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شکست افتضاح آميز ترمپ در کانگرس
دونالد ترمپ رئيس جمھور امريکا درخالل کمتر از صد روز رياست جمھوری اش به بزرگترين شکست سياسی خود
مواجه گرديد .در تاريخ امريکا اين بار اول است که يک رئيس جمھور امريکا در خالل صد روز اولش به چنين
شکستی تن در می دھد و عقب نشينی می نمايد .ترمپ درمجلس نمايندگان امريکا موفق نشد که طرح صحی اوباما را
ساقط کند و طرح خود را جانشين آن سازد .به عالوۀ دموکرات ھا ،تعداد زياد جمھوری خواھان ھم به طرح جديد نظر
مخالف داشتند ،زيرا می دانستند که دوباره انتخاب نخواھند شد .رئيس مجلس نمايندگان اجباراً اليحۀ صحی مطروحه
را در معرض رأی دھی قرار نداد ،زيرا شکست آن حتمی بود .طرح صحی اوباما مدت ھا مرعی االجراء خواھد بود.
با شکست اليحۀ صحی ترمپ و جمھوری خواھان دست راستی به تاريخ  ٢٣مارچ در کانگرس ،وسوسۀ موفقيت
احتمالی اين گروه اکنون فروکش کرده است .اين در واقعيت يک شکست بزرگ سياسی برای دونالد ترمپ رئيس
جمھور امريکاست که از آغاز مبارزات انتخاباتی سال گذشته تا زمان پيروزی اش وعده داده بود که طرح صحی اوباما
را عوض خواھد کرد و صالحيت را بيشتر به کورپوريشن ھا و شرکت ھای بيمه خواھد داد .اگر طرح ترمپ و
جمھوری خواھان دست راستی مورد تأئيد کانگرس امريکا قرار می گرفت و به يک قانون مبدل می گرديد ،حد اقل ٢۴
ميليون تن از بيمۀ صحی محروم می شدند و صدمه می ديدند .باالخص کسانی که وضع شان وخيم بوده و به امراض
جدی مصاب اند ،بيمۀ خود را از دست می دادند و آسيپ پذير می گرديدند.
کريدت را بايد به مردم امريکا داد .از زمانی که ترمپ در اريکۀ قدرت رياست جمھوری امريکا نشست ،مردم امريکا
در سراسر کشور با به راه انداختن مجالس و گردھمائی ھای شھری و با نشان دادن مقاومت مردمی و سؤال پيچ نمودن
نمايندگانی که مدافع تغيير طرح صحی اوباما بودند ،زمينه را برای شکست طرح ترمپ و دست راستی ھای حامی وی
مساعد ساختند .اين بار اول است که من چنين مقاومت مردمی را در  ۴٠سال اخير در امريکا مشاھده می نمايم .اين يک
پيروزی واقعی برای مردم اين کشور است که حتا دموکرات ھای ارتجاعی ھم اجباراً به آن سر ماندند .طرح صحی
اوباما اکنون قانون مسلط در کشور است که به آسانی عوض نخواھد شد.
جمھوری خواھان سرمست از بادۀ پيروزی دورۀ انتخابات ،چنان يه يک سرشکستگی مواجه شدند که در تاريخ امريکا
نظير ندارد .جمھوری خواھان صد در صد مطمئن بودند که با داشتن اکثريت و کشاندن چند دموکرات بی پرنسيب
خواھند توانست که اليحۀ صحی جديد را جانشين طرح صحی اوباما نمايند ،اما اميد شان به نا اميدی کامل مبدل گرديد.
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نه تنھا اکثريت دموکرات ھا ،بلکه به تعداد  ٣۴تن از جمھوری خواھان "نسبتا ً" شريف مخالفت خود را عليه اليحۀ جديد
ً
اصال به معرض رأی
صحی ابراز داشتند .بنابران رئيس مجلس نمايندگان پال ريان به مشورۀ ترمپ اليحۀ صحی را
دھی نگذاشت ،زيرا شکست آن حتمی بود .ترمپ در قصر سفيد با خجالت و سرافکندگی اعالم کرد که "روزی طرح
صحی اوباما منفجر خواھد شد" .حد اقل در حال حاضر ،مردم به اين عقيده رسيده اند که اليحۀ صحی ترمپ مرده
است .بايد ياد آور شد که مخالفت عده ای از جمھوری خواھان به طرح ترمپ روی احساسات انساندوستی استوار نبود،
بلکه ترس از شکست انتخاباتی آينده بود.
شرم آور اين که ،جمھوری خواھان مدت ھشت سال است که عليه طرح صحی اوباما مانور می کنند و جانفشانی می
نمايند .بعد از پيروزی ترمپ ،جمھوری خواھان خصوصا ً جناح دست راستی اين حزب که تعلقات قوی با کورپوريشن
ھا و بيمه ھای صحی دارند ،با اطمينان کامل معتقد بودند که موفقيت به آنھا تعلق خواھد گرفت و اليحۀ جديد صحی
جانشين طرح صحی اوباما خواھد شد .اين گروه تنگ نظر به نيرو و قوت مردمی فکر نکرده بودند که تمام مساعی ضد
انسانی آنھا را عقيم خواھند ساخت و شکست ذلت باری را نصيب شان خواھد نمود .دراين ترديدی نيست که طرح
صحی اوباما کمبودی ھائی از خود دارد که بايد اصالح شود و بھتر گردد ،نه اين که به يک بارگی تعويض گردد و در
نتيجه ميليون ھا تن از مفيديت آن محروم شوند .مبارزات متداوم مردم امريکا و تحت فشار قرار دادن نمايندگان در
کانگرس باعث شد که عده ای از نمايندگان جمھوريخواه عليه اقتدار حزبی خود به پا خيزند و طرح ترمپ و دست
راستی ھا را عقيم سازند .اين شکست افتضاح آميز نه تنھا متوجه ترمپ و يارانش است ،بلکه عقب نشينی بزرگی برای
شرکت ھا و کورپوريشن ھای بيمه به شمار می رود که به آرزوی برگشت روزھای نشئه آور ھشت سال قبل بودند.
سؤال درين جاست که چرا ترمپ و حاميانش در حزب جمھوری خواه نخواستند که طرح جديد را در معرض رأی
گيری قرار دھند؟ چون می دانستند که در رأی گيری شکست خواھند خورد و ميدان را خواھند باخت .ترمپ و حاميانش
اکنون با خجالت ادعا می کنند که اصالً رأی گيری صورت نگرفت و در آينده دراين خصوص بيشتر فکر خواھند کرد.
به عبارت ديگر ،ترمپ وحاميانش آمادۀ پذيرش دوبار شرمساری نبودند :عدم موجوديت رأی کافی و شکست صد در
صد در جريان رأی گيری.
اين يک پيروزی بزرگ برای مردم امريکاست که با فشردن صفوف و تبارز سياسی ،ضربۀ گيچ کننده ای بر فرق
قشر حاکم وارد کردند و با نيروی مردمی آنھا را وادار به عقب نشينی ساختند.
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