااده بود وبقهی
کارگر نیویورو به ساامت یارو زوکاتی ساارازیر میشااد مردم ییش یا یس از کار به
اردو میییوستند و دانیجویان و افراد بیکار در تظاهرات روزانه به سمت بازار بورس یا
فرالیتهای دیگر میاارکت میکردند ب یاری از مردم یواکاردهایی را م میکردند
که در آن از ظومی که به شاا ص آنها اعمال شااده نوشااته بودند جمریتِ اضاار در
یارو به واساااطهی مبا رات خودانگی تهای که در هر گوشاااه برقرار بود به شااادت
افزایش مییافت در همین زمانخ یک «کتاب انهی مردمی» شاااک گرفت که فوراب به
مرکز مبا رات سایاسای تبدی شاد و س نرانان مهمان در آنجا مردم را خطا قرار
میدادناد از میان مردم هم هر کس یک میز گذاشاااته بود و در آن به یک موضاااوع
میااا ص مییرداخت بازدیدکنندهها به کتاب انهخ آشاااپزخانهخ یا کمیتهی بهداشااات
کمک میکردند در این زمان جو ات مجم عمومی با ضور بیش از هزار نفر تیکی
میشد
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اتهادیهی کارگران م ونق ( )TWUن

تین اتهادیهای بود که در  11سپتامبر

رسماب مایت خود را از اشال اعوام کرد و سایر اتهادیههای مهم یکی یس از دیگری
به دنبال آن آمدند در  5اکتبر چند روز یس از دسااتگیری هفتصااد مرترض روی ی
بروکوینخ ائتوافی از اتهادیهها و انجمنها تظاهراتی را در منهتن ترتیح داد که بیش از
بی ااتهزار نفر در آن شاارکت کردند در این مدتخ جنبش اشااغال با ساارعت بر در
سارتاسار کیاور گ اترش مییافت و صدها کمپ در شهرهای م توف دایر شده بود
نقطاهی اوج آن  25اکتبر درسااات یاک روز یس از دفااع موف از یارو زوکاتی بودخ
زمانی که صاد هزار نفر در میدا ن تایمز جم شدند و هزاران نفر دیگر نیز در سرتاسر
ایالات متهده به تظاهرات یرداختند
هفتههای آبازین جنبش اشاغال با نوعی سابک سری همراه بود خودانگی تگی و
تجربهگری مهمترین ویژگیهای آن زمانِ اشغغال بودند که به ییااتوانهی میااارکت
تودهای می ر شده بود روزانه دهها هزار نفر یارو زوکاتی را اشغال میکردند جمریت
انبوهی در تریبونهای آزاد و راهپیماییهای خودانگی ته میاارکت داشااتند ه تهی
کوچکتری از آن جمریت به شااک فرالانه با صاادها گروه کارگری درگیر شاادندخ تا
دی که هر هفته دود ینجهزار نفر در نیااا اااتهای گروههای کارگری شااارکت
میکردند جنبش بهساارعت از مرزهای یارو فراتر رفت و از وری گروههای کارگری
به صدها جو هی روزانه در نقا م توف شهر گ ترش یافت
سارعت شایوع جنبش یرتآور بود و ییروزی ییات ییروزی سر میرسید تی
فرالیتهایی که چندان فکرشااده و با برنامهریزی نبودند به هر صااورت موف از کار در
میآماد برای نمونااهخ بزر ترین کنش جنبش در دو ماااه ن اااتخ یرنی تظاااهرات
صااادهزار نفریِ  25اکتبر در میدان تایمز در آباز صااارفاب «مهمانی» در میدان تایمز
خوانده میشد و تنها یکی از برنامههای فرعیِ آن روز در اعتراض به بانکها به ا
میآمد هیچکس انتظار چنین جمریتی را نداشت البته با نگاه به عقح میتوان دلای
انضمامی هر کدام از این ییروزی ها را تی یص داد مرو با تظاهرات میدان تایمز درست
یاک روز یس از مقااومت موف در برابر ت ویهی یارو اتفا افتاد و همهگان شااااهد
دستاورد هزاران نیروی ب یجشده در مقاب نیروهای کومتی بودند  3این موفقیت در
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اعتماد به نفس میاارکتکنندگان و همچنین ضور فرالانهی اتهادیهها نقش مؤثری
داشاات باور عمومی بر این بود که همهچیز دسااتیافتنی اسااتخ و اهدای جنبش باید
هرچه ج ورانهتر باشند
بنابراین فضای کمی برای مبا رات سیاسی درون جنبش باقی ماند و از تفاوتهای
واقری فرالان چیامیوشای شاد جو اات چند سااعتهی اشال مرمول با صری م ائ
تاکتیکی و ساازمانی میشد البته مواردی از مبا رات سیاسی هم ییش میآمدخ مانند
به های آبازین در مورد ضاارورت عویهِ تبری ِنژادی بودن جنبش و اهمیت اتهاد با
اجتماعات کارگری و تمام ستمدیدگان اما این موارد استرنا بودند

