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هاي اقتصادي تا شدت  از عمق ریشهاستریت؛   جنبش تصرف وال
  شکنندگی سیاسی

  ∗محمدعلی شیرخانی

  دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

 ∗∗بیژن پیروز

  دانشگاه تهران استادیار گروه روابط بین الملل

  چکیده
هاي مالی، اعتباري و بازارهاي بورس ایاالت متحده در ایجاد بحرانی که با  ها و مؤسسه در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک

 »استریت  جنبش تصرف وال«مردمی در قالب آنچه به  هاي ساز ظهور اعتراض سابقۀ رکود، بیکاري و فقر زمینه گسترش بی
هاي نه فقط منفعالنه که دست کـم بـه زعـم مـردم امریکـا       سپس واکنش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهه، شهرت یافت

شدة ایجاد این بحران از منظر اقتصاد سیاسی مورد  جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایاالت متحده نسبت به عامالن شناخته
ندهی و مدیریت این جنبش و نحوه کنترل آن، در عین هاي سازما با توجه به ویژگی. بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

در کشورهاي مدعی دموکراسی غربی،  »استریت  جنبش تصرف وال«تداوم، در بخش پایانی مقاله وضعیت سیاسی شکنندة 
  .پژوهی قرار خواهد گرفت هاي عمیق اقتصادي، مورد تجزیه و تحلیل و آینده جنبش از ریشه يرغم برخوردار به

، رهـاي پـولی، فقـ    ، سقوط بازار سهام، سیاسـت استریت  بحران مالی، بحران مسکن، جنبش تصرف وال :لیديواژگان ک
    .هاي اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی مقابله با جنبش
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  مقدمه
بـه دعـوت گروهـی از     2011سـپتامبر سـال    17تجمعی که از  ـ  »استریت تصرف وال«

برداري از اعتراضات مردم خاورمیانـه، در   فعاالن اینترنتی مستقر در ونکور کانادا با الگو
طی مدت کوتاهی به یـک ایـدة جهـانی     ـ  پارك زاکوتی شهر نیویورك امریکا آغاز شد

هـاي   ، افـزایش نـابرابري  براي اعتراض به گسترش بیکاري، افزایش فقـر، شـیوع فسـاد   
هـاي بـه    هاي بزرگ و ثروتمند بر دولت اقتصادي و اجتماعی و نیز نفوذ فزایندة شرکت

  .تبدیل شدغربی  »دموکراتیک«لحاظ ظاهر قانونی 
کنندگان پارك زاکوتی نیویورك که بـر شـکاف    شعار تظاهر »درصد هستیم 99ما «

درصد ثروتمند  یکتیازات سیاسی عظیم موجود در وضعیت اجتماعی، اقتصادي و نیز ام
جامعۀ امریکا نسبت به عموم مردم در ایـن کشـور تأکیـد دارد، پـس از آنکـه در سـایر       

طی  تبدیل شد،داري  کنندگان معترض به نظام سرمایه شهرهاي امریکا نیز به شعار تظاهر
هـاي   مدت کوتاهی یکی از شعارهاي اصلی در تظاهرات خیابانی مردم معترض در شهر

به یک جنبش عمالً  »استریت تصرف وال«تلف اروپا نیز شد و به این ترتیب بود که مخ
داري در تمـام   هاي اقتصادي و اجتماعی موجود در نظام سـرمایه  جهانی علیه ناکارآمدي

  .تبدیل شدکشورهاي غربی 

  سوابق تحقیق
اي از نظرات اندیشمندان  مجموعه استریت جنبش اشغال والبا عنایت به طوالنی شدن 

برخی از . امریکایی و غیر امریکایی با هدف تبیین علمی این پدیده به وجود آمده است
بیشـتر منـابع    اما طبیعتـاً . اند هاي اینترنتی هم مدعی ارتباط نزدیک با جنبش شده سایت

ه نظـام  هاي خبري اغلب وابسته ب موجود براي مطالعۀ جنبش توسط پژوهشگران، رسانه
 ،رسیدند دار خود از این جنبش به نظر می هاي جهت سلطه بودند که هریک راوي روایت

در «روي سایتی که پدیدآورندگان آن خـود را مرجـع    »استریت تصرف وال«اما جنبش 
جنبش در حال «رسانی در مورد  براي اطالع »رسمی غیر«اما در واقع  »عمل پذیرفته شده
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  :طور تعریف شده بود کردند این معرفی می »استریت گسترش تصرف وال
در میـدان آزادي   2011سپتامبر  17جنبشی مردمی است که در  استریت تصرف وال«

شـهر در   1500شهر در امریکا و  100و به بیش از  شدهآغاز  1واقع در بخش مالی منهتن
اي است علیه نفوذ ویرانگـر   مبارزه استریت تصرف وال. سراسر جهان تسري یافته است

و نقـش   2هـاي دموکراتیـک   هـاي چنـد ملیتـی در فراینـد     هـاي بـزرگ و شـرکت    بانک
هـاي   ترین رکودي کـه نسـل   در ایجاد سقوطی در اقتصاد که به بروز بزرگ استریت وال

هاي مردمی در مصر و تونس الهام  این جنبش از قیام. انجامید ،اند مختلف شاهد آن بوده
درصد مردم ثروتمنـدي اسـت کـه در حـال نوشـتن       یکته و هدف آن مبارزه علیه گرف

ــتند       ــا هس ــدة م ــردن آین ــادره ک ــور مص ــه منظ ــانی ب ــاد جه ــۀ اقتص ــد ناعادالن   قواع
(Occupy Wall Street, 2011).  سازماندهی تصرف اماکن در سراسر جهان با استفاده از یکی

آور موسوم به شوراي مردمـی   غیر الزامگیري جمعی مبتنی بر اجماع  هاي تصمیم از ابزار
 »شوراي مردمـی «براي آشنایی بیشتر در مورد نحوة استفاده از فرایند . پذیرد صورت می

عـدالتی   براي سازماندهی افراد در اجتماعات محلی خـود بـه منظـور مبـارزه علیـه بـی      
را  »3یهـاي مردمـ   دستورالعمل کوتاه براي پویایی گروهی در شـورا «اجتماعی لطفاً این 

                                                             
1. Liberty Square In Manhattan’s Financial District 
2. The Democratic Process 

3. People's Assembly  
استریت از خوانندگان خواسته شده تا به  در سایت جنبش تصرف وال »یشوراي مردم«در خصوص نحوة تشکیل 

  : به آدرس زیر مراجعه نمایند »دستورالعمل کوتاه براي پویایی گروهی در شوراهاي مردمی«اي با عنوان  جزوه
Take The Square (2011/07/31): “Quick Guide On Group Dynamics In People's Assemblies”, 

available (1390/09/26) online at: http: //takethesquare.net/2011/07/31/quick-guide-on-group-
dynamics-in-peoples-assemblies/ 

تظاهراتی  »استریت تصرف وال«قبل از آغاز جنبش هم توضیح اینکه پنج ماه  »دستورالعمل کوتاه«در خصوص این 
  در مادرید برگزار شد که طـی آن تظاهرکننـدگان در میـدان اصـلی مادریـد موسـوم بـه        2011 می 15در تاریخ 

Puerta Del Sol در پی برپـایی ایـن کمـپ، جنـبش     . کردندکنندگان قاهره اقدام به برپایی کمپ  به سبک تظاهر
در اسپانیا اعالم موجودیت نمود ) Democracia Real Ya=Real Democracy Now( »دموکراسی واقعی حاال«

    ßبـه خوانـدن   »استریت تصرف وال«که خوانندگان سایت امریکایی ) /http: //takethesquare.net(که سایت 



 1391سوم؛ بهار  فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره     62

  .(Occupy Wall Street, 2011) مطالعه نمایید
هاي شهر نیویورك، محلۀ منهتن داراي مکـانی بـه نـام     هرچند در مراجعه به نقشه

پارك «اند تا  ، تالش کرده»استریت تصرف وال«نیست اما اعضاي جنبش  »میدان آزادي«
واقع در محلۀ منهتن شهر نیویورك را دست کم در ادبیـات مـورد اسـتفاده در     »زاکوتی

میدان «دهند که با توجه به معنی انگلیسی  1تغییر نام »میدان آزادي«میان اعضاي خود به 
در مورد الهـام گـرفتن از    »استریت تصرف وال«و نیز آنچه گردانندگان سایت  »التحریر

امـا ایـن    ؛، تا حد زیادي قابل درك اسـت 2اند ن نمودههاي مردم مصر و تونس عنوا قیام
 »پارك زاکـوتی «هایی که اخبار مربوط به رویدادهاي  یک از رسانه واقعیت که عمالً هیچ

اي به استفاده از نام مورد تأکید توسط اعضاي جنبش تصـرف   عالقه ،کنند را گزارش می
 هاثبـات عـدم عالقـ   کم و بـیش شـاخص مناسـبی بـراي      3دهند نشان نمی استریت وال

                                                                                                                                               
اند در واقـع بـه    در آن توصیه شده) Quick Guide on Group Dynamics in People's Assemblies(بخش 

  .الن مرتبط با این جنبش اروپایی تعلق داردفعا
عملیات تخلیۀ پارك زاکـونی   2011بامداد پانزدهم نوامبر سال  1دقیقه بعد از اینکه در ساعت  20براي مثال . 1

پیام زیر در سایت تصرف وال اسـتریت منتشـر    ،توسط پلیس نیویورك با استفاده از پلیس ضد شورش آغاز شد
  : شد

Nypd is raiding occupy wall street (posted on nov. 15, 2011, 1: 20 a.m. est by occupywallst): 

liberty square (zuccotti park), home of occupy wall street for the past two months and birthplace of 
the 99% movement that has spread across the country and around the world, is presently being 

evicted by a large police force in full riot gear: http: //occupywallst.org/article/nypd-raiding-liberty-
square 

