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گزارش امیسی کوریا درباره منطقه تگزاس ،کی پی جورج و قاضی منطقه
فورت بند ،در ظرفیت فردی وی و شهر مارفا ،تگزاس ،در دفاع از
خواندهها
طبق احکام دیوان عالی قضایی  ،37.2منطقه هریس ،تگزاس ("منطقه
هریس") ،کی پی جورج ،قاضی منطقه فورت بند ،در ظرفیت فردی وی
("جی پی جورج") و شهر مارفا تگزاس ("مارفا") با احترام برای حمایت از
۱
پاسخ دهندگان این درخواست تجدیدنظر را ارسال میکند.
هویت و منافع امیسی کوریا
منطقه هریس با جمعیتی معادل  4,652,980پرجمعیت ترین منطقه در
تگزاس است( ،از سال ،(2017
 1با توجه به قانون دیوان عالی کشور  ،37.2امیسی کوریا در اینجا رضایت کتبی مشاور
حقوقی سوابق همه طرف ها را برای ارائه گزارش کسب کرده است ؛ چرا که هر دو طرف
شاکیان و پاسخ دهندگان رضایت کلی خود را به دادگاه دادهاند .طبق قانون  ،37.6مشاور
امضاء کننده در زیر تایید می کند که1) ( :هیچ مشاور حقوقی مربوط به هر یک از طرفها
کل یا بخشی از این گزارش را ننوشته است (2) ،هیچ یک از طرفها یا مشاوران حقوقی
طرفها تهیه یا ارائه این گزارش را تأمین مالی نکردهاند؛ و ) (3هیچ شخصی یا نهادی ،به
غیر از امیسی کوریا یا مشاور حقوقی آنها ،برای تهیه یا ارائه این گزارش ،پولی نپرداخته
است.
 2مگر در صورتی که خالف آن ذکر شود ،همه آمارهای جمعیت شناسی از ارزیابیهای 1
ساله یا  5ساله پیمایش جامعه آمریکا در سال  2017به دست آمدهاند .به دفتر آمار سرشماری
کنید
مراجعه
آمریکا
جامعه
پیمایش
،2017
سال
متحده،
ایاالت
.https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html.,
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سومین منطقه پرجمعیت در کشور بوده و از سال  ،2010سریعترین رشد را
بین ده منطقه پرجمعیت در کشور داشته است .منطقه هریس با مساحتی بالغ
بر  1778مایل مربع ،بزرگترین منطقه تگزاس در شرق مرز بین المللی
قدیمی خود ،رودخانه  Nuecesبه شمار میرود .منطقه هریس یکی از چهل
و هشت منطقه تگزاس است که بیش از  10درصد ساکنین آن ثبت نشدهاند و
دارای بیشترین تعداد افراد غیرقانونی بالغ بر  764,767یا به عبارتی به
اندازه تقریبی یک منطقه دارای نماینده در کنگره میباشد .در حالی که 9/16
درصد از منطقه ثبت نشده است 26 ،درصد از جمعیت را افراد متولد در
خارج از آمریکا تشکل می دهد ،به طوری که دارای نسبت افراد ثبتنشده و
متولد خارج در آن بیشتر از مناطق شاکی کامرون ( )Cameronو ال پاسو
( )El Pasoاست.
محدوده منطقه ثبتنشده هریس ،خارج از شهر هوستون و بیشتر از سی
شهر دیگر در منطقه ،دارای جمعیتی بیش از دو میلیون نفر است .اگر منطقه
ثبتنشده هریس خودش یک شهر بود ،دومین شهر بزرگ تگزاس (پس از
خود هوستون) و پنجمین شهر بزرگ کشور به شمار میرفت.
همانطور که در زیر به تفصیل توضیح داده شده است ،منطقه هوستون
بسیار متنوع بوده و به دلیل این تنوع از نظر اقتصادی بسیار قوی است .بیش
از هشتاد کشور خارجی در هوستون دفتر دارند .منطقه هریس دارای بیشترین
تمرکز مجتمعهای پتروشیمی در ایاالت متحده است .بندر هوستون یکی از
بزرگترین بنادر ایاالت متحده برای تجارت ملی و بین المللی است.
