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۱ 

 مقدمه

ريشه های خود را در تونس و مصر می يابد، با محوريت اشغال   که جنبش اشغال در آمريکا

ه داری حاکم بر اياالت متحده، يک بار وال استريت به اوج رسید و ضمن نقد نظام سرماي

ديگر توجهات را به نابرابری در صورت بندی اقتصادی و اجتماعی در آمريکا معطوف کرد.  

بخش اعظم تأکید اين جنبش بر بی عدالتی در شرايط اقتصادی و معیشتی بود که در کوتاه  

در نظر گرفته  .  م  ۲00۷ـ    ۲00۸در فاصله سال های    رخ دادهحاصل بحران اقتصادی    ،مدت

ساختار سیاسی، اقتصادی    ،می شد. تغییر، مهم ترين خواسته جنبش اشغال بود زيرا از نظر آن

از    ای  و اجتماعی موجود و مناسبات قدرت در آمريکا فاسد شده و نیازمند تحول گسترده

 پايین به باال توسط توده های مردم بود.

آثار مکتوب متعددی در زمینه جنبش اشغال ارائه شده که هر يک به جوانب گوناگون  

آن اشاره کرده اند. کتاب ها و مقاله های بررسی کننده اين جنبش اغلب بر واکاوی داليل  

سیاسی   منظر  از  آن  آينده  درباره  گاه  و  داشته  تمرکز  آن  مطالبات  و  گیری   اقتصادی شکل 

اثر کنند.  می  زنی  تاريخچه،   گمانه  خاستگاه،  مطالعاتی،  سابقه  بررسی  کنار  در   حاضر 

به اطالعات  همچنین  شکل گیری، مطالبات، دستاوردها و   با جنبش اشغال،  برخورد پلیس 

آماری در زمینه شاخص های اقتصادی در اياالت متحده نیز توجه کرده و ضمن ارائه تصاوير  

به ابعاد هنری  در رويکرد جديدی،  جهان،    جنبش چه در آمريکا و چه در نقاط ديگر  مرتبط با

 به ويژه پوسترهای جنبش اشغال می پردازد.

 

 سعید خاوری نژاد 

۱۳۹۳پايیز   





 

۳ 

 اشغال  جنبش درباره

تحوالت  جنبش اشغال به عنوان جريانی گسترده تر از مرزهای ملی توانسته در سال های اخیر  

و   ناظران  از  بسیاری  گفته  به  کند.  ايجاد  کشورها  برخی  داخلی  سیاست  در  چشمگیری 

و   اروپا سرايت کرد  به  آغاز،  و خاورمیانه  آفريقا  از شمال  اين جنبش  تحلیلگران سیاسی، 

به وال استريت و ساير   نه فقط  اين رو چنین روندی  از  اياالت متحده رسید.  به  سرانجام 

که به اشغال میادين عمده و مراکز تجاری کشورهای ديگر منجر شده بود؛ شهرهای آمريکا، بل

کشورهايی که از نابرابری در توزيع درآمد و ثروت رنج برده و جامعه مدنی به سبب چنین  

آوردند.  به وجود  را  آن  اين جنبش کرده و حرکاتی مشابه  از  الهام گرفتن  به  اقدام  باوری 

د ها شرکت  اين جنبش  در  که  باورهای  مردمی  و  ها  زمینه  با پس  افراد عادی جامعه  ارند 

سیاسی   ساختار  که  دارند  اشتراک  يکديگر  با  اعتقاد  اين  در  که  هستند  گوناگون  سیاسی 

کشورهای ايشان قادر به پاسخگويی به مطالبات مدنی آن ها نبوده و نیازمند تغییر است. چنین  

ابل پیش بینی است بايد از پايین  تحولی از جانب مردم صورت می پذيرد و همان طور که ق 

 به باال انجام شود.

يا   آن جلوگیری  موارد عمده  از  يکی  که  تعیین شد  اين جنبش  برای  متعددی  اهداف 

حداقل اعتراض به روند ثروتمندتر شدن اغنیاء و فقیرتر شدن فقرا بود. البته چنین تصوری  

مربوط می شود که برای    ده های گذشتهس به طور صرف به اين جنبش تعلق نداشته و به  

طبقات   و  فقر  به  اقتصاد  و  شناسی  جامعه  انديشمندان  نظری  پرداخت  سبب  به  بار  اولین 

اجتماعی مطرح گرديد و از آن پس به بحثی کلیدی در حوزه انديشه های سیاسی و اقتصادی  

 معاصر تبديل شد.  

نترل جامعه و  بر اين اساس ثروتمندان به سبب برخورداری از قدرت مالی، به توان ک

ساختار قدرت سیاسی پرداخته و مقررات و روند قانونگذاری را به سود خود هدايت کرده  
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و تغییر می دهند. از اين رو جامعه و نیروهای اجتماعی موجود در آن به منظور تغییر اين  

ظهور   شاهد  را  جهان  گاهی  چند  از  هر  و  کردند  می  وظیفه  احساس  منصفانه  غیر   معادله 

يی اعتراضی و برابری خواهانه با آرمان هايی شرافتمندانه و انسانی کردند. جنبش  جنبش ها

اقتصاد   به  که  ديرپاست  و  نمودهای چنین حرکتی عظیم  آخرين  از  يکی  آمريکا  در  اشغال 

جهانی نابرابر و ناعادالنه و نقش انحصاری ثروت و شرکت های خصوصی قدرتمند چه در 

می سیاسی و اقتصادی در اين کشور اعتراض می کند. پشت پرده و چه در عرصه های عمو 

معترضان آمريکايی اعتقاد دارند به سبب نزديکی بیش از حد نمايندگان سیاسی جامعه به  

حامیان مالی و شرکت های اقتصادی بزرگ، تالش ها و تصمیم گیری سیاسی تحت تأثیر  

 اقتصادی بیشتر می شود.  منافع شرکت ها و نه مردم صورت می پذيرد که منجر به نابرابری
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در بسیاری از جوامع تبديل شده و با وجود خوش بینی ها به    ینابرابری به دغدغه مهم

پیو  تحقیقاتی  پیمايش مرکز  يافته های  به  نظر  )  ۲0۱۴در سال    ۱آينده،   Emerging and“م. 