  : خورد براي مثال هم در ادبیات جنبش وال استریت فراوان به چشم میمیدان تحریر البته اشارات مستقیم به . 2
occupywallst.org (oct. 16, 2011): “from tahrir square to times square: protests erupt in over 1,500 

cities worldwide” available (1390/09/27) online at: http: //occupywallst.org/article/tahrir-square-
times-square-protests-erupt-over-150/ 

 United States Steel(ت فـوالد ایـاالت متحـده    توسـط شـرک   1968پـارك در سـال   ایـن  البته وقتی کـه  . 3
Corporation (به نام احداث شد ،Liberty Plaza Park اي جنـب   طبقه 54خراش  گذاري شده و نام آسمان نام

در حقیقت شرکت فوالد ایاالت . انتخاب شده بود) One Liberty Plaza(آن هم که به همین شرکت تعلق داشت 
اي خود موافقت کـرد   طبقه 54خراش  عوارض مربوط به احداث آسمانمورد ف در متحده به شرط دریافت تخفی

  ßمتر مربع را نیز بـه عنـوان محوطـۀ عمـومی داراي مالکیـت      3100تا محوطۀ جنب این ساختمان به مساحت 
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سازي مفهـومی در اخبـار میـان اوضـاع سیاسـی امریکـا و اروپـا بـا          گونه موازي به هر
  .استهاي مصر و تونس  کشور

  پژوهشهاي  ها و فرضیه پرسش
نخست : استمقالۀ حاضر تالش نویسندگان براي پاسخ به دو پرسش پژوهشی بنیادین 

در  اسـتریت  ترده به شکل جنبش تصـرف وال گس هایی چرا شاهد وقوع اعتراض«اینکه 
چنـدان دشـوار ایـن     چرا شاهد کنتـرل نـه  «و دوم اینکه  »ایم؟ بوده) غرب و کالً(امریکا 
نه یک شخص یـا یـک    هکه در حقیقت متوجتوسط پلیس هستیم هاي گسترده  اعتراض

  »داري هستند؟ هاي سرمایه دولت که تمام حاکمیت در نظام
طور قابـل   این دننتوا پژوهشی نیز می پاسخ به دو پرسش هاي پژوهشگران در فرضیه

شـود وجـود    نامیده مـی  استریت دلیل وقوع آنچه جنبش تصرف وال«: کهباشند تشریح 
دلیل کنتـرل آسـان ایـن جنـبش توسـط      «و  »استدار و عمیق اقتصادي  مشکالت ریشه

ـ  هاي مردم در عین گستردگی در نیل به خواستهآن پلیس و ناموفق بودن  داوم حضـور  ت
شـده   گونه رهبري تعریف هرجنبش و فقدان  ، شکنندگی شدید سازماندهی سیاسیِمردم

  1.»استبراي آن 

  براي تصرف استریت دلیل انتخاب وال
هاي این نوشته نشان خواهد داد، واقعیت این است ادعاي سـایت   طور که بررسی همان

                                                                                                                                               
ساعته براي  24تبدیل به پارکی کند که استفادة از به آن به طور ) Privately Owned Public Space(خصوصی 

منتقل شد اما بعد از فرو  Brookfield Office Propertiesبعدها مالکیت این پارك به شرکت . موم آزاد باشدع
    ←بعد از ایـن  . وارد آمدنیز خسارات زیادي به پارك  ،2001سپتامبر  11هاي دوقلوي نیویورك در  ریختن برج

کامل و با طرحی جدید بازسازي کرد و در سال  میلیون دالر به طور 8مالک پارك این پارك را با صرف رویدادها 
 Libertyبود پـارك از   John E. Zuccottiتبار به اسم  به افتخار رئیس شرکت که یک امریکایی ایتالیایی 2006

Plaza Park  بهZuccotti Park هم روي استفاده از نام ) هاي ایرانی حتی رسانه(ها  تغییر نام یافت و ظاهراً رسانه
  . براي پارك تأکید دارندهمین شخص 

  . اند ها برجسته شده ها و فرضیه جالب توجه آنکه در عنوان نوشته نیز پرسش. 1
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تـرین   در بزرگ استریت نقش داشتن مستقیم وال«در مورد  استریت جنبش تصرف وال
ادعاي نادرسـتی نیسـت زیـرا انتخـاب      ،»دان هاي مختلف شاهد آن بوده رکودي که نسل

هـاي اعتبـاري و    براي تصرف در ایـن جنـبش، اشـاره بـه نقـش مؤسسـه       استریت وال
 2010تـا   2007بازارهاي بورس ایاالت متحده در ایجاد بحران مالی عظیمی دارد که از 

 يهاي امریکایی، باعث بیکار ها و مؤسسه ار زیادي از شرکتضمن ورشکسته کردن شم
تـرین بحـران در    شمار زیادي از مردم این کشور شد و به آغاز شـدید  یخانمان و نیز بی

  .یکم نیز انجامید و هاي آغازین قرن بیست اقتصاد جهانی طی سال
اري از توسـط بسـی   ،گردد میالدي باز می 2007بحران مالی که آغاز آن به سال این 

 1929یعنی بحران سـال   1ترین بحران مالی بعد از بحران بزرگ اقتصاددانان امریکایی بد
نـرخ رشـد تولیـد     )2008( در سال دوم ایـن بحـران   .(Reuters, 2009) استشده معرفی 

درصد در سال رسید و تأثیر منفی ایـن بحـران بـر قـدرت      3/6ناخالص ملی امریکا به 
بیش از یـک تریلیـون دالر    2009یی در نیمۀ نخست سال کنندگان امریکا خرید مصرف

  .(Baily & Elliot, 2009) برآورد شد
بسـت رسـیدن    بـه بـن  «نقطۀ آغاز این بحران مالی تقریباً توسط تمـام تحلیلگـران   

طور  و شرح این ماجرا همان ،(Lahart, 2007) شدهدر امریکا معرفی  »هاي اعتباري سیاست
به طور خالصه از این قرار بوده که تا ابتـداي  کنیم  مشاهده مینمودار شماره یک که در 
خیز و نیز آسیایی به اقتصاد امریکا،  هاي کشورهاي نفت با سرازیر شدن دالر 2007سال 

عرضۀ پول در امریکا چنان افزایش یافت که بـه منظـور جـذب ایـن دالرهـا در بـازار       
هاي  این نرخ. شدحد ممکن تثبیت ترین  سرمایه، نرخ بهره توسط بانک مرکزي در پایین

هـاي   هاي مالی امریکایی را به طور گسترده به اعطـاي وام  ها و مؤسسه بهرة پایین، بانک
الت غویژه در بخـش مسـکن و مسـت    از محل منابع استقراضی به 2هاي متغیر با نرخ بهره

                                                             
1. Great Depression 

2. Adjustable Rate Mortgages (ARM) 
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ن و البتـه خریـد مسـک    2.شـود  گفته مـی  1اي کاري که به آن بانکداري سایه کرد؛تشویق 
گذاري  گیرندگان نوعی سرمایه با استفاده از این نوع تسهیالت بانکی براي وام التغمست

  4.شد معرفی می 3مجدد
ویـژه در   هاي متغیر بـه  هاي داراي نرخ بهره از وامفراوانی استقبال  ،پایین بودن نرخ بهره
ها هم با این استدالل که اوالً نرخ بهره در حال کاهش بوده و  بانک .بخش مسکن ایجاد کرد

شده با  مدت افزایش نخواهد یافت و ثانیاً به هر حال خود ملک خریداري دست کم در کوتاه
در بررسـی تـوان   تنهـا   نـه  ،وام، تضمین بازپرداخت بدهی اشخاص بـه بانـک خواهـد بـود    

بلکـه بـر   ندادنـد  گیري به خـرج   مسکن سختهاي  بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان وام
عکس به متقاضیان داراي بنیۀ مالی و سوابق اعتباري ضعیف با محاسبۀ وجود ریسـک عـدم   

ناگفتـه  . دادنـد  5وام مسـکن  ،هـاي بهـرة بـاالتر    شده با نرخ امکان بازپرداخت اقساط وام اخذ
بـا افـزایش نـرخ بهـره      .هـا افـزایش یافـت    هاي بهره به دلیل استقبال از وام پیداست که نرخ

                                                             
1. Shadow Banking System 

مواجه شدند به جاي توافق روي اي آسانی هم داشتند و با استقبال خانوارها  ها که شرایط اولیه در این نوع وام. 2
معیار  ،اي که به میزان معینی باالتر از یک نرخ متغیر است یک نرخ بهرة ثابت و داراي اقساطی مشخص، نرخ بهره

  .گیرد محاسبۀ اصل و سود قرار می
3. Refinance 

ـ     در اینجا مکانیزم سرمایه. 4  Interbank(انکی گذاري مجدد از این قرار است که بانک که با نـرخ بهـرة بـین ب

Offered Rate ( براي خرید خانه را تأمین نمـوده و بـر    تريشمبه منابع مالی کافی دسترسی دارد وام مورد نیاز
کند که معناي آن این است  قراردادي امضا می ويبا ) به اضافۀ درصدي کمی کارمزد(اساس نرخ بهرة بین بانکی 

بـا یـک وام    خودکـار به طـور   تريشمتري دسترسی پیدا کند، وام  هبهر که به محض اینکه بانک به منابع مالی کم
به یک وام  خودکارتر جایگزین خواهد شد، البته چنانچه نرخ بهرة بین بانکی افزایش یابد هم وام به طور  بهره کم

نرخ بهره  گیرنده در صورت افزایش اتفاقی که عمالً افتاد و فرض هم بر این بود که وام؛ شود تر تبدیل می پرهزینه
شده را تسویه  گرفتهوام  ،تواند از طریق فروش امالکی که خریداري کرده تر می و عدم تمایل به پذیرش وام گران

  .کند
تر به متقاضیان داراي سوابق اعتبـاري یـا بنیـه مـالی ضـعیف       به وام دادن با نرخ بهرة باالتر و تضمین سنگین. 5
)Subprime Lending (شد همیشه خود ملک تضمین  طور که گفته شد چون فرض می همانالبته . شود گفته می

