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  غربت مردم، مفاد کورپوريشن ھا
  
  

 مليون ھا امريکائی بيکار شده و در غربت به سر می برند و در اوانيکه  در اوانيکه
زار تن از  باشندگان امريکا منازل خود را از دست داده و اعتبارات بانکی صد ھا ھ

شان کامالٌ منھدم شده است، کوپوريشن ھای امريکائی به مفاد غير قابل باوری دست 
  .    يافته اند

  
.  به درجه اول، کورپوريشن ھای توليد کنندۀ اسلحه بزرگترين مفاد را به جيب زده اند

 ميتواند بھترين و مھمترين منبع دريافت پول و منفعت برای اين تجاوز و ادامۀ جنگ
درين خصوص، کارخانه ھای  بم سازی، طيارات بی پيلوت و .  کورپوريشن ھا باشد

تداوم منافع کورپوريشن .  ماشيندار ھای  کوچک و قابل حمل در مقام باال قرار دارند
ھمچنان، صدور و .  ار استھای اسلحه سازی به تجاوز بيشتر و کشتار بيشتر استو

فروش اسلحه در سطح جھانی مقدار عظيم پول را در خريطۀ کورپوريشن ھای اسلحه 
لذا، دولت امريکا مکلف است که برای زنده نگھداشتن  اين . سازی انداخته است

کورپوريشن ھا رقابت و کشمکش را ميان کشور ھا برای مسابقات تسليحاتی شدت 
نبود جنگ و تجاوز،  .  ر ھا تجاوز نموده و جنگ خلق نمايدبخشيده  و به ساير کشو

  .حيات سياسی و توليدی کورپوريشن ھا را به پايان می رساند
  

اژدھا ھای غير نظامی  ھم درين حالت نابه سامانی امريکا به بيليون ھا دالر دست يافته 
بع چھارم اعالم نمود که در ر) (Walmartبه طور مثال، کورپوريشن والمارت .  اند

.   بيليون دالر ميشود، داشته است۶ فيصد مفاد بيشتر که بالغ به ٣٠ بيش از ٢٠١٠سال 
 فيصد مفاد نسبت به سال ٧٠) Home Depot(کورپوريشن ساختمانی ھوم ديپو 

ھمچنان يک تعداد از کورپوريشن ھای توليدی و غير .   گزارش داده است٢٠٠٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، ٢٠١٠در سال . خود را به اطالع ھمگانی رسانيده اندتوليدی ھم مفاد قابل مالحظۀ 
اين مفاد در نھايت برای خلق کار .   تريليون دالر بالغ شد١۶۶٠مفاد کورپوريشن ھا به 

توليدی و استخدام دوبارۀ بيکاران مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه به حساب 
رين است که با در نظرداشت نکتۀ دلچسپ د. مالکان و صاحبان اسھام انتقال يافته است

احصائيه ھای موثق، عايد کورپوريشن ھا ناشی از فروشات و فعاليت ھای اقتصادی 
پس سؤال خلق ميگردد که در صورت فقدان .  در عين زمان بسيار پائين بوده است

 فيصد بيکاری، چطور کورپوريشن ھا می توانند به ثروت بيشتر ٩فروشات و بيش از 
  دست يابند؟   

  
تحليل گران امور اقتصادی معتقد اند که سرازير شدن پول بی حساب در جيب 
کورپوريشن ھا نتيجۀ استخدام دوبارۀ کارگران و رونق اقتصادی نيست، بلکه عکس آن 

 Home(   و ھوم ديپو  (Walmart)شاخه ھای مختلف مغازۀ والمارت .  است
Depot  ( صد ھا و ھزار ھا .  د ھزار تن را بيکار ساختن١٩در مجموع بيش از

خواھی . کورپوريشن ديگر ھم به تطبيق چنين روش ضد انسانی متوصل شده اند
نخواھی، با ازدياد ساعات کار و بھره کشی از کار گارگران برحال، مفاد کورپوريشن 

  .اين حالتی است که ادارۀ اوباما به آن مينارد.  ھا باال ميرود
  

.  مليون ھا تن بيکار اند: صادی را چنين می يابيمدر نھايت، نتيجۀ دو سال بھبود اقت
بيليون ھا دالر در جيب کورپوريشن ھا سرازير .  مليون ھا خانه از دست رفته است

  .   اين است بھبود اقتصادی که ادارۀ اوباما به آن نام مفتخر است.  شده است
     

  


