
 رقابت های ریاست جمهوری آمریکا

 ؟چرا رامنی، پل رایان را نامزد معاونت ریاست جمهوری کرد

ای ميلی را برای ليست طرفدارانش فرستاد و در آن، از دیدار پل رایان، معاون ميت رامنی  روز شه شنبه گذشتهکمپين اوباما 
نکته جالب در این ای ميل انتخاب . الس وگاس خبر داد داربرای انتخابات ریاست جمهوری با شلدن ادلسون، غول کازینو

 :برای این دیدار بود که به معنی سفر برای زیارت یک مکان مقدس و مهم به کار می رود pilgrimage فعل

Paul Ryan is making a pilgrimage to the Sands' Venetian casino in Las Vegas to kiss the ring of Sheldon Adelson 

ميليون دالر برای انتخابات هزینه  40مهمترین کمک کننده مالی جمهوری خواهان است که تا امروز نزدیک به  ،شلدون ادلسون
البته او به عنوان یک سرمایه . ميليون دالر خرج کند تا اوباما بار دیگر رئيس جمهور آمریکا نشود 100کرده و گفته که حاضر است تا 

هم دارد، چون برنامه های مالی جمهوری خواهان بر کاهش ماليات اقشار پردرآمد، آسان را ن حمایت دار انگيزه کافی برای ای
 ،در کابينه اوباماپروژه های پيشنهادی برخی از آنها است که  فعاليت شرکت های بزرگ نفتیکردن قوانين کار و همچنين تسهيل 

 .تنها به دليل امکان اثرات محيط زیستی اجازه فعال شدن نگرفته اند

از روز شنبه صبح که کمپين رامنی، برای اولين بار توسط اپليکيشين طراحی شده برای موبایل های آی فن و همچنين اندروید، از 
ميت رامنی خبر داد، مشخص شده بود که  انتخاب پل رایان، رئيس کميته بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان معاون اول

جمهوری خواهان در کمپين رامنی قصد دارند تکليف خود را با تمام فعاليت های اوباما که به تعبير تندروهای آنان، از افکار 
سوسياليستی نشات می گيرد معلوم کنند و پل رایان که مهمترین معروفيت وی در طرح بودجه ای با هدف کاهش وام های 

است، به عنوان نماد این  Medicare و Social Security درمانی و کمک های دولتیداختی به دانشجویان و حذف دو طرح خدمات پر
 .جریان انتخاب شده است

پل رایان در عين حال کاتوليک است و این می تواند مهمترین منبع انگيزه برای جمهوری خواهانی باشد که اگرچه با اوباما مشکل 
ميت رامنی، مورمون است و از منظر جمهوری خواهان (ما عالقه ای به ریاست جمهوری یک نفر از فرقه مورمون ها دارند ا

درصد  10کسانی که برآورد می شود نزدیک به . هم ندارند) ارتودوکس، به اندازه کافی جمهوری خواه نيست و افکار ليبرالی دارد
هم پيش از این گفته بودند که انگيزه های برای ند و برای شرکت در انتخابات از رای دهندگان جمهوری خواه را تشکيل می ده

 .ثبت نام ندارند

، بخشی از تندروترین های جمهوری خواه است Tea party یک مشخصه دیگر پل رایان هم این است که او به نوعی بت طرفداران
، Tea Party برای طرفداران. حمایت می کنند" شائيل باکمنیا مي" سارا پلين"که تا یک سال پيش گفته می شد از کاندیداتوری 

انتخاب رامنی به عنوان کاندیدای جمهوری خواهان اصلن مطلوب نبود و حاال معاون اولی پل رایان می تواند آنها را با کمپين رامنی 
 .آشتی دهد

های رایان با قوانينی مانند سقط جنين حتی در مخالفت . اما با اینحال انتخاب پل رایان، انتخاب آسانی برای رامنی نبوده است
شرایطی چون تجاوز و همچنين مخالف با حقوق همجنس گرایان او را در نزد ليبرال های آمریکایی و بخشی از افراد مستقل که 

لعاده محافظه در این ميان دیدگاه های فوق ا. نقش مهمی در انتخاب رئيس جمهور دارند، با مخالفان زیادی رو به رو ساخته است
کارانه رایان در مورد سقط جنين و باروری و مخالفت هایی که در مجلس نمایندگان با این موارد داشته است، کمکی به بهبود 

