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                                                     والدیمیر پوتین ، مقتد رترین شخصی در د نیا       

    Vladimir Putin : The most powerful Person in the 

World                                                                                                                    
که او  میتوان گفتنونیز حتی باخود  والدیمیر پوتین باید یک شخص خارق العاده باشد   

وتمام دموکرات ایاالت متحده امریکا ب زح –نیست درروی زمین  مقتد رترین شخصیتی

مورد   در  (اف بی آی)و ( سی آی ای)ن های   رسا نه های خودفروخته غربی  وسا زما

نه های روسی  هر گز  د  گفته ومیگویند  اما رسا وزیا ت ها قبل چیزهای کم مدپوتین از

 مگن کیلی  چیزهای بیشتر الف گونه وگزاف گونه نگفته اند  ، والدیمیر پوتین  درمورد

(Megyn  Kelly)  خد مت ، رسا نه های فروخته شده غربی و رهبران غربی  در انجام 

را  پوتین آنقدر قدرتمند وتوانا است که او ریس جمهور امریکا:آنها چنین مدعی اند که  به

                                                                                                                                                            . تعین وانتخاب مینما ید

ها چه به ساده گی از میدان بازی  بیرون می آیند  امریکایی ! چه قدرتی! منظورمن وای  

سرویس های فعا ل ( 40)یعنی امریکا یی ها  با وجود تمویل بودجه اطالعا تی گسترده و

  تو نا ای خبری  تما م  اقمار تحت فرما نش در پیما ناطالعا تی  با اضا فه ازسرویس ه

                                                                                    . توان آنرا ندارد ویا نداشت که  با و الدیمیر پوتین  با زی کند

آژانس = ان اس ای» ویا چی از  نهاد « سی آی ای»چه از سازمان ! منظورمن واقعاً    

  ویا نهادهای باقیمانده دیگر که درخد مت حاکمان قصر سفید وپنتاگون هستند « امنیت ملی
یف محوله  خود دارند وظار ست داشتن بودجه های گسترده تری که در اختیا دباید  با در

میتوان پنداشت که  این  چنین  حالنکه   ؛تر وخوبتر انجام دهندخویش را بشکل هرچه به

پنداشته  های اطالعاتی از هر جهت ونقطه نظر بی کفایت و نا رس میباشند  والزمنسازما

های این همه سازمانهای بی کفایت  اطالعاتی مسدود گردد  وبه جناب میشود که دروازه 

دیگر برای ایاالت محده امریکا ریس جمهور  اقای والدیمیر پوتین رشوه داده شود  که او

با این گستردگی وبا این هزینه های سر ( سی آی ای)؛ سا زمان  ید ب نه نما تعین وانتخا

سام آور خود باید به جلو والدیمیر پوتین زانو زند واز والدیمیر پوتین  تقاضا بعمل آورد 

اید ، منظور من  اینست  که تا که برای ما امریکایی ها ریس جمهور تعین وانتخاب نه نم

رجهان مردم استثنایی  ویگانه چه حد ومرز تحقیر ؟   به نظر من چنین می رسید که ما د

که ریس جمهور ازآنقدرت هستیم اما بی خبرازآنکه ما هرگز هیچ مردم قدرتمند نیستم ابر



                                                                                                      . میکندروسیه اقای والدیمر پوتین برای ما ریس جمهور برمیگزیند وباالی ما حکومت 

ورسانه های   جمعی  ارتباط  م وتما « سی آی ای»ن  سازما  وقتیکه دموکرات ها ،       

ایاالت متحده   جمهوری  تی ریاست با امریکایی باهم  تصمیم میگیرند که درکمپین  انتخا

موضوع یا   این  آنها  به اهمیت  نما یند فت استادگی ومخا ل لد ترومپ دوناامریکا علیه  

برای  آنها  اهمیت نداشت ازاینکه شاید  دموکراسی  نظر ویا اصاًلموضوع مورد پی نبرده

درجیب  ودر اختیا ر  والدیمیر پوتین جاگیرد ویا گذاشته شود  آنها انچنا نیکه   امریکایی

آنها همه جانبه  وتثبیت شده  مطمین بودند  که دونالد ترومپ  ! می اند یشید ند آنچنان نبود

