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او اصلیترین
جذبکننده نیرو
برای ماست
نگذارید
مسلمانان به
امریکا بیایند

منبع :هافینگتون پست

دونالد ترامپ ،نامزد جنجالی جمهوریخواهان اعتقادی به تیم مشاوران ندارد

آشفتگي در ستاد كانديداي خودكامه
ترجمه :شادان یزدان پور

حدود يك م��اه پيش دونالد ترامپ،
كانديداي پيشتاز جمهوريخواهان براي
انتخاب��ات رياس��تجمهوري امريكا ،با
درخواس��ت ب��راي «منع مطل��ق ورود
مسلمانان به امريكا» بمبي در مبارزات
انتخابات��ي منفج��ر كرد .زمان��ي كه او
اين كار را ك��رد ترديدي باقي نماند كه
اوخوب ميداند چه ميكند.
هركس��ي ك��ه در  6م��اه گذش��ته
پيامهاي سياس��ي ترامپ را رصد كرده
باشد كام ً
ال آگاه است كه اين درخواست
راديكال پاس��خ ش��ديدي را در امريكا و
سراسر دنيا برميانگيزد .نحوه ابراز وجود
اين كانديداي رياست جمهوري ،حزب
جمهوريخواه را هم عصباني كرده است.
همچنين س��ؤالهاي زيادي درباره
حلقه ياران و مش��اوران وي مطرح شده
اس��ت :ترامپ ايدههاي��ش را از كجا به
دس��ت ميآورد؟ آيا كسي به او مشاوره
ميده��د؟ در ن��گاه اول ،چنين به نظر
ميرس��د كه اظه��ارات ترام��پ درباره
منع ورود مس��لمانان به امريكا اساس و
منبعي ندارد .ترامپ در يك اطالعيه دو
پاراگرافي كه در اختيار خبرنگاران قرار
گرفت و سپس براي جمعي از نظاميان
امريكايي روي يك ناو هواپيمابر خوانده

ش��ده به يك تحقيق مركز نظرسنجي
«پيو» اشاره كرده بود .او مدعي شده بود
كه اين تحقيق نش��ان ميدهد «بخش
زيادي از مسلمانان امريكا نفرت زيادي
از س��اير امريكاييها دارند ».اما واقعيت
اين است كه همان تحقيق دقيقاً عكس
اين موضوع را مطرح كرده اس��ت .او در
ادامه همچنين به يك گزارش انديشكده
«مركز سياس��تگذاري امنيتي» استناد
ك��رد كه مدعي بود خش��ونت در ميان
جامعه مسلمانان امريكا در سطح بااليي
قرار دارد.
چند دقيقه پس از انتش��ار اطالعيه
ترامپ ،سازمانهايي كه مسائل مربوط
به نفرت پراكني را رصد ميكنند اعالم
كردند كه «فرانك گافني» مؤسس مركز
سياستگذاري امنيتي يك اسالم هراس
اس��ت و يد طوالي��ي در ارائه تصوير بد
از مس��لمانان امريكا دارد .وقتي روزنامه
گاردين با گافني تماس گرفت تا از وي
بپرسد آيا قبل از درخواست ترامپ براي
ممنوعيت ورود مس��لمانان به امريكا به
وي مش��اوره داده است گافني پاسخي
يك كلمهاي داد :ن��ه .اما «مركز حقوق
فق��راي جنوب» ارتباطات��ي قوي ميان
ترامپ و گافني را كش��ف كرده اس��ت.
اين مركز دريافته كه گافني جلس��اتي
درباره امنيت ملي در س��ه ايالت آيووا،