جنبش عمیق میشود
تا اواخر اکتبر دیگر آشااکار شااده بود که اگر جنبش میخواهد دوام بیاورد و ییش
رود باید رییههایش را عمی تر کند سطوح گ تردهتری از فرالان به دنبال راهی برای
ترجمهی ونین مهیح اشال در قالح دستاوردهای عینی میگیتند و م ألهی دفاع
از کماپهاا در برابر مواهی ا تماالی هرچاه مهمتر میشااادخ باه ویژه از زمانی که
شهردارها در سرتاسر ایالات متهده تهدیدهای جدیتری را بهراه انداخته بودند
در چنین ب تریخ دومین نقطهی عطف جنبش اشغال رخ داد در  15اکتبر یویس
ضااد شااورش و اعضااای  21نهاد کومتی به جنبش اشااغال اوکوند یورش بردند و
خیاونتی را به نمایش گذاشاتند که در برخورد با اشغال ساابقه نداشت آنها از گاز
اشااکآورخ نارنجکهای گیجکنندهخ و گوولههای یواسااتیکی عویه مرترضااان اسااتفاده
کردند اساکات اول انِ بی ات و چهار ساالهخ سارباز ساب آمریکاخ هدی م تقیم یک
گوولهی گاز اشکآور قرار گرفت و در موقریتی بهرانی به بیمارستان منتق شد شدت
و یاایگریْ در کنار موقریت ویژهی اوکوند بار اجتماعی و ساایاساای مضاااعفی را به
جنبش اشاغال اوکوند اعطا کرد برخوای اشاغال والاستریت که در سایهی قدرتهای
عظیم اقتصااادی م ااتقر شااده بودخ اشااغال اوکوند در قوح شااهری اتفا میافتاد که
سااکناناش ابوح سیاهیوست یا اه آمریکای لاتین بودند و سرکو دولتیخ بیکاری و
کاهش بودجه در آن بیداد میکرد مرترضان اوکوند به یاد یک سیاهیوست بیگناه که
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در سال  1112به دست یویس کیته شد کمپ خود را میدان اسکار گرانت ( Oscar
 )Grant Plazaناامیادند تبری نژادیخ خیاااونت یویسخ چپاول وبقهی کارگر و
مهوههای فقیرنیااین در اشااغال والاسااتریت مطرح شااده بودندخ اما با تغییر کانون
جنبش به اوکوند بیش از ییش برج ته شدند
یاساا ِ جنبش اشااغال اوکوند به این یورشْ امکان جابهجایی جنبش به سااطهی
جدید را مطرح کرد شاح برد از موهی یویسخ مرترضاان با تردادی بیسابقه میدان
اسااکار گرانت را دوباره ت ا یر کردند و با  2242رأی مواف در برابر  24رأی م الفْ
مجم عمومی برای روز دوم نوامبر فراخوان اعتصااااا عمومی داد بااهربم نقش
کویدیای که اتهادیهها در گ ترش جنبش داشتندخ این ن تین باری بود که نیروی
ساااازماانیاافتاهی کارگری به بازوی دفاعیِ جنبش بدل شاااد اکرر اکتیوی اااتها
میدان اتند که ساازماندهی یک اعتصا عمومی داق یک هفته وقت لازم دارد با
این الخ مایت سازمانهای کارگری زمینهی مناسبی برای این کنش بهوجود آورد
شورای مهویِ کارگران و اتهادیهی کارگران اسکوه مایت خود را از این اعتصا اعوام
کردند اتهادیهی مرومان در یک بیانیه رسااماب از آن ییااتیبانی کرد و در روز موعودخ
بیش از بی اات هزار نفر در اعتصااا شاارکت کردند نقطهی اوج این روز راهپیمایی
شاشهزار نفرهای بود که به رهبری اعضای اتهادیه موف شدند بندر اوکوند را ترطی
کنند
فراخوان اعتصاااا عمومی اوکوندخ و ییوندی که در آن روز میان فرالان جنبش و
سااازمانهای کارگری شااک گرفت چیاامانداز ییوندهایی قویتر را میان اشغغال و
اجتمااعاات کاارگری ترسااایم کرد به عواوهخ نیروهای اجتماعیِ ضاااروری برای بقا و
یییارفت جنبش تا دودی میا ص شدند البته با نگاهی به عقحخ متوجه میشویم
کاه فراالاان جنبش نتیجاهگیریهاای ب ااایاار متفااوتی از ییوناد با وبقهی کارگر
ساااازمانیافته داشاااتند این تفاوتها به موضاااوع مهوری مبا رات یس از ت ویهی
کماپها تبدی شاااد متأسااافانهخ ت ویهی کمپهای اشغغال یک اختوال جدی در
یییرفت این به ها به وجد آورد
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تأثیر تخلیهی کمپهل
در مورد اهمیت کمپها برای جنبش هرچه بگوییم کم اساات م ااأله صاارفاب یک
نماد برای رویارویی م اااتقیم و بازیسگیری وزهی عمومی نی ااات این کمپها به
مرنای تهتالفظی کومه یک عرصه ی واقری و مادی برای مردم فراهم کردند تا در آن
استراتژیهای جنبش را به به بگذارند و افراد جدید در آنجا به مبارزه بپیوندند این
یاایگااهْ جایگزین آن دساااته از سااااختارهای ساااازماندهی شاااد که از جانح اکرر
اکتیوی اتها مردود دان اته میشاد در ابتداییترین سطح میتوان کمپها را جایی
دان ت که فرالان همدیگر را ییدا میکردند
تجربهی اشال وا استریت که بزر ترین و رشدیافتهترینِ کمپها بود بهخوبی
بیانگر تجربهی عمومی در ساطح موی است از همان آباز امرخ نوعی تق یمبندی میان
کارهای اجرایی کمپها و «عمویات»های گروهها و اجتماعات کارگری وجود داشااات
در اوج فرالیت کمپها که نزدیک به شایاصد نفر شحها در چادر میماندندخ الگوهای
اشغال کمابیش در تمام اجتماعات کارگری تکریر شاده بود آنها ن

