
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  مايکل پارنتی:يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٧

  

  )فصل نھم(عليه امپرياليسم 
  جھان سومی کردن امريکا: اقتصاد جادوئی

  

در .  پيشبرد منافع امپرتوری در خارج از کشور مرتکب می شوند، در داخل تکرار می شودفريبی که رھبران ما جھت

  .ھر دو مورد، ھدف تضعيف قدرت مردم و به حداکثر رساندن روند انباشت سرمايه است

  

 به ًتنھا بخشی از به اصطالح ثروت ملی که واقعا«:  سال پيش، کارل مارکس در کتاب کاپيتال نوشت١۴٠بيش از 

کسانی که در باال ھستند ممکن است زمين ھای الواری، ذخايز . »لکيت جمعی مردم  وارد می شود، قروض ملی استما

نفت، معادن زيرزمينی، صندوق بازنشستگی، راديو و تلويزيون و مشاغل ما را ببرند، اما ھمواره قروض ملی به 

و اکنون سرمايه گذاری به منظور انباشت سرمايه کارکرد سرمايه داری در آن زمان . راحتی برای ما باقی می ماند

 می کنند به خوبی ايفای نقش کرده کنترولبيشتربوده است، به اين معنا که سيستم برای آنھائی که مالک اند و آن را 

از نقطه نظر سرمايه گذار، سرمايه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورھای فقير جھان سوم موفق ترين است، . است

 ھزينه ھای کارگر، خيلی پائين تر است و ارزش افزوده توسط نيروی کار چندين ًکه ھزينه ھای توليد، خصوصاجائی 

، يک اصطالح سرمايه داری است به معنی تقريبی ھمان چيزی است که »ارزش افزوده«. برابر بيشتراز امريکا است

 نيروی کار خود بيش از آن چه که پرداخت اين ارزشی است که کارگران با. است» ارزش اضافی«معنی مارکسيستی 

ھمانگونه که توسط ارزش افزوده اندازه گيری می شود، کشورھای جھان سوم اشکال موفقيت . می شوند ايجاد می کنند

آميز بيشتری از سرمايه داری را ارائه می دھند تا کشورھای سوسيال دمکراسی با اتحاديه ھای کارگری قدرتمند، که 
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چنين دستاوردھای دمکراتيک قطع سود شرکت ھای بزرگ از ديد .  باال، و مزايای اجتماعی متعدد ھستنددارای دستمزد

ھدف امپرياليسم مدرن نه انباشت مستعمره يا ... سرمايه گذاران، به عنوان تھديدی برای سيستم بازار آزاد ديده می شود

ھدف امپرياليسم يک ھدف ملی نيست، . طبيعی نيست بازارھائی برای سرمايه گذاری و دسترسی به منابع ۀحتی ارائ

 بين المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر گواتماالئی ھا، اندونزيائی ھا، و ۀبلکه ھدف يک طبق

رکود اقتصادی ناگھان به خاطر کاھش ...  کشورھای ديگر استۀسعودی ھا، بلکه امريکائی ھا، کانادائی ھا، و مردم ھم

مردم کم تر خريد می کنند برای اين که مشاغل از ميان رفته يا : عکس استه اين ب.  مردم به وجود نيامده استخريد

.  کافی آشکار استۀله را درک می کنند چرا که به اندازأھمه اين مس. ت خريد کم تری دارندکاھش يافته اند و آنھا قدر

کود اقتصادی ادامه پيدا خواھد کرد برای اين که دستمزد  سال پيش کارل مارکس، پيش بينی کرد که ر١۵٠بيش از 

وی بيشتر .  کافی پرداخت نمی شوند که بتوانند کاالھا و خدماتی را که خود آنھا توليد می کنند بخرندۀکارگران به انداز

 . حال می دانندۀسای جمھور و پولدارھای ما که دربارؤ آينده می دانست تا رۀدربار

******  

   سوی بازار آزاد سرازير کردنقطره ای به

 و در سال ھای بعد  ، قربانيان اقتصاد جادوئی بوديم)٩٢-١٩٨١( بوش - ما در طول سال ھای رياست جمھوری ريگان

  .بوده ايم) اقتصاد جادوئی(از آن، ما قربانيان اقتصاد کلينتونی، کمی خفيف تر از ھمان 

، زمانی که برای ١٩٨٠ سال ۀ مبارزات انتخاباتی اولياصطالحی است که جورج بوش در طول» اقتصاد جادوئی«

اين عبارت را وقتی که او به عنوان معاون رئيس . نامزدی حزب جمھوری خواه عليه رونالد ريگان بود، اختراع کرد

او مصمم شد که با عناصر مشارکتی در شبکه ھای مختلف .  ريگان خدمت می کرد، منتشر ساختۀجمھور در دور

به او گفته . صحبت می کند وجود دارد» اقتصاد جادوئی «ۀماس بگيرد که ببيند اگر نواری را که او دربارتلويزيونی ت

  . شد که وجود ندارد

ھر . من آن را نگفته ام«:  اظھار داشتً، معاون رئيس جمھور علنا١٩٨٢ بروری ف٩بنابراين در ھوستون در تاريخ 

ادعا کردن به چيزی که ھرگز . »بنابراين، من ھرگز آن را نگفته ام. دا کندشبکه ای به دنبال آن گشته است نمی تواند پي

ھمانگونه که معلوم شد، بوش . اتفاق نيفتاده به دليل اين که در رسانه ھا ثبت نشده، خودش يک ادعای نگران کننده است

 تلويزيون ۀد، شبکپس از سخنرانی ھوستون، که در اخبار شب سراسر کشور پخش ش. گرفتار دروغ گوئی شده بود

اشاره » اقتصاد جادوئی« بودجه و ماليات ريگان به عنوان ۀسی يک کپی از نواری را پيدا کرد که او به برنام.بی.ان

 يکی از آن موارد کميابی که رسانه ھا در واقع، کار خود را انجام می - سی در کنار انکار بوش .بی. انۀشبک. می کند

  . م آوری را که به طور منظم در مکانھای باال اعمال می شود، افشاء کردند پنھان کاری شر- دھند و وانمود

که  اگر به حال : ی که شبيه به اين استئ اقتصاد جانبی است، يک ايدئولوژی قطره ۀاقتصاد جادوئی، در واقع عرض

ی از محدوديت ھای کسل رھائ.  کسانی که می خواھند کار کنند، ارائه می دھدۀخود رھا شود، بازار آزاد رفاه برای ھم

کننده و مصنوعی مقررات دولت و ماليات ھای سنگين، سرمايه گذاری ھای خصوصی رشد خواھد کرد، بھره وری، 

