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گرایی، امریکایی  در مقابل امریکا استریت نهضت امریکایی وال
  بحران حکمرانی اکثریت: گرا سازي سلطه بودن و امریکایی

  ∗سعیدرضا عاملی

  ارتباطات دانشگاه تهراناستاد گروه 

  چکیده
این پرچم . در دست معترضان امریکایی قرار گرفت 2011سپتامبر  17پرچمی بود که از روز  استریت اشغال وال
به اشغال فلسطین بود و مرجع اصلی اعتراض را به نوعی به سمت  استریت سازي اشغال وال شبیه ةکنند منعکس
گردد و در  هاي بومی امریکا بازمی هاي عمیق این اشغال به اشغال سرزمین ریشه. رفت م جهانی نشانه میسصهیونی

هاي مختلف از جمله نظـام اقتصـادي و مـالی امریکـا      گرایی در مسیر تاریخ امریکا در عرصه واقع همان انحصار
یـک  صـورت  بـه   استریت ال والاصلی این مقاله این است که چرا نهضت اشغ پرسش. انعکاس پیدا کرده است

درصدي امریکا  جریان جدي اجتماعی در امریکا ظهور پیدا کرد؟ در پاسخ به این پرسش بحث شده که جامعه یک
اي  که نمادي از انحصارگرایی اقلیت بر اکثریت است، گرفتار استثناگرایی در سه سطح معرفتی، نهـادي و برنامـه  

نظـام اجتمـاعی   «عتراض به وضعیت اقتصادي نیست، بلکه اعتـراض بـه   اعتراض مردم امریکا صرفاً ا. شده است
معناي این امر تحقق . این استثناگرایی امریکایی حاکمیت اکثریت را دچار بحران کرده است. است »استثناگرایانه

ابعـاد  در ایـن مقالـه   . است» بحران دموکراسی«تر  ساالري و دموکراسی و با تعبیر دقیق گرایی به جاي مردم اقلیت
  .تبیین خواهد شد استریت اي در پیوست با نهضت اشغال وال مختلف استثناگرایی معرفتی، نهادي و برنامه

ی، بحران حکمرانی اکثریت، بحران دموکراسی، یگرا اي، اقلیت نهادي و برنامه ؛استثناگرایی معرفتی :واژگان کلیدي
    .استریت نظام اجتماعی استثناگرایانه، وال

                                                             
∗ ssameli@ut.ac.ir 

 2/5/1391: تاریخ پذیرش  24/3/1391: تاریخ دریافت
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  مقدمه
بـه عنـوان یـک جریـان جـدي       اسـتریت  این است که چرا نهضت اشـغال وال پرسش 

اي در  اجتماعی در امریکا ظهور پیدا کرد؟ آیا این نهضت اجتماعی حکایت از امر تـازه 
ـ کنـد؟ در پاسـخ بـه چرا    تحوالت مردمی و اجتماعی می ی و ماهیـت نهضـت اشـغال    ی

یک نظام فکري است که از باید گفت که این جریان اجتماعی در پاسخ به  استریت وال
کـه  برخاسـته  بنیان ارزشی و معرفتی و نوع خاصی از امریکایی بـودن و از رونـدهایی   

و تأکید بر منافع جامعه کوچـک و   ،نها کردن جامعه بزرگی از امریکا و جهانمنجر به م
در واقع نهضت . شود درصدي تعبیر می به عنوان جامعه یکاز آن که امروز شده حداقلی 

 تواند در خدمت منافع اکثریت باشد که میـ  استریت ، از اشغال والاستریت اشغال وال
 یکننـده نـوع   بیـان  سـو این اعتراض از یـک  . گوید توسط یک گروه حداقل سخن می ـ
بحرانی که جریان معکـوس توجـه بـه مـردم و بـه انحصـار        ؛است »بحران دموکراسی«

را مـنعکس   اي نظام فکـري  ،این نگاه. ودش کشیدن منابع در دست گروه اقلیت تلقی می
را سـازي اسـتثناگرایانه    گرایـی، امریکـایی بـودن و امریکـایی     کند که ساختار امریکـا  می

  .کند منعکس می
هویــت معرفتــی امریکــاي ســلطه و شخصــیت امریکــاي   بیــانگر 1گرایــی امریکــا
کنـد کـه    هـایی را بیـان مـی    گرایـی در ایـن نظـام معرفتـی، ارزش     امریکا. استثناگراست

ایـن نظـام ارزشـی از روحیـه     . اسـت  یکننده منـافع زنـدگی بـراي گـروه خاصـ      تأمین
سـخن   »یکـی بـه منزلـه همـه    «و  »همه بـراي یکـی  «داري  خودخواهانه و تفکر سرمایه

درصد  99درصدي داراي ثروت  کننده جامعه یک بینی امریکایی تولید این جهان. گوید می
  .درصد ثروت امریکاست درصدي داراي یک 99امریکا و جامعه 
آمیز امریکـایی   نیز به معناي توسعه نگاه امریکایی و سیاست سلطه 2سازي امریکایی

درصـد جهـان    99فدا شدن  ،سازي جهان امریکایی معناي اقتصاديِ. بر همه جهان است
                                                             
1. Americanism  

2. Americanization  
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کند که بـر   هایی را دنبال می سازي فرایند امریکایی. براي یک درصد جمعیت امریکاست
 »منـافع گـروه خـاص امریکـا    «هنگ، سیاست و اقتصاد جهان متغیر وابسته اساس آن فر

  .است
نیز از یک ظرفیت یا چـالش در ظرفیـت فکـري، نهـادي و منـابع       1امریکایی بودن

تواند مرجع و منبع سـاختن   گوید که می فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي امریکا سخن می
در زمـره   ،هـا  اري از سـاختار هـایی کـه در بسـی    سـازي  نهـاد  ؛یا سوزاندن جهـان باشـد  

در ایـن ظرفیـت اسـتثناگرایانه    . شـود  هـاي کنتـرل امریکـا و جهـان تلقـی مـی       مکانیسم
هاي  سازمات تجارت جهانی و دیگر نهاد ،گیري نهادهاي جهانی مثل بانک جهانی شکل

معنـا   ،اقتصادي، سیاسی و فرهنگی که تحت کنترل نظام سیاسی و اقتصادي امریکاست
  .کند پیدا می

را در پیوند با اعتـراض بـه    استریت نهضت اشغال والکنیم  میدر این مقاله تالش 
گرایـی، امریکـایی بـودن و     روحیه و نظام اجتماعی و سیاسی امریکـایی کـه در امریکـا   

هـاي   توضیح دهیم تـا از ایـن طریـق ریشـه     ،کند آمیز نمود پیدا می سازي سلطه امریکایی
تـري از نهضـت    گر و همچنین تصویر دقیق سی سلطهتري از نظام اجتماعی و سیا عمیق

  .را بیان کنیمها  درصدي 99اجتماعی موسوم به اعتراض 

  استریت  پیشینه تاریخی و فکري وال
تـاریخی و   ،که محل نمادین منهتننام خیابانی است در نیویورك در محله  استریت وال

) XII: 2007( فراسـر اسـتیو  . شـود  مؤثري در اقتصاد مالی امریکا و جهان محسـوب مـی  
طـوالنی بـه قـدمت ظهـور امریکـاي جدیـد را بـراي         یتـوان تـاریخ   مـی «معتقد است 

زمانی کـه بـا    ؛گردد باز می 1600هاي  به سال تقدمت وال استری. برشمرد استریت وال
گیري قطب اقتصـادي   اما شکل ،شد گذاري می یک دیوار چوبی محدوده بریتانیایی نشانه

الکسـاندر   .)175: 2008فراسـر،  ( »سـاله دارد  عمـري دویسـت   تاسـتری  امریکا در وال
                                                             
1. Americanity  
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را موتـور شـکوه ملـی     اسـتریت  جمهور امریکا، وال وزیر خارجه اولین رئیس همیلتون
به بدترین دشمن تجـارت   استریت ولی او این روز را ندیده بود که وال داند، می امریکا

نیویورك شهري است که  ،گراز سوي دی. شود جهانی و باروت انفجار امریکا تبدیل می
آفـرین طبیعـت انسـانی     هاي تباهی محل فاضالب جفرسونقول ه ها و ب محل ناهنجاري

شود و خیلی زود در اوایل قرن نوزدهم  اي در آن دیده می کننده است که تکثرهاي خیره
مهم تبـدیل   »2شهرهاي جهانی«ها به یکی از  و بعد) 8 .، ص2008فراسر، ( 1»غول شهر«

  .شد
انجام شده که هرکدام از منظري به این بازار  استریت مطالعات زیادي در مورد وال
در تیراژهاي بسیار بـاال بـه    ها بعضی از این کتاب .اند بزرگ تجاري و جهانی نگاه کرده

به عنوان مثال . هاي انتقادي دوران ما را تأمین کند فروش رسیده تا آرزوهاي مالی و نگاه
 4لوسین رودزو  جفري لیتلتوسط  1978که در سال  3»استریت والفهم «هاي مثل  کتاب

