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   ساله شد٢٠ عامۀ بل کلنتن هطرح فاجعه آميز رفا
 در آن زمان عضو دفتر خدمات من. بل کلنتن رئيس جمھور وقت امريکا می گذرد" رفاه عامۀ" سال از طرح ٢٠

ًرا عمال مشاھده و تجربه " دموکرات"جينيا بودم و نتايج مصيبت بار طرح کلنتن راجتماعی شھر الکزاندريه در ايالت و

مسؤوليت "قانون .  کلنتن کمک ھای تضمين شدۀ دولت فدرال را به مردم فقير به پايان رساند،با اين طرح. کردم

 دولت فدرال را که توسط روزولت برای کمک به ١٩٣۵سال " امنيت اجتماعی"  قانون "شخصی و تلفيق فرصت کار

گزين ساخت که  بيشتر مورد يافراد محتاج، معمر و فاميل ھای فقير نافذ شده بود، کنار زد و در عوض قانونی را جا

  .ران جديد و کورپوريشن ھا قرار گرفتاپسند محافظه ک

 بد باختند و ١٩٩۴دگان در سال نوکرات ھا در انتخابات دوره ئی سنا و مجلس نمايدم. طرح کلنتن بيشتر سياسی بود

دموکرات ھا کلنتن را مالمت نموده و روش ھای او را در باخت خود . تعدادی از چوکی ھای خود را از دست دادند

راستی که بيشتر در اياالت ی دھندگان  دست أ کورپوريشن ھا و رهھمان بود که برای جلب توج. مورد انتقاد قرار دادند

در نتيجه، پروگرام کمکی دولت فدرال به نام . بردند، طرح جديدی را روی دست گرفت مرکزی حيات به سر می

بر . تبديل شد" معاونت موقتی برای خانواده ھای نيازمند"به " کمک به خانواده ھای دارای اطفال محتاج و وابسته"

ًنواده ھای محتاج از کمک دولت فدرال محروم گرديده که بعدا شرايط  سخت زندگی مبنای اين طرح، تعداد زيادی از خا

که نه رونالد ريگن جمھوری خواه دست راستی و نه بوش اول جمھوری خواه، قانون  جای تعجب اين. را تجربه کردند

ود که پروگرام کمک ب" طبقۀ متوسط و فقير"حامی به اصطالح " دموکرات"اين بل کلنتن .  را تغيير داد١٩٣۵سال 

با اين طرح،  دولت فدرال صالحيت را به اياالت داد که در توزيع کمک به محتاجان  تصميم . ھم زده دولت فدرال را ب

بر حسب اين طرح، دريافت کنندگان کمک، بايد . بگيرند و قوانين ايالتی خود را موازی با مقررات فدرال تطبيق نمايند

با در نظر داشت بزرگی شھر ھا و نبود حمل و نقل عامه . که يک فن را بياموزند يا اينجوی کار باشند و  و در جست

دھد، من شاھد بودم  که اشتراک کنندگان اجباری که  بد تر از کشور ھای جھان سوم قرارمیدر موقعيت که امريکا را 

رد نظر می رساندند که تا حال موتر شخصی نداشتند، در عملی شدن  طرح جديد با چه مشکالتی خود را به مراکز مو

  . ھم اين مشکل حل نشده و با آسانی ھم رفع نخواھد شد

، ميليون ھا تن ازمردم فقير از کمک ھای نقدی دولت فدرال که بر مبنای آن "دموکرات"در نتيجۀ طرح جديد بل کلنتن 

 ھم ناچيز ١٩٣۵ت قانون سال که معاونت دولت فدرال تح با وجودی. حيات خود را پيش می بردند، محروم گرديدند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين طرح ھمچنان کمک ھای  غذائی را به .  سابق را به مردم محتاج نمی دھدیبود، طرح کلنتن حتا نصف آن کمک ھا

به اساس قانون جديد، يک خانوادۀ  محتاج سه نفری . مردم محتاج به حد اقل رساند که نتايج بسيار زيان آور  داشته است

طرح بل کلنتن آنقدر ضد بشری  بود که حتا يک تعداد از . دست می آورده تر در يک سال ب دالر کم۴٠٠در مجموع 

برای .   در مجموع مورد تأئيد کانگرس قرار گرفتولیی دادند، أ ضد آن رهسناتور ھای دست راستی جمھوری خواه ب

