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  ٢٠١۶ می ٠۵
  

  مارکس و لنين کجا ھستند زمانی که ما به آنھا نياز داريم؟
 گذشته اقتصاد دانان ۀدر طول دو دھ. تب ناکارآمدتر از دوران مارکس ھستنداقتصاد دانان سرمايه داری امروز به مرا

. جز کالن سرمايه داران خدمت نکرده اند و توده ھای استثمار شده، تسليم استثمار آن ھا شده انده غربی به ھيچ کسی ب

پول، . ر داشته باشدالليون دھيچ دليلی وجود ندارد که چرا يک شخص بايد ھزاران مي. پس مردم غرب مانند برده ھستند

پول .  انتخابيه تبديل می شودۀدر واقع، پول به حوز. قدرت سياسی افراد را بر قدرت رأی دھندگان افزايش می دھد

ميليادرھا، مانند شلدون آدلسون، . ل سياسی به کار برده می شود، که دولت نماينده را نابود می کندوجھت خريدن کنتر

 به نفع مننافع خود استفاده می امريکال دولت وان کاچ، از ميلياردھا ثروت خود برای کنترجورج سوروس، و برادر

 مالی در روسيه و ۀافزايش قدرت سرماي .ديوان عالی جمھوری خواه اين امر را برای آن ھا آسان تر کرده است. کنند

 و مستقل از دولت امريکاه در  کئیچين، مراکز قدرت خصوصی را در آن کشورھا ايجاد کرده است، مانند آن ھا

مراکز قدرت اين پتانسيل را دارند که دولت را به تصرف خود درآورده و از ادارات دولتی برای تمرکز ثروت . ھستند

خصوصی سازی در روسيه و چين باعث تقويت قدرت مستقل منافع خصوصی .  قليلی استفاده کنندۀبيشتر در دست عد

اقتصادھای نئوليبرال ضمانت می کند که در نھايت پول خصوصی دولت . انگلستان می شود افراد مانند اروپا و یمحدود

 ميليادر ۶٢ بين المللی واقع در آکسفورد، انگلستان، گزارش می دھد که يۀ خيرۀسسؤآکسفام، يک م.  می کندکنترولرا 

ميلياردری بود، که گفت نرخ اين وارن بافيت، يکی از ثروتمندترين ھای مگا . صاحب نيمی از ثروت جھان ھستند

  .اگر دولت ھا اين را اصالح نکنند، انقالب آن را تصحيح می کند. ماليات منشی او باالتر از اوست

***************  

 

 برون سپاری مشاغل و سرمايه مالی اقتصاد قبل از اين که ۀمارکس دربار. مارکس و لنين جلوتر از زمان خود بودند

ين رھبری انقالب کمونيستی را در کشوری گرفت که ھنوز عناصر فئودالی بيش تر از سرمايه لن. اتفاق بيفتد نوشت

 از مقرراتی که آن را دمکراتيک کرده بود، رھا ساخت، و آن را به امريکا سرمايه داری ٢١در قرن . داری غالب بود

 آن در خدمت بدھی،  تخليه شده، اداره امروز سرمايه داری با عواقبی که قدرت توليدی. جامعه ای خدمتگزار تبديل کرد

  .مالی می شود
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امروز . ھر کسی با چند ميليون، ثروتمند ترين بود.  خيلی ثروتمند بوددالروقتی که جوان بودم، ھر فردی با يک ميليون 

  .کسانی وجود دارند که صاحب چند ھزار ميليون ھستند

  .دست آورده انده  و خدمات فروخته شده به مصرف کنندگان ب خود را از طريق توليد کاالدالر قليلی ميلياردھا ۀعد

اقتصاددانان نئوليبرال، که سياست اقتصادی تجويز می کنند نه تنھا در غرب، بلکه ھمچنين در روسيه و چين، به غلط 

دی ھا در واقع، چه گونه يک درص. ادعا می کنند که پولی که دريافت می کنند، پولی است که با زحمت کسب کرده اند

  دست می آورند؟ه ًواقعا ھزارھا ميليون خود را ب

  .دست می آورنده ًآن ھا را از طريق ارتباطات سياسی و از طريق معامالت صرفا مالی ب

زمانی که در اثر عواقب ناشی از دستگيری رئيس جمھور گورباچف توسط کمونيست ھای تندرو، شوروی ازھم پاشيده 

ه گتن و اسرائيل بن که با واشئیکراين شوروی ارتباطات خوبی داشتند، به ويژه آنھاوشد، افرادی که  در روسيه و ا

خالف نظر نويسنده، شوروی نه به .(ًخوبی متصل بودند، به منابع عظيمی دست يافتند که قبال در مالکيت دولت بود

