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شوارًدُ بدّی هلی آهریکا چیست؟

چرا ایيّوِ بدّی؟

ایي ضواسًذُ هیضاى تذّی ّای خاسجی آهشیکا سا ًطاى

اهام خاهٌِ ای هشدادهاُ  1931دس جوع کاسگضاساى ًظام دس

هیدّذ .تذّی خاسجی ّش کطَس هْنتشیي تذّی آى کطَس

هی فشهایٌذ:

است.
از کجا بفْوین ایي عدد صحیح است؟
ایي آهاس سا ّش سالِ ٍصاست خضاًِداسی آهشیکا تِ طَس سسوی
هٌتطش هیکٌذ ٍ دس هٌاتع آى هَجَد است.
ًحَُ هحاسبِ آى چگًَِ بَدُ است؟
دس ٍبسایت اصلی دس هَسد تذّی هلی ًَضتِ است:

تذٍى ایٌکِ تذاًٌذ ،هقذهات ایي هطکل سا فشاّن کشدًذ .ایي
فاصلِّای طثقاتی ،ایي غلبِی سازٍکار ربا در هسائل
هادی ،ایي تقَیت صٍسهٌذاى هادی ،ایي ًفَرپزیشی اص
صْیًَیستّای پَلپشست ٍ هالپشست ،آىّا سا دچاس

یک ٍاقعیت دیگش ایي است کِ سطینّای هخالف ًظام

هطکالتی کشدُ؛ ایي تْوٌی است کِ سٍی سشضاى افتادُ.

جوَْسی اسالهی دسگیش تحشاىاًذ؛ ّویي چٌذ دٍلت غشتی،

تٌاتشایي هطکالت آىّا تا هطکالت ها خیلی هتفاٍت است.

خَدضاى ٍ اطشافیاًطاى دچاس تحشاىاًذ .تا ایي تحشاى

ایي ّن یک ٍاقعیت است.

اقتصادیای کِ دس اسٍپا ٍجَد داسد ،اتحاد اسٍپا جذاً دس تْذیذ
است ،یَسٍ جذاً هَسد تْذیذ است .آهشیکا ّن تِ ًحَ دیگشی؛
کسشی تَدجِی فشاٍاى ،قشض فشاٍاى ،فطاس هشدم ،حشکت ضذ
ٍالاستشیت ،حشکت – تِ قَل خَدضاى – ًَد ٍ ًُِ دسصذی.
ایيّا حَادث هْوی است .الثتِ ٍضع اسٍپا اص آهشیکا تذتش

تلی ایي یک ٍاقعیت است کِ ستا ایي تال سا تش سش آىّا آٍسدُ
است .دس توام ایي هذت کِ تشای جٌگ تاخذا خَد سا تجْیض
هیکشدُاًذ فقیش تش ضذُاًذ ٍ .اکٌَى ایي فقش سا تِ سشاسش
جْاى تسشی هیدٌّذ.

ایي عذد تذّی دٍلتی هعَقِی آهشیکا است کِ ًطاىدٌّذُی

است؛ چٌذ دٍلتطاى سقَط کشدًذ .االى دس چٌذیي کطَس

ایي ،آى اتَپیای دٍستاى ها دس دپاستواى ّای اقتصادی

اسصش اسوی یا اصل هثلغ تذّیِ اٍساق تْاداس قاتل هعاهلِ ٍ

اسٍپایی تیثثاتی ٍجَد داسد.

داًطگاُّای کطَس است .اتَپیایی کِ تِ ضوا ٍام هیدّذ .اها

غیش قاتل هعاهلِ هیتاضذ کِ ّناکٌَى هٌتطشضذُ ٍ دس دست
هشدم هَجَد است.

هطکالت آىّا تا هطکالت ها فشق ّن هیکٌذ .هطکالت
اقتصادی ٍ تحشاى اقتصادی اسٍپا تا هطکالت اقتصادیای کِ

چرا آهریکا هیساى بدّیّای خَد را بِ طَر آشکار

ها احیاًاً دچاسش هیضَین ،هتفاٍت است .هطکالت ها هثل

اعالم هیکٌد؟

هطکالت یک گشٍُ کٌََّسد است کِ داسد دس ساّی حشکت

تاصپشداخت آى تذّیّا تِ عوش ضوا کفاف ًویدّذ ٍ ایي
فشصًذاى ضوا ّستٌذ کِ هیتایست ایي تذّیّا سا پشداخت
کٌٌذ .آیا ستا غیش اص ایي است؟

هٌثع:

هیکٌذ .ساُ سختی است ٍ الثتِ هطکالتی داسد؛ گاّی آب
دلیلص سادُ است .اٍ خَد سا استاب جْاًیاى هیداًذٍ .احذ

هیخَاٌّذ ،گاّی غزا هیخَاٌّذ ،گاّی هطکالت داسًذ،

پَل اٍ هثٌای هعاهالت دس دًیای اهشٍص است .تِ ّویي دلیل

گاّی تِ یک هاًعی تشخَسد هیکٌٌذ؛ اها داسًذ طشف تاال

تِ طَس آضکاس هیگَیذ اگش هي صهیي تخَسم ضوا خَاّیذ هشد!

هیسًٍذ .هطکالت ها اص ایي قثیل است .هطکالت اسٍپاییّا

پس هشاقة تاضیذ تا هي صهیي ًخَسم.

هثل اتَتَسی است کِ صیش تْوي گیش کشدُ .سالّا خَد آىّا
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