Developing,”  کشور ]منتخب توسعه يافته و در حالت توسعهِ[ بررسی    ۴۴( »اکثريت تمام

 رگ است که کشور آن ها با آن روبروست شده می گويند شکاف میان فقیر و غنی مشکلی بز

 (. para. 5قلمداد می کنند« ) یرا مشکل بسیار بزرگ امرکشور، اين  ۲۸اکثر افراد در  و

 

 
کشورهای  منتخب  : آمار مرکز تحقیقاتی پیو از سهم نابرابری به مثابه چالش عمده در افکار عمومی ۲نمودار 

 (. Emerging and Developing,” 2012“م.، )  ۲0۱۴در سال   دارای اقتصاد پیشرفته
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بر پايه معضالت  جنبش اشغال، به ويژه نمود آن در آمريکا، را می توان به عنوان حرکتی  

فرهنگی در نظر گرفت که در واکنش به طیفی از مشکالت    و  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

اين چنینی در اياالت متحده پديدار شد. البته نمی توان گفت تنها دلیل شکل گیری چنین 

نابرابری در درآمدها    و   جريانی به طور لزوم بیکاری و دشواری های ناشی از بحران اقتصادی

اياالت متحده بوده است زيرا عواملی بلند مدت وجود دارد که روی هم رفته به مرور  در  

اجتماعی در جامعه آمريکا شد که عدم    و  زمان موجب انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی

 ، نیرويی اعتراضی در اعماق جامعه به وجود آورد. از اين رو ها  آن  تحقق و برآورده نشدن

و   اعتراضات  نمود  جديدترين  صورت  به  بايد  جنبش  اين  که  کرد  عنوان  توان   می 

نارضايتی های فشرده شده در عمق اليه های اجتماعی به ويژه قشر متوسط و فقیر جامعه  

 آمريکا در نظر گرفته شود.

يت اين جنبش نقش بسزايی داشت، مشکالتی اقتصادی  اما آن چه که در تشديد و تقو

های   از سال  آمريکا  ادامه،    ۲00۷ـ    ۲00۸بود که جامعه  در  و  آن شد  دچار  تدريج  به  م. 

برانگیخت. بخش   راهکاری مقابله ای دولت در قالب سیاست های رياضتی و مقاومتی را 

بود که بحران مالی نظام    اعظم نارضايتی ها چه در آمريکا و چه در اروپا ناشی از عواقبی

م. به طور جدی نظام    ۲00۸سرمايه داری برای جامعه ايجاد کرده بود. اين بحران که در سال  

اقتصادی آمريکا و پیرو آن تمام شئون زندگی در اين کشور را درگیر کرد ناشی از انفجار  

 م.   ۲005ـ    ۲00۶حباب های مسکن و مالی در اياالت متحده بود که در حدود سال های  

به اوج رسیدند: »اکنون بديهی است که حباب مسکن ترکیده است. در حقیقت دو حباب  

وجود داشت، يکی حباب مسکن و ديگری حباب مالی. هر يک ديگری را تشديد کرد اما  

ناتوانی مردم در بازپرداخت وام های    . (Lahart, 2007, para. 1مسیر يکسانی را دنبال نکردند« )

مالی موجب اختالل در نظام اقتصادی شد و به سرعت گسترش يافت.    مسکن و تعهدات

با طمع خود فشار   بانک ها و نهادهای مالی افتاد که  ناتوانی مردم بر گردن  مسئولیت اين 

اتخاذ   به  دست  ها  دولت  رو  اين  از  بودند.  کرده  تحمیل  گیرندگان  وام  بر  را   زيادی 

چنین و  زدند  بودجه  کاهش  و  رياضتی  های  گسترده   سیاست  نارضايتی  موجب  اقداماتی 

به عنوان مثال اسپانیا و   ها  آن  عمومی در کشورهای مختلف به ويژه اروپا شد که در میان

 سپس يونان دچار دشوارترين شرايط شدند. 
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اين جريان اعتراضی از ويژگی های قابل توجهی برخوردار بود: مردم نهادی و فقدان  

کی و در کل آمريکايی، مردمی بودند که بدون دسترسی  رهبری رسمی. اشغال کنندگان نیويور

به ابزارهای قدرت به طور همیارانه و بدون برخورداری از پشتوانه مالی و سازماندهی نهادی،  

با وجود اعمال فشار از جانب پلیس و دفتر بازرسی فدرال اياالت متحده آمريکا )اف. بی. 

امعه آمريکا به جهانیان شدند و در ادامه، آی( قادر به رساندن صدای اعتراض قشر متوسط ج

ديدگاه خود را به سبب وجود فضای مساعد و انرژی نهفته در زير اليه های اجتماعی در 

کشورهای ديگر در اقصی نقاط جهان، به بسیاری از کشورهای ديگر در اروپا، آسیا و آمريکای  

 التین منتقل کردند.

از ويژگی های جال آمريکاهمان طور که گفته شد  توجه جنبش اشغال در  گاه    که  ب 

باعث نقد آن شده و به عنوان دلیلی برای توضیح ناکامی آن ارائه می شود، عدم وجود عنصر  

رهبری مشخص و رسمی بود. تحلیلگران بر اين باورند که يک انقالب يا جنبش اعتراضی  

رهبری است. رهبر    وجود  ها   آنبرای موفقیت به چند عنصر نیاز دارد که يکی از مهم ترين  

يا رهبران به واسطه تصمیم گیری های راهبردی و هماهنگی میان بخش های مختلف جنبش  

قادر به پیشبرد اهداف خود هستند. اما جنبش اشغال، فاقد عنصر رهبری بود زيرا میلی به  

محدود کردن قدرت جنبش در دستان يک يا چند نفر نداشت. بنابراين در اين رابطه شاهد  

دادن به تمام افراد سهیم در اعتراض و تقسیم وظايف و مسئولیت ها بین تک تک    قدرت 

اعضاء بوديم. هر شخصی می توانست به جنبش پیوسته و صدای اعتراض خود را فراگیر  

 کند. 

 سیاست جنبش اشغال در راستای نیل به اهداف خود مبتنی بر مقاومت مسالمت آمیز  

مجدد و تغییر بنیادين در نظام بود. ورود به خیابان ها    به شیوه نافرمانی مدنی، سازماندهی

سوء    و  برای اعتراض به نابرابری اقتصادی فزاينده، حرص و طمع شرکت های مالی بزرگ

استفاده از قدرت، از اهداف اين جنبش بود. آن ها برای تجديد سازمان به قدرت دهی به  

عمومی و حوزه اينترنت متوسل شدند    افراد برای هدايت ديگران و تجمع در میادين و اماکن 

 تا در راستای اعمال تغییراتی بنیادين در سازمان سیاسی ـ اقتصادی کشور حرکت کنند. 





 

۹ 

 جنبش اشغال به عنوان موضوع مطالعاتی 

يکی از راه های درک بهتر موضوع مورد بررسی، اشاره به سوابق مطالعاتی آن است تا خواننده 

قادر به آشنايی با طیفی از آثار گوناگون شود. مجموعه آثار ارائه شده درباره جنبش اشغال  

در آمريکا را می توان به کتاب، پايان نامه، مقاله، گزارش، مصاحبه، سخنرانی و اخبار در دو  

به سه مورد اول پرداخته  فارسی،  پژوهشی  در مورد منابع  لب چاپی و اينترنتی تقسیم کرد که  قا

 و برای منابع انگلیسی فقط مقاالت مورد بررسی قرار می گیرند.می شود 

بخش اعظم  آثار  فارسی  مربوط و  در دسترس، منابع  غیر کتابی است. اما روی هم  رفته 

 آثاری انگشت شمار وجود دارد که می توان بدين شرح به معرفی آن ها پرداخت:

  ۱۳۹0« را در سال استريت وال اشغال مالی: داری سرمايه بحرانزاده کتاب »محمد نقی 

  آن را منتشر کرد. اين اثر پس از توجه به  امور   اقتصادی، انتشار  سهامی  نوشت و شرکت 

