
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم

پاشنه آشیل 
اوباما در 

انتخابات سنا



کدام   : تسنیم  خبرگزاری 
اوباما  آشیل  پاشنه  موضوع، 
او  دموکرات  دسته  و  دار  و 
ای  دوره  میان  انتخابات  در 
سنای آمریکا ، محسوب می 
نقطه  کدام  از  اوباما  شود؟ 
آسیب  خود،  دولت  ضعف 
آمریکایی  رفتار  است؟  پذیر 
ها در انتخابات پیش رو تحت 
قابل  پارامترها  کدام  تأثیر 
تحلیل است؟ این ها سواالتی 

برای  پاسخی  اگر  که  است 
آنها پیدا شود، تکلیف نتایج 
انتخابات میان دوره ای یانکی 
نیز، روشن  ها در سال 2014 
جمهوریخواهان  شد.  خواهد 
در حال حاضر کنترل مجلس 
نمایندگان را در اختیار دارد 
پیش رو  انتخابات  در  اگر  و 
کرسی  شش  دستکم  بتواند 
دیگر سنا را در اختیار بگیرد 
تسلطش بر کنگره کامل می 

نظرسنجی  یک  به  شود.بنا 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
انتظار  دهندگان  نظر  اغلب 
دارند که حزب جمهوریخواه 
در  را  سنا  مجلس  زمام 
اغلب  چند  هر  گیرد  دست 
از عملکرد رهبران این حزب 
ندارند.  رضایت  کنگره  در 
و  سی  و  »پانصد  وبسایت 
تحلیل  ویژه  که  هشت« 
داده های آماری است و بارها 

را  آمریکا  انتخابات  نتیجه 
کرده  بینی  پیش  درستی  به 
است شانس جمهوریخواهان 
حدود  را  سنا  تصاحب  برای 

۶۶ درصد می داند.
از 100 کرسی  در حال حاضر، 
 4۵ جمهوریخواهان  سنا، 
کرسی دارند و واشنگتن پست 
برآورد می کند که در انتخابات 
 ۷ دستکم  توانند  می  آنها 
کرسی دیگر را از چنگ حزب 

دموکرات خارج سازند. 
حزب  آشیل  پاشنه  اما 
انتخابات  در  دموکرات 
مسائل  و  اقتصاد  رو،  پیش 
اقتصادی است؛ موضوعی که 
متبوع  حزب  های  موفقیت 
مواجه  تردید  با  را  اوباما 
پنجمین  در  است.  کرده 
های  مشوق  اعطای  سالگرد 
باراک  اقتصادی  انگیز  بحث 
جمهوری  رئیس  اوباما، 

آمریکا گزارشی ارائه کرد که 
نشان می دهد هزینه ای که 
صرف   200۹ سال  در  دولت 
دومین  وقوع  جلوی  کرد، 
در  اقتصادی  بزرگ«  »رکود 
انتشار  گرفت.  را  کشور  این 
دیگر  بار  یک  گزارش، 
حزب  میان  بحث  سرآغاز 
جمهوریخواه  و  دموکرات 
پیش  ۵ سال  درباره تصمیم 

رئیس جمهوری شد.

نقطه ضعف اوبامایی!
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از  بعد  ماه  یک  تنها  اوباما 
الیحه  سفید،  کاخ  به  ورود 
سرمایه  و  اقتصادی  ترمیم 
آمریکا   در  مجدد  گذاری 
کرد.  قانونی  را    ۲۰۰۹
براساس این الیحه، که توسط 
اکثریت دموکرات در مجلس 
نمایندگان و سنای آمریکا، و به 
رغم مخالفت جمهوریخواهان 
به تصویب رسید، مشوق های 
اقتصادی به مبلغ ۷۸۷ میلیارد 
بازار  به  دولت  توسط  دالر 

مردم  از  شد.بسیاری  تزریق 
دارند  تردید  هنوز  آمریکا 
است  توانسته  ها  مشوق  که 
اقتصادی را که پس از رکود 
هنوز   ،۲۰۰۸ سال  سنگین 
دست  ماندن  سرپا  برای  هم 
و پا می زند، نجات دهد.کاخ 
به  دادن  پایان  برای  سفید 
ساله  پنج  گزارش  تردیدها، 
نشان می  منتشر کرد که  ای 
دهد مشوق ها از سال ۲۰۰۹ 
تا پایان ۲۰۱۲، به طور متوسط 

سالی ۱،۶ میلیون شغل ایجاد 
کرده است.براساس گزارش، 
مشاوران  شورای  توسط  که 
منتشر  سفید  کاخ  اقتصادی 
شده، مشوق ها به خودی خود، 
از اواخر سال  ۲۰۰۹ تا نیمه 
ناخالص  تولید  سطح   ۲۰۰۱
درصد   ۳ تا   ۲ بین  را  ملی 
باال برد.جیسون فرمن، رئیس 
ترمیم  قانون  گوید  می  شورا 
بسیار  مثبت  »اثر  اقتصادی 
داشت،  اقتصاد  بر  بزرگی 