آشـنا   اسـتریت  خواننده را با منطق تجاري و بـا روش کـار کـردن در وال    و نوشته شد
به فروش رسید و بارهـا تجدیـد چـاپ    نسخه کند، در تیراژي نزدیک به یک میلیون  می
نیز از ) 2008( 6ادوین لفورينوشته  5استریت هاي وال داستانهمچنین کتاب . ه استشد

. کنـد  را بیـان مـی   اسـتریت  هایی است که ابعاد مختلف کارکردي وال همین سنخ کتاب
گـروه دیگـري از   نیـز   استریت کارگزاران والهاي  برخاسته از تجربه هاي نویسی خاطره
پنجـاه سـال در   توان بـه کتـاب    دهد که می را تشکیل می استریت در مورد والها  نوشته

هـاي   از تألیفات بـه چـالش   برخی. اشاره کرد) 2006( 8هنري کلوزنوشته  7یتاستر وال
                                                             
1. Colossus City 

2. Global Cities 
3. Understanding Wall Street 

4. Jeffrey Little and Lucien Rhodes 
5. Wall Street Stories 

6. Edvin Lefevre 
7. Fifty Years In Wall Street 

8. Henry Clews 
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ویژه اقتصاد مالی و صـنعتی امریکـا را بـه نقـد و بررسـی       توجه کرده و به استریت وال
  .هاست اي از این نوع پژوهش نمونه )2009( 1ریچارد گولدبرگکار  .گرفته است

 استریت و نهضت اشغال وال ها و اعتراض استریت کند وال مقاله حاضر تالش می
تري برگرداند و آن را در چهارچوب یک نظام فکري مورد بررسی  هاي جدي را به بنیان
  .قرار دهد

 2»کـاخ امریکـا   رؤیـاي «بـه   استریت در کتاب دیگري از وال) 2008( استیو فراسر
اص اسـت کـه   یک خیابان خ ؛یک خیابان نیست استریت گوید وال او می. کند تعبیر می

. بـا پـول و قـدرت مطـرح نشـده اسـت      ایـن انـدازه   در جهـان بـه    يهیچ مکان دیگـر 
هـاي   هاي بزرگ، قدرت مالی، حرص ها، تجارت براي پولداراست مکانی  استریت وال«

طئــه جنسـی و اخالقـی، تو   يهـا، فحشـا   ییبـاال  هـاي مـالی، رژه طبقـه    کودکانـه، دزدي 
ها، قـرن امریکـا، سـرزمین     هاي احمق ورچرانیها، س داري یهود و آنگلوساکسون سرمایه
از نظـر او همـواره دیـوار    ). 3 .ص ،2008فراسـر،  ( »الـدین و معـامالت پـر سـود     عالء

. ، ص2008فراسـر،  (انداخته اسـت   و مردم امریکا فاصله می استریت ضخیمی بین وال
175.(  

صـدها نفـر از    هـاي  با اعتراض 2011در هفده سپتامبر  استریت نهضت اشغال وال
سرعت بـه یـک نهضـت     فعاالن اجتماعی در کنار بازار معامالت نیویورك آغاز شد و به

اشــغال «رســد تعبیــر  بــه نظــر مــی. عمــومی در امریکــا و سراســر جهــان تبــدیل شــد
سازي  گرفته شده و به نوعی شبیه »فلسطین اشغالی«مفهومی است که از  3»استریت وال

پـرچم اشـغال   . سـت ها لسـطین توسـط صهیونیسـت   بـه اشـغال ف   اسـتریت  اشغال وال
هـاي   سپتامبر به دست معترضان قرار گرفت، اعتـراض بـه ریشـه    17که از  استریت وال

البتـه ایـن نهضـت    . با صهیونیسم اسـت  دپیون هاي سیاسی و اقتصادي در انحصارگرایی
                                                             
1. Richard Goldberg 
2. America's Dream Palace  

3. Occupy Wall Street (OWS) 
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شـود ولـی ریشـه و     محسـوب مـی   يپدیده جدید ،نوع و گستردگیاز لحاظ اجتماعی 
 1اسـکات رینالـدز نلسـون   . انـد  برشـمرده تري در خود امریکا نیز براي آن  قدیمیمشابه 

اتحادیـه  ) 1894(اواخر قـرن نـوزدهم    هاي این نهضت اجتماعی را به اعتراض) 2011(
و تشـبیه  گشـیکا  یدر نزدیکـ  2پـولمن پـاالس کـار   خطوط راه آهن امریکا علیه شرکت 

نه در ماهیت و نه در گسـتردگی مشـابه قبلـی     استریت البته نهضت اشغال وال. کند می
صرفاً اعتـراض بـه نظـام    ) 2012( 3بن بروکاتوماهیت این نهضت را کسانی مثل . ندارد

شـده   هـاي طـرح   اند ولی از ماهیت این نهضـت، شـعارها و اندیشـه    مالی امریکا دانسته
مهمـی از آن   عدالتی است که ابعـاد  نظام بیا مخالفت بنوعی  ،آید که این اعتراض می بر

هـاي سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی      بعد اقتصادي دارد و ابعاد دیگر آن شامل تبعـیض 
  .است

آغـاز  بـا نـام   تري دارد کـه   هاي جدي ریشه استریت مسئله اعتراض نسبت به وال
، 4و بـراد اسـتریت   اسـتریت  در گوشـه وال . عصر ترور نیز از آن سخن گفته شده است

 92( 1920سـپتامبر   16در . قربانیان ترور نصـب شـده اسـت    اي از ین منهتن، یادوارهیپا
اي در  گونـه  اعتـراض تـرور   )اسـتریت  سال و یک روز قبل از آغاز نهضت اشـغال وال 

قتل رسیدند و صدها نفر زخمی شـدند  ه نفر ب 38شکل گرفت که طی آن  استریت وال
وقلـو در یـازده   هـاي د  و انفجار بـرج  1995گذاري اوکالهاما در سال  که تا قبل از بمب

اینکـه  . شـود  ، بدترین فاجعه انفجار و ترور در تاریخ امریکا محسوب می2001سپتامبر 
اي بود که بـه   ه بحث رسانهحچه کسی و چرا این کار را انجام داد، موضوع هزاران صف

داده شد و افراد خاصی متهم شناخته شـدند   نسبتمنابع دولتی روسیه، ایتالیا و لهستان 
  ).2009گییج، (

                                                             
1. Scott Reynolds Nelson 

2. Pullman Palace Car Company 
3. Ben Brucato 

4. Broad Street 
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 ازهمچون نهضت یهودیان ضـد صهیونیسـت، نمـادي اسـت      استریت والاشغال 
 صهیونیسـم ض جامعه یهود علیـه  ایا اعتر ؛علیه امریکاي سلطه ،اعتراض امریکاي مردم

امریکاگرایی  ،هبا این نگا. دنیاي جدیدي که در آن عدالت جهانی برقرار شودبراي ایجاد 
سازي و امریکایی بودن پیوستار یک معناي واحد است که معنـاي   امریکاییدنبال ایجاد 

زیرسـاخت   .اسـت منتهی بـه جـذب منـافع اقلیـت      لیبرالیسمآن خودمحوري و  بنیادین
کننده نگاهی است که همه مسیر زندگی را منهاي خدا فـرض   منعکس ،معرفتی این نگاه

اگـر  . کنـد  را ترسیم می »خود خدایی« ینوع ،آمیز آن هاي سلطه باوري کرده است و خود
بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا امریکا تبدیل به امریکاي سلطه و ظلم شـده و  

توانیم مسیر معکوس آینده جهـان   تبدیل شده، می صهیونیسمچرا یهود به نظام سرطانی 
داري، محصول نه گفتن  ي نظام سرمایهامریکا. هاي تاریخ را دنبال کنیم و مسیر بازگشت

سـکوالر کـه یکـی از     الئیـک و  مدرنیسـم . هاي الهی است به دین و دور شدن از سنت
یا به صورت ناخودآگاه گرفتار انکـار توحیـد، نبـوت و    ، تولیدات آن امریکاگرایی است

معاد شده یا در عمل و به صورت خودآگاه دین را به گوشه کلیسـا فرسـتاده و عرصـه    
معناي . است منهاي دین، فرهنگ منهاي دین و اقتصاد منهاي دین را دنبال کرده استسی

ها ظهور سیاسـت فاسـد، فرهنـگ فاسـد و اقتصـاد فاسـد اسـت کـه          عملی این حذف
قـدرت  «کنـد و تفکـر    ترین امر الهی یعنی عدالت را از جریان زندگی حذف مـی  بنیادي
و همچنـین نگـاه    2»یـا بایـد بمیریـد    یـد ییـا بـا ما  «و دکتـرین   »1کننده حق است تعریف

درصـد   99خودخواهانه نسبت به منافع فردي، گروهی و شرکتی که منجر به فدا کردن 
هاي سلطه برخاسته از تفکر  در واقع ریشه. آورد براي یک درصد شده است را فراهم می