مقابله با بحران مالی و فشارهای جنبی بر  رشته  اقتصاد  را مورد بررسی قرار داد  و به  بحران 

مالی در اروپا و ارتباط آن با بحران مالی آمريکا  پرداخت. نويسنده در رابطه با بحران اقتصادی  

که منجر به بروز جنبش اعتراضی  اشغال وال استريت شد بر اين باور  بود  که به علت ارتباط  

آفرين  بودن  نظام  همچنین  فاجعه  جهان  و  کشورهای  در  مالی  های  نظام   تنگاتنگ 

 نیست. در امان اين بحران اقتصادیای از جهان از هیچ کشور يا منطقه، سرمايه داری مالی

  ۱۳۹0نیز در سال    المللی ابرار معاصر تهران  سسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینؤم

نشر   ويژهبه  کنید»  خود،  گزارش  اشغال  را  استريت  وال  جنبش  به  که    «نگاهی   پرداخت 

پرسش هايی را درباره آينده اين جنبش و اثرگذاری آن بر ساختار اقتصاد سرمايه داری اياالت  

نیز در اين   آينده اين جنبش  و  ی عمدهها  ، ديدگاهشکل گیری  يلدال متحده مطرح می کند.  

 نوشتار بررسی می شود. 
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شکافی    جنبش وال استريت و روزهای ناآرام آمريکا: بررسی و کالبدکتاب »  اسداهلل افشار
نظام سرمايه قیام مردم غرب علیه  را توسط نشر داری  ابعاد  اردهال   «    ۱۳۹0در سال    سفیر 

پردازد    یم  یدار   يهنظام سرما یهعل يکامردم آمر  یامعلل ق  یینتب منتشر کرد. وی در اثر خود به  

معرف ضمن  جهان  یو  بحران  به  ارز  یجنبش،  و  سرما  يیکارا  يابیاقتصاد  و   یدار   يهنظام 

 کند.   یمتحده اشاره م  ياالتا ی نظام اقتصاد یتواقع ینهمچن

توسط مهدی پیرهادی نوشته   ۱۳۹۱« در سال  استريت  وال  : نگاهی به جنبش ۹۹کتاب » 

شد و انتشارات سروش ملل آن را منتشر کرد. اين کتاب به دلیل ظهور جنبش اشغال وال  

استريت اشاره داشته و اهداف آن را شناسايی و تجزيه و تحلیل می کند. اشاره به ديدگاه  

 اين کتاب است.   ساير انديشمندان درباره اين جنبش نیز بخش ديگری از

داری    نظام سرمايه  استريت و آينده  جنبش والاثر پژوهشی »  ۱۳۹۲در سال    سعیده لطفیان

ن میزا« را توسط نشر  های اجتماعی داخلی  های اقتصادی و شکاف  آمريکا: تحلیل چالش

علل اقتصادی ـ  که با ارائه مستندات آماری متعدد، در صدد پاسخ به دو پرسش    کردمنتشر  

همچنین عواقب اين حوادث برای نظام    و  استريت اشغال وال  شکل گیری جنبش  اجتماعی

 است. داری اياالت متحدهسرمايه 

« که  استريت  از انقالب اسالمی تا جنبش وال عالوه بر آثار مذکور می توان به دو کتاب »

جنبش  منتشر شد و »  شرکت انتشارات کیهانتوسط    ۱۳۹۳توسط سید هاشم میرلوحی در سال  

« اشاره کرد که در همین سال به قلم سجاد صادقی به نگارش درآمد و  استريت  اشغال وال 

 نشر پیوند مهر اين اثر را به بازار فرستاد. 

 آثاری اشاره کرد که  در زمینه کتاب های ترجمه شده به فارسی نیز می توان به معدود  

 به صورت برگردان سخنرانی ها يا آثار مجموعه نويسندگان ارائه شده اند. 

م. منتشر    ۲0۱۲« اثر نوام چامسکی در سال  استريت  جنبش تسخیر: اشغال وال کتاب »

منتشر کرد. اين کتاب در    ۱۳۹۲شد و جعفر فالحی آن را ترجمه و نشر مرکز آن را در سال  

محل   در  چامسکی  های  مصاحبه  از  ای  مجموعه  که  شد  نوشته  جنبش  بودن  فعال   زمان 

عاد گوناگون اعتراض ها و تجمعات می باشد. وی با نگاهی خوش بینانه سعی در بررسی اب

 جنبش داشته و توصیه می کند که اين جنبش اعتراضی، توسعه و عمومیت يابد.
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استريت: داستان جنبشی که آمريکا را دگرگون   تسخیر وال همچنین می توان به کتاب » 

، جد ۲، کريستین بومگارت هوبر ۱م. به قلم ای. جی. باوئر   ۲0۱۲« اشاره نمود که در سال کرد

در سال    ۴بريچر   هربرت   و  ۳بیکمن  و  درآمده  نگارش  انقالب  توسط    ۱۳۹۲به  اسناد  مرکز 

منتشر شده است. اين اثر به عنوان حاصل انديشه چندين    ثمانه اکوانو با ترجمه    اسالمی

فعال اجتماعی، به نحوه شکل گیری جنبش و توسعه آن در    و استاد دانشگاه، متفکر، دانشجو

بر اين    شهرهای مختلف آمريکا اشاره می کند. باورها و ارزش های حاکم  تبیین  همچنین 

 جريان از ديگر نکات مطرح شده در اين کتاب می باشد. 

در میان پايان نامه های دانشجويی به نگارش درآمده در زمینه جنبش اشغال در آمريکا  

بررسی   گوناگون  تحلیلی  مناظر  از  را  جنبش  اين  که  کرد  اشاره  چند  مواردی  به  توان   می 

 کنند:می 

« 5استريت بر اساس نظريه هربرت بلومر   شناختی جنبش وال بررسی جامعهبه عنوان مثال »

ابوالحسن)  هدی فرازمند  توسط  ۱۳۹۱در سال   استاد مشاور   و  تنهايی   استاد راهنما حسین 

آقاجانی به عنوان  حسین  ارشد  هامن  انايپ(  جا  کارشناسی  گروه علوم  در    شناسی  معهرشته 

آزاد اسالمیاجتماع دانشگاه  و علوم اجتماعی  دانشکده روانشناسی  تهران مرکزی  ی    واحد 

چیستی عوامل  چارچوب نظری هربرت بلومر در صدد پاسخ به پرسش  بر اساس  ارائه شد که  

عوامل  نشان داد که    پژوهشاين  بود. يافته های  در شکل گیری جنبش وال استريت  مؤثر  

بی    اقتصادی و  اقتصادی  اقتصادی(،)بحران  و    سیاسی،  عدالتی  عوامل    ،ايدئولوژيکحزبی 

درباره ساز    بلومرديدگاه  بر اساس  . همچنین  اصلی شکل گیری جنبش وال استريت بوده اند

  روح گروهی  انگیزش اجتماعی،  مراحلجنبش وال استريت  ،  ی جنبش ها ختپويايی شنا  و کار

ضعف هايی    های عملیاتیردشگ و    ايدئولوژیدلگرمی جمعی را طی کرد ولی در مراحل    و

 دارد.