هی خود را از

جنبش اشاااغاال خو کرده بودند برای نمونهخ هر چند ابتدا یارو زوکاتی تنها یایگاه
کمپهای اشاااغال بودخ اما کمکم این الگو به اتهادیهها و ساااالنهای کارگری اورای
والاساااتریت هم سااارایت کرد فرض بر این بود که تمام گروههای کارگری زیر نظر
مجم عمومی ه تند و باید به آن یاس گو باشند اما در عم آنها تماماب م تق رفتار
میکردناد و میزان ترهاد آنهاا به مجم عمومی از گروهی به گروه دیگر متفاوت بود
خیوی زود مجم عمومی به جای آنکه بدنهی تصمیمگیرنده ی جنبش باشد به مه
ابرسی فرالیتهای گروهها تبدی شد
در واق خ شاااایاان ذکر اسااات که بزر ترین فرالیتهای اشاااغال والاساااتریت
(راهپیمااایی  5اکتبر روز کنش  25اکتبر تظاااهرات کااارگری  21نوامبر) خااارج از
مجم عمومی ورا ی شده بودند  -و تی در برخی موارد بهتمامی خارج از چارچو
اشال برای نمونهخ سازماندهی ن

تین راهپیمایی تودهای در تاری  5اکتبر توسط

اعضااای انجمن «ائتوای گذر از  21می» صااورت گرفت ائتوافی از اجتماعات کارگری
که در همان ساااال یک راهپیمایی دیگر را ساااازماندهی کرده بودند از ساااه کنش
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عمدهی اشغغال خ دو مورد توسااط جنبش کارگری نیویورو به همراه جوانان رادیکال
چپگرایی که نقش رابط میان اتهادیهها و اشال را ایفا میکردند سازماندهی شد
تمام این مطالح نیان میدهد که جنبش ب یار منتیر بود و هیچ مرکز می صی
برای تصااامیمگیری وجود نداشااات البته تا زمانی که کمپها یابرجا بودند یک مرکز
فیزیکی برای انطبا فرالیتهای گوناگون وجود داشاات و نوعی ان ااجام و ییوسااتگی
میان تمام فرالیتهای منتیاار جنبش رؤیت میشااد برخی گروههای کارگری هم در
این ییوسااتگی نقش تریینکنندهای داشااتند مرواب کمیتهی ت ااهی هر روز در مجم
عمومی اضااار میشاااد و دساااتورجو اااههای آنها را تنظیم میکرد بهعواوهخ تمام
فراالیاتهاای عمده از فیوتر کمیتهی کنش م اااتقیم عبور میکردخ تی اگر مرکز
ساازماندهی آن جایی دیگر بود بهربم گوناگونیِ جنبشهای اشااغالی که در سرتاسر
ایالات متهده رشد کردندخ اشال وا استریت به تمام آنها نوعی و دت میب یید
این وقای نیاان میدهند که از دست دادن کمپها چه ضربهی مهوکی بود و یس
از ت ویهی آنها نیروهای جنبش بهشادت مرکزگریز و گ ا اته شدند جنبش به قدر
کافی رشاااد نکرده بود تا بتواند از یس این ضاااربه بر بیاید در نیویورو این مطوح را
میتوان در واکنش جنبش به ت ویهی کمپها بهخوبی میاهده کرد به ربم آگاهی از
نقیهی شهردار بوومبر برای ت ویهی یارو زوکاتیخ تنها ورح دفاعیِ عموی از جانح
اکتیوی تها زنجیر کردن خود به یارو و یک سی تم اوواعرسانی اینترنتی در صورت
اقدام برای ت ویه بود در شااح ت ویهخ یویس توان اات در عرض کمتر از یک ساااعت
یارو را به ک ت ویه و هر ک ای را که آنجا بماند دساتگیر کند زمانی که صدها نفر
در یااسااا به ییام ت ویه به مقر جنبش آمدندخ منطقه کواب ت ویه شاااده بود و یویس
توان ت مرترضان را ابتدا متفر و سپس به دستههای کوچک تر آنها موه کند هیچ
برنامه ای برای یک تظاهرات اضطراری در روز برد و یا تیکی جو هی مجم عمومی
در صورت بروز چنین تهاجمی وجود نداشت اکرر سازماندهندههای اصوی جنبش در
زندان بودند فرالان به وور یراکنده تواش کردند تا روز برد تظاهراتی ترتیح دهندخ اما
هیچ همااهنگیای میاان آنهاا وجود نداشااات و مردم با فراخوانهای متناق مواجه
شدند
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در ن ااتین ماه یس از ت ویه یارو زوکاتیخ جنبش هنوز یرتهرو بود و ک اای
نمیدان ات ضاربهی وارد شاده چه عواقبی خواهد داشت چند روز یس از ت ویهخ در
روز  21نوامبرخ تظااهراتی چناددههزار نفری برگزار شاااد کاه افراد جادیدی را جذ
جنبش کرد با این وجودخ ال و هوای این تظاهرات و موارد یییاااینی تفاوتی فا ش
داشااات به جای «میکروفون مردمی »2مرکززدودهی تریبونهای آزاد یییاااینخ یک
ساای ااتم صااوتی خیوی یییاارفته تهت نظارت اتهادیهها وجود داشاات و یک تیم
انتظامات خیوی سازمانیافته مراقح بود تا مردم به سمت یارو زوکاتی رکت نکنند
بار دیگر ابتکار عم به دسات یویس و شهرداری افتاده بود تا اوای ژانویه دیگر آشکار
بود که جنبش منزوی شاده و مدام در ال عقحنیاینی است در این ب ترخ جریانات
سایاسای ضاد و نقیضی که زیر چتر جنبشِ رو به رشد کنار هم جای گرفته بودندخ از
هم جدا شدند و در مقاب هم قرار گرفتند