وقتی که بوروکراسی فدرال بيش از حد به . کار و درآمد ھای بيش تر برای ھر کسی، و مداخله دولت کم تر می شود

ه ناپديد شود، به عنوان شھروندان ماليات دھنده، زندگی بھتری در طور چشم گيری کاھش يابد و کسری عظيم بودج

 جانبی فرض می کند ھمچنان که شرکت ھای بزرگ انباشت ثروت می کنند، بيشتر آن، ۀ عرضۀنظري. انتظار ما ست

، » گنجشک ھا از طريق اسب ھا ستۀتغذي«اين روند که ھمچون . (قطره ای به سوی عموم مردم سرازير خواھد شد

.)  معروف به روشی است که گنجشک ھا از طريق برداشتن دانه ھای ھضم نشده در مدفوع اسب تغذيه می شوندۀشارا
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به عالوه، اين احتمال وجود دارد که مردم از گسترش آزادی و اختيارات بيش تری لذت ببرند، که چگونه پول خود را 

  .دبيش تر برای مصرف خصوصی و کم تر به عنوان ماليات خرج کنن

 به بخش خصوصی به عنوان منبع ً جانبی، کليتنون در زمان دولت خود مکرراۀ عرضۀدر ھمراھی با اصول اولي

يک  » سکوی پرش«اما او در آن چه که او نقشی فعال تر برای دولت در . بزرگی از مشاغل آينده و رفاه اشاره کرد

  .   ھيچ حرکتی در آن جھت نکردًبااقتصاد عقب مانده می خواند، با ريگان و بوش فرق داشت، تقري

  

     محافظه کارانۀستانداردھای دوگان

 اشاره شد، محافظه کاران بسته به اين که به منافع طبقاتی چه کسانی خدمت می شود با دولت ھای ًھمانگونه که قبال

 کردند و با حذف يا در سال ھای اخير، برنامه ھای کم فدرال را که به نفع ندارھا بود، قطع. ضعيف يا قوی ھستند

برای . سسات و شرکت ھای بزرگ را نسبت به مقامات دولتی کم تر پاسخ گو کردندؤتضعيف مقررات متعدد دولتی، م

 دولت فدرال، که متعھد به برداشت ضرر ۀبنا به نوشت.  پس انداز و وام شدۀمثال، مقررات زدائی بانکی، منجر به فاجع

وقتی که سرمايه گذاری ورشکست شد، . ودھای سريع سرمايه گذاری کردندبود، سرمايه گذاران خصوصی برای س

  ).ماليات دھنده ھابه تنھائی سر کيسه را شل کردند.(ماليات دھنده ھا مجبور به پرداخت خسارت شدند

ظه محاف. بانکداران از کره خامه گرفتند و عموم، خسارت ھای چند ميليارد دالری را برای دھه ھای آينده می پردازد

 دولت ۀپائين بيايد، از  کاربرد مداخل» از کول ما« جانبی در حالی که اصرار دارند که می خواھند دولت ۀکاران عرض

در زندگی ما در اخالقی ترين انتخابات ما دريغ نمی کند، خواه عبادت در مدرسه باشد، تا پرستش پرچم، سانسور 

 متوسط امريکائی ھا  در اطراف شعارھای ۀ، برای جذب طبق»مسائل فرھنگی«چنين . کتابخانه، يا حاملگی اجباری

، راست گرائی که کمک مالی جمع )Richard Viguerie(ريچارد ويگوری . محافظه کارانه به کار برده می شود

 سقط جنين دری است که از طريق آن تعداد زيادی به سوی سياست ھای محافظه ۀمسأل«آوری می کند، اشاره کرد که 

انسان  «ۀپرورش يافته به وسيل»  منحطًاخالق ظاھرا« و » امور اخالقی «ۀسپس ما آنھا را دربار... »ی آيندکارانه م

اين به . نشان داده شده، نگران می کنيم»  ملوکانه به سوسياليسم و کمونيسمۀجاد«، که به آنھا به عنوان »گرائی سکوالر

يم حداقل سرمايه گذاری آزاد و سياست خارجی و نظامی تھاجمی اشاره به راھی می کند که در داخل به تنظ« خود ۀنوب

  ). ١٩٨٧، جنوری ٢۵تريبون شيکاگو، . (»متعھد باشيم

، ويليام باکلی و گروھی ديگر از صاحب نظران محافظه )١٩٩۴مبر،  سپت١١(اس .بی. تلويزيونی پیۀ، در برنامًاخيرا

 ۀل اخالقی برای فعال کردن مردم و راھنمائی آنھا به سوی نظري فرھنگی و مسائۀکار، آشکارا در مورد نياز به استفاد

 منطقی و آگاھانه برای کمک طلب کردن از مردم ً کامالۀرھبران راست، يک برنام. بازار آزاد محافظه کار بحث کرد

 حق برای محافظه کاران، کليد تمام حقوق فردی، لذت بردن از حقوق بازار،. در راه سرمايه داری طراحی کردند

با اين ديدگاه، زمانی که دولت . ساختن سود از کار ديگران، و حق لذت بردن از شرايط ممتاز طبقاتی مورد عالقه است

برنامه ھائی برای ناھار مدرسه ارائه دھد، يک مداخله تلقی می شود، ولی نه زمانی که عبادت را در مدرسه تحميل 

 خود را گسترش دھد، نه وقتی که قدرت نظامی و پوليسی دولت کند؛ مداخله زمانی است که حفاظت از محيط زيست

کند، نه وقتی که توزيع به سمت ) کم(  را ءتوسعه يابد؛ مداخله زمانی است که تالش برای توزيع مجدد درآمد رو به فقرا

  . شود) بيش تر(ثروتمندان 
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  رفاه برای ثروتمندان

خود، به گفته ای برای عادت ھای بی بند » يات، ماليات، خرج، خرجمال«محافظه کاران، ليبرال ھا را در کنگره برای 

 کسری بودجه در تاريخ ما، جمھوری ۀدر واقع، سبعانه ترين صرف کنند.  شان تقبيح کردندۀ کسری بودجۀو باری ھزين

 اند، که دولت ھای نيکسون و فورد رکورد کسری بودجه را در زمان صلح توليد کرده. خواھان محافظه کار بوده اند

در واقع کنگره در پنج سال اول دولت ريگان، در . فقط  بارھا و بارھا توسط دولت ھای ريگان و بوش پيشی گرفته اند

  .  ميليارد دالر کم تر از ھزينه ھای احتياطی درخواست بودجه ريگان اختصاص داد١٢مجموع حدود 

بنابراين سمومی که صنعت ايجاد . ردن ھزينه ھا ھستندتجار بزرگ، ھمواره آماده به جيب زدن تمام سود و اجتماعی ک