 
1. A. J. Bauer 

2. Christine Baumgarthuber 

3. Jed Bickman 

4. Jeremy Breecher 

5. Herbert Blumer 
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های اجتماعی    های جنبش  ها و ويژگی  حلیلی بر زمینهت»  ۱۳۹۲در سال    هستی صیادی
رشته  ه کارشناسی ارشد  امنانايپ« را به عنوان  کید بر جنبش وال استريتأنوين )جهانی( با ت 

بین  سیاسیدر  الملل  روابط  علوم  و  حقوق  راهنما )  مازندراندانشگاه    دانشکده   استاد 

تا عوامل شکل    بودهبر آن  ( ارائه کرد. وی  ملهاستاد مشاور علی کريمی  و  تقی قزلسفلی  محمد

و   ۱هارت مايکل  نظريه  از اين رو با استفاده از  بررسی کند.    را  جنبش وال استريت  بهدهنده  

آيا اين جنبش    جواب دهد کهاين پرسش  به    تالش می کنداين جنبش    زمینه در    ۲نگری آنتونیو  

به پیش می رود   فرض  اثر حاضر با اين  می گیرد؟جنبش های اجتماعی نوين قرار    در میان

خشونت و    پرهیز ازسلسله مراتب، اعتراضات نمادين،    عدم وجودکه نبود رهبری منسجم،  

مشترک  يژگی های  و  وال استريت   اشغالاقشار مختلف اجتماعی در جنبش    فعالیت و حضور

 . استبا جنبش های اجتماعی نوين  آن

توسط    ۱۳۹۲« در سال  های جهان سوم در خصوص بحران وال استريت  بررسی ديدگاه»

دانشکده ادبیات و   رشته علوم سیاسی  پايان نامه کارشناسی ارشدارائه شد. اين    شبنم قاضی

جنبش  (  ور احمد جانسیزاستاد مشاو    استاد راهنما ارسالن قربانی)  دانشگاه گیالن  علوم انسانی

حاصل ناامیدی بخشی از توده مردم اياالت متحده آمريکا از آينده ای    که  اشغال وال استريت 

توزيع غیر  اين اثر بر اين باور است که  تجزيه و تحلیل می کند.  از منظر اسالمی    را  مثبت بود،

، با ناامیدی فزاينده  بانکداریبه نفع بخش  م.    ۲00۸  سال   منصفانه مسئولیت بحران اقتصادی

 جامعه همراه شد و به اعتراض جوانان به نظام اقتصادی منجر گرديد.

ها و علل اصلی پیدايش  زمینهاز ديگر پايان نامه های دفاع شده درباره جنبش اشغال، »

  خانی   رضا محمدیاستاد راهنما عل)  مهدی صیادی« اثر  جنبش اشغال وال استريت در آمريکا 

علوم  رشته  کارشناسی ارشد  در مقطع ۱۳۹۱( است که در سال  مشاور بهمن کشاورز استاد و

 زنجان ارائه شد.  واحد دانشگاه آزاد اسالمی سیاسی

 « نیز  ديگر  نابسامانیأت مورد  بر  اقتصادی  رکود  ت   ثیر  با  سیاسی  جنبش  أهای  بر   کید 

بینرشته  ه کارشناسی ارشد  امن  انايپ«،  وال استريت آزاد اسالمی در  الملل    روابط  دانشگاه 

 
1. Michael Hardt 

2. Antonio Negri 
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استاد    و  استاد راهنما حسن ثقفیان)  مینا راوش  توسط  ۱۳۹۲بود که در سال    شهرضا   واحد

 ( ارائه گرديد.مشاور اسماعیل شفیعی

  حوزه مقاله هابخش اعظم مطالعات و بررسی ها در زمینه جنبش اشغال در آمريکا در  

می شود. نظر به تعداد زياد مقاله های که به اين   بوده که در اين جا به مواردی منتخب اشاره

 در بخش مطالعات بیشتر فهرست می شوند.  ها آنامر پرداخته اند شماری از 

به انتشار مقاله    ۱۳۹0در سال    بادیآ  محمد صادق دهقانی محمدم و  ابوذر گوهری مقد 

)دوره   ۲و   ۱ره « پرداختند که در شمااستريت  وال   اشغال   جنبش  بر   مجازی  های  رسانه   تأثیر»

منتشر گرديد. آن دو در اين اثر، جنبش را بررسی کرده و   رسانه( مجله علمی ـ ترويجی  ۲۲

دريافتند جنبش در روزهای آغازين خود مورد توجه رسانه ای قرار نگرفت اما به مرور زمان  

تالش شد به عنوان جنبشی هرج و مرج طلب نشان داده شود. اين پژوهش در صدد پاسخ  

ين سؤال است که نقش رسانه های مجازی در شکل گیری اين جنبش چگونه ارزيابی  به ا

همچنین   و  مجازی  های  شبکه  از  توانست  اشغال  جنبش  که  گويند  می  ها  آن  شود.   می 

غیر مجازی به انتقال مطالبات خود پرداخته و از ويژگی هايی چنین شبکه هايی نظیر بدون  

هانی، امکان هماهنگی فوری، جذب حامی و موارد  مرز بودن، کم هزينه بودن، انعکاس ج 

 ديگر بهره بگیرد. 

جنبش اشغال وال  تحت عنوان »  ۱۶راهبردی شماره    گزارش  ۱۳۹0در سال    افسانه احدی

« را توسط مرکز تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت  استريت: آغازی بر يک تحول

و   اقتصادی  مشکالت  نقش  و  جنبش  گیر شدن  همه  به  اشاره  کند. ضمن  می  منتشر  نظام 

  ی ها  جنگ  و  یاجتماع  یبزرگ، نابرابر   یها   ، قدرت و نفوذ شرکتیکار یفقر، ب  نظیر  یمسائل

در   بی  انهی خاورمآمريکا  به  ت ،  اقتصاد جهانی  به  که موجبات قدرت  اعتمادی  کند  وجه می 

تواند در   گرفتن جنبش اشغال را فراهم کرده و حتی چنین پیش بینی می کند که جنبش می

 م. نقش ايفاء کند.  ۲0۱۲انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال  

دهشیار »  حسین  اشرافی  مقاله  لیبرالیسم  علیه  چالشی  استريت:  وال  اشغال   جنبش 
و   ۱۲)دوره    ۲و    ۱در شماره    ۱۳۹0« را در سال  ضرورت اصالحاتسرمايه داری، بحران و  

منتشر کرد. اين اثر با مطالعه بحران های اقتصادی نظام سرمايه داری    مطالعات منطقه ای  (۱۳
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سال گذشته نتیجه می گیرد که محافظه کاران همواره با کنترل بازار بر اساس نظام    ۲00در  

لیب  ۱کینزی  اکنون  هم  و  بوده  با  مخالف  مخالفت  به  نیز  ها  اتحادرال  دولت،  هايمثلث    ی ه 

کنترل ارکان قدرت توسط می پردازند که چنین اقدامی منجر به    هيو صاحبان سرما  یارگرک

محافظه کاران می شود. اين پژوهش به تناقضاتی اشاره دارد که جنبش اشغال وال استريت  

 آن را آشکار ساخته است. 