نيو همپشاير و كاروليناي جنوبي برگزار
كرده ك��ه ترامپ در همه آنها ش��ركت
داشته است .مركز سياستگذاري امنيتي
همچنين در ماه س��پتامبر (ش��هريور)
تجمعي را عليه ايران س��ازماندهي كرد
كه ترام��پ و رقيبش «تد كروز» در آن
سخنراني كردند.
در ماه مارس ،مركز سياس��تگذاري
امنيتي ج��زوهاي ب��ا عنوان «اس��كان
آوارگان و مهاجرت به امريكا» منتش��ر
ك��رد كه درواقع پايهاي ب��راي اظهارات
ترامپ درباره ورود مس��لمانان به امريكا
ب��ه ش��مارميآيد .در نتيجهگيري اين
جزوه درخواس��ت ش��ده «ضرباالجلي
براي مهاجرت مس��لمانان ب��ه امريكا»
تعيين ش��ود .اين ج��زوه از ه��واداران
اين ايده خواس��ته ت��ا «خواهان توقف
كام��ل» ورود مس��لمانان ب��ه امري��كا
ش��وند .مارك پوتوك ،پژوهشگر ارشد
مركز حق��وق فقراي جن��وب ميگويد
اظه��ارات ضداس�لامي ترام��پ «كام ً
ال
ريشه پيشنهادهاي ضدامريكايي گافني
دارد ».اگرچه به نظر ميرس��د كه مركز
سياس��تگذاري امنيتي بر سياستهاي
انتخاباتي ترامپ تأثي��ر دارد اما گافني
در حكم يك مش��اور رسمي نيست .در
ستاد انتخاباتي ترامپ تنها يك نفر است
كه محوريت دارد :خود ترامپ .يك فرد

جمهوريخ��واه نزديك به س��تاد ترامپ
ميگوي��د« :او همه محتوي��ات و مفاد
مب��ارزات انتخابات��ي را كنترل ميكند.
بيانيههاي خب��ري را ديكت��ه ميكند.
خود او تعيين ميكند كدام خبرنگار او
را ببيند .او استراتژيست خودش است و
خودش پيغام ميسازد».
ام��ا اين به آن معنا نيس��ت كه همه
تصميم��ات را خ��ود ترام��پ ميگيرد.
س��ازماندهي مب��ارزات را «ك��وري
لواندوفسكي» ،رئيس س��تاد انتخاباتي
ترام��پ بر عهده دارد «س��ام ديويس»،
از فعاالن محافظهكار و استاد يك كالج
در ايالت آي��ووا هم به ترامپ مش��اوره
ميدهد .او در جلس��ات مناظره و بحث
ترام��پ زياد دي��ده ميش��ود« .كاترينا
پيرس��ون» ،از فع��االن تيپارت��ي ،نيز
نماينده ترامپ است كه به نيابت از وي
با رس��انههاي خبري س��خن ميگويد.
پيرسون درباره پيشنهاد ممنوعيت ورود
مس��لمانان به امريكا گفت��ه بود« :خب،
مگ��ر چي ش��ده؟»با اين هم��ه ،ترامپ
دوست دارد خودش ميداندار باشد و از
حساب كاربري توئيترياش براي حمله
به منتقدان اس��تفاده ميكند .انگليس
هم نيش انتقادات او را چش��يده است.
او پيش از آنكه س��خنان جنجالياش را
درباره مس��لمانان امريكا به زبان بياورد

فقدان مشاور ،نطق نويس،
آمارگير ،تبليغاتچي يا حامي
مالي در ستاد انتخاباتي ترامپ به
رمز و راز نمايشي كه دونالد ترامپ
 2016ن�ام دارد اف�زوده اس�ت.
جفري بري ،اس�تاد علوم سياسي
در دانشگاه تافتس ميگويد« :اين
نوع�ي خودنمايي اس�ت تا ترامپ
نش�ان دهد وي آدم خودش است،
ن�ه كس�ي ك�ه مش�اوران ب�ه او
ميگويند چه بكند و چه نكند ».اما
اي�ن مس�أله او را در مع�رض
لغزشهاي ف�راوان قرار ميدهد و
آسيبپذير ميكند

