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                                             پایان سرمایه داری                          

                   THE END OF CAPITALISM                                     
سیی  امریکا  باحمایت سیا ت متحدهایاال راوباما ریس جمهور جدیدالتقربارک            

 و کشورودریافت راه بیرون رفت  ازجنگ   یبغرض رهبرزهرچه گسترده تر مورد نیا

 دوران زما گریهای اقتصادی   رت غااز  نا شی اشکار  خسارات  و رفع   نظامی گیری

وارد (  9002)  لی  سال بحران فجیع اقتصادی وما جین میادرمداری جورج والتربوش 

توانست تا  وافغانستان  درعراق جنګ ایاالت متحده امریکا .گردیدسفید فترش درقصر د

فریبنده ای غروربراورده شدن عطش بخاطر وآنهماین دوکشور را به مخروبه مبدل سازد 

   نسوزخا نما   جنګاین   وبویژه جنګ طلب( Neo Cons)نیوکان ها ی اطاق های تنویر

هار میلیون بیګناه راګرفت وبیشتر از چی نها تنها درعراق جان یک میلون انسا وکه تنها

ازجانبی هم چنان   وآواره ساخت  ووکاشانه ای شان بی جا ازخا نه  کشور را این باع ات

وورشکستگی اخالقی  نظامی جییوپولیتکیمحدودیت های شکست و این جنګ  اشکارْا 

تاه نشینی  پرچم  چینی  تا نزول و/ ایاالت متحده امریکا  را ازتیم  بوش کالس رهبری 

فرماسیون  این   کهوعقیده براین شد  نشان داد ت متحده امریکااالای محلیهای بازرگانان 

درحال  جریا ن  فاجعه  اقتصادی نزول نماید ن خودنقطه پایاداردکه به  اقتصادی اجتماعی

  بحران های   ووسیعترین   عمیقترین از یکی  میتوان  از زمان رکود وبحران بزرګ را 

فاجعه  انسانی اقتصادی وجب  ظهورمبحران های مالی نامید بحرانی که تاریخ اقتصادی 

ضعیف آنچنان  ازلحاظ سیاسی  و غیر قابل دفاع  آن  در اجتماع د پیا ملی ګردید و وما

                                                             .که جامعه را  بطور اشکار به غنی وفقر تقسیم نمود گردید وناتوان 

میزان  د نیا یی اقای بارک اوباما درغرب برای اکثریت مردم چیزی به ارث نگذاشت،    

به «  9000»اشتغاالت وکسب وکار درجمیعت دارای سن وسال  کار وحرفه طی سال  

طبق ضرب المثل قدیم صخره آن از «  9002»گراف نزولی خود اغاز  ودراواخر سال 

.                                باره دیگر  میزان اشتغاالت  کاهش یافت سمان به زمین سقوط نمود  ویا به عا

طی  برخی  از شواهد حسن نیت  داشتنظر بادر تصورات میان تهی  رفاه وآسودگی     

حده دوران سال دوهزارم  مبنی بر کسب حصول درآمد از داد وستد  مسکن در ایاالت مت

صاحبان اکثر منازل را واداشت تا از مبالغ   ،صرفه جویی امریکا وسهام قابل دریافت از



یز های    به سا  گسترده تر   یش با صفحه  نما   زیون هایتلوی خرید به  از شان  پس اند

وبا این   ر شوند ست بکا د  دلخواه شان واتوموبیل ها وفرینچر ودیگر ضرویات زندگی

                                             .شان را دریک  توهم جمعی  قرار دهند ( Foundition)د  دادوستد  بنییا

رمشاغل دروالستریت به نسبت سقوط آنی سیستم مالی درفروپاشی کاروبادیگر  ازسوی   

، تنها عده ای ازهمقطاران وماموران  گرفت ، وزن واعتبار خودرا ازدست دادکامل قرار

                   ، داد وستد بخاطرسروصورت دادن مجد د کاروبار شان در والستریت مصروف ما ند ند

ایی کربهره وری اقتصاد سی ساله ای سرمایه داران دزدان دریبربنیادهمین تحول فوق الذ

شان وباقی مانده های  خانواده های ثروتمند امریکایی درجیب ودرحساب بانکی چند صد 

، این ازهم خودپاشیدگی  سیستم اقتصادی   که یک  بار برای بهتر شدن  ویا  دمتراکم مان

