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  بین الملل  

رای گیری درون حزبی 
چگونه انجام می شود ؟

»فایننشال تایمز« در گزارشی چند سؤال رایج درباره مبارزات درون 
حزبی و مقدماتی آمریکا را مطرح کرده و به آن ها جواب داده که در 

متن زیر به آن ها پرداخته شده است:

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انتخابات 
مقدماتی و انجمن های حزبی برای چه هستند؟

این ها راهی است که آمریکا از طریق آن نامزدهای ریاست جمهوری 
خ��ود را انتخاب می کند. این موضوع ایالت ب��ه ایالت تا ماه ژوئن و 
بیش از یک ماه مانده به گردهم آیی حزب جمهوریخواه و دموکرات 
ادام��ه خواهد یافت. انتخاب��ات مقدماتی نخس��تین مرحله انتخابات 
 )Caucus( ریاس��ت جمهوری آمریکا اس��ت. انجمن های حزب��ی
مجامع اختصاصی س��ران و اعضاء حزب هستند که با هدف انتخاب 
نامزدهای انتخاباتی و نمایندگانی که باید در کنوانسیون های ملی در 

ایاالت متحده آمریکا حزب شرکت کنند، تشکیل می شوند.

تفاوت بین انتخابات مقدماتی و انجمن حزبی چیست؟
انجمن های حزبی ی��ک روش متعارف برای انتخ��اب نامزدها بوده 
ام��ا اکنون تنها تعدادی از ایالت ها ش��امل آیووا، آالس��کا و نوادا به 
آن ها اتکا می کنند. مبارزات مقدماتی به طور گس��ترده تری استفاده 
می شوند و شبیه به انتخابات معمولی هستند که در آن برای کل روز 
صندوق ها باز هس��تند و مردم در آن ها رأی می دهند. در انجمن های 
حزب��ی نشس��ت هایی در م��دارس و اماکن دیگر برگزار می ش��ود و 
درنتیجه میزان حضور و مش��ارکت در انجمن های حزبی بسیار کمتر 

)از حضور برای رأی گیری( است.

قوانین به چه شکلی است؟
قوانین نه تنها از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، بلکه قوانین بین 
دو ح��زب هم تفاوت دارد. در برخ��ی ایالت ها مبارزات و رأی گیری 
تنها برای اعضای ثبت نام ش��ده حزبی ممکن است در حالی که در 
دیگ��ر ایالت ها همه واجدان ش��رایط امکان ش��رکت در رأی گیری 
دارن��د. برای مثال در آیووا، حزب جمهوریخواه در انجمن های حزبی 
خود رأی مخفی برگزار می کند اما دموکرات های این ایالت روش��ی 
بسیار پیچیده تر را در پیش می گیرند که در آن آن ها اولویتشان را با 

تجمع در مکانهای مخصوص نشان می دهند. 
اگر نام��زدی نتواند 15 درصد مورد نیاز را کس��ب نکنند، طرفداران 
او ب��ا هو کردن دیگر مدعی��ان و نیز حاضرانی ک��ه هنوز تصمیمی 
اتخاذ نکردند، مواجه می شوند. نتایج انجمن حزبی مشخص می کند 
چه نامزدهایی به رقابت کش��وری و همچنین کنوانسیون ها فرستاده 

خواهند شد.
نتایج چطور در نهایت نامزدی را تعیین می کند؟

نامزد نهایی باید قاطعانه وابسته به نتایج رقابت های مقدماتی ایالتی و 
انجمن های حزبی باشد که این یعنی به طور معمول تا زمان تابستان 
و گردهم آیی ها، نتیجه مشخص می شود. اما فهم ارتباط بین نتایج 
ایالتی و تع��داد دقی��ق وکال )Delegates( در گردهم آیی نهایی 
آسان نیست. برای دموکرات ها، تعداد وکال بر اساس سیستم تناسبی 
اس��ت که در آن یک کادر از وکالی انتخابی غیرملتزم هس��تند که 
در اصطالح غیر رس��می “وکیل فوق العاده” نامیده می شود؛ کسانی 
که پتانس��یل برگرداندن نتیجه به نفع یک نامزد دستگاه حاکم مثل 