که ما می شناسيم، پايان بخشيده و به  طرح وی نظام رفاه عامۀ کنونی را طوری"اثبات ادعای خود، کلنتن اعالم کرد که 

". عوض، طرح وی به دريافت کنندگان کمک ھای رفاه عامه معاونت خواھد کرد تا کار بيابند و متکی به خود شوند

 کمتر ماليه بدھند و تا بود  ھا ھا دالر بخشش به کورپورريشنميلياردھدف کلنتن . ادعای کلنتن يک دروغ محض بود

که آنھا را مجبور به پيدا کردن کار نيمه و  ھای مردم بی بضاعت را کمتر و سختر سازد و يا اينبرای جبران آن کمک 

  .با مزد ارزان ترغيب نمود

 در حالی که مطبوعات تحت ادارۀ کورپوريشن ھا طرح کلنتن را يک موفقيت بزرگ دانستند و به نفع آن تبليغ کردند، 

.  بدينسو  باال رفته  است١٩٩۶تعداد اطفال محتاج در فاميل ھای  فقير از سال . نتايح زيان آور آن بار ھا ثابت شده است

زن ھای بی شوھر که زندگانی شرايط .  دو چند افزايش يافته است١٩٩٠فقر فاميل ھای محتاج نسبت به سال ھای 

 صعود کرده صددر ۴صد به در ٢.١سطح غربت از  . مسؤول نگھداری اطفال خود اند، به مراتب خرابتر شده است

ئيد خانمش ھلری کلنتن ھم بود، مانند تازيانه ای بود که بر فرق مردم أرمجموع طرح فاجعه بار کلنتن که مورد تد. است

 ١٢ًما دريافت کنندگان کمک ھای رفاه عامه را از تقريبا "کلنتن و خانمش در آن زمان الف می زدند که . فقير فرود آمد

  ". ن رسانيديم ميليون ت۵ًميليون به تقريبا 

انھدام پروگرام رفاه عامۀ دولت فدرال توسط طبقۀ حاکم امريکا در دوران رياست جمھوری ريگن آغاز شد و بل کلنتن 

خود ساخته اش " اصول"کرد، به تمام  ًکه قبال در قيافۀ چپ تظاھر می" دموکرات"حزب . آن را به حد کمال رساند

لفان کتاب ؤتوماس فرگوسن و جوئل راجرز م. دوری جست" فقر"ه با  روزولت در مبارزیپشت پا زد و از خط مش

 تمام وعده ھای خود به  مردم بی بضاعت و محتاج رب" دموکرات"چطور حزب "می نويسند که " چرخش به راست"

را به سوی " دموکرات"کلنتن موفق شد که با طرح رفاه عامۀ خود حزب ". خط بطالن کشيد و آن را ناديده گرفت

روی ھمين دليل است که ھلری کلنتن . خواه در نزديکی با آن  پايان بخشيدت بکشاند و به انحصار حزب جمھوريتريوالس

ياد می کنند که بار ھا  از سوی " معشوقۀ والستريت"نامزد حزب دموکرات برای رياست جمھوری امريکا را به نام 

 در مقابل، کورپوريشن ھا از.   مورد اننقاد قرار گرفترقيب ھلری در جريان انتخابات مقدماتی" سوسياليست"ساندرز 

که از پرداخت   ھا دالر از ناحيۀ پرداخت ناکافی ماليه در جيب می ريزند و يا اينميليارد ،ين تحفۀ رفاه عامۀ بيل کلنتنا

ليه می طبقۀ متوسط و کارگران بار اصلی مصارف ماشين جنگی دولت امريکا را به نام ما. گردند ماليه معاف می

  .که ثروتمندان و کوپوريشن ھای بزرگ ادای مسؤوليت نمی کنند پردازند، در حالی

مردم متوقع بود که حزب . طور قابل مالحظه ای نفوذ داردبه بايد اذعان کرد که والستريت در ھر دو حزب 

شتۀ خود دوری نمی  دست دایکرد و از خط مش  ظاھر را حفظ می١٩۴٠ و ١٩٣٠کم و بيش مانند ساليان " دموکرات"

  . ی نيست که به آن اعتماد نمودئھا" اقليت"که  اين حزب ديگر آن حزب  جست، در حالی

  

 

 


