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  گسترش فقر در المان
انجمن ھا شکايت از رشد افتضاح آميز فقر .  در المان به باال ترين سطح رسيده استافزايش فقر: ٢٠١٧گزارش فقر 

   .مبارزۀ سياسی صورت گيردفقر و خواستار آنند تا عليه  گروپھا را تھديد می کند، ۀ که خطرآن ھمیو فالکت

  ٢٠١٧ مارچ ٢گزارش مطبوعات  به تاريخ 
اين ادعا بنابر تشخيص جديد گزارش فقر . در صد افزايش داشته است ١۵.٧ًفقر در المان جديدا به باالترين سطح  يعنی

که در سال جاری  دوباره با مشارکت و ھمکاری ديگر  Paritätischen Wohlfahrtsverbandsانجمن رفاه پاريتيت 

 حد بر اساس اظھارات انجمن روند رشد فقر. انجمن ھا و نھاد ھای حرفه ئی صورت گرفته است،  انتشار يافته است

يه ھای  سياست ن اتخاذ تدابيری در زمرشد فقر سياستی را در.  کنداکثر تعداد را طی سالھای زياد نشانه گذاری می

بازار کار، ساختن اماکن رھايشی، در تعليم و تربيت، توسعه و گسترش کار ھای خدمات اجتماعی و پيشنھادات در 

  .ازفقر تعويض جدی و شديد در سياست ماليه و امور مالی استپيش زمينۀ غلبه بر جلوگيری . محالت  مطالبه می کند

در ضمن عقب گرد سطح فقررا در . مقايسۀ ده ساله را امکان پذير می سازد" پاريتيت"در وھلۀ اول گزارش انجمن 

ھای در سمت ديگر فقر و غربت در تمام ايالت . تمام  ايالت ھای شرقی المان  به استثنای شھر برلين مشخص می سازد 

در گزارش مقايسه ئی ده ساله،  ايالت ھای . غربی به استثنای ھامبورگ و بايرن به طور محسوس باال رفته است

 بيشتر دارند ًمخصوصا مناطقی که مشکل Nordrhein-Westfalen" نوردراين وست فالن"و  Berlin" برلين"

روھر "در يک  روند طوالنی مدت، شھرھای با در نظر داشت تعداد جمعيت و تمرکز بيشتر نفوس .  مشخص شده اند

 به رو اند، در نظر گرفته مناطق المان که با دشواری فقر روو برلين مجبور ھستند تا در جمع آن  Ruhrgebiet" گبيت

  . شوند

ی افزايش درتمام گروپھائی که خطر فقر آشکارا آن ھا را تھديد می نمود، در مقايسه با سال گذشته اين خطر برحسب آت

 درصد، فاميل ۴۴ درصد، آنھائی که به تنھائی سرپرستی اطفال شان را به دوش دارند به ۵٩افراد بدون شغل به : نموده

 درصد ٣۴ درصد و خارجی ھا به ٣٢ درصد، انسانھا با سطح آموزش فنی پائين به ٢۵به  ھائی با تعداد زياد اوالد

 سھميۀ فقر متقاعدان ميان .  مقايسۀ ده ساله تکان دھنده استبه خصوص رشد فقر و نيازمندی متقاعدان در. رسيده است

 درصد، که در احصائيه نمی ۴٩ درصد افزايش نموده و از اين جھت با ١۵.٩ به ١٠.٧ از ٢٠١۵ و ٢٠٠۵سالھای 
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الن  رفرم ھائی را که جھت حفاظت سالخوردگان طرح نموده وعملی می کنند، کافی نيستند تا بتوانند از فقر کھنسا.گنجد

  .جلوگيری نمايد

 ر زمينۀ شرايط و وضعيت  زندگانی گزارش فقر در کنار اطالعات تجربی نسبت به رشد فقر در المان حاوی تحليل د

کسانی که به تنھائی مسؤوليت و سرپرستی اطفال را به دوش دارند، کودکان و (بين گروپھای مشخص اجتماعی 

