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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١٧ جنوری ٠۵
  

  و معضالت اجتماعی امريکا١١۵کانگرس دست راستی 
اق تاين بار ھر دو ا. ياد کردنداعضای  کانگرس يک صد و پانزدھم امريکا حلف وفاداری  به روز سه جنوری،

اين بار اول است که حزب ھمچنان . خواھان قرار گرفته استمجلس نمايندگان در اختيار جمھوريکانگرس يعنی سنا و 

با يک رئيس جمھور جمھوری خواه، کانگرس جمھوری خواه . خواه بر  ھر سه قوۀ ثالثۀ امريکا مسلط شده اندجمھوري

ای اجتماعی  به اصطالح ليبرال گذشته را از صحنه بر دارد و در عوض طرح ھای که طرح ھنمود سعی خواھد 

کانگرس يعنی جناح اکثريت . البته اين کار آسان نيست، اما نا ممکن ھم نخواھد بود. محافظه کارانه را جانشين آنھا سازد

ی خدمت اجتماعی را مورد و کمک ھا) تقاعدی(خواھان وعده داده اند که طرح ھای صحی، امنيت اجتماعی جمھوري

 . تجديد نظر قرار خواھند داد

". مردم"سنا از اياالت نمايندگی می کند و مجلس نمايندگان از . کانگرس متشکل  است از مجلس سنا و مجلس نمايندگان

ان بر اعضای مجلس نمايندگ.  سناتور اجرای وظيفه می نمايند که از ھر ايالت دو سناتور انتحاب می گردند١٠٠درسنا 

، جمھوری خواھان ١١۵در سنای کانگرس . رسند  تن می۴٣۵ًشوند که مجموعا به  مبنای نفوس ھر ايالت انتخاب می

در مجلس . تعلق گرفته است" مستقل" چوکی به سناتور ھای ٢. دست آورده انده  چوکی ب۴۶ چوکی و دموکرات ھا ۵٢

پس .  چوکی را به خود اختصاص داده اند١٩۴ا  و دموکرات ھ٢۴١، جمھوری خواھان ١١۵نمايندگان کانگرس 

اق کانگرس اکثريت داشته و قادر خواھند شد که طرح ھای تدھد که جمھوری خواھان در ھر دو ا احصائيه ھا نشان می

خواه است، قانونی رئيس جمھور ھم جمھوريچون . اجتماعی گذشته را که به زعم شان برابر نباشد، از صحنه بردارند

دموکرات ھا صرف می توانند از نگاه قانونی  بحث ھای مورد .  مصوبۀ کانگرس بعيد نخواھد بودشدن طرح ھای

ی گيری شوند، اما در نھايت أخير اندازند و زمان را طوالنی سازند و برای مدت ھا مانع رأعالقۀ خود را به ت

عی ادارۀ اوباما  و کانگرس ، روش  ھای ارتجا١١۵کانگرس .  جمھوريخواھان بر دموکرات ھا غلبه خواھند کرد

اردی عملی خواھد گرديد که تغييرات در مو. گذشته را حفظ خواھد کرد و باعث بسط و توسعۀ آنھا خواھد شد

قابل ياداوری است که اگر منازعات بين دولت و . لوژيک خود ضروری بپندارندئوخواھان آن را از نظر گاه ايدجمھوري

 موضوعات به قوۀ قضائيه ارجاع گردد،  به احتمال اغلب که محکمۀ عالی امريکا که مردم در تفاسير قوانين حاد شود و

  .  رأی خواھد داد١١۵محافظه کاران در آنجا ھم مسلط اند، به نفع ادارۀ ترمپ و کانگرس 
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 بوده و مردم ء تا حال مرعی االجرا١٩۴٠ در صدد انھدام خدمات اجتماعی برخواھد خاست که از دھۀ ١١۵کانگرس 

طور مثال، پروگرام صحی، تعليمی، غذائی و کمک به ه ب. م عايد و بی بضاعت از آن نوع خدمات  مستفيد شده اندک

يخواھان قرار جمھوراطفال و افراد مسن که تا اکنون يک عده مردم  بی بضاعت از آن استفاده نموده اند، مورد حملۀ 

در رأس .  اجتماعی به سکتور نظامی منتقل خواھد شد ناشی از لغو طرح ھایۀخواھند گرفت و پول ھای ذخيره شد

وزارت خانه ھای تعليم و تربيه، کار، منزل و  انکشاف شھری، خدمات اجتماعی و حفاطت محيط زيست در ادارۀ 

اگر ادارۀ ترمپ . دولت از مردم فقير اند آنھا دشمن روش ھای حمايتی ۀترمپ، دست راستی ھا تعيين شده اند که ھم