جنبش تکهتکه میشود
ساارساا تترین و ساایاساایترین جریانی که از جنبش منیاارح شاادخ جریان
آنارشی تهای افراویِ چپگرا بود این جریان بی یتر در سا بربی متمرکز است و
مفصاا بندی ساایاساای آنها از وری وبوا ها و گروههایی مانند خویج خیاامخ کمون
اوکوندخ و گروه ارکید سایاه صاورت میگیرد  2البته نیانههایی از تأثیرگذاری موی آنها
نیز وجود داردخ و آنها به لهاظ سایاسای با جریان آنارشای اتهای شاورشیای ییوند
دارند که چند سال ییش ظهور کردند با جریان اشغال دانیگاه نیو اِسکول در نیویورو
شناخته شدند
فرالان اشغال همواره به ج ارت خود افت ار میکردند و کارهای ستیزهووبانهی
خود را نقطهی مقاب راهپیماییهای قانونی و «ک ااالتآور» اتهادیهها و چپ ساانتی
 people's microphone 2یا میکروفون ان انی تمهیدی که میارکتکنندگان برای بوبه بر
من قانونیِ استفاده از میکروفون یا هر سی تم صوتی دیگری استفاده میکردندخ به این صورت که هر
جموهی س نران را همه بهوور دستهجمری تکرار میکردند
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میدان ااتند البته در اوج جنبشخ خصاایصااهی تودهای مبارزاتْ آنها را به قیاارهای
وسااای تری از وبقهی کارگر متصااا کرده بود و بالح فرالان تی اگر در مورد این
همکااری ابراز نگرانی میکردنادخ ن ااابت به اهمیت این روابط متقاب با اتهادیهها و
سااازمانهای اجتماعی آگاه بودند با وجود اینخ به مه آنکه جنبش خصاایصااهی
توده ای خود را از دست دادخ برخورهای منفرد جایگزین کنش جمری شد در الیکه
اکرر فرالان از روی ناکامی و بیصابری به این سامت کیایده شادندخ آنارشی تهای
تندرو یک توجیه نظری برای این انیاارا ارائه دادند و آگاهانه تواش کردند جنبش را
به این سمت سو دهند
فراخوان اعتصاااا عمومی اوکوناد در  1نوامبر یکی از نقاا اوج همکااری میان
اتهادیهها و اشغغال بود با وجود اینخ آنارشااای اااتهای تندرو به جای آنکه آن را
مبناایی برای فراالیاتهای بردی به اااا آورندخ برای خود نتیجهگیری کردند که
میتوانند کنشهای ستیزگرانهی خود را جایگزین فرالیتهای کارگران در مه تولید
کنند به باور آنها میتوان جریان سارمایه را بدون میارکت فرالانهی کارگران در مه
کاار م تا کرد این کاار را میتوان یا از خوال فرایند گردش انجام دادخ و یا از وری
موهی خارجی به فرایند تولید یت گروه نوی اااندگان به نام «کمون اوکوند» منط
این اسااتدلال را اینگونه بیان کرده «سااوژه یا فاع ’اعتصااا ‘ دیگر وبقهی کارگر
به خودی خود نی تخ هر چند کارگران همییه درگیر خواهند بود اعتصا دیگر صرفاب
عقحنیااینی اختیاری کارمندان از کار در مه کار نی ااتخ بوکه ان ااداد و جووگیری
( تی خرابکاری و ت ریح) آن مهیط کار میاا ص به دساات یرولتاریایی اساات که
ن بت به آن بیگانه است »5
این اساتدلال راه را برای برخوردهای خصمانه با وبقهی کارگر سازمانیافته هموار
کرد اکتیوی اتهای ارکید سایاه در سایات در ماه دسامبر مفهوم جدیدی از اشال
ارائه دادند که تنها شاام  42درصاد از کارگران میشد که عضو اتهادیه نی تند آنها
این شارار جدید را به مرنای خصاومت با اتهادیهها نمیدان تندخ بوکه اعضای اتهادیه
را از آن رو درون جنبش اشغال نمیدان تند چون قیری ممتاز به ا میآیند
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با عمی شااادن بهران اقتصاااادیخ چطور میتوانیم به فقیرانخ
بیکارانخ شاهروندان درجه دوخ مهاجرانخ و رنگینیوستان بگوییم که
ماا در مباارزات اتهادیههای کارگری ساااهیم ه اااتیمخ بهویژه آن
کارگرانِ بهن ااابت ممتاز وقتی انقوابیها بهگونهای رفتار میکنند
گویی مبارزهی وبقاتی میااروع تنها به وساایوهی هیأت موی کار و
اتهادیههای رسامی صاورت میگیردخ آنها تق یمبندیهای واقری و
ماادی میاان کاارگران اتهاادیاهای و خاارج از اتهاادیاه را ناادیده
میگیرندخ در الیکه برای دساتهی دومخ کارگران عضو اتهادیه دور
از دسترس و بیربط به زندگیها و درگیریهاییان شمرده میشوندخ
یا تی کارگران واجد امتیازی که واقریات زندگی یرولتری را درو
نمیکنند 4
این شایوهی استدلال چند میک اساسی دارد ن تخ تصویری از اتهادیهها ارائه
میدهد که گویی ییش از هرچیز مداف مردان سافیدیوست ه تند در واق خ اگر زنان
و مردان رنگینیوست کمتر توسط اتهادیهها نمایندگی میشوندخ به خاور جنبشهای
رهاییب ش قو زنان و مدنی و همچنین به سابح سازماندهی خاص ب ش دولتی
است در قیقتخ اتهادیهها در چند سال اخیر نقش ب یار مؤثری در یییبرد مبارزات
برای عادالات اجتماعی ایفا کردهاند  -از دفاع از قو مهاجران گرفته تا مبارزه عویه
بیعدالتیِ سی تم قضایی در ثانیخ کارگران خارج از اتهادیه نهتنها ا اس خصومتی
با اتهادیهها ندارند بوکه بالح آنها تمای دارند که به اتهادیهها بپیوندند و عمواب هر بار
ن
که اتهادیهها یک کنش را سازماندهی کردندخ تی کنشهایی که نمایندهی کارگرا ِ
بهاصاطواح ممتار بودهخ از مایت گ تردهی تمام اقیار کارگران برخوردار بودند شاید
به این خاور که اکرر کارگرانخ عضاو یا بیرعضوخ بهصورت بریزی واقریتی را تی یص
میدهند که آنارشای ااتهای ارکید ساایاه از فهم آن عاجزند  -وقتی اتهادیهها مبارزه
کنند و ییروز شوند یتان ی یییروی برای تمام کارگران افزایش مییابد
با ورد نیاز به جذ صااابورانهی کارگرانخ خواه عضاااو اتهادیه باشاااند یا نهخ یک
توجیه نظری برای یافیااااری بر تاکتیکهای رویارویی م اااتقیم فراهم میشاااود از