و به ) ھاجران، انسانھائی با امراض روحی و روانی،  انسانھای معلولمجوانان، بيکاران، افراد کھنسال، آوارگان، 

  . می باشد) بی مسکنی، سالمتی و فقر(موازات آن 

ی خلق، انجمن به کودکان، اتحاديۀ سراسری ھمبستگناشر گزارش فقر، مجموع انجمن پاريتيت، سازمان کمک 

من مادران و پدران که به تنھائی  از کودکان، انجسراسری کار برای کمک به بی مسکنان، فدراسيون المانی حمايت

، اجتماع المانی جھت ... پرستی اطفال شان را به عھده دارند، انجمن سراسری برای معلوالن جسمی و روانی و رس

  . آنھائی که ھوادار حق حيات مستقل ھستندطرفداران پناھندگی و  ،آسيب ھای روانی اجتماعی 

 Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL).  

 پيش بگيرند که تمام راًسازمانھا مشترکا از سياست می خواھند تا در تصميم گيری شان عليه فقر آن سياست اجتماعی 

لذا جھت مبارزه با فقر و دسترسی به کاھش نابرابری ھای اجتماعی، وقت آن است که سمت در . انسانھا را دربر بگيرد

  .  مالی عوض گرددسياست اجتماعی و امور

کنفرانسی بزرگی در پايتخت به خاطر مبارزه عليه  فقر اعالم داشته اند، که  جون ٢٨ و ٢٧ازمانھا برای تاريخ س
  Nationale Armutskonferenzحمايت و ھمکاری مشترک اتحاديۀ سراسری کارگران المان و کنفرانس ملی فقر 

  را به دست آوردند
  :يد به لينکھای ذيل مراجعه کنيدجھت معلومات بيشتر می توان

www.der-paritaetische.de/armutsbericht  
www.armutskongress.de  

  :افزودۀ مترجم

  !خوانندگان نھايت عزيز

طوری که شما ترجمه را از نظر گذشتانديد، طبق اعداد و ارقام اعالم شده از جانب سازمانھای مختلف در المان، نمی 

خلق . توان از شرايط واقعی و موجود که دامنۀ فقر در کشور سرمايه داری المان گسترش می يابد، چشم پوشی نمود

لذا قدرت خريد .  آن در تغيير زندگانی خلقھا محسوس استالمان حتا در ظرف يک سال فقير تر شده اند که تأثيرات

  . کمتر و بھبود شرايط در زندگانی مردم در سالھای اخير ديده نمی شود

در کشور سرمايه داری المان با وجودی . طوری که ھمه می دانيم، ثروت جامعه را کارگران و زحمتکشان می آفرينند

است، رشدی که به دليل تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان می باشد، ولی که سرمايه ده ھا مرتبه بيشتر رشد کرده 

دستمزد کارگر اگر در سال درصد ناچيز و آنھم ماه ھا با جر و بحث ھائی که صورت می گيرد، زياد کرده شود، در 

ھا و در پيوند به آنھا مقابل از کرايۀ سرسام آور خانۀ آنان گرفته تا تأمين زندگانی و مخارج درس و تحصيل فرزندان آن

ماھی که می گذرد در در نتيجه ميليونھا کارگر ھر. زندمسايل زياد ديگريست که پدران و مادران بايد ھر ماه بپردا

در مقابل مشتی از سرمايه داران و فابريکه داران ھستند که . فکرھستند که چطور بايد مصارف ماھانۀ خود را بپردازند

 نعمت زندگانی برخوردار می گردند و آنھم به قيمت نيروی جسمی و دماغی کارگران که بدون عرق ريزی از ھزاران

سرمايه داران . توليد می کنند و ارزش می آفرينند، ولی به اساس ارزش کار ھرگز به آنھا دستمزد پرداخته نمی شود

ًفريند و اين ارزش قطعا به خود فقط به شکل کار کارگران توجه دارند و نه به ماھيت کار که کاال يا ارزش را می آ
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ًکارگران راسا ارزش متضاد نيروی کار فروخته شدۀ خود را " به گفتۀ مارکس فليسوف جھان . کارگران تعلق نمی گيرد

