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 1122سرعت در اواخر سپتامبر بههای اشغالی که و جنبش استریتوا اشغال  

ای و سیاست ی عطفی در ظهور مجدد مبارزات تودهدرنوردیدد نقطهسرتاسر آمریکا را 

در عرض چنااد هفتااهخ تو ی و   2آینااد رادیکاال در ایااالااات متهااده بااه   اااا  می

ای که چند دهه روی هم تونبار شده بود بیان سیاسی یافت و شکوی تازه به نارضاایتی

تی یارتی راستِی ها سرگرم جنبش دسترسانه 1اشال سایاست موی ب یید  ییش از 
ر تصوی« دولت مرکزی»ها یک شورش مردمی عویه بودندخ جنبیای که در اکرر روایت

نود و نه درصااد عویه یک »ی های موی بار دیگر بر ایدهشااد  ظری یک شااحخ به می

ای برای جنبشخ یک کانون متمرکز شد  این ییام عواوه بر جوح  مایت توده« درصاد

 ی مردم فراهم کرد جوش آمدهگرایانه برای خیمِ بهچپ

شاادندخ ی یییااین که ابوح مبارزات در آمریکا در نطفه کیااته میبرخوای دوره

گذار بود  اشاااغال یارو زوکاتی تأثیردساااتااوردهاای این جنبش هم ساااری  و هم 

(Zuccottiدر منطقه ) ی جنوبی منهتن با  دود دوی اات نفر مرترض آباز شاادخ اما

یاصد نفر ساکن شبانه و دو هزار نفر مرترض در وول روز خیوی زود ترداد آنها به شا

شد و خیوی زود فرالان در یانصد شهر میسارعت بر  ی ش رساید  جنبش اشاغال به

های آبازینخ مرترضان در سرتاسر کیور توان تند در م توف چادر زده بودند  در هفته

های ی مکانت ویهها و نیروهای یویس جهت اخراج آنها و های شاااهرداریبرابر تواش

ی یویس صاارفاب به عمومی مقاومت کنند  در زمان اوج جنبشْ هر  رکت ساارکوبگرانه

ها هزار نفر در ساارتاساار کیور به شک  ده 1122افزود  در یاییز لیاکر مرترضاان می

 د  کردنفرالانه درگیر جنبش بودند و صدها هزار نفر در اعتراضات مردمی میارکت می

کردند برای یییرفت جنبش تنها ها فکر میکنندهی از میارکتبرای مدتیخ ب یار

تر برای خود ترریف کنند  ییروزی از یس ییروزی کافی است اهدافی هرچه بوندیروازانه

                                                      

وور می ص به جنبش اشغال ( نوشته شده بهboldبا  روی درشت )« اشغال»ی در متن هر جا واژه 2 

 Occupy Wall Streetالفظی ی تهتترجمه ( دلالت دارد OWSیا  Occupyاستریت )وال

جا که در انگوی ی تنها به صورت امری مرنا خواهد بودخ اما از آن« استریت را اشغال کنیدوال»صورت به

ی رها به صورت اسمی استفاده شده استخ در ترجمهدهدخ و افزون بر آنخ میتقات این جموه بانمی

 انت ا  شد « اشغال وال استریت»فارسی مرادل 
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آمد  اما در اوای  ماه نوامبرخ وقتی شاهردارها به شاک  هماهنت تصمیم گرفتند که می

های شاادند در زمان کوتاهی کمپهای مرترضااان مقابوه کنندخ موف  قاورانه با کمپ

ر و گشاد از مرترضان توق  داشت که در برابر نیروی سرکو آنان را ت ویه کنند  نمی

های مهوی به شاااکوی ها و یویسآمیزی ای اااتادگی کنند که شاااهرداریخیاااونت

ربم همدلی عمومی با جنبشخ نیروهای کردند  بهفرسااا بر مرترضااان اعمال میواقت

یافته نبودند تا مقاومتی کارآمد در برابر ی کافی عمی  و ساااازمانازهاجتمااعی باه اند

 ترارض  کومتی شک  دهند  

 یووبی متقابوی بود که در شارار ج ورانهن  اتین واکنش فرالان جنبش مبارزه

تجوی یافت  این ژساااتِ « ای را اخراج کنید که زمانش فرا رسااایدهتوانیاد ایدهنمی»

ریزی هزار نفری در نیویورو و همچنین برنامه-ده-تظاهرات چندیروا باا مطمئن و بی

برای ترطی  کردن بنادرِ شاااهرهای ساااا   بربی در اوای  دساااامبر همراه بود  اما با 

ها کامواب آشااکار اساات که جنبش دیگر هرگز ی کمپگذشاات شااش ماه یس از ت ویه

وه هار را به صورت بالقنتوان ت روی یای خود بای تد  در وول زم تانخ فرالانْ فص  ب

در روز « اعتصااا  عمومی»دان ااتند و میاا صاااب بر روی یک زمان ا یای جنبش می

های ربم راهپیماییبینی بودخ بهوور که قاب  ییشمه( متمرکز بودند  همان مکارگر )یک

 -میا صاب در نیویورو سی هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند  -گذار تأثیرای و توده

که جنبش تر ایناعتصااا  عمومی مورد اسااتقبال قرار نگرفت  و از همه مهمفراخوان 

 مانده به یک درگیری فرالانه و مداوم ییدا نکرده است راهی برای تبدی  همدلی باقی

نیااده ای   م ااألهگیری آینده و  تی بقای جنبش به خودی خود امروزخ جهت

این آخرین موج مبارزه بیاموزند باید گرایان ب واهند چیزی از اساات  اگر فرالان و چپ

از این فرصات برای ارزیابی هیت ماهِ متراقحِ ت ویه و مبا راتی که در این بین شک  

ی جنبش اشغال منهصراب شده در زمینههای مطرحگرفت اساتفاده کنند  بالح تهوی 

 برایدارند  آنها  تأکیدی جنبش ساااابقهدهیِ بیهای تاکتیکی و ساااازمانبر روی فرم

که هر نوع  روندباکیِ تاکتیکی آن میی جنبش به سراغ بیکنندهتوضیح موفقیت گیج

که  -های موجود کند و همچنین از تمام سااازمانمراتبی را ورد میساااختار سااو ااوه

 م تق  است  -آیند بوروکراتیک و ارتجاعی به   ا  می
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رای درو خیزش در این مقااالااه نیاااان خواهیم داد کااه چنین کااانون توجهی ب

نظرانه است  افزون بر آنخ چنین تمرکزی بر روی ی جنبش بیش از  د تنتالرادهفو 

گیری آتی جنبش کفایت هاای کنونی و جهاتتواناد برای درو چاالشنمی« امر نو»

