نیو یارک ریاست سینٹ IDC :حقائق کا دستاویز
 IDCکیا ہے؟
ہیں  -یہ نیو
دی انڈیپینڈینٹ ڈیموکریٹک کانفرنس ) – (IDCجس کی قیادت برونکس کے سینیٹر  Jeff Klienکرتے ٘
یارک ریاست کے سینیٹروں کا ایک ایسا خود مختار گروپ ہے جو ڈیموکریٹس کے طور پر منتخب ہوئے تھے لیکن یہ
رپبلکن  IDCممبران کا ساتھ دیتے ہیں:
 oرپبلکن  IDCممبران کا ساتھ دیتے ہیں) Marisol Alcantara :مین ہیٹن() Tony Avella،کوئنز(David ،
) Carlucciراک لینڈ() Jesse Hamilto،بروکلین() Jeff Klein،برونکس() Jose Peralta،کوئنز(Diane ،
 ) Savinoاسٹیٹنن آئلینڈ() David Valesky،اونانڈاگا(
 2012میں ڈیموکریٹس نے ریاست کے سینیٹ کی نشستوں کو اکثریت میں جیتا تھا ،لیکن  IDCنے ڈیموکریٹک
کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر کے ریپلکنز کو سینیٹ کا اختیار دے دیا ہے
 oہفینگٹن پوسٹ :خود مختار دیموکریٹ کے اتحاد کے ذریعے نیو یارک ریاست سینیٹ کا اختیار ریپلبلکن کے پاس
چال گیا ہے۔
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/new-york-state-senatecoalition_n_2238324.html
 6102کے مخصوص انتخابات کے بعد ڈیموکریٹس نے سینٹ کی نشستوں کو اکثریت میں جیتا تھا ،اور  2016کے
انتخابات کے بعد ایک بار پھر ،لیکن بے ایمان ڈیموکریٹس کے اتحاد کے ذریعے ریپبلکنز نے اپنے اختیار کو
برقرار رکھا ہے۔
 oبفلو نیوز :علیحدہ ہونے والے ڈیموکریٹس نے نیو یارک ریاست سینیٹ میں  GOPکا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
https://buffalonews.com/2017/01/02/breakaway-democrats-decide-stick-gopnew-york-state-senate/
"ٹرمپ کی جماعت" IDC :کے رپبلکن اتحادی کون ہیں؟
سینیٹ کے وہ رپبلکنز جن کو  IDCنے تقویت دی ہے وہ ابتدا ہی سے ڈانلڈ ٹرمپ کے کٹر حامی ہیں اور نیو یارک
ریاست میں اس کے نظریات کے اتحادی ہیں
نیو یارک ڈیلی نیوز] :سینٹ کے قائد]  Flanaganنے تعلیم کے چانسلر کے انتخاب کی حمایت کے  GOPخط
o
پر دستخط کیے تھے۔
http://www.nydailynews.com/news/politics/flanagan-signs-letter-supportingtrump-education-secretary-pick-article-1.2959251
سینٹ کی رپبلکن کانفرنس  100%انتخاب کے خالف ہیں اور  LGBTکے خالف ہیں ،یہ این وائی ڈریم ایکٹ کے خالف
ہیں ،یہ جرائم کے انصاف میں تجدید کے خالف ہیں ،اور انتخابات کی مہم کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کے قانون میں
تجدید کے خالف ہیں ،جبکہ یہ  Steve Bannonکے تحریر کردہ نقل وطنوں کے وطنون کے قانون کو فروغ دیتے ہیں:
 oاین وائی پوسٹ :سینٹ بلدیاتی آئی ڈی کے ریکارڈ کو ضائع کرنے سے اجتناب کرنے کے قانون کی تجویز کی
ہے۔
http://nypost.com/2017/01/29/senate-proposes-bill-to-prevent-destruction-ofmunicipal-id-records/
 oاین وائی ڈیلی نیوز :نیو یارک سینٹ غیر ملک میں پیدا ہونے والے طلبا کے اعداد وشمار کو اکٹھا کرنے کے لیے
اصرار کر رہا ہے۔
http://www.nydailynews.com/news/politics/n-y-senate-bill-collect-dataforeign-born-college-students-article-1.2959107