با داشتن  ارتباط نورما ل با روسیه  هرگز بودجه  کمپلکس  امنیت نظا می  را بمخاطره 

                                                                                           .       نمیگذارد

در دست نیست  که رهبری ایاالت اید ازیاد برد که هیچ نشانه ای سوی هم دراینجا نباز   

درست باشد  از آنچه که هیچ یکی از ساحات  مورد نظر  قادر به تفکر رمتحده امریکا  د

ریت  ورهبری شرکت های بزرگ  پیوسته  در تالش  میبا شند که شرکت ها برای والست

افزایش سهام والستریت مجبور به ترک وطن گردند  ودربیرون ازکشور به تولید  کاالها 

به نسبت پا ین بودن مزد کا رگران سرما یه گذاری نما یند تا بد ین صورت  سود وقیمت 

والستریت   طرح این   در برابر  که ود وهر شرکتی سهام  شرکت های والستریت باال ر

فت سود  میگرفت که چرا بخاطر دریاوالستریت قرارید  طبعاً مورد تهد مینمود مقاومت 

                                                                                            .  د نبیشتر در خارج از کشور  به سرمایه گذاری  و تولید کاال نمی پرداز

بجا است تا  اذعان شود  که  نه  والستریت  ونه هم هییت مد یره شرکت های بزرگ به   

اندازه کا فی هوشمند بودند که میدانستند  از اینکه شغل ها وکسب وکا رمصرف کنند گان 

شتریا ن درخارج از کشور خود باعث تضعیف ویاکاهش عاید ودرآمد وقدرت خرید  ویا م

 ندبود  ما لی وکسب وکا ر بیخبر و ا حممقی انمشتریا ن میگردد یا به عباره دیگر رهبر

ستمزد  ود ر بدون عاید ازحاصل کا (انرکارگ)مشاغل ویا  انکه مشتری ندتا درک مینمود

د نبجا نمای چگونه سهم خودرا شوند د چرخ اقتصان  ند که قادر به چرخا  با ارزش شا ن

بعنوان راننده   شا ن نقش ا یفای طی برای عاید احتیا د کهنداشته باشویا حد اقل توان آنرا

بخاطر  افزایش   ها رایعنی که والستریت شرکت دنیرگمت قرار  خدر چرخ اقتصا د مصد

یند چونکه  رج از کشور سرمایه گذاری نما ها در خا سود خود وامیداشت که  آن شرکت

در آنجا  مزد کارگر ومصرف کنند گان ویا مشتری کاال های تولیدی این شرکت ها  پاین  

                                                                                                                                       . تا به این صورت نفع بیشتری بد ست آورداست 

ت متحده ایاال فدرال  در  نکی  د با یک نها) ری فدرال ریزرف رگیر شدن ویا گرفتاد     

انجام وظایف بانک مرکزی واجرای سیاست های پولی کشور امریکا است  که مسولیت  

است  که  در  س اندازنقد وپ پول پرداخت  دوستد و را بعهده دارد ویک سیستم ملی از دا

ایجاد شده است  سیستم فدرال « 4141»اختیا ر خود دربا نک دارد  ا ین سیستم درسا ل 

ناحیه  یا حوزه فد رال ریزرف درامریکا  میبا شد  که هریک ( 47)ریزرف  متشکل از 



شد  وهییت  میبا  «Fedral Reserve»  از این نواحی  دارای یک بانک فدرال ریزرف

شنهاد  جمهور پی دولت  به ریس   ینده نما و  واشنگتن  دیره  این فدرال ریزرف  توسط م

صویب  وانتخاب  این هییت مدیره موضوع را به محلس میشود وریس جمهور بخاطر ت

به اشتباه (      تفسیر از این  قلم ... .آن مجلس رسد   ید تا به تصویب سنا  پیشکش مینما

به  ،ری  خرید اعتبا قدرت وگسترش  اشتباه    یا برطرف نمود ن و ف  ، حذ  والستریت

ونق بخاطر ر ن بدهی های  شا  ازه میدهد که با حفظو یا استهالک کننده ها  اج انمشتری

یکه بدهی مشتری  نسبت به  با وجود –د نادامه ده بخشی اقتصاد  به قدرت خرید خویش

توان خرید اقالم   ویا   رود با زهم  شاید که یک تما یل بلند  کمی عاید ویا در آمد اونستاً 

ناچیزدرآمد ویا    رشد  دیگر در او  پیدا شود   یا به عباره دیگرگسترش  اعتبا ربه نسبت