شرکت ھای بزرگ که . ، ناميده نمی شوند)Exxon(و يا اکسون ) Du Pont( سمی ما، نه دو پونت ۀمی کند مشکل زبال

چنين سمومی را ايجاد می کند، تنھا سود حاصل از توليد را برداشت می کنند، در حالی که ماليات دھندگان ھزينه ھای 

  .دفع سموم را دريافت می کنند

اما آپاالچيا يک . به خاطر فقر او نام برده می شد» شرم ملت«، به عنوان )Appalachia(، از آپاالچيا ١٩۶٢در سال 

، )Rockefellers(، و راکفلرھا )Morgans(، مورگان ھا )Mellons(از ميلون ھا .  ثروتمند و فقير نيستۀمنطق

آنھا زغال سنگ استخراج می کنند، ثروت زيادی اندوخته، و زمين آن منطقه را به آشغال بپرسيد که شرکت ھای معادن 

  .خاکستر و دفن زباله ھای سمی تبديل کرده اند

با اين حال ھيج کسی پيشنھاد نکرد که صاحبان معادن برای ھزينه ھای اجتماعی که پس . فقط مردم آپاچينا فقير ھستند

با فقر اقتصادی سرمايه داری به عنوان مسؤوليت عمومی برخورد می .  پرداخت کننداز خود باقی گذاشته اند، چيزی

 مخارج را برای ما باقی می گذارند که بپردازيم، آن ۀشرکت ھای بزرگ امريکا از کره خامه می گيرند و ھزين. شود

اگر بيش از حد .  می کنند دولت ولخرج ما شکايتۀوقت در مورد چگونگی توليد و کارآمد خودستائی می کنند و دربار

  .  داده می شودءمخارج رفاه فدرال موجود است، برای رفاھی است که به ثروتمندان و نه فقرا

، در برنامه ای که برای رفاه )AFDC(، برای کمک به خانواده ھا با کودکان وابسته يا تحت کفالت ١٩٩۴در سال 

به عالوه به برنامه ھائی .  درصد تمام بودجه، اختصاص داده شد٢ز  ميليارد دالر، يا کم تر ا٢٣است، مقدار پولی حدود 

که اغلب به تمام کسانی نمی رسد که محتاجند يا بيش تر محتاجند، و برای کمک به کم درآمدھا، مثل ناھار مدرسه و 

دالر به تجار  ميليارد ١٠٠در مقابل، در ھر سال دولت فدرال بيش از .  ميليارد دالر خرج شد٣٠کوپن مواد غذائی، 

بزرگ در حمايت از قيمت ھا، در نوع پرداخت ھائی مثل يارانه ھای صادراتی و تبليغات صادراتی، يارانه ھای نرخ 

. بيمه، طرح ھای نو و تجھيزات، خدمات بازاريابی، و برنامه ھای آبياری و احيای اراضی کمک مالی کرده است

 و بدھی ھای بخششی می شود، از جمله پاک شدن بسياری از بدھی ميلياردھا دالر اضافی، خرج وام ھای ضمانت شده

  . ی برای خدمات غنی سازی اورانيوم که توسط دولت ارائه می شودئھای ميليارد دالری وابسته به صنعت ھسته 

 درصد قيمت واقعی بازار، ١٠ به ١ ۀدر طول سال ھا، دولت فدرال با ھزين. اسم بازی رفاه برای ثروتمندان است

يلياردھا دالر ارزش طال، زغال سنگ، نفت، و ذخايز معدنی، به ھمراه چراگاه ھا و زمين ھای الواری را به شرکت م

  .ھای خصوصی فروخته يا کرايه داده که ھمه اموال مردم امريکا است

يننتال ، کونت)Lockheed(، الکھيد Chrysler(دولت ميلياردھا دالر برای نجات شرکت ھای غول آسا مثل کرايسلر 

  .سسات وام و پس انداز با قيد وثيقه کفالت کرده استؤ ميليارد برای م۵٠٠، و بيش از )Continental Illinois(ايليون 

 به شرکت ھای بزرگ توزيع می کند، که بعد اجازه دارند ً کمک مالی، اکثراۀدولت ميلياردھا دالر برای تحقيق و توسع

  .د خود نگه داشته باشنداختراعات و بازار توليدات را برای سو
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 خطرات را قبول می کند، تمام ھزينه ھا را متقبل می شود، و سپس ۀدولت تمام صنايع جديد را گسترش می دھد، ھم

ی، ئصنايع را برای کسب سود به شرکت ھای خصوصی می دھد؛ ھمانگونه که با صنايع فضائی، انرژی ھسته 

  .  ت فضائی، اکتشاف مواد معدنی، و سيستم ھای کامپيوتری کردالکترونيک، مواد مصنوعی يا ساختگی، ارتباطا

شرکت ھای تجاری را .  بانک ھا بدون کسب سود نگه داشته شودۀدولت اجازه می دھد ميلياردھا دالر پول در سپرد

ی با شرکت ھای بزرگ قراردادھا. تحمل می کند، که کسب و کار نمی کنند، ولی بيش از اندازه صورت حساب می دھند

و از . بسيار مطلوب ھمراه با وام ھای دراز مدت و کاھش مالياتی اعطا می کند، که به ميلياردھا دالر در سال می رسد

را به کاغذ پاره تبديل کرده ) قوانين مخالف تشکيل اتحاديه ھای بزرگ صنايع( نکردن، قوانين ضد تراست ءطريق اجرا

از کجا می خواھيم « ھای بزرگ، ھيچ مفسر جريان اصلی نمی پرسد، با توجه به اين ھمه گشاده دستی به شرکت. است

و يا . ال اجتناب ناپذير وقتی که برنامه ھای اجتماعی مطرح شده اندؤ، يک س»برای پرداخت اين چيزھا پول بگيريم؟

به يارانه اين که آيا سيستم نگران است که شرکت ھای بزرگ دريافت کننده اين بخشش ھا، خطر اخالقی وابستگی خود 

ی فقط يک افسانه ئخود، بازار آزاد، و اقتصاد قطره ه  متکی بودن بۀدر مجموع، اسطور. ھای دولت را کاھش دھند

 و فرصت را برای کسب منافع خصوصی کسب و   در ھر سرمايه گذاری، با حمايت مالی، حراستًدولت تقريبا. است

  . کار از جيب مردم  فراھم می کند

   

  یبازيھای ماليات

تحت دولت شرکت ھای بزرگ سرمايه داری، چيزی که من آنھا را توصيف کرده ام، شھروند معمولی برای اکثر 

 و سپس به   يارانه ھا و کمک ھا را ارائه می دھدۀاول، به عنوان يک ماليات دھنده که ھم. چيزھا دوبرابر می پردازد