کسی که بـه امـر متعـالی و    . باشد می »3من خداي بزرگ شما هستم«شیطانی و فرعونی 
غـرور و اسـتکبار را از جـنس طـاغوت شـیطانی       ،جود متعالی خدا باور داشته باشـد و

                                                             
1. The Might is the Right 
2. either you are with us, or you should die 

  .)24آیه : سوره نازعات(انا ربکم االعلی . 3
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داند و از هر نوع تسلط بر دیگري که منجر به ضایع کردن حقوق آنهـا شـود پرهیـز     می
طاغوت ریشه در طاغوت نفس و فراموش کردن خدا و بازگشت  ،بر این اساس. کند می
  .نیازمند درك ماهیت طاغوت است ،لطهدرك دقیق طبیعت استکبار و س. خدا دارد از

به عنوان نمـاد نظـام ناعادالنـه     استریت در میان شعارهاي نهضت معترضان به وال
ررنگ است به صورت برجسته و پ »1انقالب در جهان ،تنها راه حل«داري، شعار  سرمایه

گیري جهـان   صنعت ارتباطات و شکلهمزمان واقعیت این است که ظهور . شد دیده می
تر  جهان را محکم ۀپیوست هم ند و بهم نظام پیوندهايجازي به عنوان جهان دوم زندگی، م

مسـتلزم   ،گرایانـه  مبتنی بر نگرش الهی و عدالت برخورداري از جهان سالمِ. استکرده 
این انقالب در جهان نیازمند بازگشت بـه  . ت مدیریت نظام جهانی استانقالب در کلی

هـا و   نگـرش  کـردن  »سـکوالر  غیـر «هاي الهی و تعریف مجدد جهـان مبتنـی بـر     بنیان
اگرچه از یک سردرگمی در نگرش برخـوردار   استریت نهضت اشغال وال. روندهاست

رد ولی آغازي است هاي بنیادین ندا گیري مشخصی در خواسته است و شفافیت و جهت
توانـد   داري امریکا که می آمیز نظام سرمایه هاي سلطه براي نه گفتن به نگرش و سیاست

داري بـه   فـرار از نظـام سـرمایه   گرنه الهی را دنبال کند و ۀگرایان هاي عدالت گیري سمت
  .شدراه حل سازنده و ماندگاري نخواهد منجر به ناکجاآباد، 
 را استریت وال ،خود در مورد تاریخ 2007سال اب کتاز در فصل ششم فراسر اگر 

در دیدار بـا دانشـجویان    1358آبان  13نام گذاشت، امام خمینی در  2»شیطان بزرگ«را 
هاي استکباري، شیطان بزرگ لقب  النه جاسوسی، امریکا را در میان قدرت ةکنند تسخیر

هـاي   لـی در رونـد  شـد و  هـا ذکـر مـی    این عنوان زمـانی بـراي امریکـا در داسـتان    . داد
  .ه استجویانه تبدیل به یک واقعیت جدي شد سلطه

ترین بورس جهان است که سهم محوري در کـل   محل استقرار بزرگ استریت وال
نمـاد نظـام    اسـتریت  تـوان گفـت وال   به عبـارتی مـی  . تبادالت مالی بورس جهان دارد

                                                             
1. The Only Solution is World Revolution  

2. Great Satan  
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بخـش   توسـعه و سـلطه مـالیِ    ،قدرت سـرمایه با استفاده از داري امریکاست که  سرمایه
نزدیک به یک چهارم درآمد کـل مـردم    استریت وال. کند کوچکی از جهان را تأمین می

درصـد منـافع مالیـاتی     10که فقط  کند و این در حالی است شهر نیویورك را تأمین می
نهضــت اشــغال ). 2008مــک گــیهن، (شــود  اســتریت تــأمین مــی شــهر از طریــق وال

ایـن  . داري و نـابرابري اجتمـاعی در امریکاسـت    ه نظام سـرمایه اعتراض ب استریت وال
حرکت اقتصادي  یکاگرچه اعتراضی است به وضعیت اقتصادي در امریکا ولی  جنبش

اعتراض به وضعیت غالبی کـه   ؛صرف نیست بلکه یک حرکت سیاسی و فرهنگی است
را  لاز واژه اشغااستفاده ) 2012( 1پسیفیسی واگنر رابین. در امریکا به وجود آمده است

او معتقد اسـت ایـن تعبیـر نـوعی     . داند می »مکان کردن دیگران گرفتن یک مکان و بی«
امریکا و به نوعی یادآور  ایاالت متحدهارتباط دادن بین مسائل داخلی و مسائل خارجی 

تـرین   رنده مسـتقیم االبته از نظر نگ. امریکاست 2008سپتامبر و بحران اقتصادي سال  11
. ها با اشغالگران صهیونیست اسـت  درصد 99ارتباط دادن بین تجاوز  ،این مفهوم ارتباط

هـاي اشـغالی    شده، نوعی تعریض اسـت بـه سـرزمین    اشغال استریت لذا منظور از وال
ایـن  . انـد  یک سرزمین را از خانه و آشیانه خود بیرون کـرده  فلسطین که صاحبان اصلیِ

گـري امـوال مـردم توسـط      اشـغال محکومیت سازي  نوعی نماد ،نهضت نیز با این تعبیر
المللی امریکاست که منجـر بـه ظلـم     هاي بین هاي جامعه امریکا و سیاست درصدي یک

  .شود فراگیر جهانی می
بــدون داشــتن تصــویري کــالن از امریکــا و  اســتریت فهــم نهضــت اشــغال وال

کالنـی  هاي  به پرسششود  ش میدر این مقاله تال. پذیر نیست گرایی امریکا امکان قدرت
اینکه چه تصویر کلی از قدرت در جهان وجود دارد؟ چرا امریکـاي   پرداخته شود مانند

از امریکـاي   اي شناسـی  سلطه در سطح ملـی و جهـانی بـه وجـود آمـد؟ چـه معرفـت       
هایی را ایجاد کـرده تـا    توان ارائه کرد؟ امریکاي یک درصد چه ظرفیت درصدي می یک

                                                             
1. Robin Wagner-Pacifici 
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هایی  درصد مردم امریکا سلطه داشته باشد؟ امریکاي یک درصد چه فرایند 99بتواند بر 
  را ایجاد کرده است؟

هـم در   اسـتریت  و کـارگزاران و مـدیران وال   اسـتریت  باید توجه داشت که وال
عرصه بازنمایی شده فرهنگی امریکا و هم در تلقی نظام تجاري، از جایگاه مهم و طبقه 

و عقایـد   هـا  کننـده ارزش  د که از یک سـو منتقـل  نشو یباالي فرهنگ امریکا محسوب م
کند  را منعکس می 1»خودمحورفردگراي  منافع« دموکراتیک است و از سوي دیگر نوعی

جریان گردش مالی آن را  ،استریت این فضاي فرهنگی نسبت به وال). 2004، 2جوبرگ(
جامعـه   بخشید و فضاي گردش اقتصادي را هم در سطح فرهنگ عمومی مشروعیت می

کـه در نهضـت اشـغال     يبینـی جدیـد   روشن. کرد المللی تسهیل می و هم در سطح بین
مردم امریکا بـود و   ةشد اتفاق افتاد، حرکتی باالتر از سطح فرهنگ عمومی استریت وال

شد که محصول آگاهی و کاهش  یک نوع برش زدن به هنجارهاي عمومی محسوب می
  .شود شده تلقی می هاي هنجاري عصبیت

  گرایی جدید امریکا در جهان دوم قدرت
امریکـا بـا   . گیرد زندگی را در بر می هاي جهان دوم، جهان مجازي است که همه عرصه

اعم از قدرت سـخت کـه در قـدرت نظـامی نمـود پیـدا        »تکنولوژي قدرت«استفاده از 
هـا و   قدرت نرم در صنعت هالیوود و صنعت موسیقی و صنعت انـواع بـازي   کند و می

  .یابد و بروز میتجسم  ،آمیز مجازي ها و امروز صنعت سلطه یسرگرم
با تولد فضاي مجازي و مدیریت این فضـا توسـط نهادهـاي خصوصـی و دولتـی      

سـطح  «توان از آن به  امریکا، ظرفیت جدیدي براي قدرت امریکایی به وجود آمد که می
قدرت از ظرفیـت   سطح دوم. کردریاضی تعبیر  تنهای ا توان متمایل به بیی »دوم قدرت

هاي کالن ایـن فضـا در    توان از قابلیت در سطح کالن می. کالن و خرد برخوردار است
                                                             
1. Individualistic Self-Centred Interests 

2. Sjoberg  
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کلیت ساختار قدرت و رفتار و توان تکثیر عناصر قدرت صحبت کرد و در سطح خـرد  
سـطح سـومی نیـز    . تک کاربران اینترنت سخن گفت از ظرفیت ارتباطی این فضا با تک
ادغام متغیرهاي کالن و خـرد اسـت کـه در یـک تعامـل       قابل تعریف است و آن سطح