06

زندگی و زمانهی اشغال والاستریت

ت ریح اموال و برخوردهای خیونتآمیز با م ئولان به عنوان ب یی از فرایند شورش
تجوی میشود برای این جریان یک «هجوم بیواسطه به دشمن میترو» (آنطور که
کمون اوکوند توصاایف میکند) بیانگر یک قدم بهجوو برای جنبش اسااتخ م ااتق از
اینکه چه ترداد یا سان افرادی در آن میاارکت کنند آنارشای تهای تندرو قدرت
جنبش را با اشااتیا مردم به چنین تهاجمهایی میساانجند یکی از مقالات سااایت
خویج خیم که برد از اعتراضات روز کارگر منتیر شد در این زمینه روشنگر است در
این مقاله نوی ندگان جنبههای مربت اعتراض آن روز را اینگونه توضیف میکنند
هیچ باازهی بی اااتوچهاار سااااعتهی دیگری به یاد نداریم که چنین
گ ترهی متنوعی از فرالیتهای ستیزهجویانه را در شهرهای سرتاسر ایالات
متهده رها کرده باشاااد از جنت خیابانی بیوقفه در اوکوند تا سااانگرهای
خیابانی در لوسآنجوسخ از تواشهای ج ااورانه برای تظاهرات خودانگی ته
در نیویوروخ تااا موااهی باااف ا گیرکننااده بااه یااایگاااه یویس ویژه در
سااانفران اای ااکو و راهپیمایی ضاادساارمایهداری در نیو اورلئان و ت ریح
تماشاایی بانکها و شرکتهای زنجیرهای سیات که یرچم سیاه رفقا بر فراز
آنها برفراشاااته شاااد تودههای عظیمی که خیابانها را در روز اول می (روز
کارگر) ت ا یر کردند دیگر از مواجههی م تقیم با یویس ترسی نداشتند و
تی قبح تهریاح اموال برای آنهاا ری تاه بود این یک نقطهی عطف مهم
اسااات کاه لهن و تاکتیکهای مر وهی بردی جنبش را از یاییز گذشاااته
متمایز خواهد کرد 1
آنها هیچ اشااارهای به این واقریت نمیکنند که در هر کدام از این کنشها داکرر
چندصاد اکتیوی ات میاارکت داشتند و از آن مهمترخ آنها کنشهای قیقتاب تودهای
آن روز را نادیده میگیرند نقطهی اوج کنشهای اعتراضی آن روز در نیویورو بود که
بیش از سای هزار نفر مهاجرخ اعضای اتهادیهخ دانیجو و دیگر فرالان از میدان یونیون
به سمت یارو زوکاتی تظاهرات کردند که به نوعی یادآور روزهای ن

ت اشال بود

و راهپیماییهای کمجمریتتری ( دود سه تا هفت هزار نفر) در شهرهای دیگر مانند
لوسآنجوسخ ساان فران ای کوخ اوکوند و شیکاگو رخ داد اما چون اکرر آنها با مجوز و
بهصاورت رسامی برگزار شاده بودند نوی ندگان آنها را قدمی به جوو نمیدانندخ تی
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بهربم اینکه بییاترین میاارکت تودهای در خیابانها یس از نوامبر سااال گذشته در
همین راهپیماییها صااورت گرفت در واق خ در یک جو ااهی ارزیابی که در نیویورو
برگزار شادخ آنارشای ات هایی که تظاهرات بدون مجوز چندصد نفری را تدارو دیده
بودناد راهپیماایی قاانونی را م ااائول اصاااوی عادم میاااارکت مردم در کنشهای
ستیزهجویانهی آن روز اعوام کردند
در عما خ این تاأکیاد مصااارانه بر تاکتیکهای رویارویی م اااتقیمْ جنبش را به
قومرویی میبَرد که یویس و م ائولان کومتی در آن ابتکار عم بییتری دارند یک
ضر آهنت بیش از د قاب ییشبینی برای رویاروییها شک گرفته است یویس صبر
میکند تا مرترضااان یراکنده شااوند و تردادشااان کاهش یابدخ سااپس به آنها موه
میکند و از هم جداییان میسازد و برای این منظور خیونت ب یاری بهکار میبرد تا
از هر نوع مقاومتی جووگیری کند در روزهای ن اااتین جنبشخ خیاااونت یویس به
رادیکالیزه شاادن جنبش کمک میکرد و افراد بییااتری جذ جنبش میشاادند زیرا
مردم از دیدن یورشهای بیجهتِ یویس به مرترضااان م ااالمتجو یرت میکردند
اما امروز جهت آن مرکوس شاده اسات جنبش هرچه بییاتر منزوی میشود و مردم
آن را با ماجراجوترین شااخهاش یک ان میدانند فرالان در یک چرخهی فرساییی از
این رویاروییها گیر افتادهاند که هزینههای قضااایی و درمانی زیادی را به آنها تهمی
میکند
در همان ال که جریان آنارشای تهای افراوی رشد میکرد ب یاری از نیروهای
اجتماعی کویدی که از اشغغال

