
  !ورکیويندر در باره تظاهرات بزرگ مردم 

ن به ياری از معترضيری تعداد بسيت و دستگیورک به اشغالگران وال استریويس نيانه پليورش وحشیبه دنبال 

ک شبه حکومت نظامی یورک شاهد یويچادر زده بودند مردم ن" پارک آزادی"کا که در ینظم ظالمانه حاکم بر آمر

هایی از بروکلين که  ه جنوب نيویورک بودند که شامل بخش وال استریت و قسمتاعالم نشده بر تمامی منطق

  . ، ميشونددر جوار این منطقه و در آن سوی آب قرار دارد

  

 نوامبر را ١٧ن تعرض علنا فراخوان تظاهراتی برای روز پنج شنبه یت قبل از ایجا که اشغال گران وال استر از آن

ری بر يس چه تاثينند که اوال سرکوبگری های پليبودند تا بب  نوامبر١٧دن ير فرارسداده بودند همه مشتاقانه منتظ

 قرار شده بود که  .ن فراخوان چه خواهد بودیورک به ایويا پاسخ مردم نين تظاهرات خواهد گذاشت و ثانیابعاد ا

ن به اهالی هر چه يضش قدرت و رساندن پيام معتریرد تا ضمن نمايهای مختلف شکل بگ ابانيچند تظاهرات در خ

ل هم صبح پنجشنبه منطقه وال ين دليبه هم.  س را هم پراکنده سازديروهای سرکوبگر پليشتری از شهر،  نيب

ها تسخير شد و پليس با اطالع از قصد  های آن توسط اشغال گران وال استریت و حاميان آن استریت و خيابان

ن ی در بعد از ظهر و در ادامه ا .ا نفر را زخمی و دستگير کرده تظاهر کنندگان، با حمله به تظاهر کنندگان ده

قدر   ابعاد تظاهرات آن .های مترو در تمامی شهر توسط تظاهر کنندگان به اشغال در آمد اعتراضات  ایستگاه

می ظهر صدای آژیر پليس در شهر لحظه ای قطع ن نی بود که  در طول صبح و بعد ازيش بير قابل پيبزرگ و غ

می خبر ،  شهر در نقاط مختلف کشی آنان برای کنترل این تظاهراتمری که از جابجایی نيروها و لشکر ا. شد

  .داد



ک یدست به "  فولی"دان يس در ساعت پنج بعد از ظهر در ميز با پلیها جنگ و گر ت معترض بعد از ساعتيجمع

 این ميدان منطقه سبز وسيعی  .گذاردندتجمع اعتراضی دیگر زدند و روحيه مبارزاتی و مقاوم خود را به نمایش 

 نساختما های عالی استان نيویورک و فدرال و های عظيم شهرداری، دادگاه است که دورا دور آن ساختمان

. این منطقه حتی در روزهای عادی هم مملو از پليس می باشد. قرار گرفته است "اف بی آی" بزرگ متعلق به

  دان جمع شده بودند ي نفر در م٨٠٠٠ حدود تیيغاز حرکت جمعدر آ. های علنی و چه مخفی سيچه پل

  

  

افراد متعلق به . های چپ آمریکا بود و یک سکو برای بلندگو بر پا شده بود چند ميز کتاب که متـعلق به سازمان

در اتحادیه های کارگری شهر نيویورک اعم از کارگران شهرداری و کارگران و کارمندان بيمارستان ها و معلمان 

هایی در حمایت از اشغال وال استریت  ها با در دست داشتن پالکادر آن. اد در این ميدان حضور داشتندیتعداد ز

 های روی لباسرنگ بر کارگران اتحادیه شهرداری هم با پوشيدن تی شرت های سفيد بعضی از . شعار ميدادند

عهده ه نترل جمعيت را در داخل ميدان ب وظيفه ک بود ، شدهنوشته "انتظاماتمامور " بر پشت آنکه شان 

در پشت نرده ها مستقر شده از مردم  زیادی ده کشيده بود و تعداد بسيارميدان نر پليس دورا دور.  داشتند

از بلندگوی سکو . های اطراف در حال آماده باش بودند نيروهای پليس همچنين بطور گله ای در خيابان. بودند

 ما زیادیم آن"  و"هستيم% ٩٩ما "  ،"اشغال وال استریت، همه هفته ، همه روز " :شعارهایی مانند

اکثر سخنرانان بر مسالمت آميز بودن . هر چند یک بار هم کسی سخنرانی می کرد.  داده می شد"ها کم اند

هایی که پالکادر های اطراف با حمل  ج تظاهر کنندگان از خيابانیبا گذشت زمان به تدر. د داشتند يتظاهرات تاک