  .سازد هاي کالن را با متغیرهاي خرد مرتبط می ماتریسی فرا متغیر
نهایـت   امکان افزایش قدرت در سطحی متمایل به بی ةکنند تصاعد مجازي منعکس

سـازي   قـدرت کوچـک   ةکننـد  است و نانو مجازیـت مـنعکس  ) تصاعد مجازي قدرت(
  .نهایت است ر سطح متمایل به بیهاي جهان د پدیده

گرایانـه را در جهـان بـاال     ضریب و توان قدرت و مدیریت قـدرت عامل دومی که 
سازي  نانو تکنولوژي صنعت کوچک. »نانو مجازیت«ظهور مفهومی است به نام  ،برد می

سـازي   یک نانو مجازیت یعنی کوچک. یک نانومتر یک میلیاردم متر است. هاست پدیده
کوچک کند کـه   قدري بهاگر یک نظام قدرت بتواند جهان را . نهایت جهان متمایل به بی

 و ،دهـی  امکان مدیریت باالي تخریب و جهتآنگاه  ،بیاورد اش دستگاه رایانهزیر موس 
این قدرتی است که در ایـن محـیط   . شود جهان در سطح وسیعی فراهم می امکان تغییر

بـه عنـوان مثـال گوگـل      .وجود ندارد آن ولی در محیط فیزیکی امکانپذیر است  امکان
شده در محیط مجـازي و بـه انحصـار     هاي تولید یرایش همه دادهوسازي و  امکان ذخیره

ان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     وجـوي اطالعـات جهـ    درصد جست 65کشیدن 
  ).1389عاملی، (

ها باالتر و قدرتمندتر  وود فرسنگ پدیده وبی. است 1»وبی وود«پدیده سوم قدرتی، 
هالیوود عرصه قدرت سینماست ولی وبی وود عرصه قـدرت  . دارد می از هالیوود گام بر

اي مجازي در امروز فض. همه ابعاد زندگی با سبک زندگی امریکاي در فضاي دوم است
قدرت این . فضاي زندگی را به خود اختصاص داده استدرصد  85ها  بعضی از عرصه

لـذا بـا    ؛گیرد محیط، فضاي قدرتی بسیار بزرگی است که همه ابعاد زندگی را در بر می

                                                             
1. Webewood  
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تـوان   می. ها مواجه شده است فضایی شدن همه ظرفیت توجه به این دیدگاه، جهان با دو
خیـر ظرفیـت   و  انـد  برخـوردار شـده   یو شر از ظرفیت مضـاعف گفت که خیر  طور این

که در همه است مضاعف قدرت و سلطه که داراي این جهان . پیدا کرده است یمضاعف
 أمنشـ  ،پـردازد  هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی به تحمیل سـلطه و قـدرت مـی    عرصه

ــب  ــد و تخری ــ   مشــکالت و تهدی ــی طبیع ــاعی و حت ــانی، اجتم ــزرگ انس ــاي ب و  یه
در چنـین فضـایی ظهـور پیـدا      اسـتریت  والاشـغال  نهضت . شده است یمحیط زیست

اعتراض بـه سـلطه   بلکه  ؛ساده به سلطه اقتصادي نیست یاعتراض ،این اعتراض. کند می
 .درصدي است 99درصد علیه جامعه  مدارانه جامعه یک قدرت

  کشف امریکا یا اشغال امریکا: امریکاي سلطه
ح ملی و جهانی به وجود آمد؟ براي پاسخ بـه ایـن پرسـش    چرا امریکاي سلطه در سط

کـاربرد واژة  . بازگردیم کریستف کلمبگیري امریکا و بحث اکتشاف  باید به آغاز شکل
دنبـال یـافتن    کریستف کلمب کـه بـه  . کشف در مورد این سرزمین حرف عجیبی است

د، بـه ایـن   گمـان رسـیدن بـه مقصـ     راهی جدید براي رسیدن به آسیا بود، نادانسته بـه 
اکتشـاف   وگرنـه هـا یافـت    سرزمین وارد شد و آنجا را سرزمین مناسبی بـراي اروپـایی  

ها نفر مـردم بـومی    که کلمب به امریکا رسید، میلیون زمانی. خاصی صورت نگرفته بود
کنیم بـراي ایـن    صحبت می استریت اگر امروز از تسخیر وال. کردند در آنجا زندگی می

بنابراین روحیۀ مردم  ؛است که این سلطه آن زمان در مورد مردم بومی امریکا اتفاق افتاد
درصدي متعلق به امروز امریکا نیست بلکه متعلق به همان روزي است که امریکا را  یک

ر به به اصطالح کشف کردند؛ اما این در واقع اشغال امریکا بود نه کشف امریکا که منج
درصـدي   چند قرن است که ایـن جامعـۀ یـک   . هاي بسیار براي بومیان امریکا شد اذیت

ها از طریـق بازنمـایی و    وجود دارد؛ با همین روحیۀ سلطه و اشغال و تغییر در واقعیت
هـاي   گرایانه از واقعیت تـاریخ و واقعیـت   ها بر اساس تفسیرهاي قدرت بازسازي پدیده

  .ک درصدي وارث امریکاي جنگ و کشتار جمعی استبنابراین امریکاي ی. موجود
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کشوري که امریکا نام گرفـت  . گردد امریکاي سلطه به چگونگی تولد امریکا بر می
ها به  هاي واگیردار که توسط اروپایی با کشتار امریکاییان بومی از طریق جنگ و بیماري

اد و ارقـام  اعـد . بومیان منتقل و موجب مرگ تعداد زیـادي شـدند، متولـد شـده اسـت     
امروز از آن جمعیت بومی امریکا که تا باالي  ،متفاوت است ولی چیزي که معلوم است

، 1کاساس بارتولومیو. یک جامعۀ دو میلیونی باقی مانده است ،شده گفتهمیلیون هم  100
هـاي   کند که بـین سـال   نگار اسپانیایی تنها در یک مورد چنین عنوان می کشیش و تاریخ

بیش از سه میلیون بومی در اثر جنگ، بردگی و کار در معادن در جزیرة  1508تا  1494
 ،هاي دیگر ظلم کند از اینکه به ملت پیشامریکا ). 2003زین، (جان باختند  2هیسپانیوال

به میزبانان خودش که جامعۀ بومیان امریکا بودند، ظلم کرده و این داسـتان ادامـه پیـدا    
و ایـن  موجـود نیسـت   ست امریکا شواهد آبرومندي متأسفانه در تاریخ سیا. کرده است
مستقیم درگیر کشتار و جنگ بوده و این درگیري تـا بـه    صورت مستقیم یا غیر کشور به

با کشتار مردم بومی کار خود را آغـاز   ،امریکا از همان آغاز. امروز ادامه پیدا کرده است
و عراق رسیده و هنوز هم این  کرد و ادامۀ آن به هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام، افغانستان
شود و مثل اینکه افتخاري براي  طبل جنگ خیلی محکم است و مرتب بر آن نواخته می

مداران امریکاست که همواره قدرت خود را به رخ مردم جهان بکشند کـه ایـن    سیاست
در  :توان برشمرد هاي متعددي را در این مورد می نمونه. طبل جنگ آماده عملیات است

ها از  شیما و ناکازاکی دو انفجار مرگبار اتمی حادث شد و همچنان با گذشت سالهیرو
انفجار ناشی از اولین بمـب اتـم   . هستند عبشده مردم در رنج و ت مواد شیمیایی استفاده

بود که واقعـۀ دهشـتناکی از    TNT تن 12500، در هیروشیما معادل 1945آگوست  6در 
 مایـل مربـع بـه    5در این انفجار مساحتی حـدود  . تخریب و رنج انسانی را موجب شد

هزار نفـر دیگـر مـدتی     40هزار نفر در دم و  100تا  80طور کامل معدوم شد و حدود 
هزار نفر رسید که دچار مرگ آنی  230مجموع کشتگان این انفجار به . بعد کشته شدند

                                                             
1. Bartolome De La Casas 

2. Hispaniola 
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 9 بمـب دیگـري کـه در   . یا مرگ ناشی از جراحات و اثرات بمـب اتمـی شـده بودنـد    
هرینـگ،  (هزار نفر انجامیـد   40تا  35آگوست در ناکازاکی فرود آمد نیز به کشته شدن 

ها نفر محکـوم بـه جنـگ،     میلیون 1975تا  1959هاي  در جنگ ویتنام بین سال). 2008
یکی از فعاالن ضد نژادپرسـتی، ضـد    1هایدن تامبه اعتقاد . کشته، زخمی و آواره شدند

هـاي امریکـایی در ویتنـام     افکـن  جنگ ویتنام و ضد نابرابري اقتصادي در امریکا، بمـب 
فردي که در پی یافتن ـ کردند که توسط کلمب   همان سنت امپریالیسم غربی را پیاده می

بـه   پوسـتان  کشی و کشتار جمعی سرخ هاي نسل آغاز شده بود و همان جنگ ـ  آسیا بود
سابقه  هاي امریکا را در تاریخ بشر بی هایدن بمباران. هاي هندوچین نیز کشیده شد جنگ
نقل  به(کند  یرنظامی معرفی میغها بر روي اهداف  داند و آنها را متمرکزترین بمباران می