ند  کتر از آنی است که روایتِ م وطِ جنبش اذعان میکند  واقریتِ امر ب ایار ییچیده

های رسمی ظهور کرد )هرچند هم غال م تق  از اتهادیهدرسات اسات که جنبش اش

گیری آن میارکت داشتند(  فرالان گرا در شک فرالان کارگری و هم دیگر فرالان چپ

رشاااد های روبه«جنبش میدان»های خود را در جنبش باا هوشااایاری تمام رییاااه

 ورد ا زا  دیدند و ب ااایاری از مفروضاااات بنیادین آنها را یذیرفتند المووی میبین

ی عمومی و ایجاد گیری  وزهسایاسی  الزام دموکراسی افقی  و تمرکز بر روی بازیس

 1ای در قالح یک زندگی اشتراکی های تودهتجربه

دهیِ جنبشِ اشاااغال برای آن یک های تاکتیکی و ساااازمانی دیگر آنکه فرمنکته

رشد سری  و گ ترده  ییذیری به همراه داشت که اجازهفضای سیاسی و نوعی انرطای

های جدید ی عمومیْ یاک مه  تجم  برای ورود و جذ  آدمداد  اشاااغاالِ  وزهمی

وجود آوردخ جایی که مردم با هم به  کنند و در یییااارفت مبارزات درون جنبش به

ای به این مرنا بود که مردم با ورود به فقدان هر نوع مطالبه میااارکت داشااته باشااند 

اند در چارچو  میترِو شرار هایی را که خود تجربه کردهعدالتیتوانند بیجنبش می

بر دموکراساای م ااتقیم که  تأکیدبه بیان در آورند  و « ما نود و نه درصااد ه ااتیم»

رفت به مردم این شاااماار میمظهر آن باه (General Assemblyمجم  عمومی )

 کنند  ی ایفامؤثرگیری مبارزات نقش داد که در فرم و جهتفرصت را می

توانند رشااد جنبش را توضاایح دهند  از بدو ماجراخ اما این فاکتورها به تنهایی نمی

هم تنیده شد که این جنبش با های متقابوی دربا ییوندها و کنش اشغال سارنوشات 

ها ویژه درمورد اتهادیههاا و مبارزات یایدارتر برقرار کرده بود  این مطوح بهساااازماان

ایی کردند  توان تأمین  تین  امیان و مناب  ان انیِ جنبش را صاد  استخ زیرا آنها ن

ر و ی کارگویژه آنهایی که در وبقهترخ بهجنبش در برقراری ارتباا  با مبارزات قدیمی

کننده ایفا کرد  فرالان باسااابقهخ اجتماعات چندنژادی رییااه داشااتندخ نقیاای تریین

این جنبش نوظهور و اشکال قدیمی  گراخ یُوی میانهای چپی اعضاای سازمانجموهاز
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باید یویایی هر دو  اشال موجود مبارزه ایجاد کردند  برای درو کام  رشااد و ازییش

 سرِ ویف را هنگام مواجهه با یکدیگر بررسی کرد  

 سابقه بدانیم که تنها ازای متمایز و بیکه جنبش اشاغال را یدیدهیس به جای این

رشااد ی یک تجوی خاص از مقاومت روبهن را به منزلهدرون قاب  تهوی  اسااتخ باید آ

دخ در گردبازمی« هاجنبش میدان»الموی که به درو کنیم  تبار آن عواوه بر سطح بین

ی کارگر ایالات متهده نیز قاب  ردیابی های مقدماتی ب یار مهمِ یییین در وبقهنمونه

ن ترین آنها مقاومتی بود که در برابر توااسااات  شااااید مهم ش فرماندار وی اااکان اااِ

(Wisconsinخ اسااکات والکرخ برای ت ریح کام  اتهادیه) های کارگران ب ش دولتی

ها ی کاارگر یس از دهاهای وبقاهشاااکا  گرفات  این ن  اااتین ظهور کنش توده

خ کارگران شاارکت م ابراتی اشغغال نیااینی بود  ضاامناب چند هفته ییش از آباز عقح

دساات به اعتصااا  زدند و از  مایت مردمی نیز  ن در ساارتاساار سااا   شاارقییزِاوِر

 برخوردار بودند  

توان جنبش اشاااغاال را یک مر وه از فرایند ا یای انادازی میاز چنین چیااام

ی کارگر دان اات  جنبش اشااغال نقیاای دهی وبقههای ساایاساای و سااازمانقابویت

جاایی مباا راات سااایااسااای در ایاالات متهده و همچنین کنناده در جااباهتریین

ساات به جوو ایفا کرده اساات  اما اگر بنا جویانهسااتیزهب یاای به کارهای میااروعیت

 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 
 اشغغال ْبینی کند  توان ااات موفقیات چیااامگیر جنبش را ییشیکس نمهیچ

 1122ی عمومی در جنو  منهتن نبود  در ژوئن ن  ااتین تواش برای اشااغال  وزه

درسات در کنار عمارت شهرداری کمپی  2ها عویه ورح کاهش بودجهنیویورکیفرالان 

                                                      

2 New Yorkers Against the Budget Cuts 
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ودند  در عرض دو راه انداخته بی ریاضاتی شهردارْ بوومبر  بهرا در اعتراض به بودجه

ها تر از نصااف کاهش یافت  همان اکتیوی ااتی آنها به کمی صااد نفرههفته ه ااته

را مبنی بر  (Adbusters)ادباسااترز ی ن  ااتین ک ااانی بودند که فراخوان نیااریه

سپتامبر یذیرفتند  در اواخر سپتامبر  دود ینجاه تا صد نفر  21استریت در اشغال وال

 ریزی شدند دست به کارِ برنامه مجم  عمومیها در جو ات از اکتیوی ت

ساپتامبر شاوم و بدیمن بود  ادباساترز هدی فراخوان را سی   21آباز جنبش در 

راتح مهای مهوی که توقرات بهبی ت هزارنفری مرترضان تریین کرده بود  اکتیوی ت

هزار نفر  تر ازودند  اما کمهزار نفر امید ب ته بتری داشتندخ به  ضور ینج تا دهفروتنانه

ی مجم  عمومی در یارو زوکاتی با میارکت در آن روز جم  شدند و ن  تین جو ه

های خوا  و ی کوچکی از مرترضااان کی ااهنفر برگزار شااد  وقتی ه ااته 111 دود 

ه که چیابد یا ایندان اات این کمپ تا کی ادامه میکس نمییا کردند هیچچادرها را به

 واهد داشت ی ختأثیر

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 

 12که در روز  یگناهیوست بیسیاه -( بود Troy Davisبزرگداشات تروی دیویس )

جویی یا شاااده بود  این تظاهرات با نوعی ساااتیزه ساااپتامبر در ایالت جورجیا اعدام

دی  تب اشال های های فرالیتمی صهمیویتان ی همراه بود که بردها به یکی از وجه

کردخ در چند مورد های جنوبی منهتن ییدا میشد  جمریت راه خود را از خوال خیابان

رساند و در آنجا شرار  اشال از دسات یویس فرار کرد و در نهایت خودش را به کمپ 

 اشال شد  این واقره عواوه براینکه صادا خوانده یک« ما همه تروی دیویس ه اتیم»
نژادی متصاا  کردخ همچنین الگویی در اختیار مبارزات را به م اوبان کارگری و چند