هاي مسکن با نرخ بهـرة بـاالتر    هاي امریکایی در اعطاي وام کافی دست کم براي اصل سرمایه خواهد بود بانک
)Subprime Mortgage (بسیار مشتاقانه عمل کردند.  
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کنندگان وام پرداخت اقساط را سـنگین ارزیـابی کـرده و تعـدادي دیگـر       تعدادي از دریافت
شـده   هاي خریداري فروش خانه برخی خود خواهان بازدر نتیجه، توانایی پرداخت نداشته و 

ر افـزایش شـما   .شدندها شدند و برخی دیگر توسط بانک ناچار به انجام این کار  توسط وام
مند یا ناگزیر به فروش امالك در بخـش مسـکن، قیمـت امـالك مسـکونی را       ن عالقهامالک
هـاي جدیـد حتـی بـا      که برخالف محاسبات قبلـی در قیمـت   طوري ؛ بهشدت کاهش داد به

ها  سود بانکدر نتیجه ها وجود نداشت و  فروش امالك هم امکان بازپرداخت بدهی به بانک
گـذاري کـرده    هـاي داراي بهـره متغیـر سـرمایه     پرداخت وامهاي مالی که روي باز و مؤسسه

  .شدت کاهش یافت و در نهایت به زیان تبدیل شد به ،بودند
هاي اعتباري و مالی، اقتصاد امریکا  با ورشکسته شدن یا در تنگنا قرار گرفتن مؤسسه

توسط قدرت خرید محصوالت در نتیجه توان اعطاي اعتبار به متقاضیان را از دست داد و 
شدت  قیمت به شدت کاهش یافت و تقاضا براي بسیاري از محصوالت نسبتاً گران مردم به
با کاهش . پایین آمدشدت  که فروش محصول در بخش کاالهاي بادوام به طوري ؛ بهکم شد

شـدت   هم در بازارهاي بورس به ها هسهام این مؤسس ،هاي مالی ها و مؤسسه سود بانک
  .ورشکستگی کامل حرکت کردند به سمت آنها سقوط کرد و

هاي اقتصـاد امریکـا از یـک     هاي تولیدي فعال در این بخش کاهش فروش شرکت
سو آنها را با زیان در بازارهاي کاال و از سوي دیگر با سقوط شدید قیمت سهامشان در 
بازارهاي بورس مواجه کرد که نتیجۀ چنین وضعیتی ابتدا ادامۀ فعالیت در نقطۀ سـر بـه   

ادامۀ فعالیـت  . اي بود تگی و تعطیلی زنجیرهو سپس ورشکس) سود نزدیک به صفر(سر 
هاي بانکی و کاهش نیـاز بـه کـارگران و     در نقطۀ سر به سر به معنی افزایش نیاز به وام

کارمندان و ورشکستگی به معنی اخراج تعـداد زیـادي از کـارگران و کارمنـدان بـود و      
هـا و   بانـک (ا شدگان در بخش مـالی و پـولی اقتصـاد امریکـ     به خیل بیکارآنان پیوستن 
  1.درصد شد 9افزایش نرخ بیکاري تا مرز سبب ) هاي مالی مؤسسه

                                                             
پا و آسیا تسري یافت که بیان مکانیزم دقیق آن اقتصاد ارو هسرعت ب واضح است که بحران از اقتصاد امریکا به. 1

   .نیست ارموضوع این نوشت
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گیري مقدمات  تشکیل حباب معامالت مسکن و شکل 2006تا  2003بازه زمانی . 1نمودار شماره 
  بحران

 

ثیر روي کسانی که پول کافی براي أت
خرید خانه ندارند شامل کسانی که پول 
پیش ندارند و کسانی که توان پرداخت 

  قسط ندارند 
  

کید روي اینکه قیمت خانه به هر حال أت
تر نخواهد شد و تشویق به خرید خانه  ارزان

 از طریق اخذ وام

د با این اعطاي وام به متقاضیانی که بنیه مالی ضعیف دارن
اي که با این وام خریداري  فرض که به هر حال قیمت خانه

شود کاهش نخواهد یافت لذا خود خانه وثیقۀ کافی براي  می
 .بازپرداخت وام خواهد بود

رواج این اعتقاد که قیمت خانه هرگز 
  هیجان شدید در بازار مسکن و افزایش تقاضا  دستخوش کاهش معنادار نخواهد شد

  ي خرید مسکن برا

که سرمایه گذاري در اعتقاد به این
گذاري  بخش مسکن نوعی سرمایه
  مطمئن و مناسب است

گذاري در خدمات  اشباع بازار سرمایه
مبتنی بر وب و وجود سود مازاد بر نیاز  

  حاصل از کسب و کار اینترنتی

هاي  رسانه
تشویق مردم به قرار دادن خود و   امریکایی

هاي نردبان  فرزندانشان بر پله
ترقی از طریق خرید مسکن و 

 مستغالت 
)Property Ladder(  

 ،تشویق مردم به خرید امالك قدیمی
تغییر  ،آنهافروش تعمیر سپس 

  دکوراسیون و انجام تعمیرات اساسی 
 )Fix & Flip( 

  

نی و سرازیر شدن پایین بودن نرخ بهره به مدت طوال
به دلیل کهاي اروپا و امریکا  دالرهاي نفتی اعراب به بان

  افزایش قیمت نفت

ثیر روي کسانی که داراي أت
  .خانه هستند

تشویق به داشتن چند خانه در نقاط مختلف 

 تر  تشویق به خرید خانه بهتر و بزرگ

صاحبخانه شدن و خرید مسکن 
 از مردم توسط تعداد زیادي

هایی که  ها، اصل و سود مجموع وام دهنده و مشوق وام هاي مالی ارائه ها و موسسه بانک 
در مناطق مختلف جهت خرید مسکن به افـراد داراي تـوان بازپرداخـت مطمـئن و نیـز      

وثیقـه ایـن نـوع     مطمئن اعطا نموده بودند را بـا ایـن اسـتدالل کـه بـه هـر حـال        غیر
... سوزي و زلزله و هاي سیل و آتش مهنا  ن خود ملک داراي انواع بیمهچوها  گذاري سرمایه

اي در حاال افـزایش   اي آنها هم نوعی درآمد به طور پله باشد معتبر است و اقساط پله می
سسـات  ؤمثالً ارائۀ تضمین از سوي خود یـا سـایر م  (هاي مالی  خواهد بود، با انواع ترفند

شـده از طریـق    مطمئن و اوراق بهادار تضـمین   گذاري هاي سرمایه به عنوان بسته) مالی
 .بازارهاي بورس در معرض فروش قرار دادند

باال رفتن  در نتیجهافزایش تقاضا و 
 ها در بازار مسکن قیمت

هـا و   شهر افراد حقیقی و حقوقی و حتی بانـک   هاي بازنشستگی، شوراهاي هاي بیمه، صندوق شرکت
دهنـدة   هـاي ارائـه   شده توسط بانک گذاري و اوراق بهادار تضمین هاي سرمایه بسته ،مالی هاي هسسؤم

ان نـوعی  کننـده بـه عنـو    تضـمین / کننـده  عرضـه  هـاي  هسسـ ؤهاي مسکن را با تکیه بر اعتبـار م  وام
 .کردندشده خریداري  ریسک و داراي سود تضمین یا بسیار کمگذاري بدون ریسک  سرمایه
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ترکیدن حباب معامالت مسکن و تسري بحران از بخش مسکن به  2007-2010. 2نمودار شماره 
  تمام اقتصاد

  

 ورشکستگی کامل

 

 

 ها پرداخت همۀ وامناتوانی و بروز مشکل در باز

در تمام تشدید رکود 
 هاي اقتصادي  بخش

اشتغال و  کاهش شدید در سطح
 اعتماد مردم به آینده میزان 

ها  گذاري ها و سرمایه خریدکاهش شدید در تمام 

 بحران در اعتماد به سیستم مالی
نرسیدن پول به افراد و 

که اوراق بهادار  هایی هسسؤم
ها را خریداري  شدة بانک تضمین

 اند کرده

 یهـای  ها از مبلـغ وام  کمتر شدن قیمت خانه
که بابت خرید آنها پرداخت شده و افـزایش  

گیرندگانی کـه قـادر بـه پرداخـت      شمار وام
هـاي   یافتـۀ وام  اي افزایش به طور پله اقساط

 ها نیستند خود به بانک

 کاهش شدید قیمت مسکن 

  پیشی گرفتن عرضه مسکن از تقاضا

 ورشکستگی تقریبی

 کنندگان کنندگان و نیز تولید ها در اعطاي وام به مصرف ناتوانی بانک

  افزایش ساخت مسکن در امریکا

هیجان شدید در بازار مسکن و افزایش تقاضا براي خرید مسکن 

بحران در 
  بخش مسکن

سسات ؤها و م نرسیدن پول به بانک
 ها کنندة وام مالی تامین

 ها غیر قابل وصول شدن اصل و بهرة وام

  ضرورت دخالت دولت
بحران در تمام 

  اقتصاد
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  2007- 2010مالی  هاي بوش و اوباما براي خروج از بحران شده توسط دولت طرح اجرا .3نمودار شماره 

  
 2009بود که در سال این نتیجۀ این رکود، بیکاري و ناتوانی در بازپرداخت وام مسکن 

پروندة قضایی براي خلع ید و مصـادرة منـازل مسـکونی     هزار 800دو میلیون و تعداد 
 21رشـد  هاي مالی امریکایی تشکیل شد که این رقم حاکی از  ها و مؤسسه توسط بانک

 بـود  2007درصد رشد نسـبت بـه سـال     120و بیش از  2008نسبت به سال درصدي 

(Prior, 2010).  یـد و   شـده بـراي خلـع    هاي قضـایی تشـکیل   تعداد پرونده 2010در سال
یـک  هـاي مـالی امریکـایی بـا حـدود       ها و مؤسسه مصادرة منازل مسکونی توسط بانک