  ).1996از وایت، 
هـاي انسـانی را    بـار در موقعیـت   یکی از عناصر تراژیک و مصـیبت ) 1962( نیبور

 بـه . کنـد  داند که بشر با انتخابی آگاهانه براي دستیبابی به خیر اقدام به شر می ی میزمان
نظر وي اگر انسان یا ملتی با دلیلی موجه و پسندیده شري را انجام دهد و براي انجـام  

 ؛بـاري کـرده اسـت    انتخاب فجیع و مصیبت ،مسئولیتی بزرگ خود را به گناه آلوده کند
عنوان ابزار دستیابی به صلح و یـا   بمب و تخریب از نوع اتمی بهبنابراین تهدید کاربرد 

چنـین  کنـد کـه    عنوان مـی  نیبور ،با ارائۀ این مثال. است یحفاظت از آن انتخاب فجیع
شـده را   شـده، تبعـیض   تبعیض«گویند  می. آمیزد تراژدي شرافت را با گناه درمیکشوري 
توانـد   را پشت سر گذاشته، مـی سال جنگ تحمیلی هشت ملت ایران که . »کند درك می

شـرایط زنـدگی    ،در جنـگ . مردم فیلیپین و ویتنام را درك کنـد کـه جنـگ یعنـی چـه     
در جنگ شرایط فشار است؛ شرایطی که بین کـودك،  . وجه شرایط مناسبی نیست هیچ به

  .شود پیر و یک نظامی تفاوتی قائل نمی
. اي و نمادین است ستعارها يتعبیر ،درصد 99البته استفاده از عبارات یک درصد و 

                                                             
1. Tom Hayden 
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. کننـد  ولی به هر حال این جامعۀ کوچک به نوعی جامعۀ بزرگ امریکا را بازنمایی مـی 
بسـیار خودخواهانـه و ظالمانـه     اي هجامعـۀ یهـود را در چهـر    صهیونیسمطور که  همان

بازنمایی نموده، امریکاي کوچک کـه نمـاد ظلـم، جنـگ و تـوحش در جهـان اسـت،        
  .از همۀ مردم امریکا است يبازنمایی فراگیر

  گرایی شناختی امریکا ـ امریکا ابعاد معرفت
هـا پایـه نهادهـاي اجتمـاعی و      هـا و معرفـت   بینی باید به این امر توجه داشت که جهان

با نگاهی مارکسیستی بر ایـن   والرشتاینبه عنوان مثال . گذارند هاي اجتماعی را می رفتار
، جهـان  بنـدي طبقـاتیِ   تقسیمدیدن داري نتیجه جهانی  کند که نظام سرمایه معنا تأکید می

ــت    ــون اس ــز و پیرام ــین مرک ــتاین،  (ب ــل از گلداش ــه نق ــاي   ؛)32: 1389ب ــذا نهاده ل
 نخسـت منجر به سلطه گروه اقلیت بر اکثریت را در درجـه   يها گرایانه و برنامه انحصار

در پاسـخ بـه ایـن     .باید در معرفت و اندیشه امریکایی متعلق به گروه اقلیت دنبال کـرد 
درصدي حاکم است باید گفت تفکر استثناگرایی  پرسش که چه معرفتی بر امریکاي یک

هاي  تفکري که خود را از بسیاري از قاعده ؛درصدي حاکم است بر اندیشۀ امریکاي یک
درصـد یـا جامعـۀ بزرگـی از      99این استثناگرایی در درجـۀ اول  . کند رفتاري استثنا می
اي بـر   کننده ج از امریکا را در بر گرفته و در درجۀ بعدي آثار تخریبجامعۀ جهانی خار

این دیدگاه بر اقتضائات قـدرت تأکیـد دارد و معتقـد    . اکثریت مردم امریکا داشته است
و مؤلفۀ قدرت تابعی از پـول، قـدرت سیاسـی و     »داري حق داري  هرچه قدرت«است 

بینـی خودخواهانـه و از    یک جهـان  این تفکري است که از. شود قدرت امنیتی تلقی می
همـه   ،درصـدي  در تفکـر یـک  . قیمتی برخوردار است یک روحیۀ حذف دیگران به هر

ایـن منطـق، منطقـی    . شوند؛ یعنی یک نفر بماند و همه از دنیا برونـد  براي یکی فدا می
شـده و از تفکـر جمعیـت     عنوان یک ایدئولوژي نهادینه است که در آن امریکاگرایی به

اي از حـق و حقـوق    کند کـه تفسـیر خودخواهانـه    ز رهبران امریکا حکایت میخاصی ا
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نقل از وایـت،   به( 1هارتزنویسانی از جمله  تاریخ. کنند زندگی با تکیه بر قدرت ارائه می
کنند که نبود سابقۀ فئـودالی در   ، معتقد به فرضیۀ فریب هستند و چنین عنوان می)1996

نوعی فردگرایـی مبتنـی بـر آسـایش      رها کرده و منجر بهامریکا، آن را از قیود مختلفی 
اند که  ها طوري تعلیم دیده امریکایی. پرستی وجود ندارد فردي شده؛ موردي که در میهن

اي متفاوت است و آنچه بـراي ملـل دیگـر روي داده هرگـز در      باور کنند امریکا پدیده
از بـاور اسـتثناگرایی وجـود     اما در واقع انتظاراتی که. مورد آنها مصداق نخواهد داشت

. داشت با وقوع حوادثی از جمله جنگ ویتنام به سـردرگمی و بهـت آنـان منجـر شـد     
هارتز، نتیجۀ افزایش بدنامی و نارضایتی مردم از ورود امریکا به جنگ ویتنام را در این 

ها متوجه شـدند کـه ملتشـان دیگـر از درس و تعلیمـی       امریکاییبسیاري از بیند که  می
  ).1996به نقل از وایت، ( مند نیست ، بهره)نند آنچه قبالً آموزش دیده بودندما(

طلـب را تشـکیل    پایۀ امریکاي سلطه »یا بپیوندید یا بمیرید سیاست«از همان آغاز، 
این سیاست مربـوط  . شد تکرار می »یا بپیوندید یا بمیرید«داد و در جنگ با بومیان تفکر 

 ةروند تغییریابندهنوز اي قدیمی است که  ست بلکه اندیشهگر نی به امروز امریکاي سلطه
در واقـع اگرچـه امریکـا در بسـیاري از مظـاهر مـاديِ       . شـود  در آن دیده نمی اي جدي

از موفقیـت   ،پیشرفت موفق بوده امـا در بسـیاري از ابعـاد انسـانی و معنـوي پیشـرفت      
ر نظام شهروندي بـروز  ترین عناصر انسانی پیشرفت که د برخوردار نبوده و یکی از مهم

روح دموکراسـی نیـز بـه رسـمیت     . دیگري است »به حساب آوردن«کند، اصل  پیدا می
ـ  ). 2004فیلیپس، (شناختن است   هـاي  هاما به حساب نیاوردن شهروندان در همـۀ معادل

گیـري امریکـا و در نـوع تعامـل بـا       سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از همان ابتداي شکل
 اي هعنوان یک دولـت جدیـد در منطقـ    س بهیامریکا از بدو تأس. تبومیان آغاز شده اس

، با تجاوز به حقوق بومیان شکل گرفته و تا امروز که بحث استفادة ابزاري از هشد اشغال
اي پیدا کرده است، تجاوز جدي به حقوق مردم در کشـورهاي   دموکراسی دامنۀ گسترده

                                                             
1. Hartz 
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  .ادامه یافته استسوریه تازگی  بهمختلف مثل عراق، افغانستان و 
هـاي اجتمـاعی دامنـۀ     عدالتی و بحران با بی »فرهنگ مخالفت«در این میان اگرچه 

اي در جامعۀ امریکا دارد و بخش عظیمی از مردم و نخبگـان امریکـا در ظـرف     گسترده
کنند، نشانه گـرفتن   مخالفت خود را ابراز می »هاي غیردولتی سازمان«و  »نهادهاي مدنی«

داري و نظام مدیریت مالی امریکـا کـه در    عدالتی، یعنی نظام سرمایه بی مرکز اصلی این
رسـد توجـه بـه     به نظـر مـی  . تازگی شکل گرفته است کند، به نمود پیدا می استریت وال
ها و  عدالتی در نظام سیاسی و مالی امریکا، مردم و جامعۀ نخبگان را متوجه زورگویی بی

بـه   اسـتریت  مقابله بـا وال . جهان نیز نموده استظلم دولت امریکا به مردم سایر نقاط 
و شـکل  نشـده  شروع  2012و  2011هاي  سالدر  ،داري امریکا عنوان نماد نظام سرمایه

نیـز  هاي پیشین امریکا  تند مخالف دولت هاي ها و جریان بسیاري از مقابله ، بلکهنگرفته
  .دآمیز گروهی خاص بر مردم امریکا دار هاي سلطه ریشه در سیاست

