جىبص اضغال َال استریت
هْد رؼیؼ اػتزاؾبت تْػٍای کَ ػّ سبل پیص اس ایتبلیب آغبس ّ ثَ
ایسلٌؼ ،پزتمبل ،اًگلیس ّ اسپبًیب گستزش یبفت ،ػر هضلی ػر ًشػیکی
ّال استزیت ًیْیْرک « هیؼاى تضزیز » ػیگزی را گطْػ ّ طی سَ ُفتَ ثَ
ثیص اس ثیست ّ پٌذ ایبلت ػر اهزیکب ثسط پیؼا کزػ .رّس  ۱۷سپتبهجز صزکت
آغبس ضؼ ّ طی چٌؼ رّس گزٍّ ُب ّ سبسهبى ُبی ػهکزاتیک ،طزفؼار هضیط
سیست ،ؾؼ سزهبیؼاری ،رّضٌفکزی ،کبرگزی ّ صتی هذُجی طزفؼار
ػؼالت ػر آى هضل تزوغ کزػًؼ ّ ػر ُوکبری ثب یکؼیگز عْاست ُبی ثز صك
عْػ را فزیبػ سػًؼ ّ ػلیَ استجؼاػ تزاست ُبی هبلی ،ثبًک ُب ّ ػّلتوزػاى
فبسؼ ػر رسبًَ ُبی هستمل ّ هتزلی ثَ افطبگزی پزػاعتٌؼ .آیب رِبى ػر
ُن ریغتَ است یب رٌجطی رِبًی هیرّػ تب فػل رؼیؼی را ػر هٌبسجبت
ثیي ربهؼَ ی هؼًی ّ سیبستگذاراى ثیگبًَ ثب آى ثگطبیؼ؟
صزکتُبی اػتزاؾی ػلیَ ًظبم سزهبیَ ػاری ّ سیستن ثبًکی رِبى
اس یک سْ ّ اػتزاؾبت ّ اًمالثبت ػر کطْرُبی ػیکتبتْری ًظیز تًْس ،هػز،
لیجی ّ ...هطؼل اهیؼی را ثز افزّعتَ کَ ُناکٌْى ػر اغلت ًمبط رِبى ػر
گطت ّ گذار است ّ سیز پبی پبسؼاراى ثی للت ّ ثی رّس سزهبیَ را ػاؽ
هی کٌؼ .رٌجص اضغبل ّال استزیت ایي هطؼل را ثَ للت ثشرگتزیي کبًْى
سزهبیَ رِبًی ثزػٍ است .هزػم اس کْضَ ّ کٌبر ًیْیْرک ػر ایي رٌجص
ضزکت کزػٍ اًؼ :ػر گْضَای کتبثغبًَ کْچکی ػایز کزػٍ اًؼ ،ػر رٌت آى
آضپشعبًَ ّ ربی ػیگز سیستن تػفیَ آة آضبهیؼًی ّ صتی ػستگبٍ هْلؼ
ثزق رِت راٍ اًؼاسی کوپیْتز ُب ثزای ثسیذ هزػم اس طزیك فیس ثْک ّ
تْیتزّ .لتی عجز ًگبری اس یکی اس سبسهبًؼٌُگبى ػر هْرػ ًضٍْ ضکلگیزی
تزوغ پزسیؼ ،اّ کَ ػاًطزْی رْاًی ثْػ گفت  « :ما خُد سازماودي َ
خُد تصمیم گیرودي ایم ّ » .سپس اضبرٍ کزػ کَ « هزوغ ػوْهی » ای
ُن ثْرْػ آّرػٍ اًؼ کَ ًجؽ اهْر را ػر ػست ػارػُ .ویي سبسهبًؼٌُؼٍ
سهبًیکَ ثبراک اّثبهب رلْی ػّرثیي تلْیشیْى ظبُز ضؼ ّ گفت «:بسیاری از
آوچً اوجام ضدي َ بحران کىُوی را بُجُد آَردي است غیر اخالقی،
وامىاسب َ واسىجیدي بُدي است » .ػر پبسظ ثَ اّ گفت  « :اگر در
وظام جمعی ما ضکستی در کار است َ امری غیر اخالقی ،در عیه
حال درست است ،پس باید اضکالی در کار باضد» .