ترجمه :سینا امیدوار

دونالد ترامپ ،با وجود جنجالهايي که پشت سر هم
درس��ت ميکند ،هنوز درصدر نظرس��نجيها قرار دارد.
با اين پيش��تازي ،برخي وسوس��ه ميشوند که بگويند او
چهرهاصلي براي کانديداتوري نهايي در انتخابات رياست
جمهوري  2016از جانب حزب جمهوريخواه است.
او در براب��ر پيشبينيهاي��ي که پيرامون س��قوطش
وج��ود دارد مقاومت کرده اس��ت .اگ��ر ترامپ تاکنون از
همه خطرات جان س��الم بهدر برده پس چه دليلي دارد
که بگويند او سرانجام بازنده خواهد شد؟ او مثل هووارد
دين و پت بوکانن در رأيگيريهاي س��الهاي گذش��ته
يا کانديداهاي ديگري که براحتي از صدر نظرس��نجيها
سقوط کردهاند يک کانديداي متفرقه و فرقهگراست.
هنوز زود اس��ت که بش��ود گفت او کانديداي پيشتاز
در حال حاضر و کاندي��داي نهايي جمهوريخواهان براي
رياست جمهوري است .او ميدان وسيعي در اختيار دارد
اما سقف اين عرصه براي وي کوتاه است .اگر چه تا امروز
از جنجالهاي زيادي بهس��ادگي گ��ذر کرده اما روزهاي
سخت تري انتظار او را ميکشد.
نظرس��نجيها نش��انههايي از آن روزهاي س��خت به
دس��ت دادهاند .ب��راي نمونه ،تد کروز ،رقي��ب ترامپ از
ح��زب جمهوريخ��واه ،در نظرس��نجيهاي ايالت تعيين
کننده آيووا صدرنش��ين است؛ ش��مار جمهوريخواهاني
که ميگويند از ترام��پ حمايت نميکنند رو به افزايش
اس��ت .او در مي��ان رأيدهندگان راس��خ و صاحب فکر
جايگاه ضعيف��ي دارد .همچنين در مقابل محتمل ترين
و قدرترين کانديداها برتري بسيار ضعيفي دارد .شانس
پيروزي ترامپ بيش از آنکه مبتني بر نقاط قوت خودش
باشد متکي بر ضعف رقبايش است.
خوش شانس��ي ديگر ترامپ آن است که اپوزيسيون
(دموکراته��ا) ب��ه قدرت کافي دچار مش��کل اس��ت و
نميتواند از اين وضعيت به نفع خود استفاده کند .طبق
نظرس��نجيها بايد گف��ت که ترامپ کانديداي پيش��تاز
اس��ت اما تجربي��ات تاريخي چيز ديگ��ري ميگويد .در
رأيگيريهاي دورههاي اخي��ر کانديداهايي بودهاند که
در نظرس��نجيهاي مل��ي يا ايالتي در ص��در بودهاند اما

از راست :تد کروز ،بن کارسون و دونالد ترامپ

با اي��ن همه ،اظهارات ترامپ به داليل مختلفي بيش از س��خنراني آرام و
آشتيجويانه اوباما بازتاب داشت .يكي از داليل اصلي اين است كه پيام ترامپ
درباره ناشكيبايي مذهبي در راستاي اهداف راهبردي داعش براي آغاز جنگي
ناتمام با غرب ،بويژه امريكا ،قرار دارد .داعش از گفتههاي س��ادهلوحانه ترامپ
در جهت تعميق ش��كاف ميان مس��لمانان و امريكا و كشاندن جوانان ناراضي
از غرب به س��مت خود اس��تفاده خواهد كرد .وقتي امريكا در بحران آوارگان