یا دادوستد   یکر  اقتصاد  خرده کاالیی بدترشدن وضع مالی بکار رفته بود همچنین  بر پ

قسم  راهنمای  تجارتی را  به  آنهم  این مشاغل  با ولی   مشاغل نو ظهور نیز لطمه زد 

اصطالح سلب اقامه دعوی  یکی از اصطالحات  )برای حفظ  سلب  اقامه دعوی  سهام 

:  میباشد   مثالً حقوقی بوده  وبه معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی  یا محموله  

اگر خریدار یک خا نه در امریکا اقساط خانه اش را که ازبا نک بشکل قرضه خریداری 

  نموده نتواند درموقع آن بپردازد درآنصورت بانک قرض دهنده حق خود میداند که خا نه

بروی انترنیت گرگان شان  ( مقروض را درمحضرلیالم بگذارد  یعنی سلب مالکیت نماید

                                                                                               .اشتند باقی گذ

بیرون از ساخت   اگزینه های اقای اوبامظرداشت تیوری وظرفیت های انسانی بادرن      

   وساز سیستم اقتصاد سیا سیی اختصاص داده شده بودآنچنانیکه اقای اوباماهمچو سیا سیت 

سیستم اقتصا د سیاسی بویژه  ای را در زما ن مبارزه انتخا با تی خویش رد نمود وبر آن 

ی هست  استفاده از  اوباما  با   ساخت وساز  سیاست  مصنوعی  اقای.  خط بطالن کشید 

، « سیاه وسفید » بکار برد  مفاهیم  از اعم  امریکا  متحده  ایاالت   سی  اجتماعی شنا

انداز   چشم تقا بل  با   که در ظاهر امر در«  تفکر واندیشه » و   «لیبرال و  آزادی » 

که اقای اوباما  گویا نه تنها  واستدالل  پذیرفته شده  بوش پسر بود  چنان اشکار  شد  که 

میرفت  پسر بوش که   دمیرو به همان مکتب لف نظریات بوش پسر نبودبلکه اونیز  مخا

وفادار به بوش پسر    گان شرکت های یند و یا اینکه او درهمان رستورانت به همان  نما

می نماید  وما اکنون می بینیم که او  عالقمندی  خاصی  به  تحکیم  نظم  صرف طعام  

                        .مضمر است  تالش همه جانبه می نماید   موجود  که در آن منافع   اقلیت ممتاز جامعه

دان نسان می ید فراموش کرد  وآن اینکه این تاریخ است  که بګسترش ماموریت ا نبا       

چنان فضای فضای اجتماعی معامله می نماید ، اشتغال عرصه میدهد وبا هرانسان درویا 

 بادرنظرداشت .  باشدمی«هارمانآمیدهاوا» توقعاتبراورده شدن  تجسممل  شا کهاجتماعی 

غیر محتمل  برای آنها  ویا ذهن  ندارند را  در  س آن  همین ارزوها  که مردم حتی  حد

فت راه بیرون رفت  است  آنچنانیکه   نا دریا توجیهی که دارند همانه   ها یگااین می باشد



با هم نظران و هم بازی های خویش در دیدوبازدیدها ودر میدان های  یابی اینها در راه 

تخته های   )اها آنهایکه  صالحیت عبور از تراوس بخصوص ب گلف به مشوره می نشینند

ی اجتماعی  برای ند  وبا استفاده از  شگاف هادار را( جا بجا شده تحت  ریل ویا قطارها

.                                               از خویشتن فضل وتقوی نشان میدهند بازگشت دوباره خویش 