ضز کت کٌٌؼگبى هٌفزػ ًیش کَ اس سزاسز آهزیکب ّ ارّپب ثَ ًیْیْرک
سفزکزػٍ اًؼُ ،ن کن ًیستٌؼ .ایيُب ػوؼتب ثزای اظِبر ُوجستگی ثب ایي
رٌجص اػتزاؾی ثَ آى پیْستَ اًؼ .ثغطی اس ایي رٌجص ًیش ثَ « اتضبػیَ
عزػٍ فزّضی » ّ « ػرهبى » تؼلك ػارػ .استیْارت اپل ثبم ،رئیس ایي

اتضبػیَ ،ثَ یکی اس رسبًَُب گفت کَ غؼ ُشار ًفز را ثسیذ کزػٍ ّ اس آىُب
عْاستَ است تب ثب عْػ پتْ ّ ّسبئل ؾزّری ػیگز را ثَ ُوزاٍ ثیبّرًؼ ّ
سپس چٌیي اظِبر ًظز کزػ « :در ایه کطُر زماوی وگرش مردم ایه
بُد کً ٌر کس کار کىد ،میتُاود خُد َ خاوُادي خُیص را اداري کىد،
اما ایه طرز فکر از میان رفتً است» .
ُزکزب ایي تزوؼبت اػتزاؾی ضکل گزفتَ ،هزػم ثب اثتکبر عْػ
ُوجستگی ّ ػر ػیي صبل ًوبػ ثیزًّی هجبرسٍ ی ؾؼ سزهبیَ ػاری عْػ را
ًطبى ػاػٍ اًؼ  .هخال ً ػر ّاضٌگتي ػر کٌبر تمسین پیتشا ثیي هزػم ،چٌؼ
عبًَ ی کبرتٌی ثچطن هیعْرػ کَ ًطبى ًوبػ عبًَ ُبی هػبػرٍ ضؼٍ
هزػهی است کَ ًتْاًستَ اًؼ ثؼُی عْػ را ثوْلغ ثَ ثبًک پزػاعت کٌٌؼ.
ُویٌطْر فزػی کَ اس ثزکلی ثَ کبلیفزًیب آهؼٍ ثْػ ثَ ًبم فْثس سّرگي ػر
ػیي صبلی کَ پزچن آهزیکب را ّارًَّ گذاضتَ ثْػ ّ ثَ ًطبى اػتزاؼ ضؼبر
ضزکت ُبی ثشرگ سزهبیَ ػاری را ثَ آى ًػت کزػٍ ثْػ گفت « :ما دیگر
دمکراسی َاقعی وداریم ،دَلت ما دَلت تراست ٌا ،بدست
تراستٍا َ برای تراست ٌاست »
رضؼ ایي رٌجص ،اس ػیگز سْ ،آراهص عیبل را اس روِْریغْاُبى ّ
سزهبیَ ػاراى هضبفظَ کبر ّ رسبًَُبی رٌبس ُبر سزهبیَ ،رسبًَ ُبیی
چْى فْکس ًیْس ،رثْػٍ است .آىُب اس ُن اکٌْ ى سؼی ػارًؼ ثب سػى اًگ
کوًْیسن ثَ سغٌگْیبى ایي رٌجص ُن اس اُویت آى ثکبٌُؼ ّ ُن ًگذارًؼ
تؼؼاػ ثیطتزی ثَ آى هلضك ضًْؼ .ایي تالش ُب ػر رّیبرّیی ثب ًسل رْاى
ثی چطن اًؼاس ،ثیکبر ّ ضْرضی ثَ سزػت رًگ هی ثبسًؼ .صتی تالش
پلیس هغفی ًیْیْرک ػر ثَ اًضزاف کطبًؼى آى ّ سؼی ػّ صشة صبکن ػر
هػبػرٍ ی آى ثزبئی ًزسیؼٍ است ّ ًسجت ػاػى ُزسگی ّ فسبػ رٌسی
ثَ تزوغ کٌٌؼگبى تٌِب ثبػج ػػجیت آىُب ضؼٍ ّ ًَ فزّکبستي اًگیشٍ ی
هجبرساتی ضبى.
پلیس ًیْیْرک ُن ػر رّسُبی ًغست صزکت ثب ثبطْم ّ افطبًؼى گبس
فلفل ػر چطوبى تظبُز کٌٌؼگبى اس آىُب استمجبل ّ ُفػؼ ًفز را ًیش
ػستگیز کزػ .ضِزػار روِْریغْاٍ ًیْیْرک ثبر ػّهی کَ ثَ ایي رٌجص
اػتزاؾی اضبرٍ هی کزػ هزجْر ضؼ ثگْیؼ کَ هزػم صك اظِبر ًظز ػارًؼ ّ
« مادام کً از قاوُن اطاعت کىىد بً آنٌا ایه اجازي را میدٌیمّ » .
ثزای کن اُویت رلٍْ ػاػى ایي صزکت ،ضزکت تؼؼاػ سیبػ روؼیت را ثَ
ُْای گزم ًیْیْرک هزتجط ػاًست !!!