مهوی قرار داد تاا از جنبش اشاااغال تقاضاااای  مایت کنند  به عواوهخ این رویداد در 

 بود  مؤثرهتوای اجتماعی و ییوندهای مهویِ جنبش اشغال ب یار گیری مشک 

کار گ ااترش این ییوندها شاادند  به وور میاا صخ بهها فوراب دسااتاکتیوی اات

 مایت زیادی برای مبارزات کارگری جاری در نیویورو ی امدادرسانی کارگری کمیته
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ورو  چنین تر در نیویهااای کااارگری بزر جموااه  مااایااتِ اتهااادیااهازجوااح کردخ 

 ی آبازین نقیی کویدی ایفا کرد  در چند هفته اشال ای برای بقای ییتوانه

ی ب اایار جو مورد  موهی عطف اصااوی زمانی بود که مرترضااان صااوحالبته نقطه

 12و یاایانه و بدون هیاادار از سااوی یویس نیویورو قرار گرفتند  در روز شاانبه 

از خیابان برادوی به میدان یونیون ]اتهادیه[ سپتامبر فرالانْ تظاهراتِ بدون مجوزی را 

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 

  شااکس و بهی یویای از مرترضااان زن که در مهاصاارهبولونیاخ با گاز فوف  به دسااته

آمیزی نیاا ااته بودند  موه کردخ فیومی از این صااهنه بر روی اینترنت قرار م االمت

به خبر اصوی تمام  اشغال گرفت و همدلی عمومی را با مرترضاان برانگی ت  ناگهان 

بان را از ز اشال ها تبدی  شد  و م اوبان زیادی داستان ییوستن مرترضان به رسانه

آور های ساارسااامهایی که مصااادره شااده بودندخ وامخانهخودشااان شاانیدند  داسااتان 

د که اررفتهخ و ب یاری موهای از دساتی درمانخ شاغ کنندهدانیاجوییخ م ارج فوج

 شد وضوح شنیده میونین ییامدهای بهران اقتصادی برای مردم در آنها به

 یای تبدی  شاااده بود  وبقهی تودهظری یک هفتهخ کمپ اشاااغال به یک یدیده

شااد  مردم ییش یا یس از کار به کارگر نیویورو به ساامت یارو زوکاتی ساارازیر می

ییوستند  و دانیجویان و افراد بیکار در تظاهرات روزانه به سمت بازار بورس یا اردو می

د کردنکردند  ب یاری از مردم یواکاردهایی را  م  میهای دیگر میاارکت میفرالیت

شااده نوشااته بودند  جمریتِ  اضاار در  ص آنها اعمالکه در آن از ظومی که به شاا 

ای که در هر گوشاااه برقرار بود به شااادت ی مبا رات خودانگی تهیارو به واساااطه

شاااک  گرفت که فوراب به « ی مردمیکتاب انه»یافت  در همین زمانخ یک افزایش می

قرار جا مردم را خطا  مرکز مبا رات سایاسای تبدی  شاد و س نرانان مهمان در آن

دادناد  از میان مردم هم هر کس یک میز گذاشاااته بود و در آن به یک موضاااوع می

ی بهداشااات ها به کتاب انهخ آشاااپزخانهخ یا کمیتهیرداخت  بازدیدکنندهمیااا ص می

کردند  در این زمان جو ات مجم  عمومی با  ضور بیش از هزار نفر تیکی  کمک می

 شد می
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سپتامبر  11ای بود که در ( ن  تین اتهادیهTWUنق  )وکارگران  م  یاتهادیه

های مهم یکی یس از دیگری اعوام کرد  و سایر اتهادیه اشال رسماب  مایت خود را از 

اکتبر چند روز یس از دسااتگیری هفتصااد مرترض روی ی   5به دنبال آن آمدند  در 

ز ترتیح داد که بیش اها تظاهراتی را در منهتن ها و انجمنبروکوینخ ائتوافی از اتهادیه

هزار نفر در آن شاارکت کردند  در این مدتخ جنبش اشااغال با ساارعت بر  در بی اات

یافت و صدها کمپ در شهرهای م توف دایر شده بود  سارتاسار کیاور گ اترش می

اکتبر درسااات یاک روز یس از دفااع موف  از یارو زوکاتی بودخ  25ی اوج آن نقطاه

ن تایمز جم  شدند و هزاران نفر دیگر نیز در سرتاسر زمانی که صاد هزار نفر در میدا

 ایالات متهده به تظاهرات یرداختند 

سری همراه بود  خودانگی تگی و های آبازین جنبش اشاغال با نوعی سابکهفته

ی میااارکت بودند که به ییااتوانه اشغغال های آن زمانِ ترین ویژگیگری مهمتجربه

کردند  جمریت ها هزار نفر یارو زوکاتی را اشغال میای می ر شده بود  روزانه دهتوده

 یهای خودانگی ته میاارکت داشااتند  ه تههای آزاد و راهپیماییانبوهی در تریبون

تری از آن جمریت به شااک  فرالانه با صاادها گروه کارگری درگیر شاادندخ تا کوچک

شااارکت های کارگری های گروههزار نفر در نیااا ااات دی که هر هفته  دود ینج

های کارگری ساارعت از مرزهای یارو فراتر رفت و از وری  گروهکردند  جنبش بهمی

 ی روزانه در نقا  م توف شهر گ ترش یافت  به صدها جو ه

رسید   تی آور بود و ییروزی ییات ییروزی سر میسارعت شایوع جنبش  یرت

 رت موف  از کار درریزی نبودند به هر صااوهایی که چندان فکرشااده و با برنامهفرالیت

ترین کنش جنبش در دو ماااه ن  اااتخ یرنی تظاااهرات آماد  برای نمونااهخ بزر می

در میدان تایمز « مهمانی»اکتبر در میدان تایمز در آباز صااارفاب  25صااادهزار نفریِ 

ها به   ا  بانک های فرعیِ آن روز در اعتراض بهشد و تنها یکی از برنامهخوانده می

لای  توان دانتظار چنین جمریتی را نداشت  البته با نگاه به عقح می کسآمد  هیچمی

ها را تی یص داد  مرواب تظاهرات میدان تایمز درست انضمامی هر کدام از این ییروزی

گان شااااهد ی یارو اتفا  افتاد و همهیاک روز یس از مقااومت موف  در برابر ت ویه

این موفقیت در  3نیروهای  کومتی بودند شده در مقاب  دستاورد هزاران نیروی ب یج
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ی مؤثرها نقش ی اتهادیهکنندگان و همچنین  ضور فرالانهاعتماد به نفس میاارکت

افتنی اسااتخ و اهدای جنبش باید یچیز دسااتداشاات  باور عمومی بر این بود که همه

 تر باشند چه ج ورانههر

ای هباقی ماند و از تفاوتبنابراین فضای کمی برای مبا رات سیاسی درون جنبش 

مرمولاب صری م ائ   اشال ی یوشای شاد  جو اات چند سااعتهواقری فرالان چیام

ند آمدخ مانشد  البته مواردی از مبا رات سیاسی هم ییش میتاکتیکی و ساازمانی می

نژادی بودن جنبش و اهمیت اتهاد با های آبازین در مورد ضاارورت عویهِ تبری ِبه 

 دیدگان  اما این موارد استرنا بودند گری و تمام ستماجتماعات کار

 

