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  ترمپ در تقابل با محافظه کاران جديد
ر دو حزب جمھوريخواه و ، آتش در جان دست اندرکاران ھ٢٠١۶موفقيت دونالد ترمپ در انتخابات رياست جمھوری 

حيث يک  موقف حزب دمو کراتيک من. دموکراتيک انداخته و سازمان ھای  رھبری امريکا را سخت تکان داده است

الکن ترمپ از داخل جناح راست حزب خود ھم به دليل انحراف از . گروه مخالف ترمپ جمھوريخواه قابل درک است

جمھوريخواھان دست راستی باالخص . ير ضربات قرار گفته استلوژيک محافظه کارانه بيشتر زئو ايدیخط مش

محافظه کاران جديد نارام ھستند که ترمپ بر مبنای شعار ھا و گفتار ھای انتخاباتی اش، سياست خارجی جنگجويانه را 

 به ترمپ روی ھمين دليل، اگر ترمپ بازھم. که جمھوريخواھان برای چند دھه در پيش گرفته بودند، تعقيب نخواھد کرد

  .بودن ادامه دھد، تقابلش  با محافظه کاران جديد ناگزير خواھد بود

 در جريان انتخابات مقدماتی حزب جمھوريخواه، محافظه کاران جديد اعالم خطر نموده و اخطار داده بودند  که اگر 

سير سياسی . ی بدھندأکه به ھلری کلنتن ر ترمپ کانديد جمھوريخواھان شود، آنھا راه ديگری ندارند، به جزاين

 تمام رانتخابات مقدماتی و انتخابات نھائی طوری نتيجه داد که نه تنھا امريکا، بلکه جھان را  به حيرت فرو برد  و ب

لوژيک محافظه کاران جديد بعد دئوشاخۀ اي. پيش بينی ھا و احصائيه ھا در مورد موفقيت ھلری کلنتن خط بطالن کشيد

ًما لنگر خود به سوی ھلری کلنتن انداخت و به يک نحوی  خواستند که جلو موفقيت ترمپ را از انتخابات مقدماتی، قس

انی ترمپ به فرق شان  فرو آمد و مدر انتخابات رياست جمھوری بگيرند، الکن با ھمه باال و پائين دويدن ھا، بالی آس

نوع ديک چينی، رمزفيلد و ولفوويتز تقالء ، محافظه کاران جديد از ءدر جريان تعيينات وزرا. آنھا را سرشکسته ساخت

نمودند تا اگر بتوانند يک يا چند تن شان در ادارۀ ترمپ رخنه کنند و بعضی پست ھای حساس را مانند وزارت خارجه و 

اين گروه محافظه کاران جديد بود که . ترمپ تا حال اين موقع را برای آنھا ميسر نساخته است. دست آورنده دفاع ب

ايران، (ا به  افغانستان تجويز کردند، عراق را به نابودی کشانيدند و مصمم بودند که ھفت کشور شرق ميانه تجاوز ر

را منھدم سازند، اما  ترمپ عکس محافظه کاران جديد تا کنون به تجاوز و ) عراق، سوريه ، ليبيا، سودان، لبنان و يمن

ق را محکوم کرد و آن را غير ضروری دانست و در پرتو آن ترمپ تجاوز به عرا. ماجراجوئی عالقه نشان نداده است

ترمپ . ی عراق مورد انتقاد شديد قرار دادئميايسسات استخباراتی امريکا را به ارتباط اسلحۀ کؤگزارشات نادرست م

 عراق تجاوز به. ھمچنان معتقد است که اگر تجاوز به عراق اتفاق نمی افتاد، امروز داعش به اين قوت تبارز نمی کرد

يکی از افتخارات محافظه کاران جديد است که بر مبنای آن نه تنھا نظام صدام حسين به کام نيستی رفت، بلکه امريکا 
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موقف . صد ھا ھزار عراقی قتل عام شدند و اين کشور پارچه پارچه گرديد.  ًکال بر منابع نفت و گاز عراق حاکم شد

  .  پرست محافظه کاران جديد غير قابل تحمل شده استانتقادی ترمپ در مورد عراق، برای گروه جنگ

موضوع حملۀ سايبر روسيه در انتخابات امريکا، به محافظه کاران جديد  بھانه داده است تا ترمپ را از ھر سو مورد 

مارکو . خشن مانند دوران جنگ سرد را با روسيه در پيش گيردحمله  قرار داده و تأکيد می نمايند که ترمپ بايد روش 