مداران  در میان سخنان سیاست استریت مضرات اقتصادي و عملکرد نامطلوب وال
امریکایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مخالفت بـا آن پرداختنـد نیـز مـنعکس     

مدارانی است که نامش در لیست کسانی است  یکی از سیاست 1ترومن هري. شده است
مخالفـت   اسـتریت  آمیـز وال  نظـام سـلطه  حال بـا  ولی در عین بوده که موافق بمب اتم 

هـا و   به مخالفـت بـا حـرص و طمـع شـرکت      1937وي طی سخنانی در سال . کند می
 اسـتریت  باعث تأسف اسـت کـه وال  «: گوید شکایت از وضعیت بیکاري پرداخته و می

کارگیري بهترین مغزهاي قانون در کشـور،   توانایی کنترل تمام ثروت کشور و به باوجود
و ... جب تحویل مردانی نشده که متوجه خطرات بزرگ تمرکز کنتـرل ثـروت باشـند   مو

همچنان بهترین مغزهاي قانون را براي خـدمت بـه طمـع و منـافع شخصـی اسـتخدام       
  ).2005به نقل از همیلتون، ( »کند می

ها و آماري که به بازنمایی عقاید و افکار شهروندان امریکایی نسبت بـه   نظرسنجی

                                                             
1. Harry S. Truman 
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نسـبت بـه   عدم اطمینان و بدبینی بیانگر اند نیز  تصادي ایاالت متحده پرداختهنهادهاي اق
هایی کـه   هاي نظرسنجی یافته. است استریت این نهادها پیش از بروز جنبش اشغال وال

انجام شده، حاکی از آن است که  2004تا  2002هاي  بین سال 1توسط مراکز نظرسنجی
ها میـزان   نتایج نظرسنجی. اند سیار پایینی داشتهباور ب استریت پاسخگویان نسبت به وال

 19هـا را   درصـد، حمایـت از بانـک    17تـا   11را  اسـتریت  حمایت پاسخگویان از وال
نشـان  درصـد   13تـا   6هـاي بـزرگ تجـاري را     ها و شـرکت  درصد و حمایت از بنگاه

، پاسـخگویان معتقـد   2004هـاي هـریس در سـال     همچنین در یکی نظرسنجی. دهد می
بـیش از حـد   ) درصد 48(هاي کارگري  و اتحادیه) درصد 83(هاي بزرگ  ند شرکتبود

هـا و   کـه ایـن امـر در مـورد شـرکت      هاي دولت نفوذ و تأثیر دارند، درحالی بر سیاست
در نظرسنجی دیگري کـه در مـارس   . وکارهاي کوچک بسیار کم و مختصر است کسب
کنندگان معتقد بودند نظام سیاسی  درصد شرکت 70منتشر شد،  2نیوزویکتوسط  2003

تواند پاسخگوي نیازهاي  تحت کنترل منافع خاص و گروهی قرار دارد که نمی به قدري
نشـان داد   تـایمز  آنجلـس  لـس  2003و در نهایت نظرسـنجی سـال    ؛واقعی کشور باشد

هاي بزرگ و نحوة عملکردشان  اکثریت بزرگ و قابل توجهی به مدیران اجرایی شرکت
آنچه صحیح است، اعتماد کمی دارند و بر این باورند که میزان خطـا در ایـن    در انجام

  ).2005مائوك و اکلند، (مورد باال و گسترده است 
کـه ابـزار    CNNالمللی امریکـا نظیـر    کنندة عملکرد بین هاي توجیه در مقابل، رسانه

کننـد کـه    مـی  چنین ترویج ،کنندة سیاست خارجی و امنیتی ایاالت متحده هستند توجیه
آن سیاستی است که مورد نظر نظام مالی و سیاسی امریکا باشد؛ ولو کـامالً از   »راست«

تکنیک رایجی است کـه تبـدیل بـه     ،اي گویی در لباس رسانه دروغ. واقعیت خالی باشد
رسانه در اوج بازنمایی، زمـانی  . اي شده و این اوج تکنیک رسانه است یک حرفۀ رسانه

بتواند دروغ را آنقدر بزرگ بگوید که کسی در دروغ بـودنش تردیـد   قدرتمند است که 
                                                             

 .Harris ،CNN ،USA Today ،Gallup ،Fox News ،Bloomberg News: این مراکز عبارتند از. 1
2. Newsweek 
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پـردازش   امریکـا  هـاي  ههایی که در رسان ترین دروغ به عنوان مثال، یکی از بزرگ. نکند
اند که افراد قبـل از آمـدن بـه     ایران را سیاه کرده ةچهرقدري  به. شده دربارة ایران است
با جمهوري اسالمی ایران را نمادي از  تشوند و از آن بدتر مخالف ایران دچار هراس می

  .دانند میخواهی  دموکراسی

  امریکایی بودن و نهادهاي امریکایی
انی المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهـ  نهادهاي اقتصادي نظیر صندوق بین

)Scholte, 2011 (گـذاري و عملیـات مـالی در اختیـار امریکـا       به عنوان نهادهاي سیاست
درصـدي   منافع جامعۀ یـک که  کنند هاي امریکایی را دنبال می هستند و به نوعی سیاست

هـزار دالر از مسـیر    5المللـی بـاالي    امروز گـردش مـالی بـین   . کنند امریکا را تأمین می
خواهی قدم بگذاري به نحـوي عمـل    یعنی هرجا که می ؛گذرد نهادهاي مالی امریکا می

که دموکراسـی یعنـی فرصـت     درحالی. کنند که بقیه جاي نفس کشیدن نداشته باشند می
صحبت دادن به دیگران نه ایجاد جامعۀ الل؛ اما ایـن دموکراسـی از جنسـی اسـت کـه      

اسـتثناگرایانه سـالم    در امریکـا از نگـاه   نیزنهاد علم . گذارد صداي کسی بلند شود نمی
هـاي تفکـري را نهادینـه     نهاد علم هم حتی به نوعی اسـتانداردها و روش . نمانده است

خیزد و علم معتبر  علم مطلق است و تنها از نهادهاي علمی امریکا برمی گویی که ؛کرده
. ایـم  روشن است که اگر علم را مطلق کنیم آن را انکار کرده. صرفاً علم امریکایی است

  .طبیعتش در تغییر است علم
هـا بـر جهـان اقتصـاد      توان گفت که شرکت از سوي دیگر، با هر معیار ارزیابی می

اکثریت باالیی در ژاپن و ایاالت  ،هاي جهان ترین شرکت مسلط هستند و در میان بزرگ
شـده   بنـا بـر اطالعـات ارائـه    ). 2003نـیس،  (متحده مستقر و مشغول به فعالیت هستند 

 100، در میـان  )Scholte, 2011(، 2فایننشـال تـایمز  ، مفسر اقتصادي 1لفوو مارتینتوسط 
                                                             
1. Martin Wolf 

2. Financial Times 
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مورد شـرکت و بنگـاه    37اند،  اقتصاد برتر جهان که بر مبناي ارزش افزوده ارزیابی شده
ها  ها و بودجۀ دولت دهد در مقایسۀ دیگري که میان درآمد شرکت نیس ادامه می. هستند

هـا   مورد بـه دولـت   34ها و  بزرگ جهان به شرکتاقتصاد  100مورد از  66شده است، 
شرکت برتر جهان که بـر مبنـاي میـزان فـروش      200همچنین، در میان . اختصاص دارد
کـه   درحالی دارنددرصد کل فروش را در اختیار  39 ،ژاپنی شرکت 58اند،  ارزیابی شده
، در ابـل در مق. درصد است 28شرکت امریکایی موجود در این لیست،  59این رقم در 

شـرکت   25شـرکت از   19بندي دیگري که بر اساس ارزش بازار صـورت گرفتـه،    رتبه
طور که در ستون مربـوط   همان). 2003نیس، (اند  برتر دنیا در ایاالت متحده مستقر بوده

شود،  که دیده می هایی کنید، ضمن نوسان مالحظه می 2012به اطالعات مربوطه در سال 
تـرین سـهم را در کـل جهـان بـه خـود اختصـاص         مهم ییهاي امریکا همچنان شرکت

 يهـا  انـد و بعضـی از شـرکت    ها از بازار جهانی حذف شـده  بعضی از شرکت. دهند می
میلیـارد دالر سـرمایه در    565بـا   Appleشرکت . اند جدید پا به عرصه اقتصادي گذاشته

  .مهم جهان قرار گرفته است يها س همه شرکتأر
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  شده بر مبناي ارزش بازار بندي رتبه ؛هاي برتر جهان شرکت .1شماره جدول 