یک  بروز  از  تا  کرد  کمک 
رکود بزرگ اقتصادی اجتناب 
کنیم، و سرمایه گذاری های 
که  کرد  ایجاد  هدفمندی  
دوره  پایان  از  پس  مدتها  تا 
قانون، سود سهام  این  اجرای 
شد.«  خواهد  پرداخت  آن 
جمهوریخواهان که در مجلس 
و  دارند،  اکثریت  نمایندگان 
در عین حال تالش می کنند 
انتخابات ماه نوامبر )آبان  در 
ماه آینده( سنا را هم از کنترل 

دموکرات ها خارج کنند، بی 
درنگ به گزارش کاخ سفید 
بینر،  کردند.جان  اعتراض 
مجلس  جمهوریخواه  رئیس 
نمایندگان آمریکا، در واکنش 
ها  مشوق  گفت  گزارش  به 
در نهایت نمونه سنتی »وعده 
های کالن و هزینه های کالن 
با نتایج اندک« از کار درآمد. 
در بیانیه آقای بینر آمده است:
خانوارها  درآمد  »میانگین 
چیز  همه  قیمت  آمده.  پایین 

خواروبار  تا  گرفته  بنزین  از 
اقتصادِی  رشد  رفته.  باال 
شده  عادی  امری  کندآهنگ 
گویند  می  مردم  بیشتر  و 
بدتر خواهد  هم  این  از  وضع 
شد.« میچ مکانل، رهبر اقلیت 
جمهوریخواه در سنا می گوید: 
»۵ سال بعد از اعطای مشوق 
ها، موفقیتی به دست نیامده که 
بخواهیم برایش جشن بگیریم. 
این یک تراژدی است که باید 

برایش سوگواری کنیم.«

اقتصادی! تراژدی 
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as free 
as a bird

در  دولتی  های  نظرسنجی 
که  دهد  می  نشان  آمریکا 
فاصله درآمد بین ثروتمندترین 
آمریکاییان با دیگر مردم رو به 
افزایش است.  نظرسنجی دفتر 
بودجه کنگره حاکی از آن بود 
که در سی سال گذشته درآمد 
یک درصد از جمعیت آمریکا 
افراد  ثروتمندترین  که   –
دهند  می  تشکیل  را  کشور 

در  است.  شده  برابر   ۲۷۵  –
حالی که درآمد طبقه متوسط، 
گروه  ترین  پرجمعیت  یعنی 
مدت  در  کشور  این  در  مردم 
افزایش   %۴۰ از  کمتر  مشابه 
از  درآمد  شکاف  است.  یافته 
تا  کالیفرنیا  اعیانی  های  خانه 
رو  دیترویت  محقر  های  خانه 
به افزایش است. جان فرونتیر، 
تحلیلگر، می گوید امسال برای 

دموکرات ها سال انتخابات هم 
هست. وی می گوید:

»به نظر من یکی از موضوعاتی 
صحبت  شان  درباره  او  که 
فلسفی  مضمون  کرد،  خواهد 
که  است  این  یعنی  بزرگتر  
نه تنها وضع اقتصاد بهتر شود، 
برای  اقتصادی  وضعیت  بلکه 
این  و  شود   بهتر  مردم  همه 
نفع  به  فقط  که  اقتصادی  که 

آن  شود  می  بهتر  ثروتمندان 
چیزی نیست که او می خواهد.«
مجلس  رئیس  بینر  جان  اما 
تمرکز  گوید  می  نمایندگان 
مسأله  روی  جمهوریخواهان 

دیگری است:
»وقتی مسأله را بررسی کنید 
می بینید که مردم آمریکا حق 
بپرسند:  همچنان  که  دارند 
کجا کار پیدا می شود؟ اآلن 

پنج سال است که این رئیس 
و  است،  کار  برسر  جمهوری 
وقتش است که قبول کند که 
نبوده  سیاست هایش کارآمد 

اند.«
سناتور  روبیو،  مارکو 
فلوریدا  ایالت  از  جمهوریخواه 
ریاست  احتمالی  کاندیدای  و 
جمهوری برای سال ۲۰۱۶، می 
گوید ایالت ها به طور مستقل 

و جداگانه می توانند در مورد 
درآمدها  اختالف  از  کاستن 

رهبری را برعهده بگیرند:
در  مقاومت  و  »دیوانساالری 
برابر تغییر در واشنگتن بیش از 
حد است. رویکرد دولت یعنی 
چیز«  همه  برای  روش  »یک 
و  تنوع  با  ای  مسأله  برای حل 
درآمدها  اختالف  پیچیدگی 

راهگشا نمی تواند بود.«

بینر:  جان 
 ، اوباما قبول کند 
هایش  سیاست 

ناکارآمد بوده است
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