سال بيشتر به اوباما رای می  50وضعيت جمهوری خواهان در ميان زنان آمریکایی نخواهد کرد که به خصوص در سنين پایين 
سال که خدمات بيمه درمانی آنان  50های اقتصادی پل رایان ممکن است رای بخشی از افراد باالی در عين حال سياست . دهند

 .    در ميان جمهوری خواهان تحت تاثير قرار دهدحتی با دیدگاه های اقتصادی رایان در خطر قرار خواهد گرفت را 

های دولتی به خصوص به افراد کم درآمد، او را با این  مجموعه تالش های رایان برای حذف قوانين مرتبط با خدمات درمانی و کمک
. اهميتی برای اقشار کم در آمد آمریکایی قائل نيستند -و البته رامنی –اتهام در معرض حمله دموکرات ها قرار داده است که رایان 

است تا بحث خدمات درمانی را بر همين اساس هم استيو ایزائيل، نماینده دموکرات نيویورک از همتاهای دموکرات خود خواسته 
به عنوان یک موضوع مهم همواره مطرح کنند و در عين حال مخالفت بخشی از جمهوری خواهان آمریکایی را که پيش از این در 

  .نيز تکرار نمایندرا مورد طرح های اقتصادی پل رایان اعالم شده بود 

به اوباماست که تمام تالش کمپين او در ماه های گذشته  رامنیبر این اساس انتخاب رایان از یک منظر، هدیه ای از طرف 
ساختن یک تصویری از رامنی مبتنی بر کسی بوده است که تنها به فکر خود، دوستان و اطرافيانش است و به وضعيت نامناسب 

ضعيف نشده بلکه تقویت انگاره ای که با انتخاب رایان نه تنها ت. اقتصادی به خصوص طبقه متوسط آمریکایی اهميتی نمی دهد
  .هم شده است



پس از انتخاب رامنی منتشر کرد به برخی از انگيزه " پولتيکو"اما خب چرا رامنی این انتخاب را انجام داده است؟ در گزارش که 
ن به عنوان غير از مواردی که در ابتدای مقاله توضيح دادم و اهميت انتخاب رایا. های رامنی برای انتخاب رایان اشاره شده است

یک جمهوری خواه کاتوليک برای رای دهندگان سنتی محافظه کاران، اگر قرار بود روند انتخابات همانند هفته گذشته و قبل از 
 swingچون در تمام نظرسنجی ها به خصوص در ایالت هایی که به . معرفی رایان ادامه پيدا کند، شکست رامنی قطعی بود

State  اوباما با یک حاشيه امنيت )انی به جمهوری خواهان و زمانی هم به دموکرات ها رای می دهندیعنی زم(معروف هستند ،
مشخص از رامنی در طول سه ماه گذشته که پس از انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان، رقابت ميان رامنی و اوباما آغاز شده 

بر ثروت او و سابقه کاری وی در نهادهای مالی مرتبط با وال  در عين حال رامنی با حجم عظيم تبليغات اوباما که. است جلوتر بود
استریت اشاره می کرد، عملن راهی برای تبرئه خود پيدا نکرده بود و به کسی نياز داشت که مانند خودش از طبقه ثروتمندان 

ا می گرفت که اولن به اندازه به همين دليل تمرکز رقابت باید از روی رامنی برداشته می شد و کسی جای او ر. آمریکایی نباشد
کافی جمهور خواه باشد که رای تندروهای جمهوری خواه را هم بدست آورد، در عين حال سابقه خانوادگی مانند رامنی نداشته 

باشد که به عنوان فرد نامطلوب و پولداری که به فکر مردم عادی نيست شناخته می شود و در عين حال برخالف رامنی که در 
معرفی می شود، پل رایان یک اصول گراست که به سياست های خود اعتقاد داد و " طرفدار حزب باد"ه عنوان یک فرد سياست ب

 .، تصميمات متناقض اتخاذ نمی کندهر از گاهی بر اساس جو عومی

و جمهوری خواهان در عين کمپين رامنی به درستی اعتقاد دارد که در بحث مربوط به خدمات درمانی و کمک های دولتی، اوباما 
از این رو انتخاب کسی که در . دو دیدگاه کاملن متفاوت دارند و کسانی که با اوباما موافق هستند هرگز به او رای نخواهند داد

چنين مواردی دیدگاه های تند محافظه کارانه هم داشته باشد در کليت افرادی که با رامنی مخالفت دارند تاثير چندانی نمی 
 .ين حال اینکه بر اساس نقاط قوت گفته شده ممکن است به بهبود کمپين رامنی کمک شایانی بکندگذارد، در ع

 