 خود را به حمايت کانگرس عملی سازد، حيات اجتماعی در امريکا از ريشه تغيير خواھد ی طرح ھاۀموفق گردد که ھم

  . ً ھای ميليونی جدا خساره خواھند کشيدهخورد و تود

 ھای زيادی  دارد، ءکامل نبوده  و خالکه پروگرام صحی اوباما  باجودی. حملۀ اول بر طرح صحی اوباما خواھد بود

نه ترمپ و نه کانگرس تا حال . ًه کرده است که قبال نداشتند ميليون امريکائی بيمۀ حيات تھي٢٠با آنھم برای بيش از 

بديلی معرفی نموده اند که بتواند جانشين طرح صحی اوباما شود، اما به يقين که سعی خواھد شد تا سکتور خصوصی 

با ھدف قرار دادن طرح صحی اوباما، .  ر تمام حيات صحی مردم اين کشور حاکم گردد و  تصميم بگيردبار ديگر ب

جمھوری خواھان سعی خواھند کرد که پروگرام  ھای صحی برای  افراد معمر و مردم بی بضاعت را ھم ھدف قرار 

ج حمالت ادارۀ ترمپ و کانگرس پول کمکی تقاعدی دولت ھم آما. داده و به مروز زمان ھر دو را خصوصی سازند

 قرار خواھند گرفت و در صورت موفقيت درين اقدام  ضد بشری،  ميليون ھا تن را ازين نوع کمک ١١۵دست راستی 

نافذ ساختن قوانين جديد و محروم ساختن  ميليون ھا فرد از کمک ھای حتمی دولتی يک کار . ھا محروم خواھند ساخت

غار شوم برای مردم بی آ  جدی و طوالنی را در پی خواھد داشت، اما می تواند سرساده نيست و بحث و جدال ھای

  .  بضاعت باشد

. خواھان اکثريت دارند خواھد بود که جمھوري١۵۵ کانگرس موضوع مھاجرت و آمدن مھاجرين، بحث داغ ديگری در

مريکای جنوبی از امريکا اخراج نظر به وعدۀ ترمپ، تعداد زيادی از مھاجران غير قانونی باالخص از کشور ھای ا

کانگرس دست . ًخواھند گرديد و قوانين مھاجرت به امريکا ھم خصوصا برای مسلمانان  سخت گيرانه تر خواھند شد

ين صورت اراستی  امريکا به طرح پيشنھادی ترمپ در مورد اخراج مھاجران غير قانونی صحه خواھد گذاشت که در

اطفال مھاجران غير قانونی در امريکا به دنيا آمده و درين جا از عدۀ زيادی . اھند گفتميليون ھا تن امريکا را ترک خو

تنھا . داند که با اين دسته مردم چه کند و کدام را ه حلی را در پيش گيرد دولت امريکا ھنوز نمی. تا مدتی بزرگ شده اند

در ای تا حال  ھيچ اداره . عی را حل کردشعار ھای انتخاباتی برای کسب رأی کافی نيست که بتوان معضالت اجتما

ھمين مھاجران غير قانونی اند . امريکا قادر نشده است که معضلۀ مھاجرت را حل کند و يک راه حل منطقی پيدا نمايد

. ًدھند که امريکائيان خصوصا سفيدان قادر به انجام آن نيستند که قسمت اعظم کار ھای روزانه را در امريکا انجام می

اکثريت اين مھاجران غير . عاش کم و کار زياد صرف از عھدۀ  خارجيان آنھم خارجيان غير قانونی بر می آيداخذ م

اعتی و صنعتی در آمده و با پول ناچيز و ساعات کار طوالنی از آنھا بھره کشی رقانونی در خدمت کورپوريشن ھای ز

توانند صدای خود را بلند  وقف غير قانونی، نمیمھاجران غير قانونی نسبت نداشتن ويزه و يا م. صورت می گيرد

باوجود اين، اخراج اين گونه مردم کار ساده ھم نخواھد بود و با مقاومت کورپوريشن ھای استثمارگر مواجه . نمايند

  . وعده ھای انتخاباتی چيزی است و عملی ساختن آن وعده ھا چيزی ديگر. خواھند شد

 گردند تا طرح ھای مفيد اجتماعی گذشته را منھدم سازند، ما بايد منتظر طغيان  موفق١١۵اگر ادارۀ ترمپ و کانگرس 

ذائی غمردمی که کار و پيشه ندارند و برای شکم سير کردن خود به کمک . ھا و  نارامی ھای اجتماعی در امريکا باشيم
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ی خواھند کرد و مبارزۀ ستادگي و ضد انسانی دولت امريکا اهدولت محتاج اند، در مقابل ھر نوع روش سختگيران

  . دوامدار را در پيش خواھند گرفت

  

 

 