سوري پاس��خي دوپهلو و رويكردي رياكارانه داشت داعش همين روش را به
كار برد .مواضع ترامپ نيز به نفرت مش��روعيت ميدهد و موجب بروز تهديد
و خش��ونت عليه مسلمانان خواهد شد .كاش ميشد تصور كرد كه گفتههاي
ترامپ فقط يك اشتباه لپي بوده است .اما هر بار به يادمان ميافتد كه مبارزات
انتخاباتي او مملو از بددهني عليه تقريباً همه گروههاي اقليت ،فحاشي به زنان،
مكزيكيها ،فقرا و معلوالن بوده اس��ت .با وجود اينها ،او در رقابت براي كسب
عنوان كانديداتوري حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري 2016
پيشتاز است و در نظرسنجيها  30درصد آرا را به دست آورده است.
در ميان كش��ورهاي غربي امريكا مذهبيتري��ن جامعه را دارد اما قانون
اساس��ي ،قوههاي مجريه ،مقننه و قضائيه آن كام ً
ال سكوالر است .در حالي
ك��ه بيش از  70درص��د امريكاييها خود را مس��يحي معرفي ميكنند در
قانون اساس��ي حتي يك بار نامي از خدا يا مس��يحيت نيامده است .قانون
اساس��ي تنها از مذهب س��خن ميگويد .در اصالحيه اول اين س��ند آمده
است :كنگره در خصوص ايجاد مذهب ،منع پيروي آزادانه از آن ،يا محدود
ساختن آزادي بيان يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از
حكومت براي جبران خسارت هيچ قانوني وضع نميكند .عالوه بر اين ،هيچ
آزمون يا گزينش مذهبي براي كس��اني كه خواهان اس��تخدام در نهادهاي
دولت فدرال هس��تند اجرا نميش��ود .بر همين اساس ،از آنجايي كه رئيس
جمهوري طبق قانون موظف به «حفظ ،حمايت و دفاع» از قانون اساس��ي
است كاخ سفيد اعالم كرده اظهارات ضداسالمي ترامپ ،وي را فاقد شرايط
الزم براي رسيدن به رياست جمهوري كرده است.
در سال  1993هنگامي كه س��اموئل هانتينگتون ،نظريهپرداز سياسي،
مقاله «برخورد تمدنها» را چاپ كرد تقريباً همگان با تمس��خر و استهزا با
آن برخورد كردند .پس از مرگ وي در سال  2008ايده برخورد تمدنها به
دليل تصويري كه از روابط بين جهان اس�لام و غرب ترسيم كرده همچنان
جنجالبرانگي��ز باقي مانده اس��ت .امروزه ،داعش و گروههاي مش��ابه آن و
همچني��ن افراد منفوري مانند دونالد ترامپ به تئوريهاي مناقش��هبرانگيز
هانتينگت��ون اعتبار ميدهند ،در حالي كه انديش��مندان و متفكران اصلي
آن را رد ميكنند.
خالصه كالم آنكه ،نامه داعش به ترامپ با جمالت زير پايان مييابد:
ترامپ عزيز ،بهترينها را برايت آرزو ميكنيم.
خالصانه آرزومنديم رئيس جمهوري آينده اياالت متحده شوي تا روابطمان
مستحكم شود.
تعطيالت خوش بگذرد.
داعش