که بدهی های مستهلک یعنی هرقد ر قی بما ند  با ودایمی   بت ثا  نمیتواندمستهلک عاید 

                                                                                                        .  بد  اهش می یابیشتر گردد  قدرت وتما یل خرید او نیز ک

شد  که  ر احمق با آن  بیش ازحد اینقد( تجارتی)کشوری که رهبری  ما لی ودادوستد      

دریافت دستمزد های ناچیزی  نتواند ازجمیعت رو به تزاید اش دراشتغا الت نیمه وقته  با

این نوع اشتغاالت جمیعت   عواقبیا که زد که نتواند مصارفات زندگی شان رامرفوع سا

                                                                                       . ؛ صریحاً باید آن رهبری را  ناکا م وشکست خورده پنداشت درک نماید خودرا نتواند 

ت  سود توسط برونسپا ری مشاغل  بد ون برونسپا ری عا ید مستهلک به شد افزایش      

غیر ممکن است ؛ بنابراین  سود بد ست آمده از برونسپا ری موقتی میبا شد وقتیکه شغل 

به اندازه کافی  دور ازکشور منتقل شده باشد خود مانع تقا ضای کل بوده ونتیجه آن راکد 

                                                                                                                                   .با زار داخلی وبعدًا باعث کاهش رونق بازار میگرددشد ن 

ام ؛  همانطوریکه من در طول سالهای زیاد دراکثر مواقع نشان داده ویا تشریح نموده      

  گذارش(  shadowstate.com)مسول ویا محررسایت( John Williams)جان ویلیامز

مشاغل  را از اداره امار وارقام کار  ایاالت متحده امریکا مبنی به این ادعا که درمشاغل 

اینطرف  از ماه  جون  به «  وفیات -تولد» خد ما ت کم عاید خا نگی و میزان از مودل 

واز سوی دیگر  ادعای  رونما گردیده ا ست آنرا بی مفهوم  دانست هبهبودی قابل مالحظ

را که اولین بهبودی ( 7662)و( 7662)رونماشدن  بهبود در بحران حاصله بین سالهای 

درتاریخ میدانستند  طوری وانمود میسازد  که در آن نرخ  مشارکت نیروی کار  زما نی 

ر ویا عرضه  فرصت  های شغلی  ناکا فی کاهش می یابد  وقتیکه از نظر  اقتصادی   آف

                                                                                                                                        .باشد  نه زمانیکه فرصت های شغلی درحال افزایش باشد

طوریست که   امریکا میدانیم  یف در ایاالت متحده آنچه که ما درمورد اشتغاالت ووظا    

با حد اقل دستمزد  بنا به گذارش های  ( part-time)دراین کشور شغل ویا کار نیمه وقته 

خبری منابع خودفروخته ها که شاید درست ویا نادرست باشد بگونه فزاینده قابل مالحظه 

شهرستانهای  کل ایاالت متحده ( 47)میباشد آنچه که مسلم است  چنین  است که  تنها در 



امریکا  یک فرد میتواند تنها یک خانه یک اتاقه را بادرآمد ازکار دستمزد حد اقل خود به 

 .wage-news/2017/jun/08/minimum-tps://www.theguardian.com/usht-.   اجاره گیرد وبس

study -rentals-housing-affordable . درواکنش به این گذارش  استاد ویا پروفیسور تکنالوژی

از ویرجینیای ایاالت متحده امریکا چنین  توضیح  میدهد  وآن اینکه  آفرها وپیشنها دا ت  

ی ویا دادوستد  بشکل  قسط ویا اقساط  از صندوق ملی دولت به برنامه های کمک رسا ن

  صورت گرفته  « بخاطراعمار  خانه های ارزان قیمت»  مسکن که درآن سرمایه گذاری 

                                                                                . بصورت قابل مالحظه  افزایش یافته است 

دیگر  اگر مالیه دهندگان امریکایی را درنظر گیریم  درمی یابیم  که نیروی  یا به عباره  

میکنند  وآن عده از  ترک  پرهزینه را  رهها ویا  امریکا  شرکت های  کار ایاالت متحده

ت برای  لیا پرداخت ما  مشغول ،را دارند  ید طبقه متوسط  امریکایی ها  که تا هنوز عا

ووالستریت   ری برونسپا  شرکتهای   ازدست داده خود هستند  کهید ویا درآمد  پوشش عا

داشته  بشکل از اشکال نمیتوانند درآمد کافی وباالی کارگران امریکایی  که آنها دیگر از 