) میلیارد دالر( ارزش بازار کشور شرکت رتبه
 2012ارزش در  2002در 

 SBC Communications وجود ندارد 125 ایاالت متحده 
1 Apple 565  ایاالت متحده  
2 Exxon Mobil 400 300 ایاالت متحده  
3 Wal-Mart 247 273 ایاالت متحده  
4 Microsoft 246 327 ایاالت متحده  
5 Royal Dutch/Shell 227 190 هلند / بریتانیا  
6 China Mobile 223   چین  
7 IBM 215 179 ایاالت متحده  
8 General Electric 210 372 ایاالت متحده  
9 Chevron 209  ایاالت متحده  
10 Berkshire Hathaway 209  ایاالت متحده  
11 Johnson & Johnson 202 198 ایاالت متحده  
12 Google 188  ایاالت متحده  
13 Wells Fargo 180  ایاالت متحده  
14 Procter & Gamble 178 117 ایاالت متحده  
15 Coca-Cola 174 130 ایاالت متحده  
16 Pfizer 171 249 ایاالت متحده  
17 Philip Morris 154 113 ایاالت متحده  
18 Novartis 150 114 سوییس  
19 Oracle 144  ایاالت متحده  
20 Vodafone Group 141 127 ایاالت متحده  
21 Merck 132 131 ایاالت متحده  
22 British Petroleum 130 201 بریتانیا  
23 Verizon Communications 128 125 ایاالت متحده  
24 Intel 127 204 ایاالت متحده  
25 GlaxoSmithKline PLC 112 145 بریتانیا  
26 Total Fina Elf 104 109 فرانسه 
27 Cisco Systems 87 124 ایاالت متحده  
28 Home Depot 80 114 ایاالت متحده  
29 Citigroup 78 255 ایاالت متحده  
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) میلیارد دالر( ارزش بازار کشور شرکت رتبه
 2012ارزش در  2002در 

30 Facebook 73  ایاالت متحده  
31 NTT DoCoMo, Inc. 62 138 ژاپن  
32 American International group 54 188 ایاالت متحده  
  .2003نقل از نیس، به ، 2002فایننشال تایمز، : منبع

  سازي امریکایی ؛فرایندهاي سیاسی و اقتصادي
شـود، پیشـنهاد ایجـاد     محسـوب مـی  امریکـا  که یکی از پدران ملت  الکساندر همیلتون

پدر کاپیتالیسم امریکایی شد  و مطرح کرد و امریکا را به سمت کاپیتالیسم بردسرمایه را 
خـط سـلطه و انحصـار     ،گرایانۀ امریکاي یک درصد هاي قدرت برنامه). 2007وینیک، (

ها و روندهاي ناشـی از آن، مسـیر تـاریخ را بـه      این نگاه و برنامه. کند منابع را دنبال می
هایی  قرن بیستم شاهد کشته شدن انسان. ده استسمت توسعۀ جنگ و دشمنی پیش بر

شـده در   هـاي کشـته   برابر انسان 12و  18شدگان جنگ در قرن  برابر کشته 22بود که تا 
  ).1989گیدنز، (رسید   می 19قرن 

اي  در گذشـته . هاي ارتباط جمعی را نیز در برگرفتـه اسـت   رسانه ،روحیۀ انحصار
 نیـوز  گوگـل بزرگی بود ولـی امـروز در برابـر     خبرگزاري آسوشیتد پرس ،چندان دور نه

هـزار   40در فضاي گوگل خبري، اطالعات و اخبار . شود خبرگزاري محسوب می خرده
بنـدي خبـري در    گـذاري و رتبـه   شود و بر اساس سیاسـت  پایگاه خبري دنیا مجتمع می

بـه   بندي گوگل است که دسترسی در واقع الگوریتم رتبه. گیرد دسترس کاربران قرار می
در بررسـی سیسـتم   ). 1390عاملی، (کند  تک کاربران تأمین می اخبار جهان را براي تک

ر دفرد دولت مرکـزي   به توان بر نقش منحصر عملکرد رسانۀ ارتباط جمعی در امریکا می
هیچ رسانۀ  ،برخالف بسیاري از کشورها، دولت امریکا به جز چند استثنا. آن اشاره کرد

، 1صداي امریکابراي مثال، . نکرده و مالکیت آن را بر عهده ندارد داخلی دیگري را اداره

                                                             
1. Voice of America 
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هاي خود را بـا   المللی و متعلق به دولت فدرال است که برنامه یک ایستگاه رادیویی بین
موج کوتاه و با هدف تأثیرگذاري سیاسی و فرهنگی بـر مردمـان کشـورهاي خـارجی،     

است که با حمایت دولتـی   1ها و ستاره نوارهامورد دیگر روزنامۀ . کند تولید و پخش می
دسترسـی  هـاي مراکـز خصوصـی     هاي نظامی و پرسنل آنها که بـه روزنامـه   براي پایگاه

نـدرت از   همچنین برخالف بسیاري از کشورها، دولت امریکا بـه . شود ندارند، چاپ می
دهد که البتـه ایـن سیاسـت در     بودجۀ خود به رسانۀ ارتباط جمعی یارانه اختصاص می

در حقیقت، فلسفۀ . ها استثنا قائل شده است هاي آموزشی در رسانه مورد گسترش برنامه
رابطۀ دولت و رسانه در امریکا ریشه در سنتی امریکایی دارد که بـر اسـاس آن دولـت    
حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد و براي جلوگیري از دستکاري اخبار و اطالعات 

کننـدة   رت دولـت مرکـزي، مخاطبـان بایـد مصـرف     منظور افزایش هرچه بیشـتر قـد    به
ها از نخستین  فلسفۀ نحوة کنترل دولت بر رسانه .هاي خصوصی باشند هاي رسانه برنامه

کنگـره حـق   «گیرد که بر اسـاس آن   می ریشهالیحۀ قانون اساسی ایاالت متحده امریکا، 
طبوعـات محـدود   آزادي بیان یا آزادي م ،ندارد قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن

اي  البته این بدان معنا نیست که دولت هیچ کنترلی بـر محتـواي تولیـدات رسـانه    . »شود
هایی چون کمیسیون ارتباطات فدرال بر محتواي  ندارد بلکه براي نمونه از طریق سازمان

آنچه باید بـه خـاطر داشـت ایـن اسـت کـه       . هاي تولیدي تلویزیون نظارت دارد برنامه
محور است؛ به این معنی که  ارتباط جمعی در امریکا بازار هاي هلیت رسانکلی فعا طور به

معموالً به عنوان یک حرفۀ خصوصـی در نظـر گرفتـه شـده و بـا هـدف       ها  این فعالیت
  ).1999هیبرت، (شوند  سوددهی دایر می

دهد جریان اصلی آن به  ها در ایاالت متحده نشان می تاریخ رشد و گسترش رسانه
هـاي اخیـر قابـل     ها به ویژه در دهه ها توسط شرکت مالکیت رسانه. ستها سود شرکت

اي است که رابطۀ روشنی با قدرت  مقوله 2»رسانۀ شرکتی«افزایش تمرکز . مالحظه است
                                                             
1. Stars and Strips  

2. Corporate Media 
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هـاي بسـیار بـزرگ بـر روي      با وجود تسـلط برخـی شـرکت   . ها دارد ها و بنگاه شرکت
 يرادیـو ماننـد   »تجـاري  هاي غیـر  رسانه«هاي امریکایی و حتی با توجه به شرایط  رسانه

هاسـت، صـحبت در مـورد     اي وابسته به بودجۀ شـرکت  که به طور فزاینده 1دولتی ملی
 ،کارشـناس یـک  قدرت جاري در این عرصه بـراي کارشناسـان سـاده نیسـت و حتـی      

هاي عمومی را با صحبت در مورد مذهب  ها در نشست صحبت در مورد قدرت شرکت
نـیس،  (داننـد   امري که افراد آن را دور از ادب می ؛در یک جمع خانوادگی مقایسه کرده

2003.(  
هاي مدعی حقوق بشر و توسعۀ دموکراسـی نیـز مسـیر انحصـار      اي از جریان عده

. ر منطق امریکایی، دموکراسـی یـک ابـزار اسـت    د. کنند سیاسی و اقتصادي را دنبال می
دموکراسی امریکایی همان یک درصدي اسـت کـه   . ابزاري است که پشتش تفنگ است

در واقع هدف تأمین منـافع سیاسـی و اقتصـادي    . شود تأمین نشود، جنگ برقرار می اگر
خواهی به عنوان پوشش فرهنگی و صنعت اقنـاع افکـار عمـومی     است اما از دموکراسی

شود و اگر اهداف مورد نظر تـأمین نشـود، جنـگ و سـتیز خصـمانه امـري        ستفاده میا
  .شود گریزناپذیر تلقی می
اي بـه یکـی از    و پیش از پایان جنگ داخلی در نامه 1864در سال  آبراهام لینکلن

  :دوستانش چنین نوشته بود
. تشاید ما به جشن بنشینیم که این جنـگ ظالمانـه در حـال رسـیدن بـه انتهاسـ      «

ـ ... انبوهی از ثروت و خون بوده اسـت  ]جنگ[بهاي این  راسـتی کـه تالشـی بـراي     ه ب
آیـد،   بینم بحرانی است که پیش مـی  اي نزدیک می ، اما آنچه من در آیندهبوده جمهوري