ّالؼیت ایي است کَ ربهؼَ آهزیکب ػر ثضزاى التػبػی ــ سبعتبری
ػویمی فزّ رفتَ است ّ پبرٍای اس التػبػ ػاًبى هطِْر آهزیکب آًزا اس ثضزاى
سبل ّ ۱۹۲۹عیوتز ارسیبثی هی کٌٌؼ .ػر آى سبلُب ُن تمسین ًبثزاثز
هٌبثغ ّ ػارایی ُب فمز ّ فبلَ ّ تْرم ّ ثیکبری را ثْرْػ آّرػٍ ثْػ ّ ػر
سبلِبی ًغست ثضزاى صزکتُبی اػتزاؾی ػر ُوَ کطْرُبی سزهبیَ

ػاری رزیبى ػاضت.اهب ػّلت آهزیکب پیص اس رٌگ رِبًی ػّم ثب ارزای
رفْرم ُبی هبلیبتی ّ پس اس رٌگ ثب ارزای ثزًبهَ « ًیْ ػیل » تْاًست
کطْر را اس ثضزاى عبرد کٌؼ ،ثؼیي تزتیت کَ هبلیبت ثز ػر آهؼُبی ثبال را اس
 ۲۴ػر غؼ ثَ  ۷۹ػر غؼ رسبًؼ .صتی آیشًِبّر ایي هبلیبت را پس اس رٌگ تب
 ۹۱ػر غؼ ثبال ثزػُ .ویٌطْر هبلیبت ثز ػر آهؼ ضزکت ُبی ثشرگ ( کبرتل ُب
) کَ طی سبلِبی ثضزاى  ۱۴ػر غؼ ثْػ ،ػر سبل  ۱۹۵۵ثَ  ۴۵ػر غؼ
افشایص ػاػٍ ضؼ ّ هبلیبت ثز ارث اس  ۲۰ػر غؼ ثَ  ۷۷ػرغؼ.
اس ػَُ ی ُفتبػ ثَ ایي سْ ّ ثب ارزای ثزًبهَ ًئْ لیجزالی التػبػ ثَ
ُوت تبچز ّ ریگبى کَ اس هطغػَ ُبی اغلی آى عػْغی سبسی ُبی ثی
هِبر ثغصُبی سزهبیَ ُبی ػّلتی ،همزرات سػائی ّ کبُص ّ صذف
کوکُبی ارتوبػی ثْػ ،احزات ایي ثزًبهَ کَ عبًَ عزاثی ّ تِیؼستی
الطبر ّسیغ کبر ّ سصوت اس یک سْ ّ رضؼ سزسبم آّر سزهبیَ ی ُبی
ثبًکی ،هبلی ،پْلی اس ػیگز سْ ثْػُ ,وَ رب چِزٍ ًباًسبًی ّ کزیَ عْػ را
ًطبى ػاػ .ػر یک کالم پی آهؼ ایي سیبستُ :وگبًی ّ رِبًی ضؼى فمز
ّ عػْغی سبسی ارسشُبی افشّػٍ ّ ػر آهؼُبی صبغل اس ػست رًذ
کبرگزاى ّ طجمبت فمیز ّ هیبًی ربهؼَ ثْػٍ است.
پی آهؼ سیبسی ثزًبهَ ًئْلیجزالی ّاثستگی ُز چَ ثیطتز ػّلت ُب ثَ
تزاست ُبی ثبًکی ،غٌؼتی ّ پْلی ّ لزارگزفتي آىُب ػر عؼهت ػستْراتی
است کَ ایي غْلُبی سزهبیَ ػاری ثَ آىُب ػیکتَ هی کٌٌؼ .اّثبهب رُجز
کطْری است کَ ًزط ثزّى ػاػُب ّ کوکُبی ػّلتی آى کوتز اس سی ػر
غؼ ّ ًسجت ثَ کطْر ُبی اسکبًؼیٌبّی ،ثلژیک ،فزاًسَ ،ایتبلیب ّ اتزیص
کَ ثبالتز اس چِل ػر غؼ است ػر پبییيتزیي رػٍ یؼٌی پس اس اسلْاکی ّ
یًْبى لزار گزفتَ است .ایي کوکُب ػر سبل گذضتَ ثَ ثیست ّ ػّ ػر غؼ
سمْط کزػٍ است .اگز ثَ ایي ّؾؼیت ضکست اّثبهب ػر ارزای رفْرم ُبی
هبلیبتی ،ثغػْظ هبلیبت ثز حزّت ّ تالش روِْریغْاُبى ػر پس گزفتي
ُوبى ثغص اس ثزًبهَ ثیوَ ػرهبى ّ افشایص ثْػرَ آهْسضی کَ اّثبهب
تبکٌْى پیص ثزػٍ است را اؾبفَ کٌین ،ػر هی یبثین کَ رٌجص ارتوبػی
هْرْػ چَ راٍ پز پیچ ّ عوی را ثبیؼ طی کٌؼ تب ػّلت عؼهت گذار سزهبیَ
لزبم گسیغتَ را ثَ ػمت ًطیٌی ُبیی ّاػارػ.