هیالری کلینتون را دارد.
آیا کنوانس�یون حزب تنها اقدامی تشریفاتی و فرمالیته 

است؟
ب��ه طور معمول بله اما نه به گونه خودکار و اتوماتیک. نتیجه رقابت 
جمهوریخواهان در س��ال 1976 در زمان برگ��زاری گردهم آیی در 
کانزاس سیتی، هنوز مشخص نبود و در آن جرالد فورد رئیس جمهور 
وق��ت در نهای��ت بر رونالد ری��گان غلبه یاف��ت. از آن زمان به بعد، 
برنده، همیش��ه پیش از زمان برگزاری گردهم آیی ها مشخص شده 
است. اکنون رقابت پر آش��وب در حزب جمهوریخواه این گمانه زنی 
 را دام��ن زده ک��ه در گرده��م آیی ماه ج��والی این حزب، بس��یار 

چالشی باشد.

نتایج اولیه آیووا و نیو همپشایر چقدر مهم هستند؟
آیووا و نیوهمپشایر خارج از این موضوع هستند: ایالت های به نسبت 
کوچ��ک که به نس��بت میانگین ملی با نرخ بی��کاری کمتری روبرو 
بوده و جمعیت آن ها اغلب سفیدپوس��ت اس��ت. این مس��ئله نشان 
می دهد که آن ه��ا با اینکه نماینده مردم کل آمریکا باش��ند، فاصله 
دارند. با این حال، این دو ایالت توجه جهانی زیادی را جلب خواهند 
 ک��رد چون آن ها به ش��دت از مواضع خود در آغ��از تقویم انتخاباتی 

دفاع می کنند. 
این موضوع مطرح است که مبارزات فشرده در این دو ایالت به رأی 
دهندگان محلی فرصت بررس��ی بس��یار دقیق تر نامزدها را می دهد. 
نام��زدی که یکی از این دو رقابت )در ایوا و نیوهمپش��ایر( را ببرد و 
پس از آن به خوبی به سمت صندوق آرا در کارولینای جنوبی و نوادا 
پیش برود، در اول مارس با نیرویی رشک برانگیز به سمت مهم ترین 
رقابت ها در »سه شنبه فوق العاده« خواهد رفت. در 36 سال گذشته 
تقریب��ًا در همه مبارزات، نامزد نهای��ی هر یک از این حزب ها، یا در 

آیووا پیروز شده یا در نیوهمپشایر.«

آمریکایی ها به انتخاباتشان 
شک دارند

نتایج یک نظر س��نجی از ش��ک و تردید رای دهن��دگان آمریکایی 
نسبت به عادالنه بودن فرآیند انتخابات در این کشور حکایت دارد.

موسس��ه نظر سنجی راسموس��ن اعالم کرد، در حالی که قرار است 
انتخابات س��ال 2016 درون حزبی  آمریکا از هفته گذش��ته در آیووا 
آغزا ش��ده اس��ت، اما رای دهندگان این کشور نس��بت به »عادالنه 

بودن«  فرآیند انتخابات تردید دارند.
بر اس��اس این گزارش ، در این نظرس��نجی که در تاریخ 28 و 31 
ژانویه  صورت گرفت،1000  نفر شرکت داشتند . یکی از سئوال هایی 
این نظر سنجی این بود که آیا انتخابات آمریکا از دید رای دهندگان 
عادالنه اس��ت؟  در نظر سنجی دیگری که موسسه »پیو« انجام داد 
ش��رکت کنندگان کنگره آمریکا را معضل مه��م دولت نام نهادند و 

بر وجود فساد در قوه مجریه تاکید کردند.

کیوسک

سؤاالت مهمی که نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای آن پاسخ مناسبی ندارند

ساختار انتخاباتی آمریکا؛ مأیوس کننده و سطح پایین

خطر ثروت ساالری در آمریکا
 ب�ا ثروتی بیش از مجموع ث�روت 40 درصد پایینی 

منصور براتی
 گروه بین الملل 

جمعیت جامعه آمریکا و مالکیت انحصاری بر صنایع 
پتروش�یمی این کشور، چارلز و دیوید کاچ یک گروه 
فش�ار جدید را برای تأثیرگذاری بر فرایند سیاس�ی 
کش�ور ایجاد کرده اند. یک شبکه ثروتمند، متش�کل از میلیاردرهای آمریکایی که 