 IDCکو ریپبلکنز کے ساتھ اس اتحاد سے کیا مل رہا ہے؟
حقیقت میں کوئی اثر نہیں ہے – بے ایمان سابقہ سینیٹ کے قائد  Dean Skelosکالئین ) (Klienاور  IDCکے ساتھ اپنے
معاہدے کی وضاحت ) جی او پی کے قائد  Flanaganکے معاہدے کی مماثلت کے ساتھ کرتے ہیں( ذیل ریکارڈ کردہ گفتگو
ہے:
یو ایس اے ٹو ڈے " :یہ ایک مستحکم قائدانہ اتحاد ہو گا ،جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا"  Dean Skelosنے
o
کہا " میں سینٹ کا صدر بن جاوں گا ،میں اکثریت میں ہوں گا ،میرا قابو ہر چیز پر ہو گا ،یہ میرے اختیار میں ہو گا کون
کس کمیٹی میں ہو گا ،کونسے قوانین کو ایوان میں پیش کیا جائے گا ،بجٹ – ہر چیز پر۔"
http://www.usatoday.com/story/news/politics/blogs/vote-up/2015/11/19/iam-going-to-control-everything-wiretap-reveals-skelos-strategy-on-kleinidc/76048310/
اس کے بجائے  IDCممبران ذاتی مراعات اور اپنے ضلع کے لیے فوائد حاصل کرتے ہیں جبکہ ریاست پیما
قانون سازی کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔.
این پی آر" :سینٹ کے تمام ڈیموکریٹ سینیٹروں کے مقابلے میں کالئین اور خود مختار
ڈیموکریٹ سینیٹرز ،سینیٹروں کے لیے مختص کردہ وسائل کا بہت بڑا حصہ حاصل کرتے
ہیں ،جیسے کہ دفتر کی جگہ ،عملے کا بجٹ ،اور کمپیوٹرز۔"
http://wrvo.org/post/state-senate-starts-2015-gop-fully-charge
این وائی پوسٹ :ریاست کے سینیٹر نے اپنی پارٹی تبدیل کر لی کیونکہ ان کو اپنی تنخواہ اضافہ چاہیئے
http://nypost.com/2017/01/29/state-senator-switched-partiesbecause-he-needed-a-pay-raise/

" IDCمتبادل حقائق" کے مقابلے میں حقیقت
متبادل حقیقت IDC :نے "  $15کے لیے جنگ " کی قیادت کی تھی
حقیقت 2013 :میں رپبلکن IDC /اتحاد نے کم سے کم تنخواہ میں  $7.25فی گھنٹہ سے لے کر  $9.00فی گھنٹہ کے بتدریج
اضافے کے لیے ووٹ ڈاال تھا جس پر ماہرین اور ڈیموکریٹ قائدین نے تنقید کی تھی کہ یہ کافی نہیں ہے۔  2015میں  IDCنے
قانونی الئحہ عمل پر بات کرنے کا حق کھو دیا تھا گورنر  Cuomoنے کم سے کم تنخواہ میں  $15.00فی گھنٹہ اضافے پر زور
دیا جس کو منظور ہونے کے لیے ڈیموکریٹ قائدین کے ووٹ کی ضرورت تھی۔
متبادل حقیقت IDC :رپبلکنز کو ثابت قدم قانون منظور کرنے پر زور دے سکتی ہے
حقیقت :سینٹ کے رپبلکنز نے مندرجہ ذیل قانون کی منظوری کو روک دیا ہے
 oڈریم ایکٹ غیر قانونی نقل وطنوں کے بچوں کے لیے تعلیم کی مالی امداد فراہم کرتا ہے
 oخواتین کی مساوات کا قانون جو نیو یارک کے قانون  Roeبمقابلہ  wadeمیں تدوین کرتا ہے
 oالئحہ عمل :نیو یارک میں رہنے والے  LGBTافراد کو امتیازیت سے محفوظ رکھنا
 oجرائم کے قانون کی ترمیم میں "کم سے کم عمر میں اضافہ" کرنا شامل ہے۔
 oڈریم ایکٹ غیر قانونی نقل وطنوں کے بچوں کے لیے تعلیم کی مالی امداد فراہم کرتا ہے "
 البنی سے رشوت خوری ختم کرنے کے لیےانتخابات کی مہم کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے اور اخالقیات قانون
میں ترمیم
 نیو یارک صحتیاتی قانون :سنگل پیئر ان نیو یارک اسٹیٹ

افسردہ حقیقت
ولیج وائس :البنی بے کار ہی رہے گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ خود مختار ڈیموکریٹکٹ پارٹی ہے۔
http://www.villagevoice.com/news/albany-will-stay-broken-and-the-growing- o
independent-democratic-conference-is-a-big-reason-why-9612732

