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  روز ھای بدی در انتظار مردم امريکاست
  

 از ٢٠١٣ دالر در سال ردميليا ٨۵.  مردم عادی امريکا، نه صاحبان ثروت، روز ھای سختی در پيش خواھند داشت

 تريليون دالر خواھد ١.٢مصارف دولت فدرال کم خواھد شد که تا ده سال آينده اين کاھش در مصارف دولت فدرال به 

شود که بيشترين صدمۀ آن را مردم بی بضاعت امريکا   به بھانۀ توازن کسر بودجه انجام میھا اين کاھشۀھم.  رسيد

  .  گردند متحمل می

وليت را بر دوش مردم محتاج که مرتکب ھيچ خطائی نشده اند، بقۀ حاکم امريکا طور عمدی بار مسؤدام، طبا اين اق

مردم عادی کمترين گناھی در خرابی و .  انداخته و خود ماھرانه از وضع ناھنجار افتصادی ھنوز ھم سود می جويند

عدۀ " خوشبختی"و " سعادت"ی را به  خاطر تداوم برھم خوردن تعادل اقتصادی ندارند، اما فشار و نا اميدی و شوربخت

قطع کمک ھای دولت ساحات حياتی را در .  قليلی از حريصان و غارتگران کار زحمت کشان، با خود حمل می نمايند

بر خواھد گرفت که مشمول خدمات صحی، خدمات اجتماعی، تعليم و تربيه، منازل کم قيمت، بيمۀ بيکاری، حمل ونقل 

قطع .   اجتماعی خواھد بودیذائی صحی، بيمۀ صحی برای بزرگساالن، پول تقاعدی و ساير معاونت ھاعامه، کمک غ

اين در واقعيت مبين قطع کمک .  کمک ھای دولتی بار ديگر رويکار نخواھد شد حتا اگر کسر بودجه ھم به پايان برسد

  .    ساير کشور ھا در بر نخواھد گرفتھای ديگری خواھد بود که ھرگز ماشين جنگی امريکا را برای تجاوزات بر

 رخصتی بی معاش دولت اجباراً مورين أتقليل در بعضی مصارف دولت فدرال باعث خواھد شد که تعدادی کثيری از م

مورين يک قسمت از عايد خود را از دست بدھند و مشکالت ناشی از باخت أاين حادثه سبب می گردد که م.  بگيرند

مورانی که عايدی به جز معاش ندارند و حيات بخور و نميری را پيش می أبرای کارگران و م.  عايد را خود شانه دھند

برند، کاھش و يا از بين رفتن درآمد فاميلی اساس خانوادگی شان را برھم می زند، باالخص در جامعۀ امريکا که محک 

مام ساحات و کنج و کنار امريکا خواھد ثيرات زنجيری خود را در تأقطع کمک ھای دولت فدرال  ت.  ھر چيز پول است

 مانند ضربات آفات ی از کمک اضطراری دولت فدرال در مواقع خطيربعضی اياالت امريکا که وقتاً فوقتاً .  داشت

ين کمک ھا محروم خواھند شد و در ابعد از گردند، من ، مستفيد می)سيالب ھا، طوفان ھا، زلزله ھا و غيره(سماوی 

سسات بشری ؤم.   سسات مربوطه مصروف اجرای وظيفه اند، بيکار خواھند گرديدؤمور که در مأنتيجه ھزار ھا تن م

پارک .  ين از کمک ھای فدرال مستفيد نخواھد شدادارند، بعد از  انسانی و تعليمی را عرضه مییو تعليمی که کمک ھا

فرج گاه ھا بسته خواھد شد، اما صاحبان سرمايه کماکان به جوالن خويش در تمام ساحات ادامه ھا، محالت سپورتی ، ت
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افزايش ماليه بر عايدات ثروتمندان بسيار ناچيز است و اين گروه قليل حيات فرعونی را مانند گذشته حفظ .  خواھند داد

 .    خواھند کرد

 جمھوری خواھان به ارتباط کسر بودجه اختالفات واقعی موجود شود که بين دموکرات ھا و در ظاھر، چنين معلوم می

داند،  اوباما که خود را مدافع طبقۀ متوسط می.  است، اما د رعمق ھر دو جناح مقصر اند و در خفاء با ھم سازش دارند

  رف زد که قبالً  چنين تنقيصات ھم حشدار داد، اما از تحميل دايمی احتمالیواز نتايج زيانبار کاھش کمک ھای فدرال ھ

ن از دو اخطر جدی موجود است که متقاعد.   که وارد قصر سفيد شد، گنجانيده شده بود٢٠٠٩ وی در سال یدر خط مش

فتد، قشر عظيم اگر اين حادثه اتفاق بي.  پروگرام حياتی مانند  کمک ھای صحی و پول تقاعدی  دير يا زود محروم گردند

 بد شان که بر ی در جريان است تا اذھان عامه را برای روز ھایتبليغات.   خواھند ماندن بی پناه و سرگردان باقیامتقاعد

  .  آنھا تحميل خواھد شد، آماده سازد

معاشات .  دھند با وجود مشکالت بزرگ اقتصادی، کورپوريشن ھای انحصاری ھمچنان به تاخت و تار خود ادامه می

گروه نخبه از بھترين مزايای جھانی برخوردارند، اما در .  رود یسای کورپوريشن ھا ھر سال سرسام آور بلند مؤر

درد  اين جاست که بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی جامعه را سر انجام از ھم می.   کمترين ماليه را می پردازند،عوض

  .  دھد سوی پوسيدگی سوق میه و آن را ب

اين مردم امريکا . ين کشور را آسيب پذير ساخته استجنگ ھا،  تجاوزات و مصارف بی جای نظامی، بنياد اقتصادی ا

شود،  بايد  مردم امريکا به ھر قيمتی که  می. خطا ھا و اشتباھات صاحبان سرمايه را می پردازندآزمنديھا، اند که قيمت 

  .    به اين بی عدالتی و لجام گسيختگی خاتمه دھند و  حادثه جويان بی مروت را خلع سالح نمايند

   

 

 