  . می خردعنوان يک مصرف کننده که کاالھا و خدمات را با قيمت باال

حاکمان از قدرت . ماليات، مانند مخارج عمومی، برای توزيع مجدد ثروت در جھت باال مورد استفاده قرار می گيرد

  .دولت برای بردن مبالغ قابل توجھی از حقوق ما و دادن آن به ابر ثروتمندان و کارتل ھای بزرگ استفاده می کنند

مچنين تأمين اجتماعی را در نظر بگيريم، در می يابيم که مردم کم درآمد اگر ما ماليات ھای محلی، دولتی و فدرال و ھ

حتی تأسيسات . و يا متوسط درصد بيشتری از درآمد خود را می دھند تا آنھائی که در باالترين طبقه بندی قرار گرفته اند

ه است در صورتی که ماليات بر کارگران فقير سر به فلک کشيد«: قبول کرد) ١٩٨۵، اپريل ١۴(واشنگتن پس از 

  . »ماليات ثروتمندان و شرکت ھای بزرگ سودآور به طور چشمگيری کاھش يافته است

فراتر از طنزآميز . » استءيکی از طنزھای سيستم مالياتی فدرال تبعيض عليه فقرا«:وال استريت ژورنال، افزود

 سر کار آمد، يکی از رنی که ريگان بزما.  جانبی اقتصادی استۀ عرضۀبودن، اين دنبال کردن يک سياست آگاھان

.  درصد بود٧٠پيروزی ھای بزرگ اقتصاد ريگانی لغو ماليات بردرآمد تصاعدی بود و باالترين طبقه بندی مالياتی 

ھر دو، .  و به ھمان اندازه ھم سطح کارگران معمولی ماليات می پردازند  درصد کاھش يافت٢٨زمانی ھم که رفت، به 

ً  دالر می گيرد، تقريبا٢۵٠٠٠٠٠ دالر درآمد دارد، و مديرکل که شرکت را می گرداند و ٢۵٠٠٠ کارگر کارخانه که

  . نرخ مالياتی يک سانی می پردازند

وضعيت حتی خيلی بيش تر نابرابر است، به اين خاطر که مدير عامل شرکت از ميزبانی کسری ھائی که برای 

که ثروتمند و فقير از نرخ پرداختی يک سانی برخوردار (کاھنده ماليات ھای . کارگران موجود نيست، لذت می برد

  . ، مثل ھزينه ھای کاربر و ماليات تأمين اجتماعی اضافه شده است)نيستند ولی ھمان مقدار ماليات دارند
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 اين که ثروتمند سھم عادالنه تر ماليات را پرداخت کند، ۀ صحبت ھای خود دربارۀرئيس جمھور کلينتون، برای ھم

 طبقه ممتاز حذف شده ماندند، و ماليات ھای ۀ ھمً طبقه بندی مالياتی را چند درصد کم باال برد، اما تقريباًرفاص

  . پيشنھاد کردرا غيرمستقيم کاھنده 

طبيعت به شدت کاھنده ماليات تأمين اجتماعی، به تازگی تأمين اجتماعی را در ميان رھبران محافظه کار محبوب ساخته 

ه برای اولين بار ريگان به سر کار آمد، اين باور راست گرايان را نگه داشت که تأمين اجتماعی بايد زمانی ک. است

سپس متوجه شدند . محافظه کاران ادعای دروغگين اشاعه دادند که صندوق کمک مالی ورشکسته شده است. حذف شود

 -ی، لموزينئ ھای ھسته راکتآی، .بی.ن افکه در واقع مازاد دارد که به سوی منابع مالی منتقل شد و برای مأمورا

آنھا، ھمچنين متوجه شدند که . ماشين ھای بزرگ لوکس کاخ سفيد،  و ديگر بودجه اقالم معين مورد استفاده قرار گرفت

 به تناسب بيش تر از ثروتمندان، و در حقيقت بسياری از افراد کم درآمد، بيش ترماليات تأمين اجتماعی می ءفقرا

بنابراين محافظه کاران حمله به تأمين اجتماعی را متوقف کردند و حتی در . تا آنھائی که ماليات بردرآمد دارندپردازند، 

اين به معنی آن نيست که تأمين اجتماعی . برابر تالش ھائی که توسط ليبرال ھا برای کاھش ماليات شد، مقاومت کردند

مين اجتماعی را کاھش دھيم تا مازاد نباشد، که توسط دولت برای بايد لغو شود، بلکه بايد ماليات حقوق و دستمزد تأ

  .مقاصدی غير از آن چه که پول درنظر گرفته شده بود به طور غلط به کار برده شود

چيزی که اکنون مشھور است، مردم به غلط باور دارند که پرداخت ھای بازنشستگی آنھا به صندوقی می رود که منتظر 

در واقع، سيستم بازنشستگی بر اين پيش فرض است که قدرت دولت برای دريافت ماليات از . استآنھا در سرانه پيری 

دستمزد بگيران آينده مقدار کافی جمع می کند و حقوق بازنشستگی کسانی را که امروز ماليات زيادی می دھند، تأمين 

  . اجتماعی کند

يات بسيار زيادی بپردازند، افزايش قابل مالحظه ای در درآمد بارھا محافظه کاران بحث کرده اند که، اگر ثروتمندان مال

علی رغم ناديده گرفتن بی عدالتی که ثروتمندان ماليات کم تری می پردازند، .نمی شود، زيرا تعداد ثروتمندان کم است

سال پيش می بحث شده که امروزه ثروتمندان ماليات بيشتری در مقايسه با ده . (اين مشاجره به سادگی حقيقت ندارد

نرخ مالياتی که می پردازند خيلی کم تر . اما به اين دليل که ثروتمندان خيلی رشد کرده و بسيار ثروتمند شده اند. پردازند

   .) است و مقداری که نگه می دارند به تناسب خيلی بيشتراز قبل است

 درصد ماليات بر ٧٠داختند، که ما  ماليات می پر١٩٧٩اگر شرکت ھای بزرگ و افراد ثروتمند امروز با نرخ سال 

 ميليارد دالر بيشتردر سال جمع آوری کند و کسری بودجه بسيار کوچک ١٣٠درآمد داشتيم، دولت می توانست حداقل 

  .تری وجود داشت

 درصد ٧امروز .  درصد از تمام درآمدھای مالياتی فدرال را پرداخت می کرد۵٠، شرکت ھای بزرگ ١٩۴۵در سال 

يک دليل اصلی کسری عظيم بودجه آن ست که دولت از مردمی پول قرض می کند که بايد ماليات . نندپرداخت می ک

  .بپردازند

در . معافيت ھای مالياتی سخاوتمندانه، به اصطالح برای تحريک سرمايه گذاری ھای جديد و ايجاد مشاغل جديد است

