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 فقر فزاينده در امريکا
  

اند؟ يک ششم از  ھا انسان محروم ساخته  برای ميليونئیريکامردان ام دولتکه ست  ای راستی اين چه جامعهه ب

بيش از پانزده ميليون نفر ھم . اند ھای درمانی عيت اين کشور در زير خط فقراند و يک ششم ديگر آن، فاقد بيمهجم

مندترين کشور جھان بيداد  باشند و فحشاء در ثروت ای نان می ھا در پی لقمه بيکاراند و ھزاران کودک در خيابان

  .کند می

ھا رسوبات و  تر بايد گفت که اين عبارتی حقيقی  آنند و بهست که سردمداران امريکا در پی"نظم نوينی"اين 

جا  ھمه. گذارد نمايش می گونه تجلی خود را در سطح جامعه به ست که اين داری سرمايهۀ نمودارھای مناسبات گنديد

 شان التزايد ماند و بار بحران دائ شان افزوده ھای کاری داران بر شتاب استثمار و جنايت جا سرمايه چنين است و ھمه اين

ھای  به آمار و ارقام منتشره از دم و دستگاهء بنا. دھند کشان پاسخ می را با تعرض به معيشت کارگران و زحمت

 اند و در انتظار تخريب زندگانی ھر چه بيشتر خود امريکائی طی ھشت ماه گذشته بيش از نيم ميليون نفر بيکار شده

خود بقبوالند ه تواند ب ست؟ کدام فلسفه و منطقی می باری چنين زندگی نکبتکه آيا انسان مستحق  ال اين استؤس. اند

 يعنی صد و –کشور  نزديک به نيمی از جمعيت اينۀ داران امريکائی مجازاند تا سرماي صد تن از سرمايه که ھفت

   را در دستان خود قبضه نمايند؟ –پنجاه ميليون نفر 

ھا افزوده  ابد و در عوض درآمد باالئیيی ھا روز به روز کاھش م ينیی درآمد پائآری در چنين مناسبات و جوامع

ھا  شان به ميليون ھای ارتجاعی حاکمان و ظالمان به يُمن زور و سرکوب و سر نيزه و با تحميل سياست. گردد می

به . افزايند ھای نجومی خود می برند و بر سرمايه را به پيش می شان ھای خودی و ديگر جوامع، سياستۀ انسان جامع

در حقيقت تعرض . افزايند ھا می ھا و ناامنی اندازند و بر خرابی جای سازندگی و شکوفائی جامعه جنگ به راه می

ست به اوضاع  ا مردان امريکا به ميلياردھا انسان محروم پاسخی ويژه دولته داری و ب جھان سرمايهۀ افسار گسيخت

  . کنونیۀدر ھم ريخت

بحران و رشد تصاعدی بيکاری در . آزمايش وخيمی قرار گرفته استۀ  امروزه جھان در مرحلبه بيانی بايد گفت که

ھا انسان محروم،  آور و نداری ميليون دليل گرانی سرسامه  آن عدم تقاضای کاالھای توليدی ب سرتاسر دنيا و به تبع
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ای بزرگ جھانی را به خطر ھ  حاکميت قدرتکه اين خودموقعيت و گردش سرمايه را به مخاطره انداخته است 

  ھا آشکار است و به اثبات رسيده است ھا و از ھم پاشيدگی سامانیه ھمه ناب بدون کمترين ترديدی دليل اين. اندازد می

ھای جامعه را با تعرض  توان بنيه ھای حاکم بر جھان کنونی بيش از اين کارکرد ندارد و نمی که مناسبات و سياست

 –حق کارگری ه توان تا ابد با چماق و زور، مطالبات ب کشان بنا ساخت؛ نمی ناچيز کارگران و زحمتۀ به سفر

 حاکمان جھانی نبر فراخواندنھای علنی و به  محالفت. ھای تخريبی خود را به پيش بُرد ی را پس زد و سياستئ توده

" وال استريت"حضور ھزاران نفر در . دجا دي توان به عريان در ھمه مردان امريکائی را می ويژه دولته و ب

صد تن از تظاھرکنندگان  و دستگيری بيش از ھفت" رياضت کشی"ھای  ن سياستانيويورک و بستن آن توسط مخالف

ست که جھان   اگر اوضاع وخيمی ھای مسلح حافظ سرمايه در ھمان آغازين تظاھرات، نمايان توسط ارگان

  .باشد داری با آن دست به گريبان می سرمايه

ترين نيازھای  پائينۀ گردد و مردم ناتوان از تھي که دليل چنين امری به شکاف عميق طبقاتی بر می پر واضح است

حلقوم ھای مملکتی به  مردم مخالف سرازير شدن سرمايه. التحصيل بيکاراند اند و ھزاران جوان فارغ زندگیۀ اولي

اند و خواھان قطع فوری آن و خروج نيروھای  ير خودی غ کن و تخريب زندگانی جوامع انه خرابخھای  جنگ

تداوم تظاھرات در نيويورک، واشنگتن، پورتلند، . اند نظامی امريکائی از افغانستان، عراق و ديگر نقاط جھان

توان  که نمی ست و به اثبات رسيده است ا ئی چنين ادعا آستين، آتالين و لولس آنجلس و ديگر شھرھای امريکا گواه

 خود را به آنان تحميل  خواهخود نمود و نظم دلۀ جويان ھای ضد انسانی و منفعت ھا انسان را مرعوب سياست ونميلي

ی وانيخ ی که کمترين ھمر آنند؛ نظميياند و خواھان تغ ش به صف شدهميلياردھا انسان محروم در مقابلنمود؛ نظمی که 

  . ھاست ش تخريب زندگانی انسانن ندارد و رسالتزنان و محروماکشان، جوانان،  با منفعت کارگران، زحمت

اندازی در بھبودی اوضاع در ھم ريخته و وخيم ميلياردھا انسان  ھا بر سر کاراند، چشم که اين نظام بنابراين تا زمانی

که بانی بيکاری پانزده ميليونی و فقر  کشان امريکا نيست و معين است چنين کارگران و زحمت  جھان و ھمۀديد رنج

اند و بايد به زير کشيده شوند تا  مردان کنونی پنجاه ميليونی و وجود ھزاران کودک کار و غيره در امريکا، دولت

را کشان   کارگران و زحمت منافعاز ھا خاتمه يابد و نظامی بر سر کار آيد تا  روند تخريب زندگی و نداری انسان

که جامعه از  ديده است ھا انسان رنج ھای متعلق به ميليون ی نظامھا، يعن تنھا در پرتو چنين نظام. حفظ و حراست نمايد

ھای مملکتی تماماً در خدمت رشد  ھا خالصی خواھد يافت و سرمايه سازی انسان شر نداری و کودکان کار و بيکاری

  .ست که ميلياردھا انسان محروم خواھان آنند  ا مطلوبیۀاين آن جامع. و شکوفائی جامعه قرار خواھد گرفت
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