برای شان     وامیدها که تجسم  ارزوها   برای آنکه اینها شناسایی شوند که کی ها اند     

سوار بر حامل موکب درراه عبور  آنهایی اند کهیشان ا است، بسیار مهم ودرخوراهمیت 

به تفرجگاه  ازکنار شما رد شده وراه خودرا  به مجتمع  از بانکداران در جینوا  خویش 

امریکایی های  ذینفع درجنگ به  جکشن هول ویا به بزم  حامیان قتل وکشتار هواداران 

                                                                                      .هواپیماهای بیدون سرنشین به سانتیا گو بازمی کنند

بهرحال با پیشکش معذرت وعذرخواهی  از  حمل اخبار بد وناخوش آیند ی که به         

شکل استعاروی  بکار برده میشود  مانند  عملیات قابل اجرا از مقرون به عمل   صرفه 

اوباما  در مواظبت از  اجراءت اندازه گیری  خشن در هر آنجا یکه شما به جویی  اقای 

البته به تماشای آنچه که اکنون به همګان  روشن   .تماشای این نظم واجراءت قرار دارید

به سقوط  اش قدم ( ۳۱۱۲)شده است وآن اینکه به جزازسیستم سرمایه داری که  درسال 

ای هارقام وداده  توجه به  تمی مهمی را نمی بینیم وباګذاشته است درتقابل دیګر هیچ سیس

ه ظرداخت مبالغ قابل مالحپبا  کههای ورشکست شده   کقابل توزیع درامربازسازی  بان

شرکتهای رفاه وقربانیان آنها کار « بازار آزاد» وشانیدن  اختالفات  بین ذینفعانپبغرض 

                                                                                                      .سازی شد به جز از یاددهانی  چه میتوان کرد

از سوی دیگر  با مالحظات چندی  میتوان چنین اذعان کرد که تاهنوز  هیچ گذارشی      

 لییویاد بالنکتین(Goldmansch)گولد منسکس(J.P.Morgan)از طرف جی پی مورگن

(Lioyad Blanktein ) به ارتباط این مشکل دربانکهای پس انداز دولتی بگوش نرسیده

ود وبا درنظرداشت این موضوع جای هیچ شک وشبهه درمیان نیست ویا نخواهد ب.است

چند صد ترین سیستم صحی  چندین تریلیون دالر را بغرض بهتر ساختن ناکار آمدکه اگر 

ته نتوان به کیسه سیستم صحی  انتقال  توسعه یاففامیل ودرمان ریشه ای امراض درجهان 

اما حا میان ثروت و قدرت  نمی خواهند ؟ و یا انتقا ل این مبلغ کدام کار  مشکل باشد داد

بلکه  همچو صالحیت های فن آموزی را درپوهنتون هارد وارد  به محصلین  بیا  موزند

چنین سیستم  اقضات تنویا برخی ازب بادی است ریختن آب در آسیا وتی این نوع  بی تفا 

مواجه شد  وباز بار  به سقوط « 9000- 0220»نابکاراست که  این سیستم خود درسال 

این سقوط چهره اش را اشکار ساخت که تا همین اکنون منحنی « 9002»دوم  درسال 

سقوط آن درعرصه جهان سیر نزولی داشته وبا هر هجمه ای سقوط آن  زندگی بشر را 

                                                                          .لکه  نموده است دستخوش  فاجعه و ته

درک درست ازواقیعت، الزم پنداشته میشود تا در پی درک عوامل این فاجعه ای  بمنظور



همه گیر شویم   روی این منظور چنین گمان زده میشود که اقای بارک اوباما در ابتدا ی 

این    قای کلنتون را به منظور بررسی و تحلیل معماران  وماهران دولت ا( 9002)سال 

الری سومیر   یک  هر یون  ساخت  یعنی اقا دی  منصوب  اقتصا لی  فاجعه وبحران  ما

(Larry  Summers ) و تیموتی گیرت نر(Timoty Grethner  )  ستهای  کلیدی رادر پ

ی اقایون را که تجارب هنگفتی  درین بخش داشتند و یعن.  اداره  ای خود  توظیف نمود 

ولی آنها بی خبر  از آن  میدانستند که این الش متعفن را درکدام قبرستان بحاک بسپارند،

می افتد    ند اتفاق مهم بود که  در افرادی عی  این بحران  واقعی  واقتاثیرات    کهبودند 