کی پی جورج به عنوان قاضی منطقه انتخاب شد ،مدیر اجرایی دولت
منطقه در تگزاس که در مناطق بزرگتر منطقه فورت بند در  2018هیچ
نقش قضایی ندارد .او به عنوان یک مهاجر هندی آمریکایی اولین مرد غیر
انگلوساکسون است که در این موقعیت قرار میگیرد.
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منطقه فورت بند منطقه ای بزرگ و حومه ای مجاور منطقه هریس و در
جنوب غربی آن قرار دارد و یکی از مناطق دارای سریعترین رشد در کشور
بوده و از سال  2010بیش از  30درصد رشد کرده است .جمعیت فورت بند
را افراد دارای تحصیالت عالی و ثرومتند تشکیل داده به صورتی که ٪45.7
از ساکنان آن تحصیالت دانشگاهی یا باالتر داشته و متوسط درآمد خانوار
 93,645دالر است .فورت بند نیز مانند هریس کانتی ،در حال حاضر به
صورت اکثریت-اقلیت است اما با ترکیبی متفاوت ،چرا که بیش از  20درصد
از جمعیت آن آسیایی و تنها  24.5درصد آنها اسپانیایی هستند .از سال
 ،1990منطقه فورت بند دارای بیشترین تنوع قومی در منطقهای با بیشترین
تنوع قومی در کشور بوده به صورتی که تقریبا ً تعادلی از گروههای قومیتی
مهم در آن ایجاد شده است .قومیتهای اسپانیایی ،آفریقایی آمریکایی،
آنگلوساکسون و آسیایی اگر آن را متنوعترین و متعادلترین منطقه از نظر
قومیتی نسازد ،آن را به یکی از متنوعترین مناطق در کل کشور تبدیل میکند.
جمعیت خارجیهای  27.6درصدی آن از نظر نسبت شبیه منطقه هریس است
(به طور مشابه بیشتر از مناطق کامرون و ال پاسو ولی نزدیک به هیدالگو)
اما با نسبت کمتر افراد ثبت شده به میزان  12.7درصد.
تینی مورفا ( ،)Tiny Marfaتگزاس ،در ناحیه بیگ بند (Big
 ،)Bendکرسی منطقهای منطقه پرسیدیو ( )Presidioبه شمار میرود.
جمعیت آن  1885نفر از  7191نفر در منطقه پرسیدیو است .رشد جمعیت
در این منطقه تا حد زیادی ثابت است .بر خالف
 3مایکل ا .امرسون ( )Michael O. Emersonو همکاران ،منطقه هوستون از
نظر قومی/نژادی متنوعتر میشود ،با کاهش اندکی در تبعیض نژادی :یک گزارش
مشترک از تجزیه و تحلیل داده های سرشماری از سال های  2000 ،1990و
 ،2010موسسه تحقیقات شهری کیندر و مرکز سرگرمی مطالعه تگزاس ،دانشگاه
رایس 1 ،مارس ،2012 ،
.region-diversity-report

https://kinder.rice.edu/research/houston-
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منطقه فورت بند ،منطقه پرسیدیو با درصدی معادل  83/6به شدت اسپانیایی
است که  ٪38.6آنها متولد خارج و  ٪28.8ثبتنشده هستند .این منطقه در
مقایسه با منطقه هوستون با درآمد خانواری متوسط  26,486دالر فقیر به
شمار میرود .منطقه پرسیدیو با مساحتی بالغ بر  3,855بسیار بزرگتر از
حتی منطقه هریس است .همچنین این منطقه بسیار روستایی است .در حالی که
منطقه هریس دارای جمعیتی معادل  1703نفر در مایل مربع است و فورت
بند دارای جمعیتی بالغ بر  861نفر در مایل مربع است ،جمعیت منطقه
پرسیدیو  2نفر در مایل مربع است.