مایت کرده بودندخ بهویژه اتهادیههاخ عقحنیاااینی

کردند انتقاد از ورد وبقهی کارگر سازمانیافته توسط آنارشی تها نباید این واقریت
را بپوشااااند که از همان آباز تنشهایی ذاتی میان جنبش اشاااغال و اتهادیهها وجود
داشااات رهبران اتهادیه اشغغال را فرصااات مناسااابی برای تهییج جنبش کارگری
می دان اااتناد اماا همچنین خواهاان مهادود کردن آن باه مرزهای قاب قبول برای
خودشاانخ به ویژه در راستای مایت از انت ا مجدد باراو اوباما به ریاستجمهوری
بودند این مطوح زمانی کامواب آشکار شد که یکی از رؤسای ( SEIUیکی از بزر ترین
اتهاادیاههاای ایالات متهده) روز قب از تظاهرات  21نوامبر در نیویورو بیانیهای در
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مایت از اوباما منتیار کرد روز برد تمام تواشِ دم و دستگاه بوروکراتیک اتهادیه در
جهت کنترل و مهار تظاهرات بهچیام میآمد بدونشاک تصامیم آگاهانهای از سوی
اتهاادیاههاا گرفتاه شاااده بود تا از رکت تظاهرکنندگان به سااامت یارو زوکاتی
جووگیری کنند (اشغال مجدد آن که جای خود دارد!)
هرچند سااارشااات مرکززدودهی اشغغال نه به اتهادیهها و نه به ز دموکرات
اجازهی مصاادرهی آن را نمی دادخ اما شکی نی ت که آنها تمام تواش خود را کردند تا
از انرژی این جنبش باه نف انت ابات ساااال  1121داکرر بهرهبرداری را بکنند و با
تکهتکه شادن جنبش دیگر هر ک ای میتوان ت بهرا تی زبانِ اشال

را در راستای

مناااف خود بااهکااار گیرد اخیراب یااک گروه بیرانتفاااعی لیبرالدموکرات بااه نااام
 MoveOn2به کمک اتهادیههای اصااوی دنبالهای از فرالیتهای بیرخیااونتآمیز را
به نام «بهار  22درصااد» به راه انداخته بیش از صااد هزار نفر در این برنامه شاارکت
کردند که ب یاری از آنها جزو ن

تین میارکتکنندهها در اشال بودند هرچند این

نهاد اصارار دارد که قصادش جذ رای برای اوباما نی اتخ اما آشکارا چنین هدفی را
دنبال میکند چنین نهادهایی نیان میدهند که تواش نهادهای قدرتمند و رسمی به
چه سمتی متمای است