در   سال  همان  در  پژوهشگر  »بحراناين  عنوان  تحت  ديگر    از   آمريکا   اقتصادی  اثری 

پژوهش های روابط بین  (  ۱)دوره    ۱استريت« که در شماره    وال  اشغال  تا   ۲پارتی   تی  جنبش

منتشر شد به ساختار اقتصادی و کنترل انديشه های محافظه کار و لیبرال بر دو حزب    الملل

م  ی دارد که جنبش اشغال وال  جمهوری خواه و دموکرات توجه می کند. همچنین اظهار 

تنظیم سیاست های اقتصادی   به  اياالت متحده  تا رئیس جمهور  استريت وارد عرصه شده 

اجتماعی   جنبش  دو  که  است  باور  اين  اين  بر  نويسنده  بپردازد.  چارچوب  اين  در   خود 

تی پارتی و اشغال وال استريت در صدد تغییر اصولی نظام سرمايه داری نیستند بلکه تنها 

 خواهان انجام اصالحاتی در آن می باشند. 

اهلل اسالمیسیف  سال      »  ۱۳۹0در  مقاله  ارائه  ضد  به  جنبش  بر  اقتصادی   تحلیلی 

پرداخت که در واکنش به بحران    مجله اقتصادی(  ۱۱)دوره    ۸و    ۷« در شماره  وال استريت

م. شکل گرفت. توجه نويسنده به شاخص های اقتصادی که به شکاف بین   ۲00۸مالی سال  

سال گذشته   ۲5میانگین درآمدی مردم و همچنین نابرابری در توزيع ثروت در آمريکا ظرف  

ی نظیر فقر،  اشاره دارند با اين تحلیل همراه بود که مردم نمی توانستند برای تغییر مشکالت 

باشند و از اين رو خود    و  بیکاری انتخابات رياست جمهوری  نابرابر ثروت، منتظر  توزيع 

 دست به اقدام زدند تا سیاستمداران بر اساس مطالبات اين جمعیت سیاستگذاری کنند. 

مقاله ای پژوهشی    ۱۳۹۱در سال  اخوت پور    بابک  و  محسن شورگشتی،  رضا عبدالهی

ه های نوين در جنبش های اجتماعی )مطالعه موردی جنبش تسخیر  نقش رسانتحت عنوان » 

استريت شمراه  (وال  در  را  پژوهشی  ۱۳)دوره    50«  ـ  علمی  فصلنامه  فرهنگ  (  مطالعات 

 
1. Keynesian 

2. Tea Party movement 
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اثر نقش    ارتباطات اين  ارزيابی    ن ينو  ی رسانه هامنتشر کردند.  را   در جنبش وال استريت 

ای اجتماعی جديد به رسانه های اصلی  می کند. نويسندگان با توجه به بی اعتمادی جنبش ه

  که  همچنین اجتماعی بودن اين جنبش ها اعالم می کنند و وابسته به جريان قدرت و ثروت

 یتي، حماکننده  دی بازتولتأثیر بگذارند زيرا نقش    یعموم   ارکبر اف   بايد  یاجتماع  یها   جنبش

. جنبش های اجتماعی  بسیار جدی استن جنبش ها  يدر ا  ی عموم  ارک افدهنده  و گسترش  

طیف   زيرا  هستند  اصلی  جريان  گروهی  های  رسانه  نیازمند  خود  اهداف  پیشبرد   برای 

تحت پوشش قرار می گیرد. نويسندگان بر اين باورند که    ها  آن  گسترده ای از مردم توسط

وت،  ک چ سیمارپموفقیت و تأثیرگذاری جنبش اشغال وال استريت به مثابه رد نظريه هايی نظیر  

چندجه س  الت  نظرکجانبه،  ها،  رسانه  تقوي وت  نظر  یميه  و  ها  ساز ي رسانه  برجسته     یه 

 باشد.ا می رسانه ه 

  سازی  آمريکايی  و  بودن  آمريکايی  آمريکاگرايی،  مقابل  در  استريت  وال   آمريکايی  نهضت»
از  بحران:  گرا  سلطه مطالعات  (  ۱)دوره    ۳بوده که در شماره    سعید رضا عاملی« مقاله ای 

سال    جهان توجه    ۱۳۹۱در  مورد  موضوع  به  استريت  وال  اشغال  جنبش  گرديد.   منتشر 

تبديل می شود. نويسنده به شباهت هايی میان   مطالعات جهانمقاله های اين شماره فصلنامه  

شغال به اشغال  ن ايق ایعم  یشه ها يرجنبش نیويورک و جنبش مردم فلسطین معتقد بوده که  

اياالت  خ  ير تاریدر مس   يی گردد و در واقع همان انحصار گرا  یم   ا بازيکمرآ  یبوم  ین ها یسرزم

.  رده استکدا  ی اس پکا انعيکمرآ  ی و مال  یمختلف از جمله نظام اقتصاد  ی در عرصه ها  متحده

عنوان اثر پیش رو در صدد پاسخ به پرسش چرايی ظهور اين جنبش در آمريکا بوده که به  

است    شده یو برنامه ا  ی، نهادیسه سطح معرفت نماد انحصارگرايی، گرفتار استثناء گرايی در

و از اين رو مردم به نظام اجتماعی استثناء گرا معترض هستند. در نتیجه، حاکمیت اکثريت  

 دچار خلل شده و اقلیت گرايی به قدرت رسیده است.

جنبش تصرف وال استريت؛ از عمق  »  ۱۱۳۹در سال  پیروز  و بیژن    محمدعلی شیرخانی 

تا شدت شکنندگی سیاسی مطالعات  ( مجله  ۱)دوره    ۳را در شماره  «  ريشه های اقتصادی 
موضوع اول مورد بررسی در اين اثر، نقش نهادهای مالی آمريکايی در .  منتشر کردند  جهان

افزايش   با  بود که همراه  زايی  بیکاری و فقربحران  اعتراضا   رکود،  ت و در  موجب شدت 
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نهايت شکل گیری جنبش اشغال شد و سپس آسیب پذيری های داخلی و شکنندگی خود  

جنبش در کشورهای دموکراتیک غربی در پرتو تحوالت مختلف و با توجه به ريشه های  

 عمیق اقتصادی اعتراضات اجتماعی مورد تحلیل و آينده پژوهی قرار گرفت. 

  اساس  بر  آينده  تخمین  و  زمینه  تحلیل:  استريت  وال   جنبش»   ۱۳۹۱در سال    مرتضی نادری

منتشر می کند. اين اثر    مطالعات منطقه ای(  ۱۳)دوره    ۲« را در شماره  ۱گر   تد رابرت  نظريه

درباره   مذکور  نظريه  اساس  ام،  افراد  ی روان  ی سرخوردگبر  تراکم  د یتباه شدن  همراه  به  ها 

و  توقعات اشغال  جنبش  قالب  در  ها  اعتراض  ظهور  عامل  کند.را  می  عنوان  استريت   ال 

نويسنده با اين پیش زمینه به بررسی جنبش و آينده آن می پردازد و نظريه تد رابرت گر را  

 بهترين چارچوب نظری برای تحلیل چنین رويدادهايی معرفی می کند. 