 

 مالی هاي هسسؤها و م بانک

  مالی هاي هسسؤها و م بانک

میلیارد دالر در صورت تصویب  350داري کل و  خزانهمیلیارد دالر طبق درخواست  100میلیارد دالر بالفاصله،  250اعطاي 
  آنها به عنوان وثیقه) Toxic(دار  هاي مشکل دارایی) خرید(مالی و پذیرش هاي  هسسؤها و م کنگره به بانک

  مالی هاي هسسؤها و م بانک

اعطاي وام و اعتبار جدید به اشخاص حقیقی، 
تولیدي هاي  مؤسسهکارهاي کوچک و  و کسب

قروض، آغاز مجدد فعالیـت اقتصـادي ایـن    م
هـاي   پرداخت اقساط معـوق وام  ها و باز بنگاه

 قبلی و جدیدي به سیستم بانکی

  میلیارد دالر از منابع موجود 700تهیۀ 
  )المللی پول بازار بین دهندگان امریکایی و احتماالً مالیات(

 مالی هاي هسسؤها و م بانک

خلق اعتبار مضاعف 
ضریب تکاثري  با

 توسط سیستم بانکی
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درصد رشد نسبت بـه   2رسید که این رقم از هزار  800سه میلیون و افزایش به  میلیون
 (Prior, 2010). حکایت داشت 2008درصد رشد نسبت به سال  23و بیش از  2009سال 

 ،منزل مسکونی پس از رسیدگی قضـایی  هزار 870 دو میلیون ودر این سال در مجموع 
دسـتگاه بـه حـراج     یـک میلیـون  که از این تعداد بیش از  ندکردحکم مصادره دریافت 
 2011هاي مربـوط بـه سـال     اگرچه آمار .(Levy & Gopal, 2011) گذاشته و فروخته شدند

ـ   هم تعداد منـازل مسـکونی مصـادره    2011هنوز نهایی نشده اما طی سال  س از شـده پ
با  2011دستگاه در ماه بوده و طی اکتبر سال  هزار 220رسیدگی قضایی به طور متوسط 

 224394دسـتگاه بـه    230678درصد کاهش نسبت بـه سـپتامبر همـین سـال از      72/2
البته مصادره و به حراج گذاشـته شـدن بـه     .(Real Tytrac Inc, 2012) دستگاه رسیده است

 88988در مجمـوع   2011معنی وجود مشتري براي خرید نبوده زیرا در سـپتامبر سـال   
دالر توسط متقاضیان جدید خریداري شـده  165379شده با متوسط قیمت  خانۀ مصادره

دالر بـه فـروش رفتـه    169451خانه با متوسـط قیمـت    71810و در اکتبر این سال هم 
درصـدي در تعـداد    120بـالغ بـر   د تر تأثیر اجتماعی این رش براي درك ملموس .است
ست دقت ا ، کافی2007هاي امریکایی نسبت به سال  شده توسط بانک هاي مصادره خانه

درصدي در میـزان   120از وقوع نخستین رشد  پیشیعنی یک سال  2007کنیم در سال 
هـاي درسِ هریـک از مـدارس     کـالس  هاي مصادره، به طور متوسط در هریک از پروند

اي تعلق داشت که با ریسـک از دسـت    آموز به خانواده ابتدایی امریکا حداقل یک دانش
  کـرد  پنجـه نـرم مـی    و دسـت  ،دادن سرپناه به دلیل نـاتوانی در بازپرداخـت وام مسـکن   

(The Federal Deposit Insurance Corporation, 2007).  
گونگی بروز و گسترش بحران است اما در مورد واضح است آنچه گفته شد شرح چ

درستی  اینکه چرا بخش مالی در اقتصاد امریکا نتوانست وقوع یک بحران با این ابعاد را به
هاي گسترده  ایجاد ورشکستگیسبب و با درگیر کردن خود در آن کند بینی  موقع پیش و به
، موضوع شد) کاالها و خدمات تولید(در بازارهاي پولی و مالی و هم بازارهاي واقعی هم 
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  .(Black, 2009) .دیگري است که جاي بحث و بررسی بیشتر دارد

هاي بیمۀ بیکاري  نتیجۀ نهایی اینکه فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاري به صندوق
به دلیل کاهش درآمدها و افزایش نیز ها  سهام این صندوق .شدو تأمین اجتماعی منتقل 

 يها ها هم مثل شرکت در بازارهاي بورس سقوط کرد و خود صندوق ،ها ناگهانی هزینه
استقراض بـراي پرداخـت   درنتیجه هاي مالی به سمت ورشکستگی و  تولیدي و مؤسسه

هاي پولی و مالی که قبالً ورشکسته شـده یـا در    اما استقراض از مؤسسه. تعهدات رفتند
نبساطی پولی توسط فدرال هاي ا حال ورشکستگی بودند ممکن نبود لذا اعمال سیاست

هاي بسیار کم بهره و بلندمدت  یعنی موافقت با اعطاي وام(امریکا ) بانک مرکزي(رزرو 
هاي مالی و  هاي مستقیم مالی دولت به مؤسسه و نیز اعطاي کمک) بزرگ هاي هبه مؤسس
 تنها راهکار قابل توصیه توسط اقتصاددانان امریکایی بـراي  ،بزرگ تولیدي هاي هکارخان

درآمدهاي دولت از محـل اخـذ مالیـات بـر سـود       ،البته در امریکا. خروج از بحران بود
ده شدن یـا کـاهش سـود     شود که با زیان ها و یا مالیات بر درآمد افراد تأمین می شرکت
هـا در پـی    خود این پایۀ مالیاتی هم در اغلـب بخـش   ،ها و افزایش نرخ بیکاري شرکت

هاي مالی  دیده بود لذا توانایی دولت براي اعطاي کمکشدت آسیب  بروز بحران مالی به
هاي مالی هم بدون محدودیت نبود و دقیقاً به همین دلیـل در   و یا مؤسسه ها هبه کارخان

نتیجۀ نهایی  ؛هاي مالیاتی به خود گرفت ها شکل معافیت بسیاري از موارد این نوع کمک
  .بودجۀ فدرال بود يافزایش شدید کسر 2011تا  2009این روند هم از سال 
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  20111تا  2006بودجۀ فدرال ایاالت متحده از سال  يکسر

  
بـزرگ   هـاي  ههاي دولت در حالی باید به مؤسس جالب اینکه بخش زیادي از این کمک

توسـط  شـده   هاي دریافـت  قابل توجهی از کمکدرصد که  شد مالی و اعتباري اعطا می
 .شد هاي هنگفت به مدیران می پاداشپرداخت  صرف بازآنها، مستقیماً 

جمهوري ایاالت  یعنی نخستین سال انتخاب اوباما به سمت ریاست 2009در سال 
 اسـتریت،  جمهور و مشـاوران اقتصـادي او در مـورد وال    هاي رئیس صحبت نیز متحده

جنبش اشغال تصرف «شده از سوي اعضاي  هاي شنیده نظر ترین اظهار دست کمی از تند
از جلسه  پیشو درست یک روز  2009دسامبر سال  13اوباما در . نداشت »استریت وال

از گـروه   2بالنکفـین  لویدهاي مالی امریکایی که  ها و مؤسسه ترین بانک با مدیران بزرگ

                                                             
در ) U. S. Treasury Department(شده توسط  م این نمودار از اطالعات منتشریآمارهاي مورد استناد در ترس. 1

  : براي اطالعات بیشتر نگاه کنید به. استخراج شده است) Monthly Treasury Statement(قالب 
U. S. Treasury Department (2011): “Monthly Treasury Statement”, available (1390/10/17) 
online at: http: //www.fms.treas.gov/mts/index.html 
2. Lioyd Craig Blankfein, Chairman & CEO of Goldman Sachs 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
$ Billion 248.18 160.71 160.71 1412.69 1293.49 1298.61
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هم جزء آنها بودنـد،   3چیس پی مورگان جیاز شرکت  2جیمز دایمونو  1ساکز  گولدمن
  :اس گفت بی در شبکۀ سی »دقیقه 60«اي با برنامۀ  طی مصاحبه

هنوز متوجه نیستند که من دنبال تصـاحب   استریت  ظاهراً حضرات در وال...
در  بـاره  فربـه و شـکم   ام تـا بـه مشـتی بانکـدار     جمهوري نبـوده  پست رئیس

هـا   فهمند که چرا مردم از دست بانـک  آنها هنوز نمی. کمک کنم استریت  وال
کسانی هستید که در پایان سالی که  ب بگذارید ببینیم شماخُ. عصبانی هستند

بـراي   ،هاي گذشته را تجربه کـرد  امریکا طی آن بدترین شرایط اقتصادي دهه
ایـن  . کنید میلیون دالري تصویب می 20میلیون دالري و  10هاي  خود پاداش

اید و این مـا هسـتیم    شما هستید که مشکالت اقتصادي موجود را ایجاد کرده
  .کنیم حاصل از آن را تحمل می درصدي 10که نرخ بیکاري 

(Williamson, 2009), (Calabresi, 2009) .4  
 خبرنگـار  2010فوریۀ سال  9جالب اینکه کمتر از دو ماه بعد از این اظهارات وقتی در 

میلیون دالري بـه   17، نظر اوباما را در مورد اعطاي پاداش 5بیزنس ویک گبلومبرمجلۀ 
میلیـون دالري بـه لویـد     9چـیس و پـاداش    مورگـان پـی   جیمز دایمون در شرکت جی
  :طور تغییر کرده بود پاسخ اوباما این 6ساکز جویا شد بالنکفین در گروه گولدمن

                                                             
1. Goldman Sachs Group Inc 
2. James Dimon, Chairman, President & CEO Of Jpmorgan Chase 

3. J.P. Morgan Chase & Co 
استریت در بحران اقتصادي نه فقط نظر شخصی اوبامـا کـه تحلیـل     توجه کنید در این مقطع مقصر بودن وال. 4

