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ادامه خواھد يافتبحران سرمايه داری امريکا   
 

و دول امريکا  فدرال بحران عميق مالی که دولتِعلی رغم ادعای ھای بلند باال در  مورد پايان انحطاط اقتصادی،  

را به لرزه درآورده، ھنوز با قوت خود باقی است و تا ساليان متمادی ھمچنان ادامه خواھد اين کشور ايالتی 

کارگران را به سوی غربت مردم و که در نتيجه  فيصد تخمين گرديده ١٠ تا ٩بيکاری در سطح ملی بين .  يافت

سقوط  طور سرسام آوری  ناشی از پرداخت ماليه ح ملی و ايالتی دولت در سطو  عايدات. بيشتر سوق داده است

اميدی از  خود را با ناۀ و تعداد کثيری از مردم منازل خريداری شدقدرت خريد به حد اقل رسيده .   استکرده

 دزدی، . دگی بعد از تقاعد يک شبه محو شده استناندوخته ھای شخصی برای پيشبرد ز.  دست داده اند

رو به افزايش دولت به ض وختالس و تقلب صاحبان سرمايه و مصارف ھنگفت نظامی ھمراه با قرغارتگری، ا

 که  انداين مردم بی بضاعت و کارگران .  کشور ھای خارجی، امريکا را از ھر جھت آسيب پذير ساخته است

 .قيمت بحران اقتصادی را بيشتر نسبت به ديگران می پردازند

 بيکاری و خدمات اجتماعی را چند مراتبه باال برده و متقاضيان کوپون ھای پولی انحطاط اقتصادی  تقاضا برا

ھر روز صف اخذ کنندگان پول بيکاری طوالنی تر شده و .   بی پولی افزايش بخشيده استغربت وغذا را نسبت 

 ھم در شعبۀ شھر کوچک الکزاندريه واقع در ايالت  ورجينيا که اينجانب.  خشک خواھد شدھم منبع آن  عنقريب

صد نشان ميدھد که با در در ۴.٨ تا ٣.٧بيکاری را بين  یھاخدمات احتماعی آن مصروف کار است، احصائيه 

- ٢٠٠٨الکزاندريه قبل از بحران اقتصادی .   ميشودمحسوبنظرداشت ساحه و نفوس اين شھر رقم درشت 

 از طريق  خود را کنند که بوجۀ ساالنهسعی ميامريکا اياالت   بعضی  . ، کمتر از يک فيصد بيکار داشت٢٠٠٩

و مردم کارگران بر  تزئيد ماليۀ  آموزشی وکاھش قوای کار، بلند بردن فيس تحصيلی،  تقليل خدمات اجتماعی و
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راه ه با بکه از راه ھای غير مشروع ثروتمند شده اند، در حاليکه ثروتمندان بيرحم .  توازن بخشندکم عايد 

    .    از پرداخت ماليه طفره ميروندیه ئانداختن زندگی افسان

سسات سرمايه داری را  ميشود، بيشتر بانک  ھا و ساير مؤياد"  همحرکبستۀ  "نام ه طرح  کمکی اوباما که ب

شده کمک ھای دولت حاال متوجه والستريت . که در معرض سقوط بودند، معاونت نموده تا مردم و کارگران را

به آن امريکا بحرانی که امروز دولت فدرال و دول ايالتی .  ددھ نجات رشکستگیواز صاحبان سرمايه را  تااست 

است که گروه نخبۀ امريکا از سسات مالی و فقدان نظارت بر مؤ اقتصادی نادرست، زادۀ روش ھای ستمواجه ا

.  ادارات محلی به ارتباط  نحوه مصارف رو به ازدياد استاختالفات بين حکومات ايالتی و .  نده اآن مستفيد شد

سسات تعليمی در مورد کمک ھای وعده داده شده نه تنھا برآورده وھنتون ھا،  مکاتب عامه و ساير مؤتقاضای پ

ًيرا در خا.  سسات تعليمی را جبران نمايدن باال رفته تا کسر بوجۀ مؤفيس تحصيلی  محصالآن نشده، بلکه عکس 

در مورد عدم پرداخت پول مورد ضرورت به شدت روش مقامات ايالتی را ايالت  الينايز، ادارۀ پوھنتون آن تايال

در يکی از شھر ھای ايالت رود ايلند، رئيس بلديه آن منطقه تصميم گرفت که چراغ ھای کنار جاده .  انتقاد نمود

در ھر ماه يک تعداد مامورين کار خود را .  افزايش دھدجايدات را بر  را برای مدتی خاموش ساخته و ماليهھا 

  ھای سيار آشپزخانه.  به لشکر کارگران بيکار ھر روز عالوه ميشود و دادهاز دست شھر ھای مختلف امريکا 

يک تعداد  مراکز اشخاص معمر و کتابخانه .  خود جلب نموده استه بھم برای تغذيۀ غربا توجۀ مردم عادی را 

که زمانی يکی از شھر ايالت کلورادو در شھر کلورادو سپرنگ .  ند چند دالری ذخيره نمايندھا بسته شده تا بتوان

پوليس به فروش می ھيلوکوتر ھای .  ھای مرفۀ امريکا شناخته شده بود، قسمت بيشتر شھر تاريک خواھد شد

ز سپورت برای ھميش مراکز تفريحی، موزيم ھا، پارک ھا و مراک.  رسند تا معاشات قوای امنيتی را بپردازند

  .   د گرفتنبسته  شده و در آيندۀ قريب ھم دوباره  مورد استفادۀ ھمگانی قرار نخواھ

، ه از کشش و جاذبه انداختقتصاد امريکا راا ويران نموده و   تن را مليون ھاوحوديکه بحران مالی زندگی  با     

مصارف نظامی دولت طور .  مراتبه باال رفته استاسلحه سازی برای تجاوز و کشتار ده ھا  مفاد کارخانه ھای 

را نظامی اش   ساير کشور ھا ادامه داده و تفوقوری صعود نموده تا امريکا بتواند به تجاوزات خود برآسرسام 

 تريليون دالر تخمين شده که ١.۵۶،  ٢٠١٠در سال دولت فدرال امريکا کسر بوجه .  در سطح جھانی نگھدارد

فرار سرمايه از امريکا ھم سرعت يافته .   برای اقتصاد  امريکا پيش بينی ميکندروشنی  نچندانه ۀ اين خود آيند

  ھرچقدر که امريکا . امريکا  زايل گرديده استی و اعتماد سرمايه گذاران خارجی  نسبت به صحت اقتصاد

خواھد شد و تر اوز غرض احيای قدرت از دست رفته اش به ساير کشور ھا متج، به ھمان اندازه ناتوان شود

  .خود خواھد گرفته  بی ت امپرياليستی اش شکل خشن ترلخص

که چطور فرعون ھا در زير جبروت سير تکامل تاريخ بشر عروج و سقوط امپراتوری ھا را ديده و تجربه کرده 

مپراتوری  اسفالت بار سرانجام از سرنوشت امريکا ھم نتواندقھار امپراتوری شايد .  آسمان خرد و خمير شدند

  ماندمان اھای ماقبل در