آمیسی عالقه زیادی به انجام سرشماری علمی ده ساله در سال 2020
دارد که تاحد ممکن دقیق و کامل باشد ،نه تنها برای تخصیص سهمیه کنگره
بلکه برای تقسیم سهمیه سنا و خانه دولت ،کمیسرهای منطقه ،شورای شهر،
هیئتهای مدرسه و بسیاری دیگر از مناصب دولتی محلی .عالوه بر این،
قلمروها ممکن است سهم منصفانه خود از صندوق های فدرال را با کاهش
شماری که از اضافه کردن سوال شهروندی به سرشماری حاصل می شود ،از
دست بدهند .عالوه بر این ،سیاست گذاری موثر ،از جمله استفاده از وجوه
دولتی و محلی ،بستگی به شمارش کامل دقیق و کامل "تعداد کل افراد" موجود
در حوزه های مربوطه خود دارد.
از آنجا که افزودن سوال شهروندی به سرشماری ده ساله منجر به کاهش
رقم قابل توجه جمعیت متولد خارج هر قلمرو شده که به نوبه خود باعث
تخصیص نامتناسب در سطح محلی ،ایالتی و فدرال می شود و اطالعاتی
نامعتبر و ناکافی برای اداره موثر فراهم میکند ،منطقه هریس  ،کی پی
جورج ،و مارفا این گزارش را برای بررسی به دادگاه ارائه می کنند.
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خالصه استدالل
رشد منطقه هریس گسترده بوده و به وسیله مهاجرانی انجام شده که
محرک صنایع جدید برای ایجاد موتورهای اقتصادی تگزاس و کشور هستند.
در چند دهه گذشته ،مجاورت منطقه حومه مجاور فورت بند رشد ،تنوع و
ثروت بسیاری به خود دیده که منجر به انتخاب اولین مدیر اجرایی
غیرانگلوساکن آن یعنی یک مهاجر هندی کی پی جورج شده است .در حالی
که شهر کوچک مارتا نمی تواند با قدرت اقتصادی مناطق بزرگ رقابت کند،
جمعیت زیادی از افراد متولد در خارج از آمریکای آن در معرض کاهش
شمارش در سرشماری ده ساله هستند.
لفاظیهای شعلهورکننده و اقدامات زورگویانه اخیر حکومت علیه
مهاجران در تگزاس ،امکان کسری تفاضلی خالص در شمارش را در
صورت اضافه کردن سوال شهروندی به سرشماری باال میبرد .حملههای
اداره مهاجرت و گمرک (" )"ICEبه انتقام علیه مقامات محلی تبدیل شده و
دادگاه های دولتی را پر کرده است .حامیان بالقوه پناهندگان صغیر بدون
سرپرست به دلیل تهدیدات ایجادشده نسبت به اخراجشان از مراقبت از
خویشاوندان خویش خودداری می کنند .در نهایت ،دولت تگزاس از طریق
وزیر امور خارجه ،دادستان کل و فرماندار ،شهروندان عادی را بر اساس
ادعاهای دروغین که دهها هزار غیر شهروند به صورت غیر قانونی در
تگزاس رای داده اند ،تهدید به تعقیق قانونی کرده است.
این فضای شدید رعب موجب می شود که احتمال کاهش کسری تفاضلی
خالص در شمارش در تگزاس با اضافه شدن سوال شهروندی ،بیشتر شود .در
گذشته ،مانند مورد «انتخابات اولیه سفیدپوستان» برای از بین بردن
آمریکایی،
آفریقایی
رایدهندگان
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این دادگاه تنها منبع حفاظت از حقوق اساسی مردمی به شمار میرفته که مایل
به شرکت در جامعه مدنی بودند .اکنون ،مداخله دادگاه مجددا مورد نیاز است
تا از تمامیت دادههایی که به عنوان اساس نمایندگی و اداره موثر عمل می
کند ،اطمینان حاصل شود.
بند شمار آوردن ،با اصالح ،نیازمند شمارش کل افراد است و نه نسبت
پایین تری از آمار جمعیتی نامتناسب .با توجه به علم جمعیت شناسی و یافته
های دادگاه منطقه ،در صورت اضافه شدن سوال شهروندی به سرشماری ده
ساله ،امری که منجر به نسبت غیرقانونی پایین تر مردمی می شود که در
طول تاریخ محرومیت کشیدهاند ،کاهش تفاضلی جدید را به شکلی قابل توجه
ناشی میشود.