آزار دهنده   وبیش  رف ها وصحبت های کم ید از طریق کبل  به ح باافرادیکه  مجبوراً 

حساب   از لغ  چندی  ید  مبا مزاحمین دادوستد  گوش فرا دهند  ونیاز آنرا   ببینند  که با

داده شود و به  های  عامه  بغرض پر کردن این سوراخ مالی  به منابع مربوطه  انتقال  

به ارتباط دورنمای مسیرهای متنوع  ارتباط  انتقال همچو مبا لغ اغماز  نمایند  آنها اصالً 

                                   .رو به جلو این بحران نیا ند یشید ند ودررفع این پرابلم هیچ تصمیم قاطع اتخاذ نه نمودند

فضای « بارک اوباما » دال  بر اینکه  در اداره  از جانب د یگر  طبق راپورهای رسیده

ای  جاری  سروصورت  گرفته  وطی  بحث  وگفتگوها   جروبحث  بمنظور حل  معضله 

ایا   الزم  دیده میشود که ستی  :پرسش های چندی را پیش کشیده اند که عبارت  اند از 

والستریت از طریق  وبانک مرکزی امریکا ملی گردد ، ایا وخت آن فرا نرسیده که بانک 

یک   ) بسته محرک م بایدهوی وهمه جانبه مهاروکنترول گردد نظم مجدد بصورت اساس

. .سلسله از اقدامات اقتصادی دولتی میباشد وآنهم بغرض جلوگیری از بحران اقتصادی  

درنظرداشت  با   ،این همان سواالتی بود که درمورد مطرح شد وگسترش یابد ( ازمترجم

ینه  قرارشان  را نهاد عمل بویژه ای سیا سی  ودر ا تحا د باهم  خواستند  تا درین مورد 

با  درنظرداشت   معضله  ازین  شرایطی که  با  ولی ازلحاظ فضای سیاسی عملی.سازند 

  ته شرایط  باهم کامالً فبیرون میرفت  روی همر باید اقتصادی–اصول تعبیه شده سیاسیی 

                                                       .به اشتباه گرفته نشده بود ( امیدها وآرزوها )مرتبط نبود  وبه هیچ وجهه  تجسم 

چنین  گفته میشود که اقای بارک اوباما  به  حیث ریس جمهور ایاالت متحده امریکا         

در شرایط بس دشوار به ارث گذاشته شده وارد دفترش در قصر سفید میگردد  ولی آنچه 

زمان  چیزی را به ارث  میگذارد ویا که اودر مسیر تاریخ وآنهم دریک مرحله خاص از

میگیرد  همانا بحران متکرر ومنظم ومتناوب  جهان سرمایداری میباشد ما نند  فاجعه ای 

،  فاجعه ایکه  بعنوان  بخشی  بزرگی از اقتصاد  سیا سیی زما ن رفاه  یاد (9002)سال 

یت   بیرون می آمد  بود که از داخل  واشنگتن  و والستر« د یدگاه » میگردید واین خود 

رواقیعت امر دستا ورد  رفاه  میانگین توام با فاجعه ای میانگینی که در حال ورود بود ود

ه داری را ی ل بحران  سرما در حاین جهان  ن  اقتصاد سیاسی  ا ند از زنده ماحد وسط 

یگر  تالش  د  یک از سیاستمداران  موفق اقای بارک اوباما   مانند هر.تفسیر می نمود 



یعنی   نماید   مطروحه اش را درکهد ف موفقیت  راز بخرچ میداد  تا باشیوه ای درست

میانگین  هد فمند اش را آنطوریکه امریکایی ها  به همان سان  « امیال و ارزوهای »که  

قبل از بارک اوباما  .طور  میانگین دروضع رفاه  وفاجعه  حیات بسرمی برند تجسم نماید

پنتی  افروزی   جنگ  تجسم  از درد ورنج  طوالنی«  پسر»بوش « ارزوهای امیال و»