معافيت مالياتی احتمال . واقع، شرکت ھائی که اکنون ماليات کم تری می پردازند، نيروی کار خود را نيز کم تر کرده اند

التر برای سھامداران، و حقوق بيش تری برای مديران ارشد تبديل بيش تردارد که به ثروت باد آورده، سود سھام با

اگر قدرت خريد به قدر کافی در ميان مردم زحمت کش وجود نداشته باشد، پول بيش تر قادر به سرمايه گذاری . شود

  .نيست
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  جشن نظامی

بی مبالغ بسيار زيادی به عرضه کنندگان جان. است» سرمايه داری پنتاگون«يکی ديگر از جنبه ھای اقتصاد جادوئی 

نيم تريليون ودر طول ھشت سال رونالد ريگان دو. بزرگ ترين بوروکراسی در دولت فدرال، وزارت دفاع می دھند

 درصد سريع تر از ٣٠٠توليدات دفاع .  تمام سال ھای پس از جنگ جھانی دوم خرج ارتش کردۀدالر، بيش تر از ھزين

و . ھار سال خود يک تريليون و دويست ميليارد دالری برای ارتش بودجه کردجورج بوش، در چ. کل صنايع رشد کرد

، ھمچون زمان ) برای تورمکنترول(کلينتون پولی در حدود ھمان بودجه ای که بوش پيشنھاد کرده بود، با ھمان نرخ 

تخصيص ھمانگونه که در فصل چھارم اشاره شد، . ، برای ارتش خرج کرد١٩٨٠تنش زياد جنگ سرد سال ھای 

  .بودجه نظامی شکلی از ھزينه ھای دولت برای راضی کردن تجار بزرگ است

چھار منشی . آنھا، به طور بالقوه کاالھای بدون حد، به شدت يارانه شده، کم خطر، و با بيش ترين سود توليد می کنند

.  و مواد مخدرءگرافی، فحشابه ھمين صورت پورنو. وزارت دفاع اشاره کرده اند که مخارج دفاعی، شغل ايجاد می کند

در ھر صورت، . اما چيزھائی وجود دارند که از نظر اجتماعی مفيدتر، کم تر بی فايده اند که برايشان پول ھزينه کرد

 ديگر دولت، ۀشدت متمرکز است که به تناسب، به غير از برنامه فضائی، از ھر ھزينه  سالح سرمايه ای بۀھزين

  .   مشاغل کم تری فراھم می کند

غفلت از تعمير و نگھداری و بھبود زيرساخت، از دست : عوارض مخارج نظامی بر بخش غيرنظامی بسيار زياد است

  .دادن استعداد علمی برای صنايع نظامی، کاھش شديد خدمات انسانی، و ورشکستگی از پرداخت ديون شھرھا و اياالت

يعنی آن بخش از ماليات بردرآمد خود (فته می پردازند چيزی که مردم اغلب شھرداری ھا برای تسليحات ظرف چند ھ

  .، قادر است تمام قروض شھرداری ھا را بپردازد و به بحران مالی پايان دھد)که برای سالح می رود

سی .آی. دبليو-  زنان و کودکان شيرخوارۀ ميليون دالری که محافظه کاران از برنام۴٠٠، مقدار ١٩٩٢در سال 

)WIC (وزادان سوء تغذيه، کودکان، و زنان باردار را تغذيه می کرد، که برابر با مخارج دوازده ساعت قطع کردند، ن

چيزی که دولت فدرال برای خدمات حمايت از مصرف کننده در سال خرج می کند برابر با دو ساعت . پنتاگون است

  .مخارج پنتاگون است

  

  بدھی ملی مردم

.  جانبی به ما داده اند، رکورد کسری بودجه و قروض ملی استۀوری عرضيکی ديگر از چيزھائی که معماران امپرات

 کسری بودجه ۀبدھی ملی، انباشت ساالن.  ملی، پولی است که دولت ھر سال بيش از درآمد خرج می کندۀکسری بودج

 افراد ًمعموالبدھی ملی ما، شامل پول ھائی است که مردم امريکا به طلب کاران، ھر دو، امريکائی و خارجی، و . است

  .سسات مالی بدھکارندؤثروتمند و م

 تريليون و ھفتصد ٢  به وقتی که او رفت، بدھی،.  ميليارد دالر بود٩٠٠زمانی که ريگان وارد کاخ سفيد شد، بدھی ملی 

  .ميليارد رسيد، و بدھی در طول فقط ھشت سال، سه برابر شد

صدھا ميليارد دالری برای پس » خارج از بودجه« کمک مالی  تريليون دالر رسيد، مخارج۴تحت دولت بوش، بدھی به 

 اول، ۀ فدرال، در دو بودجۀ کاھش کسری بودجۀکلينتون، برای ھمه صحبت ھايش دربار. انداز و وام حساب نشده است

در حالی که قروض در اندازه رشد . کسری بزرگ بودجه را ارائه داد که کاھش چشم گيری در مخارج نظامی نداشت

  .. کرد، و حتی به ميزان بيشتری انباشت می شدمی 
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ھر سال، بخش بزرگ . ، بدھی با سرعت سريع تری از درآمد ناخالص ملی رشد کرده است١٩٨٠از اوايل سالھای 

 فدرال رشد ۀاين پرداخت بھره با سرعت دوبرابر خود بودج. تری از پرداخت بدھی به تنھائی بيشتراز سود بوده است

به عبارت .  درصد از استقراض فدرال برای پرداخت بھره بر قروض بود٨٠،  بيش از ٩۵-١٩٩۴ل در سا. کرده است

ديگر، مانند کشورھای جھان سوم، قروض ملی ما يک نيروی ساختاری تداوم بخش خود به خودی فرض می شود، به 

  . ته، بپردازد گرفً آن چيزی را که قبالۀطوری که دولت فقط به طور فزاينده ای قرض می کند تا بھر

تری می دگان امريکائی به تناسب خدمات کمتردرآمد فدرال برای پرداخت بدھی می رود، ماليات دھندر حالی که بيش

  .  خدمات برای بدھی ملی و ارتش می رودۀ سنت از ھر دالر ماليات برای ارائ۵٠حداقل . گيرند

 به ًھا بخشی از به اصطالح ثروت ملی که واقعاتن«:  سال پيش، کارل مارکس در کتاب کاپيتال نوشت١۴٠بيش از 

کسانی که در باال ھستند ممکن است زمين ھای الواری، ذخايز . »مالکيت جمعی مردم  وارد می شود، قروض ملی است

نفت، معادن زيرزمينی، صندوق بازنشستگی، راديو و تلويزيون و مشاغل ما را ببرند، اما ھمواره قروض ملی به 