جمهور و رئیس شـوراي   مشاور اقتصادي رئیس لَري سامرز ،رسمی اقتصاددانان دولت بود چرا که در همین روز
  :استریت گفت ان در انتقاد از عملکرد وال ان اي با شبکۀ سی کا هم طی مصاحبهملی اقتصاد امری

“...Here is what I think they don't get...it was their irresponsible risk-taking in many cases that 
brought the economy to collapse”. 
5. Bloomberg Businessweek 

میلیـون   8/27پاداش جیمز دایمون  2007در سال (ده براي این افراد مبالغ ناچیزي بودند ش آنجاکه ارقام یاد از. 6
     ßخود سهام 2009هر دوي آنها به معادل مبلغ پاداش سال ) میلیون دالر بود 9/67دالر و پاداش لوید بالنکفین 
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العـاده زیـادي    میلیون دالر براي صاحبان مشاغل عادي مبلغ فوق 17اگرچه ...
رسد اما هستند بازیکنان بیسبالی که بیش از این مبـالغ را دریافـت    به نظر می

بنـابراین   ؛کننـد  کنند و حتی به مسابقات جهانی این رشته هم راه پیدا نمی می
اگر بنا به شوکه شدن باشد باید دستمزد این بازیکنان هـم بـراي مـن باعـث     

هـر دوي آنهـا مـدیران     .شناسـم  من شخصاً این دو نفـر را مـی  ... شوك شود
دم امریکـا بـه   نگري هستند و من هم مثل بیشتر مر تجاري بسیار آگاه و آینده

کنم، زیرا این امـر بخشـی از سیسـتم     موفقیت یا ثروت دیگران حسادت نمی
  .(Goldman, 2010) بازار آزاد است

فوریـۀ   9تـا   2009دسـامبر سـال    13شود تا از  شاید جلوگیري از اتفاقاتی که باعث می
در  »اسـتریت  بـاره وال  بانکدارهاي فربه و شکم«یعنی ظرف کمتر از دو ماه  2010سال 

تبـدیل   »نگـر  مدیران تجاري بسیار آگاه و آینده«جمهور ایاالت متحده به  اظهارات رئیس
جنـبش  که کرد اي تصور  طلبانه آمیز و غیر خشونت شوند را بتوان همان مبارزة مسالمت

هاي بزرگ  نفوذ ویرانگر بانک«شده علیه  بناست طبق شعارهاي طرح استریت اشغال وال
اما فراموش نکنیم که  .سازمان دهد »هاي دموکراتیک ملیتی در فرایندهاي چند  و شرکت

تغییري کـه   ؛تغییر«چیزي غیر از  2008شعار خود اوباما هم در مبارزات انتخاباتی سال 
  !نبود »1کند مشکالت شما را حل می

جرالـد  هـاي   احتمـاالً نوشـته   رادیکال باشـید، هاي بسیار  بینی مند به پیش اگر عالقه
در  3ترنـد شدة امریکایی و رئـیس مؤسسـۀ پژوهشـی     بیش شناخته و پیشگوي کم 2سلنت

  :جالب خواهد بود تانبرای 2012مورد عمق وخامت اوضاع امریکا در سال 
                                                                                                                                               

اي  مؤسسات متبوع خود را که اتفاقاً در دوران رکود با توجه به پایین بودن ارزش هر سهم تعداد قابـل مالحظـه  
واحد  58381تقبل کردند یعنی لوید بالنکفین با حقوق بیشتر از یک میلیون دالر در سال به عنوان پاداش  ،شد می

  .دکردالر دریافت  16/154هر سهم  2010فوریه  5سهم به قیمت 
1. Change, Change That Works for you 
2. Gerald Celent  
3. Trends Research Center 
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 2012هاي منتهی بـه   هاي اقتصادي دولت ایاالت متحده طی سال سیاست... 
فصل مشکالت بنیادي شکسـت خـورده و در حقیقـت آنهـا را بـه       و در حل
ي امریکا در حال امپراتور 2012در سال . کردخواهد تبدیل التی حادتر مشک

در ایاالت متحده بهاي کاالهاي اساسی روزمره مثل غـذا  . سقوط خواهد بود
شـورش   ،تر از استطاعت مالی بسیاري از مـردم شـده   و حتی آب سالم گران

براي غذا در نقاط مختلف کشـور مشـاهده خواهـد شـد، شـهرهاي بـزرگ       
خانمـان در   هـاي مـردم بـی    و تـوده شوند  میزده شبیه  امریکا به مناطق بحران

جرم و جنایت از کنتـرل خـارج شـده و    . هستندمشاهده قابل سراسر کشور 
و سیسـتم مـالی جهـانی نیـز فـر     . بیشتر آن متوجۀ اقشار ثروتمند خواهد بود

نخسـت  . پاشیده و وضعیت سایر کشورهاي جهان نیز بسیار بد خواهـد بـود  
و سـپس کـاهش قـدرت خریـد     کـرده  اقتصادهاي صنعتی پیشـرفته سـقوط   

هـاي مبتنـی بـر     سـقوط اقتصـاد   موجـب هـا   کنندگان در این اقتصـاد  مصرف
وضعیت اقتصاد جهانی از بسیاري . صادرات در سایر نقاط جهان خواهد شد

بـا ایـن وجـود دولـت      ؛خواهد بود 1929حران بزرگ سال جهات به بدي ب
همچنـان بـه    ،در ایـن کشـور  مهم  هاي امریکا، نخبگان داراي قدرت و رسانه

هاي اقتصاد جهانی در سالمت کامـل بـه سـر بـرده و      اصرار روي اینکه بنیان
تواند منجر به بهبود کامـل وضـعیت اقتصـادي شـود      هاي دولتی می سیاست

اي از مـردم طبقـۀ متوسـط     که شـمار فزاینـده   ت، درحالیاصرار خواهند داش
هـاي بومیـان    بینـی  هرچنـد پـیش  . ها تردید خواهند داشت نسبت به این ادعا

بـه وقـوع    2012در مورد نـابودي جهـان در سـال    ) ها مایاها و هاپی(امریکا 
مسـلماً نقطـۀ عطفـی بـراي مشـاهدة مـرگ        2012نخواهد پیوست اما سـال  

آن بـا   یرنجور و ناپایدار اقتصاد جهـانی و جـایگزین  سیستم و سبک زندگی 
   .چیزي بهتر خواهد بود
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جمهــور  اوبامــا بــراي اغلــب مــردم امریکــا رئــیس      ،2012تــا ســال  
 2008اي خواهد بـود کـه هرچنـد در انتخابـات سـال       گذشته  مصرف  تاریخ

هاي جدید جـا بزنـد    توانست خود را یک کاندیداي دوراندیش و داراي ایده
جمهورهاي قبل از خود خدمتگذار  که او هم مثل رئیس شدل ثابت اما در عم
هـاي   سیاسـت . هاي صنایع نظـامی بـوده اسـت    هاي بزرگ و مجتمع شرکت

اقتصادي او فقط فاجعه را به تأخیر انداخته و در حقیقت وضعیت اقتصـادي  
هـاي   هاي انبساطی پـولی و کمـک   سیاست. است کردهکشور را بدتر از قبل 

 »هاي دولتی حباب در بخش کمک«تشکیل نوعی  سببشده  دولتی پرداخت
اي براي اقتصاد امریکا و جهان  خواهد شد که قطعاً خواهد ترکید و به فاجعه

اوباما علت مشکالت را عوامـل دیگـري معرفـی کـرده و     . خواهد شد تبدیل
حتی سعی کند براي پرت کردن حـواس مـردم از    2012ممکن است تا سال 

. کـار خـود قـرار دهـد     آغـاز یـک جنـگ را در دسـتور     ،هاي داخلی مصیبت
المللی  اي در عرصه بین هاي خارجی اوباما هم دستاورد قابل مالحظه سیاست
گونه  وضعیت پاکستان بسیار بد است و جنگ افغانستان هم بدون هر .نداشته

  .امیدي براي رسیدن به سرانجام مشخص همچنان ادامه خواهد داشت
نویسـان   هاي خبري، وبالگ براي نخستین بار سایت 2012در انتخابات سال 

تلویزیـون  (هـاي جریـان اصـلی     مسـتقل بـه انـدازة رسـانه     نگاران روزنامهو 
روي افکار مـردم تأثیرگـذار   ) ها معمولی، تلویزیون کابلی، مجالت و روزنامه

این امر در فضاي سیاسی ایاالت متحده باعـث ایجـاد شکسـت    . خواهند بود
هـاي بـزرگ    هـاي شـرکت   شده توسـط پـول   هاي احداثدر مواضع و سنگر

خواهد شد و به این ترتیب براي یک حزب سوم امکان به رسمیت شـناخته  
  1...شدن در عرصۀ ملی فراهم خواهد آمد

                                                             
1. Sentences Selected from Different Celente, Gerald’s so Called “Trends Journal” (2008-2009). 



 77     ...هاي اقتصادي از عمق ریشهاستریت؛   جنبش تصرف وال

مندان خاص خود را خواهد داشت،  هاي رادیکال همیشه عالقه بینی گونه پیش هرچند این
الح مبتنی بـر  طهاي به اص بینی گونه پیش اینست که اوالً ا اما توجه به این نکته ضروري

کـم بخشـی از    همیشـه و در هـر مقطعـی دسـت    و شوند  معموالً کلی تنظیم می ،ها روند
ها کـه عمـدتاً    شده در صفحات اقتصادي، اجتماعی و حوادث روزنامه رویدادهاي منتشر

شـده   انجام يها خود به خود قابل تشبیه به متن پیشگویی ،کنندة اخبار بد هستند منعکس
گونه پیشگویان همیشه با نزدیک شدن به زمان وقوع  ایناز سوي دیگر . رسند به نظر می
کننـد گـو    ا تفسیر مـی یاالمکان تعدیل  نظرات رادیکال خود را حتی ،هاي قبلی پیشگویی