خاص بر  کید  که تا   دوران مسیحت  اوانجلیکی است  جنبش:  پنتاکوستالیسم )کوستال  

انجیل   در نیکه شد آنچنا س میبا غسل تمعید روح القدتجربه شخصی مستقیم خدا ازطریق 

 دارای ما درحالیکه اقای اوبا.مسیحی سفید بود (   ید یاازویکی پ...   ن یاد شده است از آ

اندیشه های  ازحوزه متمد ن ومترقی میبا شد ، پس میانگین  این هردو  که از چشم انداز 

بیرونی وظاهری دوشکل تفکرواندیشه ای ازهم متفا وت میباشد به هیچ وجهه این تفاوت 

به میان   پس دراینجا  سوالآنها شود ، یکسان عملکرددراندیشه ها نمیتواند باعث تخفیف 

انباشت می نمایند ؟  می آید  وآن اینکه ؟ کدام یک آز آنها  اقدام به ساخت بانک ویا 

:  ووضع مردم به کدام سمت وسو به حرکت می گراید ومردم درموردچگونه می اندیشند

زما ن محد ود  آنهایکه با آمدن اقای بارک اوباما  ثروت های  در دست داشته شان  در 

جاسا )مهم بین  چیزهای  تعبیه  شده  های وت تفا اینکه دوبا ره رونق خوب گرفت ویا

ویا بین  آن کسانیکه    .ند ؟ قی ما با شان بجا ( گنجانیده شده )و تجسم  شده ( زی شده 

دست آورد بخت واقبال  شان ازقبل  معلوم بود  با کسا نیکه  کاروان بخت شان همچو 

                                                                                .مطالبی قابل غور ودقت است .عبور وگذ شت می باشد  موج در

مصروف    از آ نجایکه  احساسات اقتصاد سیا سیی  جامعه غرب را احاطه ودر خود     

به  درتقابل  تا  برانگیختاً گذ یرداشته است  بادرنظرداشت دالیلی چند بارک اوباما را نا

را   این وظیفه  تاریخ ،  مرحله ای  از زنده گیچونکه دراین آن ازخودواکنش نشان دهد 

که « پسر»،  فاجعه کا سته ناشده ای سالهای زمامداری بوش بدوش او محول کرده است 

واثبات شده ای  « ثابت »ونافهم اونیز مشهود است هما نا فاجعه ای  ن احمق میا برای حا

بی چون وچرا میباشد  که ازآ نجمله میتوان  سقوط سرسام آور ارزش سها م را نا م برد  

                                        .فاجعه ای که با  تغیر نیز نتوا نست  جلو  سمت وعده داده شده را نگه  دارد

ه  راکه  ممکن منطق حکم نماید  قا بل تذکر ا ینست  که در اصل و  اساس آنچ مطلب     

آنست  که آیا میتوان  اذعان کرد که ضد یت وتقابل درین مورد بیشتر  درست است ؟  

که همیشه   سرمایه داری ( antitheseis)ضد  تاریخی  انتی تیزس سکون  با وضیعت 

وپیوسته درهرجا در حال رانده شدن  وجهیدن به شکست وسقوط است ،شکستی که برای   

صورت  بهر  می کشند، برخ  وسود را  ثروت شان  دادن قدرت وموفقیت وبرتری اش ن

به  زی این شکست  ویا غنی بخشی  به بخت واقبال واستقرارمجد د این فاجعه  تنها سا با

مشکل عمده در تجد د اند یشی  بل رویت ومشاهده می باشد ،  های اقای اوبا قا یهم کالس

سرمایه داری  تنها در آن نیست که هرکس  دراین اواخر بکوشد تا این  نظام را ازسقوط 

نجات دهد بلکه منطق آن در این است که این فاجعه یعنی  فاجعه ای سرمایه داری  انقدر 



له دان به زبا فجیع  و هولنا ک است   که تمام  ا ین نظام  با همه ملحقات  ودار وندارش 

فاجعه ء .د آن دیده نمیشود استقرار مجدبغرض وبه هیچ وجه راه بیرون رفت فرومیرود 

به دفتر «  اوباما»واقعی  وانکارنا پذ یر که  مردم د نیای غرب  با تشریف آوری  ا قای 