 شودجنبش عمیق می
خواهد دوام بیاورد و ییش تا اواخر اکتبر دیگر آشااکار شااده بود که اگر جنبش می

تری از فرالان به دنبال راهی برای تر کند  سطوح گ تردههایش را عمی رود باید رییه

اع ی دفم ألهگیتند  و در قالح دستاوردهای عینی می اشال ی ونین مهیح ترجمه

شااادخ باه ویژه از زمانی که تر میچاه مهمی ا تماالی هرهاا در برابر  مواهپاز کما

 راه انداخته بودند  تری را بهشهردارها در سرتاسر ایالات متهده تهدیدهای جدی

کتبر یویس ا 15ی عطف جنبش اشغال رخ داد  در در چنین ب تریخ دومین نقطه

نهاد  کومتی به جنبش اشااغال اوکوند یورش بردند و  21ضااد شااورش و اعضااای 

ساابقه نداشت  آنها از گاز  اشغال خیاونتی را به نمایش گذاشاتند که در برخورد با 

های یواسااتیکی عویه مرترضااان اسااتفاده کنندهخ و گوولههای گیجآورخ نارنجکاشااک

لهخ سارباز ساب  آمریکاخ هدی م تقیم یک کردند  اساکات اول انِ بی ات و چهار ساا

آور قرار گرفت و در موقریتی بهرانی به بیمارستان منتق  شد  شدت ی گاز اشکگووله

ی اوکوند بار اجتماعی و ساایاساای مضاااعفی را به و یاایگریْ در کنار موقریت ویژه

ای هی قدرتاستریت که در سایهجنبش اشاغال اوکوند اعطا کرد  برخوای اشاغال وال

افتاد که عظیم اقتصااادی م ااتقر شااده بودخ اشااغال اوکوند در قوح شااهری اتفا  می

یوست یا اه  آمریکای لاتین بودند و سرکو  دولتیخ بیکاری و اش ابوح سیاهسااکنان

اه که گنیوست بیکرد  مرترضان اوکوند به یاد یک سیاهکاهش بودجه در آن بیداد می
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 Oscar)میدان اسکار گرانت شد کمپ خود را به دست یویس کیته  1112در سال 

Grant Plazaی کارگر و ( ناامیادند  تبری  نژادیخ خیاااونت یویسخ چپاول وبقه

اسااتریت مطرح شااده بودندخ اما با تغییر کانون های فقیرنیااین در اشااغال والمهوه

 جنبش به اوکوند بیش از ییش برج ته شدند  

جایی جنبش به سااطهی امکان جابه یاساا ِ جنبش اشااغال اوکوند به این یورشْ

سابقه میدان ی یویسخ مرترضاان با تردادی بیجدید را مطرح کرد  شاح برد از  موه

ی م الفْ أر 24ی مواف  در برابر أر 2242اسااکار گرانت را دوباره ت اا یر کردند  و با 

ربم نقش خوان اعتصااااا  عمومی داد  بااهامجم  عمومی برای روز دوم نوامبر فر

ها در گ ترش جنبش داشتندخ این ن  تین باری بود که نیروی ای که اتهادیهکویدی

ها ی کارگری به بازوی دفاعیِ جنبش بدل شاااد  اکرر اکتیوی اااتیاافتاهساااازماان

دهی یک اعتصا  عمومی  داق  یک هفته وقت لازم دارد  با دان اتند که ساازمانمی

وجود آورد  برای این کنش به ی مناسبیهای کارگری زمینهاین  الخ  مایت سازمان

ی کارگران اسکوه  مایت خود را از این اعتصا  اعوام شورای مهویِ کارگران و اتهادیه

ی مرومان در یک بیانیه رسااماب از آن ییااتیبانی کرد  و در روز موعودخ کردند  اتهادیه

 یی اوج این روز راهپیمایبیش از بی اات هزار نفر در اعتصااا  شاارکت کردند  نقطه

ای بود که به رهبری اعضای اتهادیه موف  شدند بندر اوکوند را ترطی  هزار نفرهشاش

 کنند  

فراخوان اعتصاااا  عمومی اوکوندخ و ییوندی که در آن روز میان فرالان جنبش و 

و  اشغغال تر را میان انداز ییوندهایی قویهای کارگری شااک  گرفت چیاامسااازمان

عواوهخ نیروهای اجتماعیِ ضاااروری برای بقا و اجتمااعاات کاارگری ترسااایم کرد  به 

ویم شیییارفت جنبش تا  دودی میا ص شدند  البته با نگاهی به عقحخ متوجه می

ی کارگر هاای ب ااایاار متفااوتی از ییوناد با وبقهگیریکاه فراالاان جنبش نتیجاه

ی ها به موضاااوع مهوری مبا رات یس از ت ویهیافته داشاااتند  این تفاوتساااازمان

یک اختوال جدی در  اشغغال های ی کمپسااافانهخ ت ویهأتبدی  شاااد  مت هاکماپ

 ها به وجد آورد یییرفت این به 
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 هلی کمپتخلیه تأثیر
صاارفاب یک  م ااألهها برای جنبش هرچه بگوییم کم اساات  در مورد اهمیت کمپ

