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 اوليگارش امريکا و ماليۀ جديد
ندان را بيشتر محتاج و مصمم شده است که ثروتمندان امريکا را بيشتر ثروتمند ساخته و نيازم" دونالد ترمپ"ادارۀ 

طوری است که  طبقۀ ثروتمند و کورپوريشن ھا از پرداخت ماليات برحسب عايدات " ترمپ"طرح ماليۀ . بدبخت نمايد

اين طرح با اندک . اری نموده و کار خلق نمايندذفرمايان بتوانند در داخل سرمايه گر آنھا کاۀشوند تا به عقيد معاف می

 شد که به موجب آن ثروتمندان، ثروت باد آورده را نه در داخل بلکه ءھم مرعی االجرا" يگنرونالد ر"تغيير در زمان 

ھمان بود که طوفان بحران سرانجام درساليان .  بيشتر رھائی يابندۀاری نموده تا از پرداخت ماليذدر خارج سرمايه گ

  . تباھی کشاند مردم امريکا را به زانو درآورد و ميليون ھا فاميل را به سوی٢٠٠٩- ٢٠٠٧

. صحه گذاشتند" ترمپ"جمھوری خواھان در اکثريت اند، به طرح پيشنھادی در آنھا مجالس سنا و نمايندگان امريکا که 

ی منفی دادند و آن أر" ترمپ"در مجموع اکثريت دموکرات ھا و چند تن از جمھوری خواھان مخالف ترمپ به طرح 

از سناتوران و وکالء روی احساس مردم دوستی شان نبود، بلکه ھراس شان مخالفت اين تعداد . را مصيبت بار خواندند

. ين بود که در انتخابات قريب الوقوع آينده،  چوکی ھای خود را در سنا و يا مجلس نمايندگان از دست بدھند ادر

 درجه ١۶٧مشعوف شده و ابراز خرسندی کرد و باعث گرديد که سھم دو جونر  يک شبه " ترمپ"والستريت از طرح 

زمينه را برای غارت منابع جامعه توسط " ترمپ"اما مردم واقعی بين به اين عقيده اند که طرح پيشنھادی . باال برود

 ٢۵صد به در ٣۵بر مبنای تجويز جديد، ماليات کورپوريشن ھا از . طبقۀ حاکم و ثروتمندان بيشتر ميسر می سازد

ماليات افراد و فاميل ھای .  بيليون دالر را نصيب شان خواھد کرد۶.٧ ، ٢٠٣٧صد تقليل خواھد يافت و تا سال در

صد پائين خواھد آمد و ماليات حد اقلی که در ٣۵صد به در ٣٩.۶دارای عايد باال خالف مساوات و عدالت اجتماعی از 

ھمچنان ماليات بر امالک را نفی " ترمپ"طرح . شود، ھم به کلی از بين خواھد رفت بر فاميل ھای متمول اعمال  می

صد در ميليون دالر بيشتر امالک دارند  مستفيد خواھند شد که کمتر از دو ۵خواھد کرد که  به موجب آن  کسانی که از 

اين آرزومندی اوليگارش امريکاست که ثروت شان دست نخورده باقی مانده و به فرزندان . دھند مردم را تشکيل می

  .رسد تا تسلط خاندانی ھمچنان پابرجا بماندشان نسل به نسل   ب

طبق  .  درصد افزايش دھد٨.۵صد فرصت خواھد داد که عايد خالص خود را به دربه قشر يک " ترمپ"طرح مالياتی

صد فاميل ھای باال که بيش از در، نصف تنقيص ماليات در جيب يک "یمرکز اولويت ھای بودجه و خط مش"تخمين 

صد از  تنقيص در  ٣٠صد آن دردر داخل اين گروه باالئی، يک . يد دارند، خواھد افتادھفت صد ھزار در سال عا
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صد نفوس طبقات پائين که در ٩٠. ماليات را نصيب خواھد شد که حد اوسط ھشت صد ھزار دالر در سال خواھد بود

بر مبنای طرح ترمپ، . ددست نمی آورنه د کم و يا ھيچ چيزی بندھ کارگران و قشر پائين طبقۀ متوسط را تشکيل می

 دالر، صرف ۴٨٠٠٠عين فاميل با عايد .  چيزی نصيب شان نمی گردد٢۵٠٠٠يک زوج با يک طفل و با عايد کمتر از 

می خواھد که طرح ھای اجتماعی مانند مسايل صحی و " ين وقت، ادارۀ ترمپعدر . دست آورده  دالر ب١٨٠می تواند 

 . اھش دھدی کاامنيت اجتماعی را طور بی سابقه 

و در آن وقت دارم من خوب به ياد . دارند اظھار می" ترمپ"دموکرات ھا صرف مخالفت  ظاھری خود را عليه طرح 

دموکرات بود که ضربۀ " بل کلنتن"در ادارۀ خدمات اجتماعی شھر الکزاندريه در ايالت ورجينيا کار می کردم که  اين 

از دھۀ .  اجتماعی محروم نمودی  کمک ھاید سخت و آنھا را از بسيارھولناکی بر طبقۀ کارگر و اقشار کم عايد وار

صد درھشتاد تا اکنون که مردم امريکا چندين بار ادارات جمھوری خواه و دموکرات را تجربه کرده اند، سھم قشر يک 

صد کاھش يافته در ١٢ به ٢٠که سھم قشر پائين از  صد افزايش يافته، در حالیدر ٢٠صد به در ١٢باال از عايد ملی از 

  . است

اگر اين گرايش ادامه يابد، سطح فقر در امريکا صعود خواھد کرد و تعداد فقراء سرسام آور باال خواھد رفت و نارامی 

  . ھای اجتماعی امريکا را فرا خواھد گرفت که به موازات آن مقاومت مردمی ھم شدت خواھد يافت

 

 

 