ضمن ادعاي اینکه جنبش تصـرف   2011اکتبر سال  20اینکه آقاي جرالد سلنت هم در 
هـاي اوسـت کـه بـه وقـوع       بینی رویدادهاي دیگر دقیقاً طبق پیشو خیلی  استریت وال

جمهـوري سـال    خود در مورد انتخابـات ریاسـت   2009پیوندند، نظر سال  پیوسته و می
هاي او باز تمام رقباي اصلی حاضر در  بینی که چون برخالف پیش(ایاالت متحده  2012

دهـد آن را بـه    یح مـی خواه و دموکرات هستند وي ترج آن از همان دو حزب جمهوري
امریکـا   »1جمهـوري  نمایش پخش مستقیم ریاسـت «، »جمهوري انتخابات ریاست«جاي 
  :طور تعدیل نمود این) بنامد

در واشـینگتن دارد اساسـاً چـه فرقـی      اسـتریت   با توجه به نفوذي که وال... 
جمهـوري انتخـاب شـود؟ در     کند که چه کسی از کدام حزب به ریاسـت  می

وضعیت مردم امریکـا بایـد تظـاهرات خـود را نـه فقـط در       اعتراض به این 
هرچنـد در حـال   ... واشینگتن و نیویورك که در همـۀ شـهرها برگـزار کننـد    

تـرین   بـه نظـر محتمـل    »شـو «در این  »بهترین بازیگر«به عنوان  2حاضر اوباما
                                                             
1. Presidential Reality Show 

به طور بـالقوه   2007تا  2003فرماندار ماساچوست از  Willard Mitt Romneyاین مقاله، در زمان نگارش . 2
شـود و از جملـه مواضـع     امریکا معرفی مـی  2012خواه در انتخابات سال  رقیب اصلی اوباما از حزب جمهوري

  : جالب انتخاباتی او در رقابت با اوباما این است که
“… To convince Iran to end its nuclear program peacefully, I call on president Obama to 

impose crippling economic sanctions on the Iranian regime, support the Iranian dissidents, à  
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  .(Russia Today, 2011) رسد گزینه می
گونه تقاضـاي   شهرهاي مختلف بدون هرهاي مختلف مردم در  اما نتیجۀ تظاهرات گروه
  تواند باشد؟ مشخص در عمل چه می

 »افقـی «سازماندهی تشکیالتی خود را کامالً  »استریت وال«اعضاي جنبش تصرف 
کننـد و ایـن بـدان     مراتب معرفی می گونه ریاست و سلسله یعنی از اساس مخالف با هر

داراي حق وتو بوده و هـر  معناست که در شوراي عمومی این جنبش همه فعاالن عضو 
یـک از اعضـاي شـورا     کـه هـیچ   تصمیمی فقط در صورت اجماع کامل یعنی درصورتی

دقیقاً به همین دلیل هم تا به امروز نه فقط هیچ . شود میمصوب تلقی  ،مخالف آن نباشد
مطرح  استریت گذاري از سوي جنبش تصرف وال تقاضاي مشخصی در عرصۀ سیاست

نماینـدة  «اند صرفاً  ۀ کسانی که در صدد ارائۀ تقاضاي مشخص بودهنشده بلکه اساساً کلی
  :اند شدهجنبش معرفی  »نمایندة«و نه  »خود

تصـرف  «و  »میـدان آزادي «گروهی که خود را مـرتبط بـا شـوراي عمـومی     
هـا   معرفی کرده به نماینـدگی از طـرف جنـبش مـا بـا رسـانه       »استریت  وال

و یا قدرتی از طـرف شـوراي    نه اختیارگو به این گروه هیچ. اند مصاحبه کرده
ایـن گـروه از طریـق    . عمومی جنبش در شهر نیویورك تفویض نشده اسـت 

این گروه فقط نمایندة خـودش  . کند اجماع و به صورت منبع باز فعالیت نمی
هـاي مسـتقل هسـتیم امـا هـیچ       هرچند ما مشوق مشـارکت کـارگروه  . است

از طرف شوراهاي عمومی نقـاط   »تقاضا«ا گروهی را مجاز به طرح یشخص 
                                                                                                                                               
and convey through actions – not just words – that the military option is very real and very 
credible. The Iranian regime only understands strength. We can no longer afford president 

Obama’s policy of trepidation, ineptitude, and weakness toward Iran.” Official web page of 
Romney for president, inc. (November 8, 2011): “fact sheet: mitt Romney’s strategy to end 

Iran’s pursuit of a nuclear weapon”. Available (1390/10/17) online at : 
http: //www.mittromney.com/news/press/2011/11/fact-sheet-mitt-romneys-strategy-end-irans 

pursuit nuclear weapon 
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جنـبش تصـرف    1.ما خودمان تقاضـاهایمان هسـتیم  . دانیم مختلف جهان نمی
جنبشی براي قدرت دادن به جوامع به منظور تشکیل شـوراهاي   استریت  وال

مبـارزة جمعـی مـا    . استدرصد  یکعمومی خود به منظور مقابله با استبداد 
  .(www.occupywallst.org) قابل مصادره نیست

 2در این اعالمیه و تأکید بر موازي بودن »هایمان هستیم ما خودمان تقاضا«اصرار بر اینکه 
زیـادي ماهیـت جنـبش     انـدازة ها تا  در سایر اعالمیه 3و در عین حال پذیراي همه بودن

آنارشیسم «هاي اصلی نوعی  را دست کم در تجزیه و تحلیل بیانیه »استریت تصرف وال«
تا اینجـا در ایـن    استریت جنبش اشغال والبه دیگر سخن، همۀ حرف . نماید می »منتقد

در دولـت و کنگـره    اسـتریت  جـوي نفـوذ وال   ما منتقد مسالمت«حد محدود مانده که 
هستیم اما در عین حال مایل نیستیم اتخاذ هیچ سیاست مشخصی را براي تغییر وضعیت 

  .»موجود به وضعیت مطلوبمان توصیه کنیم
 »پذیراي همه بودن«واضح است که اعالم چنین مواضع مبهمی در کنار تالش براي 

امنیتی  ـهاي شدید پلیسی   براي کنترل که حتی برخوردتنها  نههاي غربی را  دست دولت
نام گرفته کامالً باز خواهد گذاشت و ایـن در حـالی    »داري جنبش ضد سرمایه«با آنچه 

در ایجاد و  استریت بورس وال اًرس و حتی مشخصاست که در مورد نقش بازارهاي بو
، بهـره و  تئوري عمومی اشتغالهاي اقتصادي دست کم از زمان انتشار کتاب  تشدید بحران

گونـه ابهـامی در میـان اقتصـاددانان      نه فقط هیچ 1936در  5جان مینارد کینزتوسط  4پول
طـرز فکــر  «در حقیقـت نسـبت بـه مشــکالتی کـه      ويوجـود نداشـته و نـدارد بلکــه    

  :تواند براي اقتصاد به وجود آورد با صراحت هشدار داده است می »یاستریت وال

                                                             
1. We are Our Demands 
2. Horizontality 

3. Inclusiveness 
4. The General Theory of Employment, Interest and Money 

5. John Maynard Keynes 
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خطـر اسـتیالي    1گـذاري  کار بازارهاي سرمایه و ساز  با توسعۀ هرچه بیشتر... 
. یابد افزایش می »3گذاري بودن منتظر سود سرمایه«بر  »2مترصد فرصت بودن«

ذاري جهان یعنـی بـازار نیویـورك،    گ ترین بازارهاي سرمایه در یکی از بزرگ
که منظور بسیاري  درحالی...  .حقیقتاً عظیم است »مترصد فرصت بودن«نقش 

گذاري در سهام هنوز هم کسب درآمـد از محـل    از مردم انگلستان از سرمایه
براي کسب درآمـد   ندرت بهشود که یک امریکایی  ، گفته میاستسود سهام 

او سـهام   ،به دیگـر سـخن  . کند گذاري می یهاز محل سود سهام اقدام به سرما
گذاري را بیشتر به امید باال رفتن قیمت سـهام نـه میـزان درآمـد      یک سرمایه

کند و این بـدان معناسـت کـه کـار او در      حاصل از سود سهام خریداري می
  .است »مترصد فرصت بودن«بازار سهام 

 »مترصد فرصت بودن«به حبابی در گرداب  »گذاري بودن منتظر سود سرمایه«وقتی 
ــا وضــعیتی وخــیم مواجــه خــواهیم بــود تبــدیل شــود،  وقتــی بهبــود وضــعیت . ب

هاي یک قمارخانه تبدیل شـده   گذاري در کشوري به محصول فرعی فعالیت سرمایه
توان ادعـا   نمی. درست انجام نخواهد شد طور که باید به احتمال زیاد کار آن ،باشد

به عنوان نهـادي کـه هـدف     استریت  توسط وال آمده دست کرد که میزان موفقیت به
تـرین   ها بـه سـوي سـودمند    اجتماعی صحیح براي موجود بودن آن هدایت سرمایه

ورد ا، دسـت اسـت ها از نظر سود آتی قابل کسب از محل خرید سـهم   گذاري سرمایه
بوده و این عدم توفیق تعجبی هم  4براي کاپیتالیسم معتقد به آزادي مبادله اي برجسته

هـاي   بهتـرین مغـز   د،درسـت متوجـه شـده باشـ     نگارنـده واهد داشت زیرا اگـر  نخ
  .اند در حقیقت به سمت یک هدف کامالً متفاوت هدایت شده استریت  وال

                                                             
1. Investment Markets 

2. Speculation 
3. Enterprise 

4. Laissez-Faire Capitalism 
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حاصـل از   سـختی قابـل احتـرازِ    بـه  یکـی از نتـایجِ   ،این نوع گرایش بـه انحـراف  
کـه بـراي    روي ایـن موضـوع  . ماستتوسط  1»نقد«سازماندهی موفق بازارهاي سرمایۀ 