ها به ی عمومی نی ااات  این کمپگیری  وزهنماد برای رویارویی م اااتقیم و بازیس

ی واقری و مادی برای مردم فراهم کردند تا در آن الفظی کومه یک عرصهمرنای تهت

های جنبش را به به  بگذارند و افراد جدید در آنجا به مبارزه بپیوندند  این استراتژی

دهی شاااد که از جانح اکرر یاایگااهْ جایگزین آن دساااته از سااااختارهای ساااازمان

ها را جایی توان کمپترین سطح میر ابتداییشاد  دها مردود دان اته میاکتیوی ات

 کردند دان ت که فرالان همدیگر را ییدا می

خوبی ها بود بهترینِ کمپترین و رشدیافتهکه بزر  استریتاشال  وا ی تجربه

 بندی میانی عمومی در ساطح موی است  از همان آباز امرخ نوعی تق یمبیانگر تجربه

ها و اجتماعات کارگری وجود داشااات  های گروه«عمویات»ها و کارهای اجرایی کمپ

ماندندخ الگوهای ها در چادر میها که نزدیک به شایاصد نفر شحدر اوج فرالیت کمپ

ی خود را از کمابیش در تمام اجتماعات کارگری تکریر شاده بود  آنها ن  ه اشغال 

وکاتی تنها یایگاه جنبش اشاااغاال خو  کرده بودند  برای نمونهخ هر چند ابتدا یارو ز

های کارگری اورای ها و ساااالنکم این الگو به اتهادیههای اشاااغال بودخ اما کمکمپ

های کارگری زیر نظر اساااتریت هم سااارایت کرد  فرض بر این بود که تمام گروهوال

گو باشند  اما در عم  آنها تماماب م تق  رفتار مجم  عمومی ه تند و باید به آن یاس 

و میزان ترهاد آنهاا به مجم  عمومی از گروهی به گروه دیگر متفاوت بود  کردناد می

ی جنبش باشد به مه  گیرندهی تصمیمکه بدنهخیوی زود مجم  عمومی به جای آن

 ها تبدی  شد  های گروه  ابرسی فرالیت

اساااتریت های اشاااغال والترین فرالیتدر واق خ شاااایاان ذکر اسااات که بزر 

نوامبر( خااارج از  21اکتبر  تظاااهرات کااارگری  25بر  روز کنش اکت 5)راهپیمااایی 

تمامی خارج از چارچو  و  تی در برخی موارد به -مجم  عمومی ورا ی شده بودند 

اکتبر توسط  5ای در تاری  دهی ن  تین راهپیمایی توده  برای نمونهخ سازماناشال 

فی از اجتماعات کارگری صااورت گرفت  ائتوا« می 21ائتوای گذر از »اعضااای انجمن 

دهی کرده بودند  از ساااه کنش که در همان ساااال یک راهپیمایی دیگر را ساااازمان
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خ دو مورد توسااط جنبش کارگری نیویورو به همراه جوانان رادیکال اشغغال ی عمده

 دهی شد کردند سازمانرا ایفا می اشال ها و گرایی که نقش رابط میان اتهادیهچپ

دهد که جنبش ب یار منتیر بود و هیچ مرکز می صی نیان میتمام این مطالح 

ها یابرجا بودند یک مرکز گیری وجود نداشااات  البته تا زمانی که کمپبرای تصااامیم

نوعی ان ااجام و ییوسااتگی  های گوناگون وجود داشاات وبا  فرالیتطفیزیکی برای ان

کارگری هم در  هایشااد  برخی گروهیت میؤهای منتیاار جنبش رمیان تمام فرالیت

  ی ت ااهی  هر روز در مجمای داشااتند  مرواب کمیتهکنندهاین ییوسااتگی نقش تریین

عواوهخ تمام کرد  بههای آنها را تنظیم میشاااد و دساااتورجو اااهعمومی  اضااار می

کردخ  تی اگر مرکز عبور می ی کنش م اااتقیمهاای عمده از فیوتر کمیتهفراالیات

های اشااغالی که در سرتاسر ربم گوناگونیِ جنبشبه دهی آن جایی دیگر بود ساازمان

 ب یید به تمام آنها نوعی و دت می استریتاشال  وا ایالات متهده رشد کردندخ 

ی مهوکی بود و یس ها چه ضربهدهند که از دست دادن کمپاین وقای  نیاان می

در ه قگریز و گ ا اته شدند  جنبش بشادت مرکزی آنها نیروهای جنبش بهاز ت ویه

کافی رشاااد نکرده بود تا بتواند از یس این ضاااربه بر بیاید  در نیویورو این مطوح را 

خوبی میاهده کرد  به ربم آگاهی از ها بهی کمپتوان در واکنش جنبش به ت ویهمی

ی یارو زوکاتیخ تنها ورح دفاعیِ عموی از جانح ی شهردار بوومبر  برای ت ویهنقیه

ورت رسانی اینترنتی در صدن خود به یارو و یک سی تم اوواعها زنجیر کراکتیوی ت

تر از یک ساااعت اقدام برای ت ویه بود  در شااح ت ویهخ یویس توان اات در عرض کم

یارو را به ک  ت ویه و هر ک ای را که آنجا بماند دساتگیر کند  زمانی که صدها نفر 

ویه شاااده بود و یویس در یااسااا  به ییام ت ویه به مقر جنبش آمدندخ منطقه کواب ت 

تر آنها  موه کند  هیچ های کوچکتوان ت مرترضان را ابتدا متفر  و سپس به دسته

ی مجم  عمومی ای برای یک تظاهرات اضطراری در روز برد و یا تیکی  جو هبرنامه

های اصوی جنبش در دهندهدر صورت بروز چنین تهاجمی وجود نداشت  اکرر سازمان

الان به وور یراکنده تواش کردند تا روز برد تظاهراتی ترتیح دهندخ اما زندان بودند  فر

های متناق  مواجه ای میاان آنهاا وجود نداشااات و مردم با فراخوانهیچ همااهنگی

 شدند 
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در ن  ااتین ماه یس از ت ویه یارو زوکاتیخ جنبش هنوز یرتهرو بود و ک اای 

  چند روز یس از ت ویهخ در ی وارد شاده چه عواقبی خواهد داشتدان ات ضاربهنمی

هزار نفری برگزار شاااد کاه افراد جادیدی را جذ  نوامبرخ تظااهراتی چنادده 21روز 

جنبش کرد  با این وجودخ  ال و هوای این تظاهرات و موارد یییاااینی تفاوتی فا ش 

های آزاد یییاااینخ یک ی تریبونمرکززدوده« 2میکروفون مردمی»داشااات  به جای 

ها وجود داشاات و یک تیم یییاارفته تهت نظارت اتهادیهساای ااتم صااوتی خیوی 

یافته مراقح بود تا مردم به سمت یارو زوکاتی  رکت نکنند  انتظامات خیوی سازمان

بار دیگر ابتکار عم  به دسات یویس و شهرداری افتاده بود  تا اوای  ژانویه دیگر آشکار 

در این ب ترخ جریانات نیاینی است  بود که جنبش منزوی شاده و مدام در  ال عقح

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 

 

 شودتکه میجنبش تکه

ترین جریانی که از جنبش منیاارح شاادخ جریان ترین و ساایاساایساارساا ت

یتر در سا   بربی متمرکز است و گرا بود  این جریان بیهای افراویِ چپآنارشی ت

کمون  خویج خیاامخهایی مانند ها و گروهبندی ساایاساای آنها از وری  وبوا مفصاا 
گذاری موی آنها تأثیرهایی از البته نیانه 2گیرد صاورت می ارکید سایاهو گروه اوکوندخ 

ای ییوند های شاورشینیز وجود داردخ و آنها به لهاظ سایاسای با جریان آنارشای ات

ورو در نیوی نیو اِسکولارند که چند سال ییش ظهور کردند با جریان اشغال دانیگاه د

 شناخته شدند  

 یووبانهستیزهکردند و کارهای ه به ج ارت خود افت ار میارهمو اشغال فرالان 

ها و چپ ساانتی اتهادیه« آورک ااالت»های قانونی و ی مقاب  راهپیماییخود را نقطه

                                                      

 2 people's microphone کنندگان برای بوبه بر   یا میکروفون ان انی تمهیدی که میارکت

هر  کردندخ به این صورت کهدیگری استفاده میمن  قانونیِ استفاده از میکروفون یا هر سی تم صوتی 

 کردند جمری تکرار میوور دستهی س نران را همه بهجموه
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ای مبارزاتْ آنها را به قیاارهای ی تودهدر اوج جنبشخ خصاایصااه دان ااتند  البتهمی