. ه داری بود وارد ميدان شدندیت و تنفر از سيستم ناعادالنه سرمایشان از اشغال گران وال استر دال بر حمایت



ل هم  مجبور ين دلياد شد که پليس کامال در احاطه جمعيت در آمده بود و به همیقدر ز کننده آن ت تظاهريجمع

پارک "چهره های اشغال گران ، در ميان جمعيت . دشدند نرده های محافظ  را پس بکشند و عقب نشينی کنن

از  ها دانشجو با رسيدن هزار. ها از این همه حمایت تحت تاثير قرار گرفته بودند  آن .به وضوح دیده ميشد" آزادی

 و " دبليوایو  - یکارگره های اتحادی"ن پيوستن کارگران يدان و همچنيماین کالج های نيویورک به  و ها دانشگاه

اهرات شور و حال خاصی ظت، طرف ميدان را آغاز کرده بودند ه پيمایی ب راه" یونيون پارک" اتحادیه دیگر که از چند

به اشغال  اگر" ، "پليس نيویورک مزدور وال استریت: "هایی از قبيل با سر دادن شعارها  آن. دا نموديپ

یک مبارزه، یک پيکار، در " ، "کنيدکارگر، دانشجو شهر را تعطيل " ، "گران صدمه بزنيد با ما طرفيد

، کارگر ، قدرت ، اتحادیه " ، "کارگر قدرت را بگير"،  "پيروز شو، بجنگ " ، "تشکل کارگران جهان

  .را حسابی رادیکال کرده بودنددان ي فضای م"ها را اشغال کنيد بانک" ،"قدرت

  

را  حرکت کرد و آن"  پارک آزادی"عنی همان ی "پارک زوکوتی"د به سوی یده که باین ایزه شدن فضا ايکالیبا راد

اما ، سر داده شد " به طرف زوکوتی"ت مطرح شد و حتی شعار يان جمعيعا در ميدوباره اشغال نمود وس

گوئی که روی سکو قرار  ها بر بلند ل حضور وسيع نيروهای رفرميستی و راست و تسلط آنيمتاسفانه به دل

عمال از حرکت تظاهرات به طرف پارک آزادی ، ری و مماشات با پليس کا ها توانستند با سازش آن، داشت 

جا به وضوح همکاری رهبران   در این . سوق بدهند"بروکلين"طرف پل ه  ب را و طبق قرار قبلی آنری کرده يجلوگ

ه ب، ل  پهن پیطرف پياده روه اتحادیه کارگران شهرداری با پليس در رابطه با کنترل جمعيت و کشاندن توده ها ب

چنان با شعارهای خود در طول پل انزجار و تنفر شان را از  جمعيت اما هم. خيابان پل دیده ميشدسطح جای 

با رسيدن جمعيت  . اعالم ميکردند،ت یيویورک به اشغال کنندگان وال استرحمله وحشيانه دو روز پيش پليس ن



 کنندگان بيشتری هنوز از خيابان يت تظاهر کيلومتر طول دارد روشن شد که جمع٢به طرف دیگر پل که حدود 

    .نددوب ميدان می  شدن بهواردحال  های اطراف در

  

اگر .  زه نمودن تظاهرات بودينقش دانشجویان و فعالين کارگری در رادیکال، نکات جالب این حرکت  کی ازی

را دو باره   ده و آنيکش) تیزوکو(کننده را به سوی پارک آزادی  ت تظاهريکال می توانستند جمعیروهای رادين

ل حضور يس هارش زده بودند اما متاسفانه به دليتو دهنی مجکمی به طبقه حاکمه و پل.  و اشغال کنند تسخير

  . ن اقدام جلوگيری بعمل آمدیاز ا، واجور و جور ها  و رفرميست" مبارزه مسالمت آميز"و نفوذ سازشکاران مدعی 

  



  

 ۴٧٠٠٠فقط آمار آن را  بعدا  تظاهراتی که پليس –ن تظاهرات یدر ا ها با حضورشان توده، له ئن مسیاما جدا از ا

 به گردانندگان وال -ش از صد هزار نفر سخن می گفتند ياما شرکت کنندگان از شرکت ب، نفر اعالم نمود 

مردم % ٩٩ه ها نشان دادند که مبارزه اشغال گران وال استریت مبارز صاحبان سرمایه و حاميان آن استریت و

 . آمریکا است و این مبارزه عادالنه همچنان ادامه دارد

  کای آمر- رانیکهای فدائی خلق این چريفعال

٢٠١١ نوامبر ١٩

 