  ) م–خاطر دستگيری گورباچف، بلکه به دليل خيانت او از ھم پاشيد 

اين اھرم قدرت از طريق کم .  وام ھای بانکی برای به دست گرفتن اھرم قدرت شرکت ھا استۀ نتيجامريکاميليادرھای 

اغلب . کردن حقوق بازنشستگی و با استفاده از پول نقد شرکت برای پرداخت وام، برای شخص، ثروت توليد می کند

 برای ثروتمندان منبع ديگری شست. يب می زندج پول زيادی به ،شرکت و کارکنان آن ويران می شوند، اما اھرم قدرت

  .شوی مغزی عرضه ھای اوليه عموم مردم  است، به ھمان گونه ای که مشتقات اوراق بھادار می باشدو 

می گويند، درآمدی که ھيچ نيازی به » رانت اقتصادی«اقتصاد دانان کالسيک، و مايکل ھادسون امروز، به اين سودھا 

به عبارت ديگر، کسب اين ميليادرھا سود و ثروت، شکلی انگلی مبتنی بر استثمار و نه . د نداردبازده واقعی برای تولي

  . درآمد از عمل در خدمت به وام استۀاين سودھا حاصل تخلي. بر توليد بازده واقعی است

شته اقتصاد دانان  گذۀدر طول دو دھ. اقتصاد دانان سرمايه داری امروز به مراتب ناکارآمدتر از دوران مارکس ھستند

پس . غربی به ھيچ کسی بجز کالن سرمايه داران خدمت نکرده اند و توده ھای استثمار شده، تسليم استثمار آن ھا شده اند

  .مردم غرب مانند برده ھستند

 پول، قدرت سياسی افراد را بر قدرت.  داشته باشددالرھيچ دليلی وجود ندارد که چرا يک شخص بايد ھزاران ميليون 

 سياسی به کار کنترولپول جھت خريدن .  انتخابيه تبديل می شودۀدر واقع، پول به حوز. رأی دھندگان افزايش می دھد

ميليادرھا، مانند شلدون آدلسون، جورج سوروس، و برادران کاچ، از . برده می شود، که دولت نماينده را نابود می کند

ديوان عالی جمھوری خواه اين امر . افع خود استفاده می کنندبه نفع من امريکا دولت کنترولميلياردھا ثروت خود برای 

  .را برای آن ھا آسان تر کرده است

 مالی در روسيه و چين، مراکز قدرت خصوصی را در آن کشورھا ايجاد کرده است، مانند آن ۀافزايش قدرت سرماي

يل را دارند که دولت را به تصرف خود درآورده و مراکز قدرت اين پتانس.  و مستقل از دولت ھستندامريکا که در ئیھا

خصوصی سازی در روسيه و چين باعث .  قليلی استفاده کنندۀاز ادارات دولتی برای تمرکز ثروت بيشتر در دست عد

اقتصادھای نئوليبرال ضمانت می . تقويت قدرت مستقل منافع خصوصی محدودی افراد مانند اروپا و انگلستان می شود

  . می کندکنترول نھايت پول خصوصی دولت را کند که در

 ميليادر صاحب نيمی از ۶٢ بين المللی واقع در آکسفورد، انگلستان، گزارش می دھد که يۀ خيرۀسسؤآکسفام، يک م

  .ثروت جھان ھستند
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اگر . اين وارن بافيت، يکی از ثروتمندترين ھای مگا ميلياردری بود، که گفت نرخ ماليات منشی او باالتر از اوست

  . دولت ھا اين را اصالح نکنند، انقالب آن را تصحيح می کند

ی کلينتن گواھی می دالر ميليون ١۵٣ نطق  ۀھم چنان که ھزين.  رأی دھندگان نمی توانندامريکاًاما ظاھرا، حداقل در 

ری برای کسب  ھيلی دادن به حمايت از جاه طلبی درصد با رأ٩٩ری يک درصدی ھا را نمايندگی می کند، اما دھد، ھيل

 امريکائیمنکين درست می گفت، که اکثريت قريب به اتفاق . ال. ًظاھرا، اچ. مقام رياست جمھوری خود را تخريب اند

  . ھا سبک مغز و کم عقل ھستند

htm.world-the-half-own-billionaires-two-sixty/com.arxistm.www://http  

  

  :درباره نويسنده

. دکتر پل کريک رابرتس، معاون وزير خزانه داری برای سياست اقتصادی و ھمکار سردبير ژورنال وال استريت بود

او دارای چندين مقام . دسسان سنديکا بوؤ اخباری ھاوارد اسکريپس، و از م بيزنس، خدماتۀاو مقاله نويس ھفته نام

آخرين کتاب ھای او انحالل اقتصادی . مقاالت اينترنتی او در سراسر جھان ھواداران زيادی دارد. دانشگاھی است

  .  شکست خورد، و تھديد نو محافظه کاران بر نظم جھانی می باشدامريکاغرب و چگونه 

  :برگردانده شده از
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