با ید دانست  که تفاوت بین داشتن  یک بیلیون دالر دربانک  . کارش  به آن مواجهه شد ند

پرابلم ومشکل   ند فترش آورد را  به د« اوباما»پنجصد میلیون دالر که اقای « تنها»یا و

جمعی از  های مشکل اندازهء گسترده بودن پرابلم اسـت که خواستارراه حل  بلکهنیست 

مشکالت  اعم از موجودیت فضای سرد ،  گرسنگی  و  الت را مطالبه می نماید  کمش

جموعه ای از پرابلم ها است  که اقای اوبا ما اکنون   به آن بیکاری کتلوی ، لذا  این م

                                                                                                                        .  مواجهه است 

را ( 9002)  و(  9000و  0220)از نظراقتصاد دانان غربی  بحرانات پیهم سالهای      

باید بعنوان رویداد بی ارتباط  ومجزا ازطریق پاسخ های واکنشی  حل وفصل کرد  یعنی 

تیوری )اقتصاد دان انگلیسی (Kenesian  stimulus )کینزیمحرکه با استفاده ازتیوری 

که بربنیاد آن باید اشتغال افزایش یابد وبه فعالیت های کسب وکار وحرفه تحرکیت بیشتر 

یا درک  و  ید  فهمید این را با بهرصورت  . ویا با صرف سرمایه ای بیشتر  (د داده شو

سیی   سیا د  اقتصا)   سیاسیی  اقتصاد اقتصادی ،  بخش بعدی   با هر بهبودی که   کرد 

تکامل    مختلف  مراحل  در    نعمات مادی  وتوزیع عبارت است  ازعلم  قوانین  تولید 

علم  اهمیت  واقتصادی ت اجتماعی  جامعه ومناسبا نی که به تتدریج با رشد سا جامعه ان

  دستخوش فاجعه ای در حال ( مترجم ویکی پیدیا  توسط از.... اقتصاد نیز بیشتر میگردد

در آمد   توزیع  ،شواهد ازاخالل عملکرد اجتماعی تحریف اصلی وریشه ایرشد میگردد

(income  distrbution  ) خارج»ویا   «داخل»یکه  چی در  فزاینده  بین آنهابشکل »

وعدم توانایی  یی های  سیاسی  از روند اقتصاد سیاسیی  قرار دارند  مبنی بر عدم  توانا

د ستجمعی  برای حل  موضوعات  حتی مشکالت  اساسی واصلی اجتماع  شان  ناگذ یر 

ت مربوطه رادارند وآنهایکه بینهم تقسیم میگردند یعنی آنهایکه توان وقدرت حل موضوعا

رده  آنچه که دراینجا قابل تذ کر است اینست  که   بخشی  خ  . این توان وقدرت را ندارند 

اما  طبعی ونورمال  قا بل حمل وانتقال میتواند باشد ، وکوچک ازاین بحران ها  درزمان 

ی  در حال در نظر  آنهایکه  سوار  بر موتر های شان دریک کاروان  به سهولت وراحت

حرکت وعبورمی باشند ،طبعاً حین عبوربه فرازونشیب برمیخورند  این خود حقایق زنده 

گی است که مردم با تفاوت های چندی تحت تاثیراین روند درحال  جهش  قرار میگیرند، 

ولی آنها  میتوانند  از طریق تعا لی  سکوالر از نفوذ ویا از د ست تبعیض آمیز  سرمایه 

