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  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic  اقتصادی

 

  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٧/٢١/٢٠١٠  

 

 

 غربت و بيکاری در امريکا رو به ازدياد است
 

ليون تن ھنوز  م١۴بيش از .  دی امريکا می دھنداطالعات ناخوش آيندی از حالت زار اقتصامختلف  یگزارش ھا

ليون تن کوپون ھای  م٣٧به تعداد .  فزايش يافته استصد ادر ۴۵بی خانگی .  ھم در سراسر امريکا بيکارند

د، اما ناحصائيه ھای رسمی واقعيت ھای ھولناک اجتماعی و اقتصادی را پنھان می کن.  غذا دريافت می دارند

  .ًمطبوعات نسبتا آزاد پرده از راز ھا بر ميدارد

  

صد مردم در ٩۵صد قشر ثروتمند امريکا به قيمت زندگی فالکتبار  در۵ار ھای تباه کن مالی و پولی، وجود فشبا 

 ءتقسيم غير عادالنۀ ثروت، بھره کشی غير انسانی  و استثمار فرد از فرد جز.  پولدارتر و ثروتمند تر شده اند

 که بتوانند از یکمک ھای دولت به افراد.  يافتبرنامۀ رسمی سرمايه داری امريکا است که ھمچنان ادامه خواھد 

ينفوذ و ذزيرا افراد .   نداشته استچندانی تتاثيرات بحران اقتصادی دو سال اخير قد راست کنند، مفيدي

 عمل می کنند و تصميم يش و طبق ميل و منافع  خوکوپوريشن ھا محور چرخ اقتصادی را در چنگال خود دارند

  .می گيرند

  

احصائيه ھای استخدام، مزد و ثبت برای "ل گران اسبق دفتر تنظيم بودجۀ فدرال اظھار داشت که يکی از تحلي

 را اين رقم تعداد مردم.  پيوسته اند به صف غربا٢٠٠٩ليون ديگر در سال  م۵.٧کوپون غذا نشان می دھد که 

تثبيت خط غربت دولت فدرال با .  ليون تن می رساند م۴۵به  ،ن شده از جانب دولت فدراليتعيدر زير خط غربت 

ازينرو .  مانده استباقی  بدينسو ثابت ١٩۶۴رات عمده در شاخص ھای اقتصادی و اجتماعی از سال يوجود تغي
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ممکن است فقر و غربت بيشتر از ارقام مانند افزايش قيمت غذا و مسکن با در نظرداشت معيار ھای امروزی 

  .دباشر يافته احصائيه  ھای انتشا

  

ط خبر ھای نا خوش آيندی سافراد با عايد کم و يا متو.  بازار اسھام نيويارک در تالطم مھيبی دست و پا می زند

صد ارزش پول تقاعدی خود را از دست داده در ۵٠ تا ۴٠اکثر مردم بين .  از سرمايه گذاری ھای خود می شنوند

راحت بعد از تقاعد کار کردند، در حالت نااميدی و بالتکليفی ًا نسبتافرادی که يک عمر برای يک زندگی .  اند

اگر بحران اقتصادی کماکان ادامه يابد که بعيد ھم .   چه کنند حياتقرار گرفته اند که نميدانند در واپسين روزگار

اين .  دشخواھد افزوده ھا  و به تعداد بی خانمان هشدنيست، در آيندۀ نزديک صف متقاعدين فقير طوالنی تر 

ذخيره بار ديگر  تبديل شوند تا برای آيندۀ خود توليدیگروه در سن و سالی نيستند که بتوانند به قوای پر تحرک 

  . به کام مرگ فرو خواھد بردتر زودرا  ايشان امراض ناشی از آن،و فقر .  کنند

  

دولت امريکا .  فق نمی بينندمردم از وعده ھای نادرست و غير واقعی دولت خسته شده  و بھبودی وضع را در ا

ھم گروگان سرمايه داران بيرحمی است که صرف به مفاد خود می انديشد و اعتنائی به بھتر شدن زندگی کتله 

پس صاحبان سرمايه به دولت وقت دستور می دھند که برای انحراف افکار عامه، جنگ ھای .  ھای مردم ندارد

     .  ثروت ديگران را تاراج کنندراه اندازند و خاک و ه امپرياليستی را ب

  

       

  

         