  .    باقی می ماندراحتی برای ما

   

   ١٨٩٣بازگشت به سوی  سال 

اين اتفاق . يکی از ادعاھائی که توسط طرفداران اقتصاد جادوئی ساخته شده، آن است که دولت فدرال کوچک می شود

 می شوند، به کارھائی دست می زنند که دولت ءيکی ديگر اين است که دولت ھای اياالتی و محلی احيا. نيفتاده است

  .اين نيز اتفاق نيفتاده است.  قبضه کرده استًقبالفدرال 

دولت فدرال .  جانبی بودندۀ، دولت ھای محلی و اياالتی در ميان قربانيان اقتصاد عرض١٩٨٠در اواخر سال ھای 

  درصد۶٠ تا ۴٠ نمود که به طور ھمزمان پرداخت ھای انتقالی فدرال به آنھا را به ميزان ءبرنامه ھائی بر اياالت اجرا

  . و باعث يک بحران مالی در سطح ايالتی و محلی شد قطع کرد

.  خدمات اجتماعی را برای اکثريت بخش ھای جمعيت آسيب پذير جامعه به ارمغان آوردۀاين فشار مالی، کاھش ظالمان

و  درصد افزوده است در حالی که طبقات متوسط ۵٠ درصد باالی جامعه به ثروت خود بيش از ١در سال ھای اخير، 

سياست ھزينه و مالياتی ) ١٩٩۴، جنوری ١۶تايمز لس آنجلس، . (ند ميليارد دالر از دست داده ا٢۵٠کم درآمد بيش از 

اگر کارھا «: ترجيع بند محافظه کار چنين است. دولت يکی از داليل اصلی شکاف رو به رشد بين ثروتمند و فقير است

 دولت رھا می ساختيم، آن وقت ما می توانستيم ۀ از مقررات مداخلفقط به بازار آزاد واگذار می شد و ما خودمان را

  . »چگونگی زيبائی کارھای سرمايه داری خالص را ببينيم

نتيجه رکود اقتصادی و . ، چيزی نزديک به سرمايه داری خالص را آزمايش کرده ايم١٨٩٣در واقع، ما در سال 

روز کار می کردند، شيوع بيماری ھای ھمه گير حصبه و وبا  ساله چھارده ساعت در ٩بيکاری گسترده بود، کودکان 

ما ويرانی .  بودء و تدارکات آب و غذای آلوده برای فقرا در فيالدلفيا و ديگر شھرھای شرقی بود، سوء تغذيه و سل بود

 نداشتيم، محيط زيستی مھار نشده و شرايط کاری وحشتناک داشتيم، ھيچ برنامه ای برای بازنشستگی يا حداقل دستمزد

ھيچ مقررات ايمنی يا مصرف کننده نداشتيم، ھيچ ممنوعيتی عليه کار کودکان نداشتيم، و ھيچ امنيت اجتماعی، چانه 

خالف .  و سود فوق العاده باال داشتيم-ما انحصارات و تراست ھای بی بند و بار .  صنعتی نداشتيمۀزنی جمعی، يا اتحادي

  .   ، چيزی مثل امروز نبود١٨٩٣يکا در سال بسياری از جھان سوم، شرايط در امر
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برای . اما برای سرمايه داران آن دوران، اين شرايط مالل انگيز به عنوان مدرکی برای ناکارائی سيستم ديده نمی شد

موفقيت نه با کيفيت موادغذائی، آب آشاميدنی، .  خوب کار می کردًآنھا، سرمايه داری در روزھای خوب گذشته، کامال

  . بلکه با نرخ انباشت سرمايه اندازه گيری می شد،، مدارس، وسايل حمل و نقل، و مراقبت ھای پزشکی،مسکن

کارکرد سرمايه داری در آن زمان و اکنون سرمايه گذاری به منظور انباشت سرمايه بيشتربوده است، به اين معنا که 

از نقطه نظر سرمايه گذار، .  ايفای نقش کرده است می کنند به خوبیکنترولسيستم برای آنھائی که مالک اند و آن را 

ً سرمايه داری نه حداقل موفق بلکه در کشورھای فقير جھان سوم موفق ترين است، جائی که ھزينه ھای توليد، خصوصا

ارزش «. ھزينه ھای کارگر، خيلی پائين تر است و ارزش افزوده توسط نيروی کار چندين برابر بيشتراز امريکا است

» ارزش اضافی«، يک اصطالح سرمايه داری است به معنی تقريبی ھمان چيزی است که معنی مارکسيستی »هافزود

ھمانگونه که . اين ارزشی است که کارگران با نيروی کار خود بيش از آن چه که پرداخت می شوند ايجاد می کنند. است

وفقيت آميز بيشتری از سرمايه داری را ارائه توسط ارزش افزوده اندازه گيری می شود، کشورھای جھان سوم اشکال م

 و مزايای اجتماعی  می دھند تا کشورھای سوسيال دمکراسی با اتحاديه ھای کارگری قدرتمند، که دارای دستمزد باال

چنين دستاوردھای دمکراتيک قطع سود شرکت ھای بزرگ از ديد سرمايه گذاران، به عنوان تھديدی برای . متعدد ھستند

  .ازار آزاد ديده می شودسيستم ب

شرايط زندگی تحت نظام سرمايه داری در کشورھائی که نيروھای دمکراتيک سازماندھی شده اند و بعضی پيروزی 

 المان غربی، ،)Benelux(ھای مھمی را عليه قدرت شرکت ھای بزرگ کسب کرده اند، مثل کشورھای بنلوکس 

  .سانی تر است، کانادا، و حتی امريکا اناروی، نيدناتريش، سو

سرمايه داری در گواتماال، تايلند، ترکيه، نيجريه، اندونزی، فيليپين، پاراگوئه، و ديگر کشورھائی که نرخ انباشت 

  .سرمايه به طور چشم گيری باالتر از جھان اول است، بسيار موفق است

مريکا به شرايط جھان سوم، امروز، ھدف محافظه کاران جھان سومی کردن امريکا، به تقليل بردن جمعيت کارگر ا

، »بازار آزاد«اين شامل بازگشت به . واداشتن مردم به سخت تر و سخت تر کارکردن برای دستمزد کم تر و کم تر است

 اتحاديه ھای کارگری،  ورھائی از مقررات محيط زيستی، حمايت ھای مصرف کننده، حداقل دستمزد، امنيت شغلی

  . سود را گسترش دھدۀست، تا دستمزد ھا را بيش تر کاھش دھد و حاشيبازاری شلوغ با کارگران بيکار ا

محافظه کاران، ھمچنين به دنبال لغو خدمات انسانی و ديگر اشکال کمک ھای عمومی ھستند که به مردم در برابر 