                                                                                                   . ربوده شده اند  ذلیل و بپردازند نه  خود  برای پرداخت  خاباشند تا 

رسیستم ویا نظام سرمایه داری به جای ویا به نقطه ای رسیده است  که گیا به عباره دی  

ي آنها را محروم گ یی  زند رداخت یارانه ها برای عموم مردم که از تمام مزایاپبدون   

                                                                                                     .دیگر نمیتواند زندگی ویا بقا نمایدساخته است 

هزینه های » من در تعدادی ازموارد به ارتباط چگونگی مخارج ویا هزینه های  تولید    

ت،  شا شامل  معا= هزینه ویا مخارج ثابت :یکتولید مشتمل از دوجزء اسا سی میبا شد 

ارج ویا هزینه های متغیر مخ: دو .دستمزدها ، بیمه ، خدمات قرارداد  ومصارف اداری 

«   ومصارف بسته بندی، نرم افزارها ، کاتالیزرها ،مواد شیمیا وی ،  مواد اولیهشامل = 

از راههای مختلف درتعامل  بین   شکل ازاشکال نهادی که به» که باالی شخص سومی 

اعمال نفوذ میکند نوشته ام ؛ مثل درمورد  «  میشوددرگیر ادفیبصورت تصونهاد دیگرد

ی سرمایه داری  محصول  بل توجهی از سود ونفع شرکت ها فیصدی قا  -محیط زیست 

ویا فراورد توانا یی های سیا سی وحقوقی  شرکتهای مذکور میباشد  که با تحمیل مخارج  

یه داری   میکند ویا به عباره دیگر  سرمااز تولید  به اشخاص سومی  تاثیر واعمال نفوذ 

خل نیستند  با تحمیل  زید  باالی محیط زیست وباالی افراد که درکسب سود ونفع شرکتها

بخصوص در  از آن را     ری من نمونه های بسیا  –گذارد یهزینه های تولید خود اثر م

خشی  بزرگی به تغیر ب توسعه خود قادر –زمینه توسعه امالک وداراییها  ارایه نموده ام 

                                                                                       .از هزینه ها ی خود  باالی دیگران شده میتواند 

این تغیرمصا رف ویا هزینه درحال حاضر به سطح تحریک نبرد نهایی بین حق وباطل   

تا جا یکه تالش برای ایستیضاح دونالد ترومپ وجابجا   دراخیر الزمان خود رسیده  است

 «امریکا کنونی ریس جمهورمعاون »طلبوجنگجنگجو(VP Pence) وینس پنسی ز سا

یستیضاح را به الد ترومپ  دونامیخواهند که  ست جمهوری صورت میگیرد یعنی  ریادر

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/08/minimum-wage-affordable-housing-rentals-study
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لد  دونانطوریکه   هما -یند بکشا نند ومعا ون اورا  بعنوان ریس جمهور امریکا تعین نما

تالش  ومبارزه  کرد  ولی نتیجه گیری اخیر  زی روابط عادی با روسیه  دربازسا ترومپ

نشان داد  که شکست تالش های اخیر فرماندهی ارتش روسیه  بخاطر  کاهش تنش موید  

جم هسته ای   نخستین  تها  این حقیقت است  که واشنگتن  در صد د برنامه ریزی  حمله

                                                                                                                                                                          . وسیه است به ر

  مجتمعرت وسود   وابستگی قد در  جها ن تما م   ست  که کنون اظهرالمن الشمس اا      

امنیتی  ایاالت متحده امریکا مواجه به خطر جدی جنگ ود شمنی  ا ست  یعنی  /نظامی 

امنیتی ایاالت متحده امریکا است که جهان را بخا طر کسب سود  به /این مجتمع نظامی 

                                                                                                                      . مخاطره  روبرو ساخته ا ست و به جنگ ود شمنی بین ملت ها دامن میزند 

یعنی  گر  اینجا به اصطالح  تنها یک دلیل منطقی باید وجود داشته باشدیا به عبارت دی   

نظا می امنیتی  امریکا مطمح نظر منافع مجتمع یت ایاالت متحده امریکا و تنها موجود که

چه  که این قدرت واقعی    نیا زبه یک دشمن قدرتمندی دارد  والبته که تامین این منافع باشد

                                                                                                                 . شد  ویا که هما هنگ با

این :  نوشت « سی آی ای»یس اسبق سازما ن ر( John Stockwell) جان استوکول    

عملکرد  سازما ن سیاه است  که جها ن را نارام و  نا پاید ا ر  نگه دارد ومردم  امریکا 