می خواهند محدودیت های مالیاتی کاهش یابد و امکان به کار انداختن سرمایه های 
آنان بیش ازپیش آزادی عمل داش�ته باش�د. ش�اید تا اینج�ای کار تعارضی میان 
فعالیت های این گروه و قوانین دیده نش�ود، اما ب�رادران کاچ با ثروت عظیم خود 
درصدد تغییر قوانین و قواعد هس�تند به نحوی که با منافع و دیدگاه های سیاس�ی 
آن ها همخوانی بیش�تری داشته باش�د؛ آن ها شاکله دموکراس�ی آمریکا را نشانه 

گرفته اند – یعنی ارزش�مندترین چیزی که آمریکایی ه�ا دارند. برادران کاچ نمونه 
س�رطانی هستند که در حال حمله قلب آمریکاس�ت. ثروت آنان در باالی اقتصاد 
آمریکا فی نفس�ه مشکل نیست، بلکه مس�ئله اصلی این است که قدرت سیاسی 
مستعد کشیده شدن به سوی پول است و از سوی دیگر نیز ترکیب ثروت باقدرت 

سیاسی نتیجه ای جز تمرکز بیشتر و بیشتر آندورا در پی نخواهد داشت.

اگر بخواهیم در همین ابتدای 
ثمانه اکوان 
 گروه بین الملل 

انتخابات  ب��رای  رقاب��ت  کار، 
ریاس��ت جمه��وری 2016 را 
قضاوت کنی��م، می توان گفت 
این رقابت ها به عن��وان مأیوس کننده ترین انتخابات در حافظه 
تاریخ��ی مردم آمریکا باقی خواهد ماند. حتی اگر بخواهیم این 
انتخابات را به عنوان شکلی از سرگرمی و یا تفریح سطح پایین 
هم بدانیم، س��خنرانی ها، بحث ها، حوادث مبارزات انتخاباتی و 
آگهی ه��ای تلویزیونی که در فضای عمومی جریان دارد دارای 
ارزش بسیار پایینی است. این بحث ها به جای نمایش نشاط در 

دموکراسی آمریکایی، به پوچی آن شهادت می دهد.
سیاس��ت امروز ایران در واقع بیشتر از ساختار انتخاباتی ما قابل 
توجه اس��ت. در آنجا نیز احزاب – چه به دنبال تغییر باشند و یا 
مخال��ف آن - در انتخابات مش��ارکت دارند و می دانند که تمام 
بحث ها و مس��ائل مطرح شده ممکن اس��ت تبعات پر خطری 

نیز داشته باشد. 
در اینجا وضعیتی که در خصوص سیاس��ت های ملی مش��اهده 
می ش��ود، ش��کلی از خودنمای��ی ُکش��تی حرف��ه ای در فضای 
سیاس��ی است. کمپین های انتخاباتی در واقع بیشتر رقابت بین 
ائتالف های گروه های فش��ار، گروه های بانکی س��رمایه گذار و 
میلیاردرهایی است که سعی دارند کاندیدای مورد عالقه خود را 
یک راس��ت به کاخ سفید بفرستند. باید با تعامل با شهروندان و 
آموزش دادن به آن ها، روشن سازی برخی مسائل و راه حل های 

جایگزین به بررسی دقیق این پدیده پرداخت.
نقش رس��انه ها نیز در این میان به ش��دت کم شده است آن ها 
که به ش��دت س��عی دارند در این فضا فعال باشند، به برگزاری 
مناظره ها و مصاحبه های انتخاباتی سطح پایین قناعت می کنند 
و به جز چند مورد اس��تثنا در این زمینه، رس��انه ها بیشتر از نظر 
کمی در این فضا دیده می ش��وند تا کیفی. رس��انه ها نامزدهای 
انتخاباتی را طعمه قرار داده، آن ها را دست می اندازند و بحث ها 
را به ش��دت به س��طح پایین رهنمون می ش��وند. بعدازاین هم 
صحبت ها و اظه��ارات نامزدهای انتخاباتی را تحریف می کنند 
تا دس��ت به اقدامات ساختار ش��کنانه بزنند. اثر طبیعی این نوع 
اقدامات این است که رس��انه ها خود را بی اهمیت می کنند و از 
وظیفه خود که بررسی دقیق وعده های انتخاباتی و صحبت های 