  .بيکاری يک شرط ضروری برای جھان سومی کردن است. نيروی بازار آزاد قدرت می دھد

که ) ١٩٩٢ جون ٢١آبزورور، ( تجارت، به صراحت مشاھده کرد ۀ، استاد اقتصاد در دانشکد)Alan Budd(آلن باد 

باال بردن بيکاری راه «: ، پوششی برای کوبيدن کارگران بود)Thatcher( عمومی دولت مارگارت تاچر ۀکاھش ھزين

 بحران در سرمايه داری -  در اصطالح مارکسيستی- که مھندسی شده بود.  کارگر بودۀمطلوبی برای کاھش قدرت طبق

ه بود، که دوباره ارتش بيکاران را ذخيره کند، و اجازه داده است که سرمايه داری منافعی باالتر از ھر زمان ديگر ب

  .»دست آورد

تحت بيکاری و فقر، سل، بی خانمانی و گرسنگی، و افزايش زياد افرادی که عضو اتحاديه نيستند، مشاغل کم درآمد، که 

  . گذشته، کاھش يافته استۀ درصد دھ١٠دستمزد واقعی حداقل .  به بن رسيده کار کنند، برمی گردددر سطح فقر

، اگر ثروت در باال انباشته شود، ھيچ ً اگر اين روند ادامه يابد، آيا خود اقتصاد سرانجام سقوط نخواھد کرد؟ مطمئنا

اما چند چيز وجود دارد که . اری منقبض می شودکسی توليدات و خدمات توليدی را نمی خرد و خود ساختار سرمايه د

. اول، از زمانی که کاھش شروع شده است، سطح باالئی از رفاه وجود دارد: سرمايه داری را شناور نگه می دارد
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، يا رکود بزرگ سال ھای ١٨٩٠مصرف کنونی امريکا در مقايسه با ستانداردھای بيشتر کشورھا و ستاندارد سال ھای 

اندازه کافی چشم گير بوده است، ميليون ھا نفر تحت تأثير ه  گذشته بۀکاھش اقتصاد ظرف دھ. باالست، ھنوز ١٩٣٠

 متوسط از انواعش در ۀ يک طبقًدوم، معموال. قرار گرفته اند، ھنوز ميليون ھا نفر ديگر در حال تأثير گرفتن ھستند

 متوسط ھستند و بازار ۀميليون نفر طبقھا ، ده حتی در کشورھای فقير، مثل ھند و برزيل. بيشترکشورھا وجود دارد

 دسوم، به خاطر اين که تعداد زيادی از خانواده ھا اکنون دو يا سه نان آور برای حفظ ستاندار. مصرفی ارائه داده اند

 به ھمان خوبی سطح ارائه شده توسط يک مزد بگير سی سال پيش است، کاھش اقتصادی تا ًزندگی دارند، که تقريبا

چھارم، مردم با روش معمولی . ميليون ھا نفر ديگر اکنون دو يا چند شغل دارند تا زندگی کنند.  پوشيده شده استحدی

 مرفه از ۀپنجم، طبق. مقدار زيادی بدھی مصرفی وجود دارد.  خود را حفظ کرده اندۀقرض گرفتن، قدرت درآمد آيند

  .طريق اضافه کردن مصرف خود سھم خود را می پردازد

 يعنی خريد خانه ھای بيشتر دوم و سوم تابستانی، - به لطف کاھش ماليات و سودھای بادآورده- بيشتردر باال پول 

کمکھای بيشترداخلی، آپارتمآنھای لوکس بيش تر، ھواپيماھای خصوصی، قايق ھا، ماشين ھای گران قيمت، کلکسيون 

شور، وجوه سپرده برای افراد خانواده، ھمراه با ی، مسافرت برای خريد از خارج از کئھای ھنری، تعطيالت افسانه 

  .  سرمايه گذاری ھای بيشترسفته ای، اوراق قرضه و وجوه بازار پول می باشند

 سقوط می کنند و به تنھائی دست و پا می بحرخيلی از مردم از قايق به . ما مثل ھم در يک قايق در شرايط سخت نيستيم

ھنوز ديگرانی .  قايق زھوار در رفته، سوراخ سوراخ شده شناور باقی بمانندديگران سعی می کنند که در يک. زنند

  . با قايق بادبانی ھستند که از معافيت مالياتی خريده اندبحریوجود دارد که سرگرم گردش 

 ميليون دالر درآمد داشت و اظھارنظر کرد که ٣٠، در اوج رکود بزرگ اقتصادی، ھنری فورد ١٩٣٠در سال ھای 

، سالی که به عنوان بدترين سال پس از رکود ١٩٩١ آخر سال ۀدر سه ماھ. تصادی آن چنان بد ھم نبوده استرکود اق

 تعيين شده است، پرداخت سود سھام سھام داران رکورد باال را ثبت کرد، و باعث شد که ١٩٣٩اقتصادی از زمان 

رکت ھای بزرگ خوب بود، فقط مردم عادی در واقع، وضع اقتصادی ش. رئيس جمھور اعالم کند که اقتصاد خوب است

 توليدی به سرمايه مالی وجود ۀ، يک تغيير دائمی از سرماي١٩٩٠ تا اوايل سال ھای ١٩٨٠از سال . در عذاب بودند

. ی افزايش يافته بودئ سفته - دستاوردھای رکورد در بازار سھام تا حد زيادی در سرمايه گذاری سوداگرانه . داشت

 کالس انگل طفره می رفتند، و استدالل می کردند که سرمايه گذاری شرکت ھای بزرگ ۀصوير طبقبعضی افراد از ت

،  شمار مشاغل )١٩٩١زمستان (اما بر طبق گزارش کار دارائی صندوق پول . انديشگر، مشاغل جديد ايجاد کرده اند

، پس از کسر کاھش کاری و ١٩٩٠ و ١٩٨٠ خوشبخت بين سال ھای ۀ خانواد۵٠٠ايجاد شده در سرتاسر اياالت توسط 

  .اخراج ھا، صفر بوده است

  

  مشکالت قديمی، بدون ھيچ راه حلی

 رونق و ۀکتاب درسی اقتصاد کينزی می گويد که دولت می تواند به عنوان يک نيروی مخالف به کاھش اثرات چرخ

وقتی ).  م-اصطالح انگليسی( پر کند  اقدام کند، تپه ھا را به حال خود بگذارد و دره ھا را- کسب و کار -رکود تجارت 

ماليات را . که اقتصاد بيش از حد توسعه يافت و تورم از دور نمودار شد، دولت به عنوان يک ابزار ترمز عمل می کند