ی کارگر متصااا  کرده بود  و بالح فرالان  تی اگر در مورد این تری از وبقهوسااای 

و  هاکردنادخ ن ااابت به اهمیت این روابط متقاب  با اتهادیههمکااری ابراز نگرانی می

ی ه  آنکه جنبش خصاایصااهخ به ماین های اجتماعی آگاه بودند  با وجودسااازمان

که ای خود را از دست دادخ برخورهای منفرد جایگزین کنش جمری شد  در  الیتوده

ای هصابری به این سامت کیایده شادندخ آنارشی تاکرر فرالان از روی ناکامی و بی

تندرو یک توجیه نظری برای این انیاارا  ارائه دادند و آگاهانه تواش کردند جنبش را 

 و  دهند به این سمت س

نوامبر یکی از نقاا  اوج همکااری میان  1فراخوان اعتصاااا  عمومی اوکوناد در 

را آن که های تندرو به جای آنخ آنارشااای اااتاین بود  با وجود اشغغال ها و اتهادیه

گیری کردند که   اااا  آورندخ برای خود نتیجههای بردی بهمبناایی برای فراالیات

های کارگران در مه  تولید د را جایگزین فرالیتی خوهای ستیزگرانهتوانند کنشمی

ی کارگران در مه  توان جریان سارمایه را بدون میارکت فرالانهکنند  به باور آنها می

توان یا از خوال فرایند گردش انجام دادخ و یا از وری  کاار م تا  کرد  این کاار را می

ط  من« کمون اوکوند»نام ی خارجی به فرایند تولید  یت گروه نوی اااندگان به  موه

ر ی کارگدیگر وبقه ‘اعتصااا ’یا فاع   سااوژه  »گونه بیان کردهاین اسااتدلال را این

خودی خود نی تخ هر چند کارگران همییه درگیر خواهند بود  اعتصا  دیگر صرفاب به

نیااینی اختیاری کارمندان از کار در مه  کار نی ااتخ بوکه ان ااداد و جووگیری عقح

ابکاری و ت ریح( آن مهیط کار میاا ص به دساات یرولتاریایی اساات که ) تی خر

 5«ن بت به آن بیگانه است 
یافته هموار ی کارگر سازماناین اساتدلال راه را برای برخوردهای خصمانه با وبقه

 اشال در سایات  در ماه دسامبر مفهوم جدیدی از  ارکید سایاههای کرد  اکتیوی ات
شد که عضو اتهادیه نی تند  آنها درصاد از کارگران می 42شاام  ارائه دادند که تنها 

دان تندخ بوکه اعضای اتهادیه ها نمیاین شارار جدید را به مرنای خصاومت با اتهادیه

 آیند دان تند چون قیری ممتاز به   ا  میرا از آن رو درون جنبش اشغال نمی
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رانخ توانیم به فقیبا عمی  شااادن بهران اقتصاااادیخ چطور می

یوستان بگوییم که دوخ مهاجرانخ و رنگین خ شاهروندان درجهانبیکار

ویژه آن های کارگری ساااهیم ه اااتیمخ بهماا در مباارزات اتهادیه

نند کای رفتار میگونهها بهن ااابت ممتاز    وقتی انقوابیکارگرانِ به

موی کار و  هیأتی ی وبقاتی میااروع تنها به وساایوهگویی مبارزه

های واقری و بندیگیردخ آنها تق یمهای رسامی صاورت میاتهادیه

ای و خاارج از اتهاادیاه را ناادیده ماادی میاان کاارگران اتهاادیاه

ی دومخ کارگران عضو اتهادیه دور که برای دساتهگیرندخ در  الیمی

 خشوندهاییان شمرده میها و درگیریربط به زندگیاز دسترس و بی

زی که واقریات زندگی یرولتری را درو یا  تی کارگران واجد امتیا

 4کنند نمی

ه ها ارائی استدلال چند میک  اساسی دارد  ن  تخ تصویری از اتهادیهاین شایوه

دهد که گویی ییش از هرچیز مداف  مردان سافیدیوست ه تند  در واق خ اگر زنان می

ای هخاور جنبششوندخ به ها نمایندگی میتر توسط اتهادیهیوست کمو مردان رنگین

دهی خاص ب ش دولتی ب ش  قو  زنان و مدنی و همچنین به سابح سازمانرهایی

ی در یییبرد مبارزات مؤثرها در چند سال اخیر نقش ب یار است  در  قیقتخ اتهادیه

از دفاع از  قو  مهاجران گرفته تا مبارزه عویه  -اند برای عادالات اجتماعی ایفا کرده

ی تنها ا  اس خصومتضایی  در ثانیخ کارگران خارج از اتهادیه نهعدالتیِ سی تم قبی

ار ها بپیوندند  و عمواب هر بها ندارند بوکه بالح آنها تمای  دارند که به اتهادیهبا اتهادیه

 ی کارگرانِ هایی که نمایندهدهی کردندخ  تی کنشها یک کنش را سازمانکه اتهادیه

ی تمام اقیار کارگران برخوردار بودند  شاید ت گ تردهاصاطواح ممتار بودهخ از  مایبه

صورت بریزی واقریتی را تی یص به این خاور که اکرر کارگرانخ عضاو یا بیرعضوخ به

ها مبارزه وقتی اتهادیه -از فهم آن عاجزند ارکید ساایاه های دهند که آنارشای ااتمی

 یابد کارگران افزایش می تمام ی  یییروی برای نکنند و ییروز شوند یتا

ی کارگرانخ خواه عضاااو اتهادیه باشاااند یا نهخ یک با ورد نیاز به جذ  صااابورانه

شاااود  از های رویارویی م اااتقیم فراهم میتوجیه نظری برای یافیااااری بر تاکتیک
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آمیز با م ئولان به عنوان ب یی از فرایند شورش ت ریح اموال و برخوردهای خیونت