ترامپ در کنار رئیس ستاد انتخاباتی اش ،کوری لواندوفسکی

دونالد ترامپ عزيز ،داوطلب پيشتاز براي كانديداتوري حزب جمهوريخواه:
از همكاري شما سپاسگزاريم .اميدواريم اين همكاري ادامه پيدا كند.
ش��ما و آنچه ش��ما نمايندگياش را برعهده داريد كار ما را بسيار راحتتر
كرده اس��ت و حقيقتاً آرزوي ما براي ايجاد يك جنگ بيپايان ميان اس�لام و
غرب را به واقعيت مبدل كردهايد.
٭٭٭
اگر داع��ش بخواهد در مقابل درخواس��ت دونالد ترام��پ مبني بر اعمال
ممنوعيت بر ورود همه مس��لمانان به امريكا واكنش نش��ان دهد با نامهاي به
ش��يوه فوق پاسخ خواهد داد .اظهارات ضداس�لامي ترامپ كه چيزي بيشتر
از نفرتپراكني نژادپرس��تانه است ابوبكر البغدادي ،سركرده متوهم داعش ،را
عميقاً خوشحال كرده است.
تنه��ا چند روز پس از حمالت تروريس��تي يك زوج ج��وان به يك مركز
معلوالن ذهني در شهر سنبرناردينو در ايالت كاليفرنيا ،ترامپ اين درخواست
را مطرح كرد .ترامپ ميلياردر كه خود را نماينده افكار عمومي معرفي ميكند
توجيه كرده كه همه مسلمانان بنا بر اصول مذهبي خود از امريكاييها نفرت
دارند.
گفتهه��اي ترامپ به قدري عجيب بود كه رقبايش در مبارزات انتخاباتي و
حتي مقامهاي ارش��د حزب جمهوريخواه بر خود واجب ديدند اظهارات او را
محكوم كرده و بگويند كه س��خنان پرخاشگرانه ترامپ با ارزشهاي امريكايي
و حزب جمهوريخواه منافات دارد .ترامپ تاكنون نه از مواضعش عقبنشيني
كرده و نه عذرخواهي كرده اس��ت .او حتي تندروتر ش��ده است .با وجود آنكه
ترامپ نماينده همه امريكاييها نيس��ت اما گفتههايش ميليونها مس��لمان
امريكاي��ي را در معرض خطر قرار داده ،موجب نفرتپراكني ش��ده و بر آتش
اسالمهراسي دميده است.
از زمان تأس��يس اي��االت متحده امريكا در حدود دو قرن و نيم گذش��ته،
مس��لمانان همواره نقش مهمي در جامعه امريكا داش��تهاند .مس��لمانان ابتدا
ب��ه عنوان بردههاي آفريقايي به امريكا رس��يدند و پس از پايان جنگ س��رد
نيز پيوس��ته به اين كش��ور مهاجرت كردهاند .امروزه ،مسلمانان در حوزههاي
متنوعي مثل فيلم ،ادبيات ،ورزش و هوا و فضا فعاليت ميكنند و حتي هزاران
نفر از آنان در نيروهاي مس��لح خدمت ميكنند .گزارشهاي تحليلي و آماري
مس��تقل نشان ميدهد هفت ميليون مس��لمان در امريكا ساكن هستند و در
همه  50ايالت بيش از سه هزار مسجد وجود دارد.
عالوه بر اين ،بس��ياري از مس��لمانان امريكايي در مقايس��ه با سايران از
اس��تاندارد باالي زندگي برخوردار هستند؛ به طوري كه درآمد ساالنه آنها
 66درصد بيش��تر از حد متوس��ط خانوارهاي امريكايي اس��ت .مس��لمانان
امري��كا ،برخالف مس��لمانان اروپ��ا ،در حومههاي فقيرنش��ين ،دورافتاده و
بس��ته زندگي نميكنند ،بلكه در هر جايي كه ميلش��ان بكش��د ،حتي در
همان نواحي كه مس��يحيان ،يهوديان يا هندوها هستند سكني ميگزينند.
مس��لمانان به لحاظ سياسي كمتر در سطح ملي فعال هستند ،با اين حال،
دو نماينده مس��لمان به نامهاي كيت اليس��ون و آندره كارسون به مجلس
نمايندگان راه يافتهاند.
ي��ك روز پيش از اظه��ارات بيگانههراس��انه ترامپ ،ب��اراك اوباما ،رئيس
جمهوري امريكا ،از اتاق بيضوي كاخ سفيد راهبرد خود براي مبارزه با ترور و
شكست دادن داعش را با مردم در ميان گذاشت .او مسلمانان را نيز در مبارزه
با داعش سهيم كرد .او اين تصور را كه بايد ميان مسلمانان و ساير امريكاييها
تفاوت قائل ش��د بشدت رد كرد و گفت كه مس��لمانان امريكا آماده مبارزه و
جانفشاني براي كشورشان هستند .اوباما مكرراً گفته كه تروريستها نماينده
اس�لام و مسلمانان نيستند و حتي از واژه داعش استفاده كرده تا مشروعيت
مذهبي به اين گروه ندهد.

چرا دونالد ترامپ رئيسجمهوري امريکا نميشود؟

مرد جنجالي ،فاتح خيالي
نتوانستهاند کانديداي نهايي حزب شوند.
در اين مقطع حس��اس نظرس��نجيها گم��راه کننده
است .مسائل چهارسال پيش را به ياد بياوريد ،مخصوصاً
زمان��ي که رقابتهاي انتخاباتي ميان تب «هرمان کين»
و تب «نيوت گينگريچ» در نوس��ان بود چهارسال قبل از
آنه��م نه جان مک کين و نه ب��اراک اوباما هيچکدام در
سطح ملي يا ايالتي درصدر نظرسنجيها نبودند .در سال
 2004نيز هووارد دين در ايالتهاي آيووا و نيوهمش��اير
و در سطح ملي پيشتاز بود.
ام��ا در نهايت فقط در ايالت خ��ودش يعني ورمونت
اکثر آرا را بهدست آورد و در ساير ايالتها شکست خورد.
ترامپ نيز با بسياري از اين کانديداهاي ناکام اشتراکات
زي��ادي دارد .او در مي��ان اعض��اي ح��زب جمهوريخواه
جاذبهاي ندارد .او در چارچوب حزب نميگنجد و حزب
وي را فردي غير قابل قبول ميداند .از سوي ديگر بهنظر
نميرسد که رأي دهندگان در ماههاي آينده به او اقبال
زيادي نش��ان دهند زي��را در چهارماه گذش��ته فقط نام
ترامپ را شنيدهاند اما در ماههاي آتي اسامي ديگري نيز