تـر   تـر و پرهزینـه   ها هرچه سـخت  خانه حفظ منافع عمومی الزم است دسترسی به قمار
احتماالً همین امر باید بـراي بازارهـاي بـورس     ؛اغلب توافق عمومی وجود دارد ،باشد

  .(Keynes, 1936) نیز صدق کند 2اوراق بهادار
کـه بـا   رود  پیش مـی ها تا آنجا  در ادامۀ این تحلیل 1936جان مینارد کینز در سال 

هـا هـم بـراي منضـبط کـردن       تـرین مالیـات   حتی وضع سنگینچون گوید  صراحت می
هاي بازارهاي بورس باعث شده  دورنماي فعالیت ،رسد بازارهاي مالی کافی به نظر نمی

شد قوانینی وضع شود تا خرید سهم از بورس  او گاهی فکر کند که احتماالً الزم خواهد
شده در بورس جز در صورت  شود یعنی سهام خریداري »دائمی« ،تقریباً در حد ازدواج

قابل باز فروش نباشد تـا اشـخاص هنگـام     ،مرگ و یا وقوع سایر اتفاقات جدي مشابه
گـذاري و   باشند به سود بلندمدت حاصل از انجام سرمایه »مجبور«ورود به بازار بورس 

  3 !.ها فکر کنند احتمالی قیمت هاي هاي اتفاقی حاصل از نوسان نه سود
ارائـۀ  بـراي  هـاي بـزرگ    هاي مستقیم دولتـی بـه بانـک    با این وجود اعطاي کمک

هاي اقتصـادي شـکلی از اعمـال     هاي اقتصادي از نقطه نظر تئوري تسهیالت به مؤسسه
خلـق سـریع اعتبـار    وجـه بـه امکـان    شود کـه بـا ت   هاي انبساطی پولی تلقی می سیاست

هاي انبساطی  در کنار سیاست مضاعف با استفاده از ضریب تکاثري توسط سیستم بانکی
هاي خـروج   یکی از شیوه) هاي بزرگ براي شرکت 4هاي مالیاتی گسترش معافیت(مالی 

                                                             
1. “Liquid” Investment Markets 

2. Stock Exchanges 
3. The spectacles of modern investment markets has sometimes moved me towards the 

conclusion that to make purchases of an investment permanent and indissoluble, like marriage 
except by reason of death or other grave cause, might be a useful remedy for our 

contemporary evils. For this would force the investor to direct his mind to the long-term 
prospects and to those only, (Keynes, 1936, p. 143). 

4. Tax Exemption  



 1391سوم؛ بهار  فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره     82

  .شود ویژه یک بحران اعتباري ارزیابی می از بحران به
وقتی تعداد زیادي از مردم در حال از دسـت دادن پـول و منـازل مسـکونی خـود      

اي   کننـد کـه   نفر دارندة بدهی وام مسکن آرزو مـی  10نفر از هر  6در حالی که هستند 
ــکنی    ــات وام مس ــرایط و جزئی ــاش ش ــه ک ــه گرفت ــد،  را ک ــد  ان ــده بودن ــر فهمی  بهت

(The Federal Deposit Insurance Corporation, 2007) بــراي عــدة کمــی هــم مقابــل ، در
هـاي اقتصـادي    هـا در آمـوزه   هاي کافی سرمایه پدید خواهد آمد که این انباشت انباشت

شاید بـه همـین   . است شدهموتور اصلی رشد و پیشرفت جوامع در طول تاریخ معرفی 
نفر میلیاردر امریکـایی بـا ارزش مجمـوع     400هاي  دلیل هم باید ارزش مجموع دارایی

) نفـري امریکـا   313232044درصد از جمعیـت   50یعنی (نفر  156616022هاي  دارایی
از نفـر  شـش  فقـط   يها نفر هم جمع ارزش دارایی 400برابر باشد و در میان خود این 

برابـر بـا    ،هستند 1والمارتاي  هاي زنجیره اي که مالک شرکت فروشگاه اعضاي خانواده
  .(Pat Garofalo, 2011) امریکا باشد 2درصد از جمعیت 30هاي  ارزش مجموع دارایی

هاي  ها و پژوهش ها، سخنرانی دیگري که در نوشته مهمدر همین رابطه نکتۀ بسیار 
حتـی پژوهشـگران    ـ  کنـد اصـرار پژوهشـگران    جلب توجـه مـی   استریت مرتبط با وال

خواسـته یـا ناخواسـته از     پیرويبه  ـخواهان همدلی و همدردي با اعضاي این جنبش  
وضـع   »نحـوة تفکـر  «اي نظام سلطه بـر   که بر اثر استیالي رسانهاست اي  قواعد نانوشته

کننـدگان   امنیتـی بـا تظـاهر   ـ زیرا در حقیقت حتی کسانی که برخوردهاي پلیسـی   شده 
بـا  دانسـته و آن را   »بشـر  رفتـار خـالف مـوازین حقـوق    «را  استریت جنبش اشغال وال

نقض حقوق «کنند هم متوجه نیستند آنچه را موارد  فاظ محکوم کرده و میشدیدترین ال
همان مـواردي اسـت کـه    به کنند در حقیقت منحصر  در امریکا یا اروپا معرفی می »بشر

اند به عنـوان تنهـا موضـوعات     هاي نظام سلطه تعمداً و کامالً آگاهانه ترجیح داده رسانه
                                                             
1. Wal-Mart Stores  

که از کل جمعیت برخی  2011نفر برآوردشدة امریکا در سال  313232044نفر از جمعیت  93969613یعنی . 2
  .استکشورهاي کوچک جهان بیشتر 
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بشر نزد افکار عمومی مورد تأکید قرار گیرد  »حقوق«شایستۀ توجه در مباحث مرتبط با 
اعالمیـۀ  «و این در حالی است که هر پژوهشگري تنها با یک نگاه گذرا به اسنادي مثل 

هـاي آنچـه بـه صـورت نـه       سادگی متوجه خواهد شد که ریشه به »1جهانی حقوق بشر
 ،به موازین حقوق بشر، در کشـورهاي مـدعی   »اعتنایی کامل بی«که در حقیقت  »نقض«

یـا   »آزادي بیـان «تر از صـرف برخـورد بـا     به مراتب عمیقتبدیل شده،  »رویه«به نوعی 
براي اثبات این مدعا بد نیست به عنوان تنهـا چنـد   . است »آزادي تجمع و ابراز عقیده«

  :هاي زیر دقت کنیم نمونۀ ساده به عبارت
ـتن    2کار همه افراد بشر داراي حق...  هستند، حق انتخاب آزادانۀ شغل، حـق داش

همـه  . شرایط کاري عادالنه و مطلوب و حق مورد حمایت بودن در برابر بیکاري
ـتند گونه تبعیضی داراي حق دریافت دستمزد برابر به ازاي کار برابر  بدون هر . هس

ـتمزدي     هرکس که شاغل به کار است به ازاي انجام کـار محـقّ   بـه دریافـت دس
بـراي خـود او و    3ن و منزلـت انسـان  أکه متضمن یک زندگی شایستۀ شـ  است
اش باشد و این دستمزد در صورت نیاز باید توسط سایر ابزارهاي تـأمین   خانواده

همـه افـراد   ...  .(Official Website of the United Nations, 2012) شـود اجتماعی تکمیل 
بشر داراي حق برخورداري از استانداردي در زندگی هستند که براي سـالمتی و  

ـتانداردها شـامل غـذا، پوشـاك،       رفاه خود و خانواده هایشان مکفی باشد، ایـن اس
هاي پزشکی، خدمات اجتماعی ضروري و حـق برخـورداري از    مسکن، مراقبت

همسـر   ن، معلـول شـدن، بـی   تأمین اجتماعی در صورت بیکار شدن، بیمـار شـد  
کـه  شـود   میشدن، پیر شدن و یا سایر موارد از دست دادن امکانات تأمین معاش 

  .(Official Website of the United Nations, 2012) خارج از کنترل خود شخص است
                                                             
1. The [1948] Universal Declaration of Human Rights, Full text available (1390/11/02) online 

at: http: //www.un.org/en/documents/udhr/ 
2. The Right To Work 

3. An Existence Worthy of Human Dignity 
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اي موسـوم بـه    مـاده  30از همان متن  25و  23ها ترجمۀ کلمه به کلمۀ مادة  این عبارت
از تصویب اعضاي مجمع عمـومی   1948که در سال  است »ی حقوق بشراعالمیۀ جهان«

آن بـه عنـوان    192و  181بنـد   سال گذشته تنها دو 74سازمان ملل متحد گذشت و طی 
مـورد   »غیـر مطیـع  «هـاي   هاي تبلیغات غرب علیـه تمـام جریـان    مهمات اصلی توپخانه

اي خـود   هـاي مبتنـی بـر اطالعـات رسـانه      همه ما در حافظـه . استفاده قرار گرفته است
را از نقـض   »جمهـوري خلـق چـین   «به اصطالح حقوق بشري غـرب علیـه    هايانتقاد
مـذهبی   تـا ممنوعیـت فرقـۀ شـبه     1989سـال  در  3تیانامنشهروندان در میدان  »حقوق«

پیشنهاد اصالحاتی در قـانون کـار    2007ر سال اما د. آوریم را به خاطر می 4گانگ فالون
جمهوري خلق چین توسط دولت این کشور به بحث و بررسی گذاشته شد که بندهاي 

  :جدید آن شامل مواردي بسیار ساده بود
دورة کار آزمایشی بـه  ... به همۀ کارگران حق داشتن قرارداد کتبی داده شود...
موقـت بعـد از یـک سـال بـه      ماه محدود شده و کلیۀ کارگران  ششتا  یک

شـود   به کارگرانی که قراردادشان تمدیـد نمـی  ... تبدیل شوندکارگران دائمی 

                                                             
1. Article 18: everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 

worship and observance. Official website of the united nations (2012): “article 18 of the 
[1948] universal declaration of human rights” available (1390/11/02) online at: http: 

