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روز ھای دشوار جمھوريخواھان

بعد از پيروزی دونالد ترمپ در انتخابات رياست جمھوری امريکا و عکس العمل مردم در مقابل وی ،سناتور ھا و
وکالی حزب جمھوريخواه در اضطراب به سر می برند که چطور بتوانند از رئيس جمھور غير معمولی و روش ھای
وی دفاع نمايند .سناتور ھا و وکالئی جمھوريخواه در ھر جا که می روند تا از پاليسی ھای داخلی و خارجی ترمپ دفاع
نمايند ،مورد استھزای مردم قرار می گيرند و توھين می شوند .نه دونالد ترمپ و نه اعضای حزب جمھوريخواه در
کانگرس درک می کردند که طرح ھای ادارۀ جديد در سياست خارجی و داخلی به چنان عکس العمل تند مردم امريکا
مواجه می گردد.
باوجودی که حزب جمھوريخواه در ھر سه قوای دولت امريکا اکثريت دارد ،پيروزی دونالد ترمپ و حلف وفاداری
وی به حيث رئيس جمھور امريکا ،جمھوريخواھان را در تنگنا قرار داده است .ترمپ ھرگز فکر نمی کرد که با اين
نوع مقاومت مردمی مواجه شود که در تاريخ امريکا بی نظير است .از روز اول رياست جمھوری ترمپ ،در بعضی
اياالت امريکا ميليونھا مردم در جاده ھا دست به تظاھرات زده و به ضد طرح ھای ادارۀ دونالد ترمپ باالخص به
ارتباط موضوع مھاجرت به امريکا و تغيير در پروگرام صحی اوباما صدای اعتراض خود را بلند نموده و از خود
سرسختی نشان داده اند .ترمپ آھسته آھسته سعی می ورزد که مردم امريکا و جھان را آرام سازد و تغييراتی در روش
خود ايجاد نمايد .به طور مثال ،ادارۀ ترمپ اجبارا ً در سياست خارجی خود نسبت به چين تغيير رويه داده و پاليسی
ادارات قبلی امريکا را در مورد شناخت يک چين تأئيد کرده است.

در داخل کشور ،مردم در شھر ھا برای حفظ

قسمتی از پروگرام صحی اوباما مقاومت نشان می دھند و پافشاری می نمايند .نمايندگان حزب جمھوريخواه در حالت
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درماندگی قرار دارند که آيا جانب رئيس جمھور جمھوريخواه را بگيرند و يا اين که به تقاضای مردم تن در دھند و با
پاليسی ترمپ مخالفت ورزند .در ھر دو صورت ،نمايندگان حزب جمھوريخواه در کانگرس ،آينده را برای خود روشن
نمی بينند.
من شاھد صحبت يکی از نمايندگان حزب جمھوريخواه به اسم جيسن چويتس در يکی از مجالس شھری در ايالت يوتا
بودم که با سرشکستگی کامل مجلس را ترک گفت و کسی مجال صحبت و اقامۀ داليل را برای وی نداد .چويتس عضو
کميتۀ "نظارت و اصالح حکومت" در مجلس نمايندگان است که وعده داده بود ايميل ھای شخصی ھلری کلنتن را مورد
تحقيق قرار خواھد داد .زمانی که در مجلس شھری حضور يافت ،مردم از ھر سو فرياد می کشيدند که "چرا از تضاد
منافع دونالد ترمپ تحقيقات نمی کند" .گفته می شود که دونالد ترمپ ھنوز ارتباطات خود را با فعاليت ھای مالی و
اقتصادی اش قطع نکرده است .نظر به قوانين امريکا ،رئيس جمھور حق ندارد در جريان رياست جمھوری ،فعاليت
اقتصادی و تجارتی داشته باشد .چويتس ادعا نمود ،کسانی که جريان صحبت او را اخالل کردند "يک سعی عمدی و
پرداخت شده از جانب کسانی بود که اذيت کنند و بترسانند" .او گفت که "اين يک تالش ھم جانبه بود که فقط بی نظمی
خلق نمايند" .چويتس از دموکرات ھا شکايت نمود که درعقب اين نوع تحريکات قرار دارند .او گفت که "چون
دموکرات ھا ھمه چيز را باخته اند ،باعث درد سر می گردند" .يک عده می خواھند که "من ترمپ را از پا اندازم و
رياست جمھوری اش را منھدم سازم" .چويتس به نادرستی ادعا کرد که رئيس جمھور از قوانين "تضاد منافع" معاف
است .ھنوز جمله اش کامل نشده بود که غريو مردم بلند شد و او سرانجام مجلس شھری را با سرافگندگی ترک نمود.
ترمپ برای اعضای حزب خود معضله خلق کرده که قادر به دفاع از او نيستند.
در مجالس شھری در ساير اياالت ھم حوادث مشابه اتفاق است .نمايندگان حزب جمھوريخواه به ارتباط طرح صحی
اوباما و جانشينی آن سؤال پيچ می شوند و مورد تمسخر قرار می گيرند .جمھوريخواھان که حامی خصوصی ساختن
بيمه ھای صحی ھستند ،تا حال نتوانسته اند که بديل ديگری به مردم ارائه نمايند .بنابران ،با سرشکستگی مجالس شھری
را ترک می گويند بدون اين که چيزی نصيب شان گردد .جمھوريخواھان حيران مانده اند که آيا از طرح صحی ترمپ
حمايت نمايند که ھنوز نه وجود دارد و نه شکل گرفته است و يا اين که جانب مردم را بگيرند که دراين صورت از
حمايت حزبی محروم خواھند شد.
ادارۀ ترمپ برای جمھوريخواھان در کانگرس معضله خلق کرده است .صاحب نظران معتقدند که اگر روش کنونی
ترمپ در سياست داخلی و خارجی ادامه يابد ،جمھوريخواھان در انتخابات کانگرس در  ٢٠١٨تعداد چوکی ھا را از
دست خواھند داد وشھرت شان جداً صدمه خواھد ديد.
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