روبيو سناتور ايالت فلوريدا و رقيب ترمپ در جريان انتخابات مقدماتی،  تيلرسن  وزير خارجه پيشنھادی ترمپ را در 

تباط روسيه االت  سختی را در مورد موقف ادارۀ ترمپ به ارؤئيد و يا ردش در سنا زير فشار قرار داده و  سأجريان ت

روبيو يک امريکائی کوبائی االصل است که حامی .  متوجه کانديد وزارت خارجه ساخت که ھنوز ھم پايان نيافته است

دور انداخته و ه ترمپ روش خشن ضد روسی محافظه کاران جديد را ب. اتخاذ سياست شديد ضد روسی امريکاست

عکس محافظه کاران جديد، .  يه را  طبق ميلش عيار سازدآرزومند است که با تشنج زدائی، سياست امريکائی روس

ترمپ ھمچنان، . ترمپ چين را بيشتر به باد انتقاد می گيرد و عدم توازن تجارت بين دو کشور را  نکوھش می کند

می ايران مورد استھزاء قرار داده  و آن را خالف منافع وعملکرد ادارۀ  اوباما را در خصوص متوقف ساختن طرح ات

  .  مريکا دانسته استا

محافظه کاران جديد که اکثر آنھا در ادراۀ بوش از قدرت بی مانندی برخوردار بودند، جنگ خود را ھم در سياست 

لوگ ھای محافظه کاران جديد جار می زند که بايد ئويکی از ايد. داخلی و ھم در سياست خارجی با ترمپ آغاز کرده اند

گروه محافظه کاران جديد اظھار می کنند که . من مستبد مانند دونالد ترمپ نجات دادرا از شر دش" دموکراسی امريکا"

لوگ ھای معروف محافظه ئودر يک مکتوب سرکشاده، ايد". عاليم وسيع پوسيدگی معنوی امريکا است"ترمپ يکی از 

صف آرائی خواھند کرد و ًآنھا مشترکا در يک جبھۀ واحد عليه دونالد ترمپ "کاران جديد خاطر نشان ساخته اند که 

اين گروه حتا گفته است که ترمپ نسبت به چين و ". اعمال ضد منافع امريکا را از جانب ترمپ متوقف خواھند ساخت

 که رياست جمھوری نداين گروه تندرو ھمچنان معتقد . شود داعش، بزرگترين تھديد برای امنيت امريکا شمرده می

ترمپ مخالف تجاوزات غير . سياست داخلی و ھم در سياست خارجی استترمپ يک مصيبت برای امريکا ھم در 

ضروری، حامی تجارت حمايتی، استفادۀ  يک جانبه از قدرت نظامی و بدگمان نسبت به مؤسسات و نخبگان بين المللی 

 مانند یندمترمپ معتقد است که کشور ھای ثروت. دھد ًاست که او را کامال در تقابل با محافظه کاران جديد قرار می

لمان، عربستان سعودی و کوريای جنوبی بايد بيشتر پول بپردارند، اگر آنھا می خواھند که در چتر حمايتی اجاپان، 

اين نظری است که از نگاه محافظه کاران جديد نفوذ جھانی امريکا را تقليل می بخشد و نقش سياسی . امريکا باقی بمانند

از نگاه ترمپ، زمان ناتو گذشته و اين سازمان دفاعی کھنه و فرسوده شده است، . دو نظامی  امريکا را تضعيف می نماي

   . ًکه محافظه کاران جديد جدا حامی نگھداشت  ناتو اند که کشور ھای  اروپای غرب  ھم آن را می خواھند د رحالی

ت ھای ليبرال و محافظه دموکرا: که، ترمپ در جريان کارش از دو جانب مورد حمله قرار خواھد گرفت خالصه اين

ھر يک مالحظات خود را دارند و با . و محافظه کاران جديد در جناح راست" چپ"دموکرات  ھا در جناح . کاران جديد

ترمپ يک رياليست درون گراست که اول . دھند  سياست داخلی و سياست خارجی ترمپ ضديت نشان مییطرح ھا

ترمپ در جريان . ر و يا مؤسسۀ جھانی نبايد سد راه امريکا گرددعظمت امريکا را می خواھد که ھيچ کشور ديگ

اين يک نوع افکار ". من امريکا را دوباره بزرگ خواھم ساخت" به تکرار می گفت که همبارزات انتخاباتی ھميش

نه منتقدين در داخل آھنگ نژاد پرستانه داشته و در خارج رھائی از ھر گواز نشنليستی است که  به قول يک عده 

 . دھد قيودات بين المللی در سر راه امريکا  را شعار می

 


