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  رقم گرسنگان در کشور اول جھان
گزارش آخرين . عکس توقع و گفتار عده ای از ُعمال امپرياليسم، تعداد گرسنگان در امريکا رو به ازدياد است

دھد که از ھشت تن يک نفر به غذای کامل  ين کشور نشان میادر مورد سطح گرسنگی در" تغذيۀ امريکا"سازمان  

اما سطح غربت رسد،  که کاھش در خصوص غذای غير صحی به مشاھده می باوجودی.  و صحی دسترسی ندارد

گر چنين ا.  پديد نيامده است٢٠٠٩-٢٠٠٨يد بوده و تغييری در آنھا بعد از بحران اقتصادی و گرسنگی رو به تزا

  .گرايش ادامه يابد، رقم گرسنگان افزايش خواھد يافت که برای يک قدرت جھانی مانند امريکا شرم آور خواھد بود

اين بدين معنی است . مزيد بر آن، شکاف بين عايد و پول ضروری برای خريداری غذای کافی رو به توسعه است

سمت مواد غذائی برای رفع احيتاجات اجتماعی به کلی کمک ھای دولت در ق. که قوت خريد مردم کاھش يافته است

 رئيس جمھور سابق امريکا بار ھا "اوباما".  حتا شکل افتضاح آميز را به خود گرفته استنمودهناکافی جلوه 

الکن خوشبينی .  صحبت کرده بود٢٠٠٩ - ٢٠٠٨درمورد بھتر شدن وضع اجتماعی بعد از بحران اقتصادی ساليان 

ود که نبض اقتصاد امريکا را در دست داشتند و طرح ھای ضد مردمی  او را رھنمائی می وی برای کسانی ب

 زمانی به قدرت رسيد که اقتصاد امريکا ھنوز ھم در حال احتضار بوده و "دونالد ترمپ"ادارۀ دست راستی . کردند

 "ترمپ"قتصادی روش ا.  کمر خود را راست نمايد٢٠٠٩- ٢٠٠٨نتوانسته است از زير ضربات سنگين بحران 

  .صرف ثرومندان را تقويت خواھد کرد و بقيه مردم را در حالت خفقان آوری قرار خواھد داد

سسۀ غير انتفاعی است، نظر جدی در خصوص زندگی ميليون ھا مردم ؤکه يک م" تغذيۀ امريکا"احصائيۀ سازمان 

  :طور مثاله ب. کم عايد انداخته است که تا چه اندازه اين قشر صدمه  ديده اند

اطفال بيشتر از ديگران .  ميليون امريکائی غذای صحی نداشته اند۵٠، ٢٠٠٨بعد از آغاز  بحران اقتصادی سال 

اين رقم . صد اطفال در امريکا اکنون از نبود غذای کافی صحی محروم انددر ٢١آسيب پذير شده و حد اقل 

 زياد مردم که از نبود غذای صحی رنج می برند، از تعداد. خصوصاً در مورد اطفال اقليت ھا بيشتر صدق می کند

دولت شرايط مستحق شدن به مواد غذائی را   شديد تر و . کمک دولت روی داليل مختلف مستفيد شده نمی توانند

  .ضيق تر ساخته است

. ند ميليون ھا تن با وجود داشتن شغل، ھنوز ھم در گرسنگی به سر می برند و به قدر کافی غذا صرف نمی کن

ناگفته نبايد . باالخص مردم محالت اياالت جنوب فشار بی غذائی را بيشتر نسبت به ساير مناطق احساس می نمايند
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گذاشت که شھر ھای بزرگ و پر نفوس امريکا ھم از مردم فقير پر است که دچار بی غذائی اند و از گرسنگی رنج 

مردم در شھر . ز يک ميليون تن غذای صحی و کافی ندارنددر شھر الس انجلس در ايالت کاليفرنيا، بيش ا. می برند

اين واقعاً ھولناک است که مردم کم عايد اما زحمت کش به . نيويارک، محل ميلياردر ھا ھم دچار عين مشکل اند

متخصصان امور معتقدند که اين روش ضد بشری نه روی . دست آورنده مشکل می توانند غذای کافی و صحی ب

 است و نه کار خداست،  بلکه بر مبنای  روش عمدی دولت استوار شده است که مدافع منافع اشتباه استوار

 ھا دالر برای کشتار مردم در سراسر جھان َصرف جنگ افزار می کند، در دواشنگتن ميليار.  کورپوريشن ھاست

  .که با افزايش کمک دولت به مردم بی بضاعت مخالفت می ورزد حالی

 دالر کمک مواد عذائی را برای مردم بی بضاعت کاھش دھد و به ميليارد ٢.۴ سعی دارد که "دونالد ترمپ"ادارۀ 

 به صنايع نظامی است که تا حال "ترمپ"اين بزرگترين خدمت . فزايدبي دالر بر بوجۀ نظامی  ميليارد ١۵عوض 

رسنه افتاده است تا در کشور اول جھان، اقليت حريص و طماع به جان ميليون ھا انسان گ. صورت گرفته است

 .غذای کافی نخورند و سرانجام تدريجی بيمرند

  

 

 