ه )آنطور ک« واسطه به دشمن میتروهجوم بی»برای این جریان یک شود  تجوی  می

جوو برای جنبش اسااتخ م ااتق  از کند( بیانگر یک قدم بهتوصاایف می کمون اوکوند

های تندرو قدرت که چه ترداد یا سان  افرادی در آن میاارکت کنند  آنارشای تاین

ی از مقالات سااایت ساانجند  یکهایی میجنبش را با اشااتیا  مردم به چنین تهاجم

که برد از اعتراضات روز کارگر منتیر شد در این زمینه روشنگر است  در  خویج خیم

 د کننهای مربت اعتراض آن روز را اینگونه توضیف میاین مقاله نوی ندگان جنبه

ی دیگری به یاد نداریم که چنین وچهاار سااااعتهی بی اااتهیچ باازه

را در شهرهای سرتاسر ایالات  جویانهزهستیهای ی متنوعی از فرالیتگ تره

وقفه در اوکوند تا سااانگرهای متهده رها کرده باشاااد  از جنت خیابانی بی

برای تظاهرات خودانگی ته  های ج ااورانهآنجوسخ از تواشخیابانی در لوس

گیرکننااده بااه یااایگاااه یویس ویژه در ی بااافاا در نیویوروخ تااا  موااه

داری در نیو اورلئان و ت ریح ساارمایهفران اای ااکو و راهپیمایی ضاادسااان

ای سیات  که یرچم سیاه رفقا بر فراز های زنجیرهها و شرکتتماشاایی بانک

ها را در روز اول می )روز های عظیمی که خیابانآنها برفراشاااته شاااد  توده

ی م تقیم با یویس ترسی نداشتند و کارگر( ت ا یر کردند دیگر از مواجهه

ی عطف مهم ل برای آنهاا ری تاه بود  این یک نقطه تی قبح تهریاح اموا

ی بردی جنبش را از یاییز گذشاااته های مر وهاسااات کاه لهن و تاکتیک

 1متمایز خواهد کرد 

ها  داکرر کنند که در هر کدام از این کنشای به این واقریت نمیآنها هیچ اشاااره

ی اای  قیقتاب تودههترخ آنها کنشچندصاد اکتیوی ات میاارکت داشتند  و از آن مهم

های اعتراضی آن روز در نیویورو بود که ی اوج کنشگیرند  نقطهآن روز را نادیده می

بیش از سای هزار نفر مهاجرخ اعضای اتهادیهخ دانیجو و دیگر فرالان از میدان یونیون 

ود  ب اشال به سمت یارو زوکاتی تظاهرات کردند که به نوعی یادآور روزهای ن  ت 

تری ) دود سه تا هفت هزار نفر( در شهرهای دیگر مانند جمریتهای کمیماییو راهپ

فران ای کوخ اوکوند و شیکاگو رخ داد  اما چون اکرر آنها با مجوز و آنجوسخ ساانلوس

 دانندخ  تیصاورت رسامی برگزار شاده بودند نوی ندگان آنها را قدمی به جوو نمیبه
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ها یس از نوامبر سااال گذشته در ای در خیابانکه بییاترین میاارکت تودهربم اینبه

ی ارزیابی که در نیویورو ها صااورت گرفت  در واق خ در یک جو ااههمین راهپیمایی

هایی که تظاهرات بدون مجوز چندصد نفری را تدارو دیده برگزار شادخ آنارشای ات

های بودناد راهپیماایی قاانونی را م ااائول اصاااوی عادم میاااارکت مردم در کنش

 آن روز اعوام کردند  یجویانهستیزه

های رویارویی م اااتقیمْ جنبش را به مصااارانه بر تاکتیک تاأکیاددر عما خ این 

بَرد که یویس و م ائولان  کومتی در آن ابتکار عم  بییتری دارند  یک قومرویی می

بر گرفته است  یویس صها شک بینی برای رویاروییآهنت بیش از  د قاب  ییشضر 

مرترضااان یراکنده شااوند و تردادشااان کاهش یابدخ سااپس به آنها  موه کند تا می

ا برد تکار میسازد و برای این منظور خیونت ب یاری بهکند و از هم جداییان میمی

از هر نوع مقاومتی جووگیری کند  در روزهای ن  اااتین جنبشخ خیاااونت یویس به 

شاادند زیرا جنبش میکرد و افراد بییااتری جذ  رادیکالیزه شاادن جنبش کمک می

کردند  جو  یرت میجهتِ یویس به مرترضااان م ااالمتهای بیمردم از دیدن یورش

شود و مردم اما امروز جهت آن مرکوس شاده اسات  جنبش هرچه بییاتر منزوی می

ی فرساییی از دانند  فرالان در یک چرخهاش یک ان میآن را با ماجراجوترین شااخه

های قضااایی و درمانی زیادی را به آنها تهمی  اند که هزینهادهها گیر افتاین رویارویی

 کند می

کرد ب یاری از نیروهای های افراوی رشد میدر همان  ال که جریان آنارشای ت

نیاااینی هاخ عقحویژه اتهادیه مایت کرده بودندخ به اشغغال اجتماعی کویدی که از 

ریت ها نباید این واقیافته توسط آنارشی تی کارگر سازمانکردند  انتقاد از ورد وبقه

ها وجود هایی ذاتی میان جنبش اشاااغال و اتهادیهرا بپوشااااند که از همان آباز تنش

را فرصااات مناسااابی برای تهییج جنبش کارگری  اشغغال داشااات  رهبران اتهادیه 

دان اااتناد  اماا همچنین خواهاان مهادود کردن آن باه مرزهای قاب  قبول برای می

جمهوری ویژه در راستای  مایت از انت ا  مجدد باراو اوباما به ریاستبه خودشاانخ

ترین )یکی از بزر  SEIUبودند  این مطوح زمانی کامواب آشکار شد که یکی از رؤسای 

ای در نوامبر در نیویورو بیانیه 21هاای ایالات متهده( روز قب  از تظاهرات اتهاادیاه
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برد تمام تواشِ دم و دستگاه بوروکراتیک اتهادیه در  مایت از اوباما منتیار کرد  روز 

ای از سوی شاک تصامیم آگاهانهآمد  بدونچیام میجهت کنترل و مهار تظاهرات به

هاا گرفتاه شاااده بود تا از  رکت تظاهرکنندگان به سااامت یارو زوکاتی اتهاادیاه

 جووگیری کنند )اشغال مجدد آن که جای خود دارد!( 

ها و نه به  ز  دموکرات نه به اتهادیه اشغغال ی هرچند سااارشااات مرکززدوده

دادخ اما شکی نی ت که آنها تمام تواش خود را کردند تا ی آن را نمیی مصاادرهاجازه

برداری را بکنند  و با  داکرر بهره 1121از انرژی این جنبش باه نف  انت ابات ساااال 

ای را در راست اشال را تی زبانِ توان ت بهتکه شادن جنبش دیگر هر ک ای میتکه

دموکرات بااه نااام کااار گیرد  اخیراب یااک گروه بیرانتفاااعی لیبرالمناااف  خود بااه

2MoveOn آمیز را های بیرخیااونتای از فرالیتهای اصااوی دنبالهبه کمک اتهادیه

به راه انداخته  بیش از صااد هزار نفر در این برنامه شاارکت « درصااد 22بهار »به نام 

 بودند  هرچند این اشال ها در کنندهاز آنها جزو ن  تین میارکتکردند که ب یاری 

نهاد اصارار دارد که قصادش جذ  رای برای اوباما نی اتخ اما آشکارا چنین هدفی را 

دهند که تواش نهادهای قدرتمند و رسمی به کند  چنین نهادهایی نیان میدنبال می

 چه سمتی متمای  است 

 

 قدم بعدی چیست؟
خواهد به ییش  رکت اشااغال بر ساار یک دوراهی قرار دارد  اگر می امروز جنبش

هایی که در آباز ی کارگر متصا  شااودخ همانتری از وبقههای وسای کند باید به لایه

ای جنبش شاادند  برای این منظور باید مبارزات با فروتنی ی تودهموجح خصاایصااه

ی اسکانخ آموزش عمومی بییتر و  ول م ائ  انضمامی مانند خیونت یویسخ م ئوه

هایی همین الان هم در جریان است و و بیره دنبال شاوند  خوشاب تانه چنین فرالیت

به  تواندها نمیاند  اما این فرالیتها خود را وقف آن کردهی مترهدی از اکتیوی تبدنه

 ی عمومیی یک ک  دست یابد  در عوضخ وجههیک بیان سیاسی در جنبش به مرابه
                                                      

خواهان برای استیضاح او فیار بر کوینتون و درخواست جمهوری ی هدر بهبو 2224سازمانی که در 2 