. کنـد  کشورم بـر مـن وارد مـی    امنیتاي نسبت به  کند و رعشه بحرانی که مرا دلسرد می
سـاد در مراتـب بـاال از    فاند و دورانی از  ها بر تخت نشسته شرکت ،در نتیجۀ این جنگ

، کنـد تـر   طـوالنی  ش راسلطنتدورة تا کوشد  میپی خواهد آمد و از طریق نفوذ بر مردم 

                                                             
1. National Public Radio 
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مـن  . تا آنجا که تمام ثروت در دستان تعداد کمی انباشته شده و جمهـوري نـابود شـود   
کشـورم   امنیـت ن جنـگ، بـراي   در این لحظه بیش از هر زمـان دیگـري، حتـی در میـا    

  ).2003به نقل از نیس، ( »احساس تشویش دارم
در  »سوداگري بزرگ«و  »دولت بزرگ«کند که رابطۀ میان  ، عنوان می)2003( نیس

زمان جنگ دوم جهانی و در جریان تـالش و تکـاپوي صـنعتی کـه بـراي حمایـت از       
. بیشـتري یافتـه اسـت    هاي نظامی وجود داشت، به مراتب ارتبـاط و پیوسـتگی   فعالیت

دهد که از زمان جنگ دوم جهانی تالش شـده تـا    در جاي دیگري توضیح میهمچنین 
اي برقرار شـده و بـه امـري معمـول      پرستی امریکایی رابطه ها و حس میهن میان شرکت

تبدیل شود و چنین ذهنیتی در میان مردم شکل بگیرد که اگر در دوران استعمار، ضدیت 
ها پیش آمده یک جریان انقالبی نبوده و اگـر کسـی چنـین     درت شرکتاي با ق و مقابله

 ،که بالفاصـله پـس از جنـگ    درحالی رسد؛ به نظر میی یاوه و نامعقول نتلقی کند، سخ
تنها شش  1787ها در امریکا تقریباً به صفر رسیده بود و در سال  حضور و نقش شرکت

  .داشت هاي آن زمان در کشور وجود شرکت تجاري منهاي بانک
هـا، دموکراسـی دچـار     به نظر نیس، با وجود قدرت پابرجا و پشت پـردة شـرکت  

زند و توضیح  ها بر دولت، جنگ عراق را مثال می او در مورد نفوذ شرکت. مشکل است
دهد که دولت بوش در نطق عمومی خود براي توجیه حمله به عراق موضوع امنیت  می

کـه   درحـالی  ؛گرانی تبدیل شده بود، پیش کشیدبه یک ن 2001سپتامبر  11ملی را که از 
هـاي   نظرات و تدابیري ماننـد تغییـر رژیـم و جنـگ بازدارنـده در واقـع توسـط گـروه        

انتخابـات  از  شدند، حتی پیش تجاري حمایت می يها ساز که از جانب شرکت سیاست
  .ودبشکل گرفته  2000سال 

  بحران دموکراسی؛ فاصله بین نهادهاي قدرت و مردم امریکا: گیري نتیجه
به میزانی . پیوند نظام سیاسی با مردم تابع قانونی به نام عدالت اقتصادي و سیاسی است

از . شـود  که نظام سیاسی با عدالت فاصله بگیرد، فاصله بین دولـت و مـردم بیشـتر مـی    
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گیري بیداري جهانی شده  سوي دیگر، دو عنصر آگاهی و کاهش عصبیت، موجب شکل
 99لذا ظهور نهضت . تري به مردم ونخبگان اجتماعی داده است و عمیقتر  و دید وسیع

عـدالتی و بینـایی ناشـی از آگـاهی و      درصدها ناشی از خستگی از بی درصدها علیه یک
این آگاهی و کاهش عصبیت وقتی منجر به تغییر . رهیدن از عصبیت قومی و ملی است

وجـود سیاسـی، اقتصـادي و    هاي معرفتی و تردید نسـبت بـه نهادهـاي م    در زیرساخت
 سیاسـی و  ةشـد  هاي جاري و هنجـاري  ها و فعالیت اجتماعی و ناباوري نسبت به برنامه

سیاسـی و  ـ   نظام اجتماعی«به یک نسبت اعتمادي  بی و اقتصادي شود، جامعه با تردید
صـرفاً یـک جریـان     استریت نهضت اشغال وال، از این منظر. شود مواجه می »اقتصادي
سیاسی و ـ   هادهاي اقتصادي نیست، بلکه تقاضاي تغییر در کل نظام اجتماعیتغییر در ن

توانـد در نقطـه کمـال خـود منجـر بـه تحـول         داري امریکاست که می اقتصادي سرمایه
سـه سـطح    ،نمودار ذیـل  در. شود اي در امریکا هاي معرفتی، نهادي و برنامه زیرساخت

  .ه استدگرایی منعکس ش ثناتاس

  
گراي امریکایی همه نهادهاي اساسی مثل بـازار   درصدي سلطه از سوي دیگر جامعه یک

انعکاس اشغال آمریکا بحران دموکراسی و ظهور سلطۀ اقلیت : وال استریتنهضت اشغال 
 )گرایی اقلیت(بر اکثریت 

  هاي آمریکایی روندها و برنامه
 اي هاي خاص منتهی به استناگرایی برنامه روندها و برنامه

  آمریکایی بودن
 ایجاد نهادهاي انحصارگرا استثناگرایی نهادینه

  آمریکا گرایی
 بر برگزیده بودن اندیشه آمریکایی استثناگرایی معرفتی متکی

استثناگرایی 
 اي برنامه

استثناگرایی 
 نهادینه

استثناگرایی 
 معرفتی
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ایـن  . سازمان تجارت جهانی را در انحصار خـود گرفتـه اسـت   و بورس، بانک جهانی، 
درصـد جامعـه امریکـا محسـوب      99صرفاً به عنـوان جریـان سـلطه بـر      هنهادها امروز

 »توسعه آگاهی«. دنشو تلقی می یدرصد جامعه جهان 99، بلکه نوعی سلطه بر وندش نمی
هـاي   موجب بیداري عظیمی در جهان شده که به مرور جریـان  »کاهش الیه عصبیت«و 

درصدي با محوریـت نظـام مـالی امریکـایی توسـعه پیـدا        اعتراضی به سلطه جامعه یک
یـافتن علـت اصـلی نـابرابري و      در واقع کاوش فردي و اجتمـاعی بـراي  . خواهد کرد

عدالتی و توسعه فقر و ناتوانی در جهان افزایش پیدا کرده و امروز پنهان کردن عوامل  بی
  .دیگر کار آسانی نیست ،اصلی سلطه

برنامـه مـدیریت    ،هـاي اسـتثناگرایانه   همین نگاه استثناگرایانه و نهادسازيبه دنبال 
نیز بر مبناي نوعی فدا کردن جمعیت بزرگ سیاسی و فرهنگی امریکا و جهان  ،اقتصادي

به همـین دلیـل اسـت کـه نهضـت اشـغال       . شود براي منافع جمعیت کوچک دنبال می
اي مبتنـی بـر منـافع     هم حوزه معرفتی و ارزشی و هم انحصارگرایی برنامه استریت وال

 اگرچه فضاي رقابت عامـل . دهد مورد چالش قرار میداري را  گروه اقلیت نظام سرمایه
داري عمالً رقابت را از سطح اکثریت جامعه به  رشد است ولی قدرت نظام مالی سرمایه

سـاالري و   جریـان ضـد مـردم   نـوعی   ،توان گفت این روند کشاند و می گروه اقلیت می
دموکراسی که یک نظام مبتنـی بـر انتخابـات و مشـارکت     . شود سی محسوب می دموکرا

اثر  کمیا حداقل اً در عرصه اقتصاد ساکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور است، اساس
طور که گفته شد، بنیان تفکر امریکایی که منجر به نادیده گرفتن ملت امریکا  همان .است

در واقـع   و» یی امریکـای یجامعـه اسـتثنا  «شود، نگاه استثناگرایانه  و سایر ملل جهان می
 ع گـروه خـاص و  این نگاه صرفاً مبتنی بر جـذب منـاف  . درصدي است همان جامعه یک

منابع مالی هاي مالی است که منجر به عدم توزیع عادالنه  جذب درآمد از طریق سرمایه
این نوع استثناگرایی که منجر به نادیده گـرفتن اکثریـت مـردم     ۀریش. شود در جهان می

شـود، دور شـدن از خداونـد و تفکـر الهـی       آن اکثریت مردم جهان می در پیامریکا و 
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بر احتـرام بـه فـرد، جامعـه و طبیعـت بـه صـورت فراگیـر و بـدون          تفکر الهی . است
تفکـر الهـی بـر اصـل     . ی، طبقاتی، نژادي و جغرافیایی اسـت یتهاي سنی، جنس بندي مرز

کند و بنیان همه احکام فردي و  تأکید می یهاي زندگ عدالت به عنوان مرجع اصلی روند
ازهـاي اساسـی مثـل غـذا، مسـکن،      ویژه در قلمرو نی اجتماعی بر توزیع عادالنه منابع به

  .امنیت، انرژي و تأمین سالمت متکی است
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