نرخ بھره را باال می برد تا ارزش پول را افزايش دھد و سرعت استقراض . باال می برد که قدرت خريد را پائين بياورد

وقتی که اقتصاد وارد رکود می شود، دولت جھت مشی .  و ھزينه خود را کم می کند رمايه گذاری کاھش دھدرا برای س

نرخ بھره را کاھش می دھد . ماليات را کم می کند تا مردم پول بيشتری برای خرج کردن داشته باشند. مخالف می رود
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.  ھزينه ھای خود به منظور گسترش تقاضا استو اين موجب افزودن. تا قرض گرفتن و سرمايه گذاری آسان تر شود

  .اما زمانی که ماليات ھا را کاھش می دھد و ھزينه را اضافه می کند، کسری توليد می کند

بدھی ملی سوراخ اوزون، .  بدھی ملی، دولت ديگر نمی تواند راه خود را خارج از رکود طی کندۀبا توجه با انداز

 بيشتر ۀما اکنون دارای رکورد کسری و رکورد ھزينه بدون ايجادانگيز. ی استنوعی اکسيژن مالی در اقتصاد سياس

 سرعت کم تری گرفته، اما قيمت ھا ھنوز در حال باال ١٩٧٠تورم از سال ھای . برای يک اقتصاد قوی تری ھستيم

  . پول خود را صرف آن می کنندۀ بخش عمدء برای ملزومات زندگی که فقراًرفتن ھستند، خصوصا

اگر «: ، اشاره کرد١٩٨٩ اپريل ١٧گزارش خبری در راديوی ملی، . راحتی اين پديده را ناديده گرفته انده ه ھا برسان

برای اين که . » به طور کامل متوسط بوده استًشما مواد غذائی، سوخت، و مسکن را از معادله خارج کنيد، تورم واقعا

دليل اصلی اين که چرا امريکا . يد، ھمه روی ھم ناپديد می شوند اصلی ديگر را بردارقلممطمئن شويد، و اگر شما چند 

به طور فزاينده ای در حال تبديل شدن شببه به يک کشور جھان سوم است، اين است که شرکت ھای بزرگ امريکا به 

ارج  و نه فقط به تنزيل مشاغل و رتبه و کوچک سازی، بلکه خ کشورھای جھان سوم می روند، به معنای واقعی کلمه

  .فريقا استاکردن تمام صنايع به آسيا، امريکای التين، و 

 بازارھائی برای سرمايه گذاری و دسترسی به منابع طبيعی ۀھدف امپرياليسم مدرن نه انباشت مستعمره يا حتی ارائ

 ۀاقتصاد دان، اشاره کرد که ھدف کلی تبديل کشورھای جھان سوم به زائد) Paul Sweezy(پل سوئيزی . نيست

اقتصادی کشورھای صنعتی است، تشويق رشد آن نوع فعاليت ھای اقتصادی که مکمل پيشرفت اقتصاد سرمايه داری 

 دولت -شايد سوئيزی، بيش از حد بر کشور. است و خنثی کردن آن بخش ھائی که ممکن است با آنھا به رقابت بپردازند

 سرمايه گذار نيز سعی می کند تا مردم خود ۀاست، که طبقواقعيت اين . به عنوان يک واحد تجزيه و تحليل تکيه می کند

  .را به يک وضعيت دست نشانده کاھش دھد

 بين المللی، برای استثمار و متمرکز کردن قدرت نه فقط بر ۀھدف امپرياليسم يک ھدف ملی نيست، بلکه ھدف يک طبق

  .ائی ھا، و مردم ھمه کشورھای ديگر استگواتماالئی ھا، اندونزيائی ھا، و سعودی ھا، بلکه امريکائی ھا، کاناد

، پس از ١٩٣٠در سال . سای جمھور و پولدارھا، ھمواره به ما می گويند که درباره اقتصاد منفی گرا، و بدبين نباشيمؤر

آن که اقتصاد در رکود بزرگ اقتصادی غرق شد، و ده ھا ميليون انسان از کار به بيرون انداخته شدند، ويليام کوکر 

)William Crocker ( رئيس اولين بانک ملی سان فرانسيسکو، گفت که شرايط در مقايسه با قبل از رکود مساعد

مردم بدون دليل در قالب فکری منفی قرار دارند و از خريد چيزھا خودداری می کنند و اين باعث شده که ھمه «: است

ن نتيجه گيری رسيد، و به مردم اصرار  به ھما٩١-١٩٩٠رئيس جمھور بوش، در رکود اقتصادی . »چيز سقوط کند

ھر دو، يعنی کوکر و بوش واقعيت ھای اقتصادی را به شرايط ذھنی روانی . کرد که بيرون برويد و بيشترخريد کنيد

رکود اقتصادی ناگھان به خاطر کاھش خريد مردم به . کاھش می دادند تا بدينوسيله علت و معلول را معکوس نشان دھند

مردم کم تر خريد می کنند برای اين که مشاغل از ميان رفته يا کاھش يافته اند و : عکس استه اين ب. توجود نيامده اس

 سال ١۵٠بيش از .  کافی آشکار استۀ را درک می کنند چرا که به اندازمسأله اين هھم. آنھا قدرت خريد کم تری دارند

 کافی ۀخواھد کرد برای اين که دستمزد کارگران به اندازپيش کارل مارکس، پيش بينی کرد که رکود اقتصادی ادامه پيدا 

 آينده می دانست تا ۀوی بيشتر دربار. پرداخت نمی شوند که بتوانند کاالھا و خدماتی را که خود آنھا توليد می کنند بخرند

  . حال می دانندۀسای جمھور و پولدارھای ما که دربارؤر

  پايان فصل نھم

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

  . و يا گوگل مراجعه نمائيد" آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتال به ٨ تا ١ لطفا، برای دريافت فصل ھای

  

  : نويسندهۀدربار

او دکترای علوم سياسی خود را از دانشگاه يايل . مايکل پرنتی، يکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است

)Yale ( نوشته ھای او در . دانشگاه ھا تدريس کرده است، دريافت کرد و در تعدادی از دانشکده ھا و ١٩۶٢در سال

دکتر پرنتی در سراسر کشور، در . مجالت علمی، نشريات محبوب و روزنامه ھا به طور برجسته نوشته شده است

. محيط ھای دانشگاھی و در برابر گروه ھای مذھبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است

 Ralph( و برای ديدن نوارھای ويدئوئی با رالف کول com.orci@arتی با راديو آلترناتيو در برای شنيدن نوار صو

Cole ( وcom.aol@DemocracyUوب سايت او. دکتر پرنتی در برکلی، کاليفرنيا زندگی می کند.  تماس بگيريد 

org.michaelparenti.www .می باشد.  

   

 

 

 
 