بنا برآن  این  –را با اشاعه وتبلیغات  گسترده آموزش کینه وتنفر درمقا بل دیگران دهد 

با مبا لغ هنگفتی  از ما سالح ماهستیم  که به سازمان ها وموسستات اجازه میدهیم  که  

ومهمات جنگی خریداری نما یند او یعنی  جان استوکول می افزاید  که نفرت وایجاد بی 

اعتمادی علیه روسیه ازطرف غرب به یک نیروی  مغذی ویا خوراکی  مبدل شده است  

گتن وبشکل الهام گونه اذهان مردم راعلیه روسیه تخد یرمینمایند وازسوی دیگر این واشن

مانان هفت کشور است که به  ایجا د تنفروبی اعتما دی علیه مسلما نا ن وبویژه علیه  مسل

خود ی گجن تخریب  این کشورها تریلیون دالر بر بدهیی های تالش بخرچ میدهد وبخاطر

                                                                                                                   .   جدیدًا می افزاید

به معنی بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین  دو ویا  =  arbitrage)جها نی شدن اربیتراژ  

توسط این … است چند بازار برای کسب سود را اربیتراژمیگویند که یک مقوله اقتصادی

، درسراسر مرز های ملی ، مالی شدن و انحراف در عاید و درآمد  مصرف کننده  ( قلم 

 به سود وهزینه به با نک ها ،  اقتصا د ایاالت متحده امریکا را   تخریب  وبرهم ودرهم

جامعه فرصت  ) از بین رفته است(opportunity Society) جامعه فرصت کرده است ؛

جامعه ایکه روحیه وغرورمردم راتجد یدمیکند بنا براین :یک معمواًلدارای دوُبعد میبا شد

مهمتر از   دو  .افراد مسولیت شخصی خودرا برای خود وهمسایگان خود بدوش میگیرند

با مردم میتوانند    میشود  بطوریکه  اجتماعی شگوفا  همه  یک جامعه  که در آن تحرک

موفق گی کنند  سریع زند میخواهند  که  به  همان اندازه  اختن استعداد های خود بکار اند



چشم انداز  اقتصادی  ضعیفتری  نسبت به   کودکان  ( با تتبع  توسط این قلم....میگردند 

ت حرفه  ما غل تولیدی  وخد ویا متوقف ساختن  مشا والدین خود دارند ، خاموش کردن 

ی کل در ایاالت  ضا ونرم افزار ، رشد  تقا لوژی  اطالعات تکنا وری ویا نند فنا ای  ما

ریزرف های ر اعتباگسترش . یافته ویا در حال نزول میباشد متحده امریکا  تقربیاً کاهش 

                                                                                     . فدرال  تنها یک معاهده موقت وگذ ری میبا شد 

اطق قبیله ای  مرفه تنها در ویرانه ها با قی مانده است ،  بودجه های دولتی وسیستم من   

های با زنشستگی  ناکام ونا موفق بوده ، هیچ پیشرفتی برای تحصیالت عالی ودانشگاهی  

وجود ندارد، چشم انداز اقتصادی امریکا یی توسط  جهانی شدن  محوه ونابود  شده است 

نیا زبه ارتباطات دارد همانطوریکه درسیستم ویا درنظام اشرافیت  دستیابی  به شغل وکار

مروج ومعمول است ، غلظت  وتراکم عا ید وثروت  ما نع تحقق وپیاده شدن دموکراسی  

                                                                                    . شده است  دولت تنها پاسخگوی ثروتمندان است وبس 

رهبری سیاسی وتجاری ایاالت متحده امریکا  نه  تنها  تصویر حا کمیت  ایاالت متحده   

نا بود ساخته  بلکه  اقتصاد  پوتین امریکا را  با قراردادن دموکراسی  امریکا یی درجیب

                                                                             .انحصار آمیز پرجنب وجوش  قبلی امریکا را  نیز نا بود ساخته است 

لذا امریکایی ها رهبری پرتوان وپر قدرت خودرا ازکجا میگیرند ویا انتخاب مینمایند ؟     

،  نه از رسا نه ها   ونه  هم از جمهوریخواه   قطعاً نه از حزب دموکرات ونه از حزب 

ریکا چگونه  با دوکشور اعم از چین وروسیه شرکت های بزرگ ؛ پس  ایاالت متحده ام

                                                                       با داشتن رهبران خوب  رقابت  می کند ؟؟؟
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