بهگوش آنها ميخورد که نظرشان را بيشتر جلب کند.
اين مقايسهها نکتههاي زيادي در خود دارد که نشان
ميده��د برخ��ي از کانديداهاي بهظاهر ق��وي در آينده
بازنده خواهند بود .ترامپ به سرنوش��ت «هووارد دين»
دچار ميش��ود .در  45روز پايان��ي رقابتهاي مقدماتي
انتخابات��ي بود که رأي دهندگان به توان و روحيات دين
براي رياست جمهوري شک کردند.
اين س��ؤالها درباره ترامپ هم وج��ود دارد .وضعيت
او بدتر هم خواهد ش��د .حتي راديوه��اي محافظهکاران
هم از روز دوش��نبه هفته گذش��ته او را م��ورد انتقادات
شديد خود قرار دادهاند .ترامپ به سرنوشت ميت رامني
هم دچار ميش��ود .رامني هشت س��ال پيش در چنين
مرحلهاي در ايالتهاي آيووا و نيوهمپش��اير پيشتاز بود.
اما به هنگام رأيگيري در اين دو ايالت شکس��ت خورد.
به جاي او مايک هاکبي ومک کين درصدر قرار گرفتند.
ش��ايد اين بار هم در آيووا چنين اتفاقي بيفتد و تدکروز
(جمهوريخواه) پيروز شود.
البت��ه احتم��ال دارد که ترامپ يک اس��تثنا باش��د و

درباره مسلمانان انگليس حرفهايي زده
ب��ود .اما گفتههايش ب��ه قدري تصنعي
و خيال��ي بود ك��ه با تمس��خر كاربران
توئيتر مواجه شد .اغلب تحليلها حول
اين محور اس��ت كه عاقب��ت ترامپ با
حرفهايش ،ش��انسهاي خود را خراب
ميكند .ب��ا آنكه رس��انههاي امريكايي
رقاب��ت انتخابات��ي وي را «وقيحترين و
ترس��ناكترين مبارزات قرن» توصيف
كردهاند ،نظرس��نجيهاي اخير نش��ان
ميدهد كه وي در مقايس��ه با رقبايش
پيشتاز است.
در مجم��وع ب��ه نظ��ر ميرس��د كه
ترامپ اعتنايي به مش��اورانش ندارد .او
به شبكه  NBCگفته بود كه اطالعات
و تحليله��اي نظام��ي را از برنامههاي
سياسي تلويزيون ميگيرد .اين رويكرد
در ساير موضوعات هم وجود دارد.
س��تاد انتخابات��ي وي گزارشهايي
درباره مهاج��رت ،تجارت و امور مربوط
به كهنه سربازان منتشر كرده كه توسط
كساني نوشته شده است كه با ستاد وي
در ارتباط نيس��تند .س��تاد ترامپ براي
توليد ايده و سياس��تگذاري به شخص
وي متكي اس��ت .يك منبع نزديك به
جمهوريخواهان ميگويد همان گونه كه
رونال��د ريگان اطالعاتش را از روزنامهها
ميگرفت ترامپ هم «حرفهايش را از
اينترنت برميدارد».
فقدان مشاور ،نطق نويس ،آمارگير،
تبليغاتچ��ي ي��ا حامي مالي در س��تاد
انتخاباتي ترامپ به رمز و راز نمايش��ي
كه دونالد ترامپ  2016نام دارد افزوده
اس��ت .جفري بري ،استاد علوم سياسي
در دانشگاه تافتس ميگويد« :اين نوعي
خودنمايي است تا ترامپ نشان دهد وي
آدم خودش است ،نه كسي كه مشاوران
به او ميگويند چه بكند و چه نكند».
ام��ا اي��ن مس��أله او را در مع��رض
لغزشه��اي ف��راوان ق��رار ميده��د و
آس��يبپذير ميكند .اي��ن موضوع ماه
گذشته كام ً
ال آشكار شد .ترامپ توئيتي
منتشر كرد كه در آن گفته شده بود طبق
آمار «اداره آمار جرايم» سياهپوس��تان
مسئول قتل  81درصد از سفيدپوستان
امريكايي هستند .اين آمار غلط بود .منبع
اوليه آن يك حس��اب كاربري توئيتري
بود كه بسته ش��ده است.يكي از داليلي
كه باعث شده ستاد ترامپ آشفته شود
رفتن «راجر اس��تون» ،مش��اور سياسي
ترامپ از ستاد است .ترامپ گفته استون
را اخراج كرده اما استون گفته به خواسته
خودش رفته است زيرا جنگهاي رسانه
موجب شده است ترامپ از پيام خودش
غافل ش��ود .جاي خالي اس��تون اكنون
احس��اس ميش��ود .كريس ب��ارون ،از
استراتژيستهاي محافظهكار كه سالها
با استون كار كرده است ميگويد« :راجر
اس��تون يكي از معدود كساني است كه
چند دهه اس��ت ترامپ را ميشناسد .او
بل��ه قربانگو نبوده و ترامپ را به چالش
ميكش��يد».به گفته ب��ارون ،در غياب
اس��تون ،يك خأل در ستاد ترامپ ايجاد
ش��ده كه دردسرساز ش��ده است .بارون
گفته«ميتوان يك س��تاد غيرمتعارف
را ب��ه پيش برد .ترامپ هم همين كار را
ميكند .اما بايد يك س��تاد واقعي را نيز
اداره كرد».
منبع :گاردين