ضؼبرُبی رٌجص اضغبل ّال استزیت « :ثزاثزی ،ػهکزاسی ،اًمالة »،
« روِْری هب را ًزبت ػُیؼ »  « ،آهزیکب هب ُستین »  « ،هي یک ضِزًّؼ
ضْرضی ام » ًْ « ،ػ ّ ًَ ػر غؼ هبُستین »  « ،ػیسی هسیش ثب  ۹۹ػر
غؼ هزػم است »  ۹۹ « ،ػر غؼ ضبهل پلیس ُن هیضْػ » « ،سزهبیَ
ػاری رٌبیت سبسهبًیبفتَ است »  « ،ػر ایي هضل اًزژی هٌفی ربیی ًؼارػ
»  « ،آهزیکب را ػرهبى کٌیؼ » ّ ػُِب ضؼبر ػیگز ثیبًگز آًست کَ :
 ۱ـ رٌجص ارتوبػی ی هستمل ّ رًگبرًگی ػلیَ ػیکتبتْری تزاست ُب ی
هبلی ،ثبًکِب ّ ػّلت ُبی فبسؼُ ،وبًٌؼ رٌجص ُبی هْرْػ ػر اسپبًیب،

ایتبلیب ّ یًْبى هْرْػیت پیؼا کزػٍ است.
 ۲ــ ایي رٌجص ػهکزاتیک ،ؾؼ ًئْ لیجزالیسن ّ تضْل عْاٍ است ّ ثب رٌجص
ُبی ؾؼ ػیکتبتْری سزًگًْی طلت استجؼاػ ُبی عبّرهیبًَ تفبّت ػارػ.
 ۳ــ ایي رٌجص ػارای رُجزی هتوزکش ًیست ّ ػر ّؾؼیت کًٌْی عْػ ثزًبهَ
هطغع هطتزکی ًؼارػ ّ ثِویي ػلیل ػم ّ ػستگبٍ صبکوَ ًویتْاًٌؼ آًزا
ثَ ُیچ صشة یب ػّلت ثیگبًَای هزتجط سبسًؼ.
ایي رٌجص ػر آغبس کبر است ّ رّس ثَ رّس گستزػٍ تز هیطْػ  .اهزّس،
پبًشػٍ اکتجز ،غؼُب ُشار ًفز ػر سزاسز رِبى ػلیَ سزهبیَ ػاری ّ
ػیکتبتْری تزاست ّ ثبًک ُب ّ ػر ػفبع اس عْاست ُبی عْػ ػست ثَ
تظبُزات سػًؼ.
رٌجص اضغبل ّال استزیت تب ُویي رب ُن ثب هْؾؼگیزی هستمل،
رلت ُن یبری ّ ُوؼرػی ثغص ًسجتبً چطن گیزی اس الطبر ّ طجمبت
تِیؼست ،ثیکبر ّ ًؼاضتي ُیچگًَْ تُْوی ًسجت ثَ اصشاة ػر لؼرت ،گبم
ثسیبر هخجتی ثَ پیص ثزػاضتَ است .ػر ػیي صبل ًجبیؼ فزاهْش کزػ کَ ػر
کطْر پٌِبّر آهزیکب ثؼّى اتضبػ ّ ثسیذ گستزػٍ ًیزُّبی کبر ّ سصوت کَ
ٌُْس ػر سطضی سزاسزی ثبیکؼیگز پیًْؼی ثز لزار ًکزػٍ اًؼ ًَ ،هیتْاى
ػهکزاسی هطبرکتی ی عیبثبًی ای کَ رٌجص هْرْػ ػر ػرّى عْػ ثَ آى
ثبّر پیؼا کزػٍ است را اػاهَ ػاػ ّ ًَ اًتظبر ػاضت کَ ػّلت ّ تزاست ُبی
هبلی ،غٌؼتی ّ ثبًکی صبکن ثز آى صبؾز ثَ ػمت ًطیٌی ػر همبثل ایي
اػتزاؾبت ثبضٌؼ .ثب اهیؼ ثَ گستزش ّ اتضبػ سزاسزی ُوَ ًیزُّبی کبر
ّ سصوت ّ توبهی الطبر تضت ستن سزهبیَ ػر آهزیکب ّ ُوزاٍ ثب ػیگز
آساػیغْاُبى ّ ًیزُّبی ثزاثزی طلت سزاسز رِبى اس رٌجص ارتوبػی هزػم
آهزیکب صوبیت کٌین.

ُیئت تضزیزیَ سبیت راٍ کبرگز
 ۲۳هِز ۱۳۹۰