  اجتماعی،  نابرابری  افزايش  و  فقر:  استريت  وال   تسخیر  جنبشمی توان به مقاله »  همچنین

در   ۲جوزف تارامانگاالم « اشاره کرد که ترجمه ای از اثر  آمريکايی  دموکراسی  بردن  سؤال   زير

سیاحت  (  ۱0)دوره  ۱05در شماره  ۱۳۹۱م. بوده که فاطمه برقعی آن را در سال    ۲0۱۱سال 

منتشر کرد. نويسنده معتقد است جنبش اشغال توانسته پرسش هايی درباره نابرابری در    غرب

ر سطح جامعه مطرح کند و کیفیت و ماهیت دموکراسی آمريکايی را از نو  توزيع ثروت را د

به پرسش می کشد. ناتوانی اکثريت شهروندان آمريکايی در به دست آوردن حقوق اساس  

خود در قیاس با مردم در کشورهای سوسیال ـ دموکرات موجب تعارضی آشکار شده است.  

 در آمريکا می باشد.  تأکید اصلی اين اثر بر نابرای اجتماعی و فقر

(  ۴)سال    ۴در شماره    ۱۳۹۲ی در سال  رمضان   یحهملیمی و  رئوف رح  یج،هرس  ینحس

»معاصر  یاسیس  یجستارهامجله   تحل  يهتجز،  وال   یلو  نظر  يتاستر  جنبش  اساس    يةبر 

تسری جنبش اشغال به ساير شهرهای اياالت    کردند و با اشاره به اين که« را منتشر  هابرماس

متحده و نقاط مختلف جهان به معنای اهمیت موضوع عملکرد نظام سرمايه داری بود، ظهور  

اين جنبش را از منظر هابرماس مورد بررسی قرار دادند و اعالم کردند که بحران های شکل  

شاره اين انديشمند نیز قرار  گرفته توسط نظام سرمايه داری در بستر جامعه آمريکا که مورد ا

 
1. Ted Robert Gurr 

2. Joseph Tharamangalam 
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گرفته است، نظر به جوانب اقتصادی، سیاسی و عمومی خود موجب شکل گیری جنبش  

 اشغال در اين کشور شد.

و    یديهاغالمرضا جمش« اثری از  يتجنبش اشغال وال استر  یشعارها   یلیتحل   یبررس»

منتشر    يخیتار  یجامعه شناس( مجله  ۷)دوره    ۳در شماره    ۱۳۹۴در سال    زاده  ینحس  یکايیلم

استريت  گرديد.   وال  اشغال  جنبش  شعارهای  پیداست،  آن  عنوان  از  که  چنان  اثر،  اين  در 

شودارزيابی   ايدئولوژيک    می  بعد  و  ها  ارزش  همچنین  و  جنبش  ماهیت  آن،  کنار  در  و 

ان با روش تحلیل محتوا به جمع آوری  شعارهای آن مورد کاوش قرار می گیرد. نويسندگ

،  اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگیو با توجه به اعتراضات به اوضاع    می پردازندشعارها  

چهار دسته تقسیم می کنند. نتايج تحقیق نشان داد که بخش عمده شعارها    اين شعارها را به

داشت. نتیجه اين که،  درصد( تعلق    ۱/۴۸درصد( و اجتماعی )  ۴/۳۸به تغییرات اقتصادی ) 

اکنشی به  و  در حقیقتجنبش اشغال را می توان به نوعی جنبشی اصالحی در نظر گرفت که  

 بحران شکل گرفته در جامعه سرمايه داری اياالت متحده بود.

: جنبش  یمطالعه مورد  ينترنت؛شدن و ا  یجهان  يد،جد  ی اجتماع  ی جنبش هادر انتها، »

محمد جواد    یدس  ی وبلباس  یثمم  یع،رف  ینحستوسط    ۱۳۹5« در سال  يتوال استر  یرتسخ

رابطه  که    بودهدف اين اثر درک اين مسأله  منتشر شد.    دانش سیاسیمجله    ۲۳شماره  ی در  قرب

اينترنت   و  شدن  جهانی  جديد،  اجتماعی  های  جنبش  چه  میان  میان  اين  در  و  چیست 

وجود دارد. جنش اشغال وال استريت نیز در اين رابطه مورد    ها  آنتأثیرگذاری هايی میان  

جنبش های اجتماعی جديد  که    بودو يافته های اين تحقیق حاکی از آن    گرفتبررسی قرار  

های  و جهانی شدن   جنبش  که  همان طور  گذارند.  می  متقابلی  تأثیرات  همديگر  روی  بر 

  در مقابل گسترش ارتباطات فراملی  ،سیاری در ارتباط با مشکالت جهانی بسیج می شوندب

اين مبادالت و آگاهی از    انجام  که اينترنت يکی از مهم ترين بسترهای آن است، موجبات

را افزايش  قدرت جنبش های اجتماعی جديد  را فراهم می کند و در عمل،  مشکالت جهانی  

وال استريت بر اساس تغییرات    اشغال جنبش    پذيری تشريح ظهور  می دهد. نويسندگان، امکان

و در    کردندرا مطرح  جوامع سرمايه داری صنعتی    گوناگون در  تحوالت  مبتنی برساختاری  
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به ويژه اينترنت و شبکه های مجازی، به جهانی    ،د که استفاده از فناوری اطالعاتگفتندپايان  

 زيادی کرد.بسیار شدن اين جنبش کمک 

و با اعالم اين که    کرد( مسأله عدالت اجتماعی را در تحقیق خود دنبال  2012)  ۱میسِن

برای   درخواست  قبیل  از  هايی  فعالیت  و  بود  کوچک  نسبت  به  جنبش  اعضای  اقدامات 

اصالحات اقتصادی جهت ثبات دهی به افراد دچار مشکالت مالی را شامل شد، طیفی از 

کنار  در صورت  گفت  وی  کرد.  مطرح  را  اجتماعی  عدالت  در خصوص  جنبش  مطالبات 

برخی مطالبات راد امحای تجارت  گذاشتن  باز کردن کامل مرزها،  قبیل  از  تر جنبش  يکال 

 آزاد، دستور کار ايشان به وظايف خدمات دهندگان اجتماعی شباهت زيادی پیدا می کرد. 

به اين پرسش پرداخت که آيا جنبش اشغال می توانست تجلی آرزوی  (  2012) ۲دورف

د. نويسنده اظهار داشت که جنبش  باش   ۴برای سیاست عمل گرايانه   ۳تجربه گرايی دموکراتیک 

 اشغال را می توان به صورت تجلی سیاست عمل گرايانه تصور کرد. در واقع اين جنبش  

به عنوان جنبشی برای دموکراسی در نظر گرفته می شود که هدف آن، جايگزينی تصمیمات  

بود. از اين منظر، جنبش اش توانمند شده به جای تصمیمات نخبگان حاکم   غال  شهروندان 

 می توانست زمینه هايی برای پرورش نهادهای تجربه گرايی دموکراتیک ايجاد کند. 