هواداران��ش همچنان به حمايت از او ادامه دهند .در اين
صورت احتمال تکرار س��ناريوي پت بوکانن وجود دارد.
در س��ال  1996بوکانن در ايالت نيوهمپشاير پيروز شد
و ب��ر رقيبش «باب دول» غلبه ک��رد .اما اين پيروزي در
ايالتهاي ديگر براي بوکانن تکرار نشد.
س��رانجام جاذبه بوکانن کم شد و به حاشيه رفت اگر
چ��ه ترامپ هواداران پروپاقرصي دارد اما رأي دهندگاني
در ميان جمهوريخواهان هستند که ميگويند تحت هيچ
ش��رايطي به ترامپ رأي نميدهن��د .اما در هر حال او از
اين ش��کافهاي عميق در جبهه جمهوريخواهان بهنفع
خود استفاده ميکند.
نظر س��نجيهايي که ترامپ را در ي��ک رقابت دو به
دو مقاب��ل تدکروز يا مارکو روبيو قرار داده نش��ان از يک
رقابت تنگاتنگ دارد .براي ترامپ بس��يار دشوار خواهد
بود ک��ه در رقابت تنبهتن با هر يک از اين کانديداها به
پيروزي برسد.نکته قابل توجه اين است که هيچ دورهاي
مثل امسال را نميتوان سراغ گرفت که در آن کانديداي
خودس��ر بيش از کانديداهاي م��ورد تأييد جريان اصلي
مثل کروز و روبيو هوادار داش��ته باشند .شايد اين مسأله
چيزي مربوط به بخت و اقبال باش��د .اما نبايد اين را نيز
از نظر دور داش��ت که حزب جمهوريخواه دچار شکافها
و اختالفه��اي عميقي اس��ت و مثل يک حزب معمولي
عمل نميکند.
البت��ه کانديداهايي که محبوب حزب هس��تند براي
هميش��ه ضعيف نميمانند .ترامپ م��ورد پذيرش نهايي
ح��زب جمهوريخواه ق��رار نميگيرد و بس��ياري از رأي
دهن��دگان تحصيلکرده ه��م او را قب��ول نخواهند کرد.
بر همين اس��اس ،حزب س��رانجام تصميم خواهد گرفت
پشت سر کانديداي ديگري مثل روبيو متحد شود .تقويم
مبارزات مقدماتي به نحوي تنظيم شده که حزب فرصت
کافي براي تصميمگيري نهايي خواهد داشت ،بويژه آنکه
ايالته��اي ميانه رو نيز ديرتر درباره کانديداي مورد نظر
خود تصميمگيري ميکنن��د .هرچقدر حمايت حزب از
يک کانديدا با تأخير بيشتري همراه شود احتمال کمتري
وجود دارد که کانديداها حمايت اکثريت مقامهاي ارشد
حزب را به دستآورند.
منبع :نيويورک تايمز

