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  فريد پرواز: فرستنده 

  ٢٠١٣ نومبر ٢٧

 در امريکا نئو ليبراليسم پوست مردم را کنده است
 

 .مين آن را ندارندأبسياری از آنان استطاعت تگويند غذا نيازی است که  امريکا، سالمندان ساکن ايالت مريلند امريکا می

برخی کھنساالن شھر کنت در ايالت مريلند، برای اندوختن اندکی پس : امريکا گزارش داد WBOC16  تلويزيونیۀشبک

 .انداز مجبور به خوردن غدای حيوانات خانگی ھستند

جوھانا «تعدادی از کھنساالن مانند محلی است که   (The Frederica Senior Center)مرکز سالمندان فريدريکا

 .برای فعاليت، ايجاد ارتباط با ديگر افراد کھنسال و تأمين غذا به آنجا مراجعه می کنند» ُدک

او می گويد که . به گفته ُدک و ديگرسالمندان، غذا نيازی است که بسياری از سالمندان استطاعت تأمين آن را ندارند

 .حتی به خوردن غذای حيوانات خانگی روی آورده اندرفقايش برای اندوختن پس انداز 

ديدن يک . از اياالت متحده عاجزانه تقاضا می کنم تا به ما کمک کند، به ما کھنساالن ياری برساند«: ُدک می گويد

 .»سالمند در حال تغديه با غذای سگ و گربه، بسيار غم انگيز است

برخی از . که اين به معنای نداشتن پول کافی برای تأمين معاش استبسياری از سالمندان درآمد بسيار محدودی دارند 

ترجيح می دھند آن را برای خريد سه قوطی غذای  ر برای خريد يک قوطی ماھی تن ،الآنھا به جای پرداخت يک د

 .سگ صرف کنند

 که شخصی از او در ، مدير اجرائی مرکز سالمندان فريدريکا می گويد وی وقتی از اين موضوع آگاه شد»رنی ھافمن«

 اگر شما چنين می کنيد لطفاً . نبايد ھيچ سالمندی غذای حيوانات را بخورد«:او می گويد. اين مورد در خواست کمک کرد

 .» اين کار نشويدۀبه من مراجعه کنيد تا کمکتان کنم تا مجبور به ادام

ر درآمد دارند که پس از صرف بالغ بر ال د١۵٠٠بسياری سالمندان در آن مرکز به طور متوسط ماھانه   ھافمن،ۀبه گفت

 بيمه و نسخه ھای درمانی و ساير قبوض، در نھايت ۀ آب و برق، ھزينۀ، ھزينۀ جایر ازاين مبلغ برای اجارال د١۴٠٠

وقتی آنان مواد . ر نمی تواند مايحتاج يک ماھش را تأمين کندال د٨۵ھيچ کس با . ر برايشان باقی می ماندال د٨۵ماھانه 

شان تحليل می رود و در اين صورت نياز بيشتری به نسخه ھای درمانی پيدا  ائی مناسب را دريافت نکنند سالمتیغذ

 . آن در توانشان نخواھد بودۀمی کنند که تأمين ھزين

 ھزار و سيصد نفر در ١٢ سال و باالتر يعنی حدود ۶۵ درصد افراِد ٩ ِکيسر، ۀ امور خانوادۀسسؤبر اساس گزارش م

 نفر ٧٠٠ ھزار و ٨۵ درصد يعنی ١۶ به ۶۴ تا ١٨اين رقم برای سنين . در فقر به سر می برند  (Delaware)ِدالوير

 .افزايش می يابد
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می گويند که اميدوارند ساير گروه ھای کمک رسان جامعه نيز به مشکالت سالمندان » ميرا جونز«سالمندانی مانند 

اغلب اوقات برايمان چيزھائی می آورد تا به کسانی که استطاعت خريد غذا را » رنی«: می گويدوی . رسيدگی کنند

يا وعده ھای غذائی می آورد، تا برخی افراد کھنسال برای دريافت مواد غذائی مناسبشان از آن استفاده . برسانيم ندارند،

 .کنند

غم . اين اوضاع مرا از دولت بسيار عصبانی می کند«:دوی می گوي. ُدک خواستار ابالغ اين تقاضا به دولت شده است

نياز است آنان برای آسان تر کردن امور به ما کمک کنند آنان ادعا دارند که اين سالھا سال ھای طالئی ما . انگيز است

 .»اما من مايلم به ھمگان اعالم کنم که ما در سال ھای طالئی به سر نمی بريم ھستند،

 وعده؛ اما ١٢۵٠ غذائی توزيع می کند يا به عبارتی ماھانه حدود ۀ وعد۶٠کز سالمندان ھر روز ھافمن می گويد که مر

 .الزم به ذکر است که اين مرکز فقط از دوشنبه تا جمعه باز است

در پايان گزارش خود شماره تماس و آدرس مرکز سالمندان فريدريکا را برای دريافت  WBOC16  تلويزيونیۀشبک

 .اعالم کرده استکمک ھای مردمی 

 اين کشور به دو قطب ۀ متوسط در امريکا و تبديل جامعۀ حذف طبقۀدر سال ھای گذشته گزارش ھای متعددی دربار

اين پديده البته با واکنش ھای اجتماعی نيز ھمراه بوده که مشھورترين آن، . نامتوازن غنی و فقير منتشر شده است

ھر چند اين جنبش به داليلی چون وجود . ی ھا عليه دولت امريکاست درصد٩٩تظاھرات سرتاسری جنبش موسوم به 

سيستم سرکوب قدرتمند در امريکا و نيز فقدان انسجام درونی و خالء رھبری، از سطح اجتماعی به سطح سياسی منتقل 

 يک درصدی ۀبق نفرت اجتماعی از طۀ ناظران، عدم انتقال مطالبات اجتماعی به سطح سياسی، بر دامنۀنشد، اما به عقيد

 ۀپژوھشگران افزايش شمار قتل ھای جنون آميز به وسيل.  خشونت ھای اجتماعی را افزايش داده استۀافزوده و درج

 .سالح ھای گرم در اماکن عمومی امريکا را شاھدی بر اين نفرت اجتماعی می دانند

که وضعيت بسياری از  ود در حالیش اين خبر در ايران با آب و تاب توسط رسانه ھای جمھوری اسالمی منتشر می

سالمندان ايرانی بدتر از اين است و اگرحمايت نزديکان نباشد معلوم نيست چگونه بايد امرار معاش کنند و دولتمداران 

برند و حالل مشکالت ايران را در ليبراليسم  سر میه دولت روحانی در آرزوی نئوليبراليسم اقتصادی و اجتماعی ب

 کنند سازی اعالم میاقتصادی و خصوصی 

  WBOC16 به گزارش شبکه تلويزيونی

 

 