 5رابطه جنبش تحول خواه در جهان عرب با ظهور جنبش اشغال، موضوع مطالعه کرتون 

بود. وی ضمن اعالم اين که نقش اين جريان عربی به ويژه در مصر در الهام دهی  (  2012)

ؤثر بود، نقش مهم ترين گروه های تأثیرگذار بر شکل گیری،  به جنبش در اياالت متحده م

 هويت يابی و مسیر حرکت جنبش اشغال را بررسی کرد.

بر بعد ارزيابی کننده جنبش های اجتماعی تمرکز کردند و به اين (  2013)  ۷و نام  ۶کرن 

شکل   بسیج  فرآيند  خالل  در  جمعی  هويت  به  ها  ايده  و  ها  ارزش  چگونه  که   پرسش 

فرهنگی و هويت های  می ده ارزش های  میان  رابطه  ابتدا  دادند:  ند، در سه مرحله پاسخ 

 
1. Mason 
2. Dorf 
3. democratic experimentalism 
4. pragmatic 
5. Kerton 
6. Kern 
7. Nam 
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ارزشی   تعهدات  نفوذ  به  را  بحث  بررسی کردند، سپس  شناختی  منظر جامعه  از  را  جمعی 

ارزشی   انتها روابط  به بسیج جنبش اشغال در اياالت متحده کشاندند و در  عمومی نسبت 

 جمعی جنبش اشغال شکل دادند را بررسی کردند. اساسی در فضای گفتمانی که به هويت 

کاتاالنو   ۱زبان شناسی شناختی  تحقیق  با جنبش  (  2013)  ۳و کرسول  ۲حوزه  رابطه  در 

 اشغال بود. هدف ايشان از اين اثر، پیشنهاد کردن زبان شناسی شناختی به عنوان ابزاری در 

د. يافته های اين تحقیق حاکی  برای درک گفتمان جنبش اشغال بو  ۴به کارگیری تحلیل روايت 

از وجود استعاره ها / کنايه های مهمی بود که چیزهای زيادی در خصوص تصورات بانیان 

نیرويی علیه   و  به عنوانی جنگ  نه فقط  اين جنبش  نتیجه،  در  اين جنبش آشکار می کرد. 

واده / شرکت ها، ظلم و نابرابری حکومتی در نظر گرفته شد، بلکه به صورت ساختار و خان 

اجتماع قدرتمندی تصور شد که نیازمند بیدار شدن، تغذيه شدن، شنیده شدن، ديده شدن و  

 احساس شدن بود. 

در رابطه با انتشار گفتمان سیاسی در شبکه های اجتماعی  (  2013)  ۶و ساجوريا   5فابرگا 

های   جنبش  مفهومی  های  چارچوب  برخی  احتمالی  همپوشانی  خصوص  در  همچنین  و 

اجتماعی با شبکه های بحث و گفتگوی آنالين، به تحقیق پرداختند. اين اثر از طريق تجزيه  

، شکل گیری گفتمان سیاسی را توضیح داد. به  ۷و تحلیل داده های جنبش اشغال در تويیتر 

زمان انتشار مطالب و انتشار دهندگان و الگوهای انتشار مطالب پرداخته شد. يافته ها نشان  

با وجود اندکی رفتارهای فرصت طلبانه در میان فعاالن، بخش اعظم آن ها از  می داد که  

شکل دهی به اين جريان نقش داشتند و نه تنها به مباحث اصلی جنبش حول    درابتدای کار  

تبديل   اصلی جنبش  اعضای  به  زمان  مرور  به  بلکه  دادند،  چارچوب های مشخصی شکل 

و همپوشانی شبکه های گفتگوی آنالين شدند. سپس در خصوص عزيمت گفتمان سیاسی  

 با جوانب نظری جنبش توضیحاتی داده شد. 

 
1. Cognitive Linguistic  
2. Catalano 
3. Creswell 
4. narrative analysis 
5. Fabrega 
6. Sajuria 
7. Twitter 
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النگمن  تحقیق  از جنبش های  (  2013)  ۱در  به عنوان مورد جديدی  اشغال  به جنبش 

در   ها   آناجتماعی نوين نگريسته شد و بررسی جنبش های اجتماعی نوين و دغدغه های  

بی برای درک بسیج عمومی در برخی جوامع  خصوص هويت، فرهنگ و معنا، نقطه آغاز مناس

اعالم شد که شاهد اعتراضات اجتماعی وسیع بودند. نويسنده با توجه به تضادهای سرمايه  

لحاظ   اهمیت  داری جهانی و همچنین تحوالت در نظريه جنبش اجتماعی، اعالم کرد که 

ی تر هويتی  کردن بحران های مشروعیت ناشی از عزيمت اقتصاد سیاسی به حوزه های ذهن

احتمال   به  هايی  ديدگاه  و  اخالقی  عناصر  از  متأثر  بسیجِ  کننده  ايجاد  احساسیِ  و 

ضرورت دارد. نتیجه گرفته شد که جنش اشغال نمونه خوبی برای توضیح    ۲آرمانشهرگرايانه 

 چنین روابطی بود.

اشغال  2013)  ۳دالگرن  جنبش  گفتمانی  های  حوزه  و  راهبردها  بررسی  ضمن   ) 

در مناطق مختلف جهان اشاره   ۲0۱۳يت، به روند تحوالت سیاسی انقالبی در سال  وال استر

برای   ای  آموزنده  کوتاه خود، مصداق  با وجود عمر  را  استريت  وال  اشغال  و جنبش  کرد 

 سیاست جايگزين و مشارکت از طريق رسانه دانست. 

تصورات  2014)  ۴اپل  و  استريت  وال  اشغال  جنبش  با  رابطه  در  معترضان  (  اقتصادی 

نیويورکی کاوش کرد و ضمن بررسی شماری از راهکارهای جايگزين ارائه شده توسط گروه  

های معترض، به پرسش هايی پرداخت که از ابتدای عمر جنبش به مشغله ای فکری تبديل  

شده بود: اقدام مستقیم برای نظام مالی چگونه خواهد بود؟ در صورتی که ابزارها در اختیار  

رضین قرار می گرفت، آن گاه در حوزه مالیه بايد چگونه اقدام می شد؟ به عبارت ديگر،  معت

در صورتی که تصورات اقتصادی جنبش محقق می شد، به کجا می انجامید؟ تصور مجدد  

 راديکال يا دموکراتیک کردن امور مالیه چگونه به نظر می رسید؟ 

تراض معطوف کرد و با اعالم اين که  ( توجه خود را به بعد ديجیتال اع2014)  5ترماين 

حال   در  مجازی  فضای  در  آن  های  بنیان  ها،  خیابان  در  اعتراضات  آغاز  از  پیش  ها   ماه 
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شکل گیری بود، اين پرسش ها را مطرح کرد که مرکز گفتمان جنبش اشغال وال استريت در 

جنبش اجتماعی  چه بود و جنبش چگونه از میان چندين سازمان    ۲0۱۱تويیتر در تابستان سال  

از   تصوير روشنی  ارائه  اين سؤاالت در صدد  به  پاسخ  با  ديگر سربرآورد. پژوهش حاضر 

 جنبش ها در عصر ديجیتال بود.