قدم بعدی چیست؟
امروز جنبش اشااغال بر ساار یک دوراهی قرار دارد اگر میخواهد به ییش رکت
کند باید به لایههای وسای تری از وبقهی کارگر متصا شااودخ همانهایی که در آباز
موجح خصاایصااهی تودهای جنبش شاادند برای این منظور باید مبارزات با فروتنی
بییتر و ول م ائ انضمامی مانند خیونت یویسخ م ئوه ی اسکانخ آموزش عمومی
و بیره دنبال شاوند خوشاب تانه چنین فرالیتهایی همین الان هم در جریان است و
بدنهی مترهدی از اکتیوی تها خود را وقف آن کردهاند اما این فرالیتها نمیتواند به
یک بیان سیاسی در جنبش به مرابهی یک ک دست یابد در عوضخ وجههی عمومی
2سازمانی که در  2224در بهبو هی فیار بر کوینتون و درخواست جمهوریخواهان برای استیضاح او
شک گرفت این سازمان در ال اضر برای ز دموکرات یول و اعانه جم میکند
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اشغغال هنوز هم بر تواشهایی برای اشااغال فضاااهای جدیدخ تظاهرات بدون مجوز و
رویارویی م تقیم متمرکز است
ن جنبش
دو مان اسااسای وجود دارند که باید بر آنها فائ شد ن تخ اکرر فرالا ِ
باه دنباال راهی برای بازیابی تاکتیکهایی میگردند که در یاییز گذشاااته آن را مر
بمح منفجر کرد مرنای ضامنی این ساودا یافیاری بر رویارویی م تقیم با یویس در
کنشهای بدون مجوز و بیر رسامی اسات در ذهن فرالان این فرضاایه ک شده که
سرکو یویس در هر شرایطی مانند یاییز گذشته به همدلی تودهای منجر خواهد شد
اما در عم نیروهای جنبش را فرسوده میکندخ زیرا اکتیوی تها مدام با سرکو های
مکرر یویس مواجه میشوند و باید به فکر دفاع قضاییخ هزینههای درمانی و کنشهایی
برای مایت از زندانیان باشاند این وضاریت همچنین به همدلی مردمی خصیصهای
انفرالی میدهد که باید به میاارکت فرال تغییر شاک یابد و آخر اینکه ممکن است
یاک مان جدی برای همکاری واقری با دیگر جنبشهای در ال ظهور بهوجود آوردخ
مانند جنبشهایی که بر بیعدالتی دساتگاه قضاایی متمرکز ه تند و بهشک بریزی
میدانند که برای یییبرد یک جنبش باید رویکردی جدیتر ات اذ کرد
دومخ جنبش نتوان ااته اساات جایگزینی برای وظایف کویدیِ کمپها فراهم کند
صدها اکتیوی ت با این یرسش کونجار میروند که قدم بردی جنبش چی ت اما هیچ
فضاای سیاسی برای گرد هم آمدن و به به گذاشتن آرای خود ندارند افزون بر آنخ
هیچ مکانی م سازمانیافتهای برای ترجمهی استراتژیهای مورد تواف به کنش وجود
ندارد بنابراین م ر ترین فرالیتها که توساط یک شااخهی خاص از جنبش صورت
میگیرد تماام توااشهاای مربات برای برقراری ییوند با نیروهای کارگری را بینتیجه
میسازد ترهد سیاسی فراگیر به جنبش «بدون رهبری» و افقی اکنون نقش یک مان
را در برابر رشد چنین ساختارهایی ایفا میکند
تمرکز کوتهنظرانه بر تاکتیکهای رویارویی م اتقیم و یافیاری بر فقدان هر نوع
ساااختاری از این باور فراگیر ساارچیاامه میگیرند که عوت موفقیت آبازین جنبش
میااا صااااب همین ویژگیهای آن بودند بالح شااارح و تف ااایرهای جنبش و تی