//www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a18 
2. Article 19: everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and 
ideas through any media and regardless of frontiers. Official website of the united nations 

(2012): “article 18 of the [1948] universal declaration of human rights” available 
(1390/11/02) online at: http: //www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19 

3. Tian'an Men Square 
4. Falun Gong, First introduced in china in 1992 by its founder, li hongzhi, through public 

lectures 
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به کارگرانی که بناسـت تعـدیل   ... شودمبالغی به عنوان حق سنوات پرداخت 
روزه داده شده و در تعدیل نیـرو سـوابق اشـخاص در     30شوند یک مهلت 
موارد مربوط بـه شـرایط    بارةشود دربه کارگران اجازه داده ... نظر گرفته شود

هاي خود بـا مـدیران مـذاکره     بهداشتی در قرارداد و کاري و نیز مسائل ایمنی
  .(Kernaghan, 2010) داشته باشند

ها و اظهارنظرهاي مراجع مختلف به بندهاي ایـن قـانون پیشـنهادي، از     در میان واکنش
امریکا در چین بـود کـه در آن    همتحدتر اظهار نظر اتاق بازرگانی ایاالت  همه قابل تأمل

گذاري کشور  این اصالحات روي محیط سرمایه...  :به دولت چین هشدار داده شده بود
هـاي شـغلی    تواند به کاهش فرصـت  چنین اصالحاتی می... چین داراي تأثیر منفی بوده

  .شودبراي کارگران جمهوري خلق چین منجر 
تمام ادعاهاي بشردوستانۀ قابل تصور، به  این واقعیت که اتاق بازرگانی کشوري با

حـق داشـتن قـرارداد    «دولت چین هشدار داده باشد که فراهم آوردن حقـوقی در حـد   
گذاري این کشور اثر منفی خواهد داشت، در  براي کارگران روي محیط سرمایه »مکتوب

هاسـت مرزهـاي ملـی را نـه فقـط در       اي که صـاحبان سـرمایه سـال    شده جهان جهانی
کـه در عمـل بـراي یـافتن      ،گـذاري  ها بـراي سـرمایه   ترین فرصت وجوي مستعد جست
 ،انـد  کشـی درنوردیـده   ترین کارگران قابـل بهـره   قیمت ارزان در نتیجهترین و  پذیر آسیب

 هاي کاري ، بازار»علم«چندان باعث تعجب نیست زیرا اقتصاد لیبرالیستی به عنوان یک 
پـذیر بـوده و    گونه منع یا نظارت قانونی امکان هرکه در آنها استخدام و اخراج بدون  را
گونه دخالت دولت یا سندیکاهاي کارگري در آنها به طور کامل از میان رفته باشد را  هر

  .کند میترین شکل بازار کار معرفی  نام نهاده و آرمانی 1بازارهاي کار منعطف
  
  

                                                             
1. Flexible Labour Market 
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  گیري نتیجه
ها و آمارهاي  مورد تأکید قرار گرفت در کنار آنچه در تمام گزارش ارن نوشتآنچه در ای

خانمـانی، بیکـاري، طـالق، وضـعیت      هاي اجتماعی، گرسنگی، بـی  مربوط به ناهنجاري
هـاي شخصـی    حقوق بشر، خشونت پلیس، سوءاستفاده از قـدرت، دخالـت در حـوزه   

 یـا در امریکـا دیـده   ... و شهروندان، تبعیض نژادي، قتل و آزار جنسی کودکـان و زنـان  
کننده  وضوح تسریع اما به نیست »کاپیتالیسم«هرچند هنوز به معناي پایان  ،شود شنیده می

هاست  ها معتقدند کارایی آن مدت فرایند تغییر و احتماالً سقوط لیبرالیسم است که خیلی
  .به پایان رسیده است

 The U.S. Central Intelligence) شـده توسـط منـابع امریکـایی     اگر به آمارهاي منتشر

Agency, 2011)  نیـروي آمـاده بـراي کـار در ایـاالت متحـده        2010اعتماد کنیم، در سال
درصد برآورد شده که عمـالً بـدان    6/9میلیون نفر و نرخ بیکاري در این کشور  9/153

رجمعیت جهان از نظـر شـمار   امریکا که چهارمین کشور پدر معناست که وضع اشتغال 
. رفته دست کم از یک صد و هشت کشور دیگر بدتر نبوده است به شمار مینیروي کار 

 2008درصد از جمعیـت امریکـا در سـال     2/13اما طبق همین آمارها وضعیت معیشتی 
تقریبـاً  ( 2009درصد از جمعیت ایـن کشـور در سـال     3/14، )میلیون نفر 6/39تقریباً (
) نفـر  47298030یعنی ( 2010ال درصد از جمعیت آن در س 1/15و ) میلیون نفر 6/43

یعنی ظرف سه سال هفت میلیون نفر بـه افـرادي کـه در امریکـا بـا       ؛زیر خط فقر بوده
اند افزوده شـده و   زندگی کرده 1شده براي این کشور هاي کمتر از خط فقرِ تعریف درآمد

 شمار فقراي ساکن در این کشور به رقمی باالتر از جمعیت بسیاري از کشورهاي جهان
  .رسیده است

خود را در آرزوي ایجـاد   2دربارة آزادي ب معروفنویسندة کتا جان استوارت میل
                                                             

دالر  22350نفري کمتـر از   4انجام شده چنانچه درآمد ساالنۀ یک خانوادة  2011در این محاسبه که در سال . 1
  .اند بوده باشد اعضاي این خانواده زیر خط فقر معرفی شده

2. On Liberty (1859) 
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که هم خود و وي ایدة  1.هایش باشد دارایی »پاسبان شبانۀ«که فقط  کند میدولتی معرفی 
کننـده   دولت مراقبـت «هم پدرش کارکنان کمپانی استعماري هند شرقی بودند از دولت، 

درك قابـل   زمـانی بیشـتر  ایـن شـکل از لیبرالیسـم    . »برابر شبیخون فقرا بوداز اغنیا در 
کـرد کـه در آن    خواهد بود که دقت کنیم جان استوارت میل هرگز زمانی را تصور نمـی 

تـر   میهنـان فقیـر   از همنفر ها  ها و نیز مصادرة منازل میلیون انداز اغنیا براي تصاحب پس
هـاي   آن هـم در بـازار  ـ الً قانونی براي ایجاد حباب  هاي کام خود، به استفاده از راهکار

  .ـ اقدام کنندمسکن 
به طور  ،ها را چه فقیر و چه غنی لیبرالیسم همه انسان »عادالنۀ«هرچه باشد قوانین 

ها منـع   ها و سرقت در شب گري در خیابان ها، تکدي کامالً یکسان از خوابیدن در پارك
لیبرالیسم در حقیقت همیشه جاي خالی ایـن گفتـۀ    در اینجا و در این شکل از. کنند می

  :شود که احساس می روسو
قـوانینی کـه    ؛و احتماالً چنین بوده است نحوة پیـدایش جوامـع و قـوانین   .. .

فقرا اضافه کرده و همیشـه قـدرت   ي ها هایی جدید بر محدودیت همیشه قید
هـا را بـه    هـاي ذاتـی انسـان    بیشتري را در اختیار ثروتمندان قرار داده، آزادي

ناپذیر از میان برده، مالکیت و نابرابري را به شکلی جاودانه تـا   اي مرمت گونه
ابد تثبیت نموده، تصرف زیرکانه را به یک حق غیر قابل تبدیل و تغییـر بـدل   

تـا  کـرده  پایان، بردگـی و بـدبختی    ر را تا ابد دچار مشقت بیو نوع بشکرده 
قـوانین  ... هاي خـود برسـند   طلب به خواسته از اشخاص جاه يشمار معدود

از پیـروي  بنـابراین  ... 2؛انـد  همیشه به سود ثروتمندان و به ضرر بینوایان بوده
                                                             

کارمندان  هاي متمادي نسل ،البته توجه به این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که خانوادة جان استوات میل. 1
بودند و خود او هم در عنفوان جوانی با استفاده از نفوذ به استخدام ایـن  East India Company ارشد شرکت 

  !شرکت درآمد که هدف از تشکیل آن استعمار هرچه مؤثرتر هندوستان بود
2. Rousseau Jean Jacques (1754): “A discourse on a subject proposed by the academy of 
Dijon: what is the origin of inequality among men, and is it authorised by natural law?” 

Translated by g. D. H. Cole, (public domain), available (1390/10/07) online at: http: à  
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د ها داراي مزیت خواهد بـو  قوانین در یک زندگی اجتماعی وقتی براي انسان
که همه دست کم چیزي براي زندگی داشـته باشـند و کسـی داراي ثـروت     

  1.بیش از اندازه نباشد
بدون رهبري و «با تمام این اوصاف باید اذعان نمود که مدعیان سازماندهی یک جنبش 

هـاي چنـدملیتی در فراینـد     هـاي بـزرگ و شـرکت    بدون ایدئولوژي علیـه نفـوذ بانـک   
ها  سختی قادر بودند طی ماه مکانیزم شوراي عمومی خود بهکه با استفاده از  »دموکراتیک

هـواداران خـود را در پـارکی کـه      »طبل نـزدن «یا  »طبل زدن«وگو مشکل  بحث و گفت
نامیـده   »زاکـوتی «، »آزادي«هاي امریکایی و غیر امریکایی به جاي  توسط رسانه همچنان

هاي غربی بـا مـردم    دولتبا به نمایش گذاشتن نحوة برخورد  ،فصل کنند و حل ،شود می
ایفـا   »افسـانۀ لیبرالیسـم  «هاي دولت، نقش بسزایی را در اثبات پایان  معترض به سیاست

  .کردخواهند 
  

    

                                                                                                                                               
//www.constitution.org/jjr/ineq_04.htm 

1. Rousseau Jean Jacques (1762): “The social contract or principles of political right”. 
Translated 1782 by g. D. H. Cole (public domain), available (1390/10/17) online at: http: 

//www.constitution.org/jjr/socon_01.htm 
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