  ".حاصل می نمايند

طوری که شاھد ھستيم، سطح زندگانی کارگران و زحمتکشان در زمان کارکردن و زحمت کشيدن و عرق ريزی ھم به 

ئين تر و خرابتر از سطح زندگانی سرمايه داران و صاحبان فابريکه است، زمانی که آنھا تقاعد می کنند پول مراتب پا

ًبازنشستگی که تقريبا نصف عايديست که در زمان کار کردن به دست می آوردند، به آنھا پرداخته می شود ولی نصف 

نی که زير نام رفورم دولت المان به نفع خود وضع طبق قواني. ديگر آن در خزينۀ دولت سرمايه داری غارت می شود

ًنموده است، فرد متقاعد با تقريبا نصف عايد ھمشيگی خود عالوه به کرايۀ خانه و مصارف جانبی ديگر بايد يک قسمت 

در حالی که سالھای قبل ھمۀ اينھا نه تنھا برای متقاعدان بلکه . از مصارف صحی و خريد ادويه را ھم خود بپردازد

پس گفته می توانيم که شرايط خراب اقتصادی به گونه ای . رای ھمه رايگان بود و به ھمين تريتب ده ھا مسألۀ ديگرب

سالھای مديدی است که چنين اوضاع و فضائی بر جامعۀ کارگری حاکم شده . بحرانی گريبان گير اکثريت جامعه است

تا جائی که . ايل نشده و ھزاران نفر از کار بيکار می شونداست و نظام ھم تا کنون به صد ھا اعتراض کارگری اھميت ق

  .اطالع دارم سطح بيکاری در المان روز تا روز افزايش می يابد و بر تعداد بی مسکنان افزوده می شود

نقش و وظيفه ای را که اتحاديه ھا و احزاب کارگری در سالھای قبل داشتند و جنبش ھای اعتراضی را به خاطر افزاش 

ًزد و بھتر شدن شرايط و محيط کار سازماندھی می کردند و با طرح شعار ھای مبارزاتی عمال داخل اقدام می دستم

شدند و خلقھا را به ھمبستگی با خود دعوت می نمودند، در مراکز شھر ھا در جاده ھا به خواسته ھای خود و عليه 

ابران را به سياستھای دولت سرمايه داری جلب سرکوب گران و استثمار گران دست به تظاھرات می زدند و توجه ع

کارگران توانسته بودند با قدرت . زاتی آنھا در زمينه ديده نمی شودمی کردند، متأسفانه امروزی اثری از اقدامات مبار

سياسی و تشکيالتی خود سرمايه داری را در يک حدودی مھار کنند، اما اکنون که رھبری جنبش اعتراضی و مبارزاتی 

گران جھت کسب مطالبات آنھا از بين برده شده و اتحاديه کارگری از پايه ھای اجتماعی خود کنده شده ، با مصارف کار

گزافی دولت توسط جاسوسان و دست نشاندگان خود، کليه تشکل ھای کارگری را در اختيار خود قرار داده تا افکار آنھا 

عملی نسبت به تصاميم ضد انسانی دولت به زندگانی پر مصيبت را به سود خود سوق بدھند و بدون جزئی ترين عکس ال

  .و مشقت بار خود ادامه بدھند

. نمی شوندر به احقاق حقوق پايمال شدۀ شان ًتوده ھا بدون موجوديت احزاب واقعا پيشرو و اتحاد و يکپارچگی، قاد

 است و جامعه فاقد سازمان سراسری و طوری که در شرايط فعلی ديده می شود طبقۀ کارگر در المان از اتحاد به دور

اين را می دانيم که برانداختن نظام سرمايه داری و کار مزدی، محو استثمار و طبقات به .  فاقد پيشقراوالن سياسی است

طور کلی نياز به ھمبستگی و پيکارطوالنی خلقھا به رھبری حزب پيش آھنگ دارد در غير آن ھمين آش است و ھمين 

  .کاسه

 
 
 