ل رانده شده  توسط جهش موجی که خود شان آنرا بوجود اورده اند  جهانی داری در حا

را برای خود  مجسم سازند  ودرتحت برخی از سفارش های  متناوب  دراین جهان خلق 

به تاسی از اثربخشی  ولی اگر شکست وموفقیت خودرا .شده ای شان امرار حیات نمایند 



وقدر  محول سازند  پس در اینصورت  سرمایه داری  درمناسبات بشری  بد ست  قضا

آنها  با اختالل عملکرد اجتماعی شان  مواجه میگردند  اگر اغنیا در صدد  ساختن پول  

نمایند  که ایشان  نسبت عدم توانایی موفقیت « ثابت »وثروت  در تالش اند  وفقرا خود 

آ ید  ا یا آشتی  را نمیتوانند بدست اورند ، پس دراینصورت  آنچه که ممکن به نظر می 

                                                                                                                                  میتواند بین شان نقطه ای سیا سیی باشد ؟

بارک اوباما بود  که مانند  اسالف خویش  با عالقمندی خاص  بغرض نجات   این اقای    

برمی گزیند   را  وراه اش   سیستم  سرمایه داری  فطرتاً درحال سقوط و زوال می ایستد

خریداری  والستریت را   ودر تحت زعامت ونظارت او  با  پول دولت  زباله دان متعفن 

 ارزش ذاتی  گزینه  را   در وضیعت  فعلی }(Moneyness)می نماید  وبه این ترتیب  

نظر اقتصادی   در همه   را در وضیعت کنونی اش  با پول کسانیکه از{  اش نگه داشتن

برای  همیشه  در کالس  اقتصادی    (چندی  تولد ، نژاد، جنسیت ودرشرایط )عرصه ها 

م سرمایه داری  رو به زوال  نابرابر نگه داشته شده اند  از پول آنها بر زخم  کاری سیست

شعوراً   اکالس پا ین اقتصادی جامعه امریک مرهم میگذارد وبه وضیعت  فقرا ومشمولین

اگر شما  به یک  مشتری یا :  با درنظرداشت یک نقل قول مبتذل  وا  این . لطمه میزند 

ازشما  یک مرد بیاموزانید  ویا او را بفهمانید  که برای صرف غذ ای   یک روزه اش  

ویا  اگرشما پول های انباشت بانک را  به کسی  وام  بدهید   که   آن را   پول وام گیرد

بغرض صرف طعام بمصرف رساند وپس پرداخت  آن وام را در طول عمرش بپردازد  

نظریه پرداز   (John Maynard  Keynes)پس در اینضورت نظریه  جان مایرید کینز 

جلب توجه میکند  وآن اینکه اگر شما مردم  را  از  پولی  که  تم دنیای سرمایه داری سسی

آنها بخاطر صرف طعام ودیگر ضرویات های زنده گی شان در داخل خا نه  نیاز دارند 

داری  زنده  وام بدهید  آنها این پول را بمصرف میرسانند  وبه این ترتیب  نظام سرمایه 

پول  از وام دهی رااست وآن اینکه ایا  شما ودرقید حیات می ماند، اکنون  انتخاب ازشما 

 بانک ترجیح میدهید  ویا وامی که شما از پول خویش به مشتری تان قرضه داده اید ؟

طوریکه اقای اوباما  بانک را برای قرضه کدام یک ازین دوگزینه دقیق  ودقیقتر است ، 

سیستم   ه دیگر نجاتات دهد پس شما کدام راجتا  بانک را ازسقوط ن دادن انتخاب نمود 

زمان  لحظه ای  این سوال    را سراغ داردید؟  البته که پاسخ روبه زوال سرمایه داری 

میخواهد  وآن اینکه  اوباما چرا بانک را  خارج ازتجسم وجابجاسازی مردم   برمیگزیند 

در کالس  که   اقایون   ، جواب ساده است  وآن صرف بخاطر ارضای امیال وآرزوهای

ن  هردو  زما  صرف ون  ید و بید ترد  ون اوباما بید و  بوش. ی جامعه قرار دارند باال

مردم   برای را  نیا  د و  ازحامیان حفظ نظام درحال سقوط سرمایه داری  بوده وهستند 

 را خداوند برمی گزیند  هر طفل و مرد   وهر هر زن   طوری تجسم می نمایند که  جای



  جای شان درکجا است ؟ پس شما درکدام طرف وجنب از کاروان وآنها چسان میدانند که

  .سوار بر موتر های شان  جا بجا هستید و سیر  عبور وگذشت آنها را تماشا می نماید 

Rob Urie  :،  ارتیست ،  واقتصا د دان  سیاسی  در نیویارک  ، نویسنده
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