 کند برای  ز  دموکرات یول و اعانه جم  می  اضر الدر شک  گرفت  این سازمان
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هایی برای اشااغال فضاااهای جدیدخ تظاهرات بدون مجوز و نوز هم بر تواشه اشغغال 

 رویارویی م تقیم متمرکز است 

دو مان  اسااسای وجود دارند که باید بر آنها فائ  شد  ن  تخ اکرر فرالاِن جنبش 

گردند که در یاییز گذشاااته آن را مر  هایی میباه دنباال راهی برای بازیابی تاکتیک

مرنای ضامنی این ساودا یافیاری بر رویارویی م تقیم با یویس در  بمح منفجر کرد 

های بدون مجوز و بیر رسامی اسات  در ذهن فرالان این فرضاایه  ک شده که کنش

  ای منجر خواهد شددلی تودهسرکو  یویس در هر شرایطی مانند یاییز گذشته به هم

 هایها مدام با سرکو تکندخ زیرا اکتیوی اما در عم  نیروهای جنبش را فرسوده می

ایی ههای درمانی و کنششوند و باید به فکر دفاع قضاییخ هزینهمکرر یویس مواجه می

 ایدلی مردمی خصیصهبرای  مایت از زندانیان باشاند  این وضاریت همچنین به هم

ت که ممکن اسدهد که باید به میاارکت فرال تغییر شاک  یابد  و آخر اینانفرالی می

وجود آوردخ های در  ال ظهور بهجدی برای همکاری واقری با دیگر جنبش یاک مان 

ریزی شک  بعدالتی دساتگاه قضاایی متمرکز ه تند و بههایی که بر بیمانند جنبش

 تر ات اذ کرد دانند که برای یییبرد یک جنبش باید رویکردی جدیمی

ها فراهم کند  کمپ دومخ جنبش نتوان ااته اساات جایگزینی برای وظایف کویدیِ

روند که قدم بردی جنبش چی ت  اما هیچ صدها اکتیوی ت با این یرسش کونجار می

فضاای سیاسی برای گرد هم آمدن و به به  گذاشتن آرای خود ندارند  افزون بر آنخ 

های مورد تواف  به کنش وجود ی استراتژیای برای ترجمهیافتههیچ مکانی م سازمان

ی خاص از جنبش صورت ها که توساط یک شااخهترین فرالیت ندارد  بنابراین م ر

یجه نتهاای مربات برای برقراری ییوند با نیروهای کارگری را بیگیرد تماام توااشمی

و افقی اکنون نقش یک مان  « بدون رهبری»سازد  ترهد سیاسی فراگیر به جنبش می

 کند را در برابر رشد چنین ساختارهایی ایفا می

های رویارویی م اتقیم و یافیاری بر فقدان هر نوع نظرانه بر تاکتیکتمرکز کوته 

گیرند که عوت موفقیت آبازین جنبش ساااختاری از این باور فراگیر ساارچیاامه می

های جنبش و  تی و تف ااایر های آن بودند  بالح شااارحمیااا صااااب همین ویژگی

شاااوند و بر این واقریت ز میهای جنبش متمرکهاای خود فراالان بر تاکتیکارزیاابی



 استریتی اشغال والزندگی و زمانه 21 

ها و نیروهای چپ یا لیبرال ظهور کرد  کنند که جنبش م اااتق  از اتهادیهمی تأکید

شاکی نی ات که کنش اشغال نقش کویدی در جوح توجه موی ن بت به جنبش ایفا 

ای از فاکتورهای دیگر این فرایند را ت اااهی  کرد  اماا نباایاد فراموش کرد که دنباله

مانند فیوم اف اار یوی اای که با گاز  -نایذیر بودند بینیاز آنها واقراب ییشکردند  برخی 

 یهای آگاهانهی تواشور شد  اما فاکتورهای دیگر نتیجهفوف  به مرترضاانِ آرام  موه

کار برای برقراری ییوند با دیگر فرالان مانند فرالان کارگری یا هاای کهنهاکتیوی ااات

 بود مبارزان عویه تبری  نژادی 

نظر از اینکه در انفجار آبازین جنبش چه نقیی داشتند چیز ها صاریاین تاکتیک

صرفاب بر تو ی و نارضایتی  اشغال گویند  زیادی در مورد قدم بردی جنبش به ما نمی

عمی  و انباشاته در ایالات انگیات گذاشت  اما به عنوان یک جنبشخ توان ت از تمام 

ی کارگر فراروی کند  این وبقه ی موجود در وبقهدههای ساایاساای و سااازمانقابویت

های برد و هنوز از زخم شک تنیاینی به سر میسای و ینج ساال اسات که در عقح

در  کاییتولاز انقوا  مصاار تا اشغال  1122یییاین التیام نیافته  وقای  تاری ی ساال 

ان اسااتریتخ همگی  اکی از یک تغییر جهت در جریخ و جنبش اشااغال والمدی ااون

د کننده رشخیره فرایندی که به شک  -جاسات مبارزات ه اتند  و نکته دقیقاب همین

 های خود را تهکیم کند چید و باید رییهکند گاهی هم ورم شک ت را میمی

روشن نی ت که ا یای جنبش اشغال به چه صورت خواهد بودخ و  تی با در نظر 

ن از امکان ا یای آن س ن گفت  اما توان با اومینااش  تی نمیگرفتن م یر کنونی

هایی برای بروز خیم انداز سیاست در آمریکا را از رییه دگرگون و ترَوچیام اشال 

 دهیوبقاتی ایهاد کرده است  در این مرناخ جنبش در ا یای اعتماد به نفسخ سازمان

 یوقفههای بیی ایفا کرد  و بدون شاااک یورشمؤثری کارگر نقش و مباارزات وبقاه

ی کند  اخیراب مبارزههای بردی را تضااامین میی  اکم در این کیاااور خیزشوبقاه

جویانه برای ترِیون مارتین )نوجوان ساایاهپوساات بیرم ااوح که به دساات یک عدالت

ضد نژادیرستْی جاری  های جنبشای در ر نژادیرسات دوآتیه کیته شد( خون تازه

ابر یایگاه ناتو در سااایات  تظاهرات کرده اسااات  در روز کاارگر ده هزار مرترض در بر

ی مرومان زمان با نوشاته شدن این یادداشت سی و دو هزار عضو اتهادیهکردند  و هم
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شایکاگو در  ال تدارو یک اعتصا  در یاییز ه تند  این مبارزات شاید در چارچو  

 اشغغال جنبش اشااغال نگنجند  اما ب یاای از همان دینامیکی ه ااتند که به ظهور 

توانند انجام دهند درس گرا میو چپ اشغغال ترین کاری که فرالان د  مهممنجر شااا

دهی این مقاومت در تمام گرفتن از موج اخیر مبارزات و کمک به گ اترش و سازمان

 های ممکن است جهت
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