( تبديل شد تا به  2014)  ۲و بنگ  ۱بعد سیاسی جنبش اشغال به موضوعی برای جنسن 

شواهد موجود در    تجزيه و تحلیل شکل سیاسی آن در تويیتر بپردازند. آن ها با استفاده از

کردند.    50پروفايل   بندی  دسته  را  کنندگان  مشارکت  سیاسی  هويت  تويیتر،  کاربر   هزار 

هويت های سیاسی جديدی که استخراج کردند توسط پیوند ضعیف وحدت سیاسی و نه  

 پیوندهای نیرومند وحدت اجتماعی، به ظرفیت های متحول کننده جنبش پیوند می خوردند.

( با اعالم اين که مطالعات دانشگاهی در خصوص جنبش اشغال  2014)  ۳فدايی و شیندلر 

درباره  توضیح  فقدان  به  کردند،  تمرکز می  آن  توضیح ظهور  يا  اهداف  بر شگردها،  بیشتر 

جذابیت فراوان و حمايت گسترده از آن اشاره کردند. آن ها بر جنبش اشغال در سه شهر  

ه مشارکت کنندگان در جنبش موجود  نیويورک، ديترويت و برلین تمرکز کردند و گفتند ک

در اين شهرها حول مسأله آسیب پذيری گرد هم آمده بودند. به باور نويسندگان، معترضان 

در اين شهرها به جای اشاره به ثروت نخبگان، به طور پیوسته در اين خصوص اظهار نظر  

ران را افزايش  کردند که نظام اقتصادی فعلی بیشتر به نفع نخبگان است و آسیب پذيری ديگ

از   طیفی  بین  روابطی  روی  بر  اشغال  جنبش  که  دادند  توضیح  محقق  دو  اين  دهد.   می 

اجتماعی قديم و  )يعنی جنبش های  بودند  از هم گسسته  کنون  تا  که  تالش های سیاسی 

 را از طريق سیاست آسیب پذيری، مکمل يکديگر ساخت.  ها آنجديد( کار کرد و 

ی در جنبش اشغال توجه کرد و نقش رسانه های جمعی در ( به بعد جمع2015)  ۴کاوادا 

اين میان را مورد ارزيابی قرار داد. وی در تحقیق خود به روندی که فعاالن جنبش خود را  

به عنوان بازيگری جمعی معرفی کردند پرداخت و نقش رسانه های جمعی را در اين میان  
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يی از حوزه ارتباط سازمانی را با  و بخش ها ۲ملوچی  ۱بررسی کرد. وی نظريه هويت جمعی 

هم ترکیب کرد. همچنین در اثر مصاحبه با اعضای جنبش در نیويورک، لندن و ساير شهرها،  

فرآيند مرزبندی جنبش با محیط پیرامون خود، ايجاد اصول برای اسناد اساسی خود و همچنین  

که رسانه های    صدای جمعی آن را بررسی کرد. يافته های تحقیق حاضر حاکی از آن بود

برای   که  بودند  جنبش  خارج  و  داخل  بین  مرز  کردن  محو  مستعد  ای  شیوه  به   اجتماعی 

ارزش های جنبش از قبیل دربرگیرندگی و مشارکت مستقیم، مطلوب بود، هرچند به منازعاتی  

به  گرفتن جنبش  نظر  در  توصیف،  اين  با  گرديد.  منجر  واحد جنبش  در خصوص صدای 

گرفته حول ارتباطات به ما اجازه می داد تا هم آن را به عنوان جنبشی    عنوان پديده ای شکل

 درصد و هم برخوردار از هويت منحصر به فرد خود ببینیم.  ۹۹نماينده 

( رابطه متقابل میان دين و جنبش اشغال در  2015)  5و ويلیامز  ۴، ساترلند ۳تحقیق کلوک 

به و  ۲0۱۱نقاط مختلف در سال   با توجه  بريتانیا و اياالت  را بررسی و  ضعیت جنبش در 

، ۶متحده سه بحث عمده را مطرح کردند: نزديکی مجدد بازيگران و گفتمان ها دينی و سکوالر

چالش های مطرح شده توسط جنبش اشغال برای کلیسای مسیحی و در انتها، چالش های  

 ايجاد شده توسط مذهبی ها برای جنبش اشغال. 

( در رابطه با شکل گیری هويت اجتماعی در خالل  0152)  ۹و شارپ   ۸، گاوين۷اسمیت 

با انجام   اين که جنبش اشغال توانست  با اعالم  به تحقیق پرداختند و  ظهور جنبش اشغال 

تحصن ها در مقابل نابرابری های اجتماعی و سیاسی بستری اعتراضی ايجاد کند، به نقش  

مردم در بستر اجتماعی و سیاسی  اينترنت برای فراهم کردن فضايی فراملی برای اظهار نظر  

، ۱0پست در صفحه جنبش اشغال وال استريت در فیسبوک   5۳۴۳اشاره کردند. آن ها با بررسی  
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درباره شکل گیری هويت اجتماعی اعضای جنبش تحقیق کردند. نتیجه نهايی اين که گفتگوی  

و ترسیم فضاهای    آنالين می تواند از طريق اعتبار دهی به ايده هايی درباره اصالح اجتماعی 

 ايجاد کند. ۲و گروه های بیگانه  ۱مشترک روان شناختی، گروه های همبسته 

( ابعاد نظری و عملی جنبش اشغال را مورد توجه قرار دادند  2016)  5و پل   ۴، پل ۳بیتس

و گفتمان جنبش اشغال را در بستر فلسفه سیاسی راديکال قرار دادند. آن ها در دو سطح به  

تحلیل پرداختند. ابتدا با تجزيه و تحلیل تجربی مطالب رسمی جنبش اشغال وال  تجزيه و  

مفاهیم اصلی در چارچوب نظريه جنبش    ۶استريت و اشغال لندن و همچنین عملیاتی کردن

« اين دو ۷اجتماعی، تجزيه و تحلیلی توضیحی ـ مقايسه ای از »چارچوب های اقدام مشترک 

میزان سپس،  کردند.  ارائه  را    جنبش  راديکال  سیاسی  فلسفه  توسط  جنبش  گفتمان  تأيید 

دو جنبش چارچوب های   هر  که  داد  نشان  نويسندگان  تجربی  تحلیل  و  تجزيه  سنجیدند. 

داشت.  وجود  مختلفی  های  چارچوب  بینی  پیش  در  اما  داشتند،  تشخیص  در   مشترکی 

آ های  ايدئولوژی  میان  اشتراکاتی  اشغال،  جنبش  در  که  داد  نشان  ها   ،  ۸نارشیستی يافته 

 در سطح هويت و راهبرد وجود داشت.  ۱0و پسا مارکسیستی ۹پسا آنارشیستی 
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