ارزیاابیهاای خود فراالان بر تاکتیکهای جنبش متمرکز میشاااوند و بر این واقریت
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تأکید میکنند که جنبش م اااتق از اتهادیهها و نیروهای چپ یا لیبرال ظهور کرد
شاکی نی ات که کنش اشغال نقش کویدی در جوح توجه موی ن بت به جنبش ایفا
کرد اماا نباایاد فراموش کرد که دنبالهای از فاکتورهای دیگر این فرایند را ت اااهی
کردند برخی از آنها واقراب ییشبینینایذیر بودند  -مانند فیوم اف اار یوی اای که با گاز
فوف به مرترضاانِ آرام موهور شد اما فاکتورهای دیگر نتیجهی تواشهای آگاهانهی
اکتیوی اااتهاای کهنهکار برای برقراری ییوند با دیگر فرالان مانند فرالان کارگری یا
مبارزان عویه تبری نژادی بود
این تاکتیکها صارینظر از اینکه در انفجار آبازین جنبش چه نقیی داشتند چیز
زیادی در مورد قدم بردی جنبش به ما نمیگویند اشغال صرفاب بر تو ی و نارضایتی
عمی و انباشاته در ایالات انگیات گذاشت اما به عنوان یک جنبشخ توان ت از تمام
قابویتهای ساایاساای و سااازماندهی موجود در وبقهی کارگر فراروی کند این وبقه
سای و ینج ساال اسات که در عقحنیاینی به سر میبرد و هنوز از زخم شک تهای
یییاین التیام نیافته وقای تاری ی ساال  1122از انقوا مصاار تا اشغال کاییتول در
مدی ااونخ و جنبش اشااغال والاسااتریتخ همگی اکی از یک تغییر جهت در جریان
مبارزات ه اتند و نکته دقیقاب همینجاسات  -فرایندی که به شک خیرهکننده رشد
میکند گاهی هم ورم شک ت را میچید و باید رییههای خود را تهکیم کند
روشن نی ت که ا یای جنبش اشغال به چه صورت خواهد بودخ و تی با در نظر
گرفتن م یر کنونیاش تی نمیتوان با اومینا ن از امکان ا یای آن س ن گفت اما
اشال چیامانداز سیاست در آمریکا را از رییه دگرگون و ترَوهایی برای بروز خیم
وبقاتی ایهاد کرده است در این مرناخ جنبش در ا یای اعتماد به نفسخ سازماندهی
و مباارزات وبقاهی کارگر نقش مؤثری ایفا کرد و بدون شاااک یورشهای بیوقفهی
وبقاهی اکم در این کیاااور خیزشهای بردی را تضااامین میکند اخیراب مبارزهی
عدالتجویانه برای ترِیون مارتین (نوجوان ساایاهپوساات بیرم ااوح که به دساات یک
ی جاری
نژادیرسات دوآتیه کیته شد) خون تازهای در ر های جنبش ضد نژادیرست ْ
کرده اسااات در روز کاارگر ده هزار مرترض در برابر یایگاه ناتو در سااایات تظاهرات
کردند و همزمان با نوشاته شدن این یادداشت سی و دو هزار عضو اتهادیهی مرومان
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شایکاگو در ال تدارو یک اعتصا در یاییز ه تند این مبارزات شاید در چارچو
جنبش اشااغال نگنجند اما ب یاای از همان دینامیکی ه ااتند که به ظهور اشغغال
منجر شاااد مهمترین کاری که فرالان اشغغال و چپگرا میتوانند انجام دهند درس
گرفتن از موج اخیر مبارزات و کمک به گ اترش و سازمان دهی این مقاومت در تمام
جهتهای ممکن است
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