کاندیداهای ریاست جمهوری است، طفره می روند.
مهم ت��ر از همه ای��ن بحث ها در عرصه امنی��ت ملی، انتخابات 
س��ال 2016 نه تنها یک فرصت کاماًل به هدر رفته است، بلکه 
یک ورشکستگی تمام عیار برای سیستم سیاسی ایاالت متحده 
به حس��اب می آید. جدیدترین تالش ه��ا در زمینه انتخابات که 
مردم در واش��نگتن دوس��ت دارند نام��ان را »رهبری جهان« 
بگذارن��د، ب��ا شکس��ت ها و ناامیدی های بیش��تری نس��بت به 
موفقیت همراه بود. بررس��ی متوازن هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموک��رات نش��ان می دهد ک��ه هر دو حزب بای��د حرف ها و 
بحث های زیادی برای مطرح کردن داش��ته باشند اما نمی توان 
به همین هم قانع بود چرا که دو حزب به ش��دت از بحث های 
جدی در خصوص امنیت ملی و رهبری جهانی طفره رفته و به 
ج��ای آن به صورت منظم بلوف می زنند و هیاهو برپا می کنند و 
هدف اصلی آن ها هم این اس��ت که اصاًل در مورد مسائل مهم 

اظهارنظری جدی نداشته باشند.
برای مثال بهتر است نگاهی به برنامه نامزدهای انتخاباتی برای 
مبارزه با داعش داش��ته باش��یم. هیالری کلینتون می گوید که 
»دولت خالفت اس��المی را در هم می کوبد«، جب بوش وعده 
می دهد که »داعش را شکس��ت می دهد«، تد کروز می گوید با 
»فرش��ی از بمب به اس��تقبال آن ها رفته و همه را به کلی نابود 
می کن��د« و ترامپ بیان کرده اس��ت که »با بم��ب آن ها را به 
جهنم می فرس��تد«. مارکو روبیرو هم گفته است »مردم آمریکا 
باید مطمئن باشند که قدرتمندترین سیستم اطالعاتی دنیا فاش 

می کند که اعضای داعش کجا هس��تند و قدرتمندترین ارتش 
دنیا هم آن ها را به کلی نابود می کند و البته اگر کس��ی از میان 
اعض��ای داعش زنده ماند باید بداند که بلیطی یک طرفه برای 
گوانتانامو خواهد داش��ت.« این ش��عارها که ب��ا ظرافت خاصی 
طراحی ش��ده اند نش��ان از اهداف دوگانه نامزده��ای انتخاباتی 
دارد. اول اینکه نش��ان می دهد که نامزده��ای انتخاباتی تا چه 
می��زان باید به خاطر این موضع گیری های سرسختانه ش��ان در 
قبال داعش مورد تشویق قرار بگیرند و از سوی دیگر نامزدهای 
انتخابات��ی را از دیگر مواردی که باید مورد توجه رییس جمهور 
آینده آمریکا باشند دور کرده و کارکرد آن ها را تا حد یک مسئله 
و آن هم مبارزه با داعش پایین می آورد. نکته جالب توجه در این 
مس��ئله این است که در سلس��له مراتب تهدیدهایی که در حال 
حاضر ب��رای آمریکا وجود دارد، داعش ب��ه همان میزان برای 
آمریکا خطرناک اس��ت که سیس��یل در سال 1943 تهدید بود. 
در شرایطی که آزادسازی این جزیره مقدمه ای برای آزادسازی 
اروپا به صورت کلی بود، تس��خیر سیسیل توسط آلمان تهدیدی 
مس��تقیم برای منافع متفقین نبود. به همین دلیل هم فرانکلین 
روزولت با درایت خود این مس��ئله را رها کرد و به مسئله اصلی 
یعنی دست وپنجه نرم کردن با دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی، 
جوزف اس��تالین و چرچیل، نخس��ت وزیر انگلس��تان پرداخت. 
فرانکلی��ن روزولت در آن زمان به خوبی نش��ان داد که مس��ئله 
دارای اهمیت و مسئله حیاتی و مؤثر کشوری چگونه باید از هم 

جدا شوند.
در مقایس��ه با آن روز بای��د به جرئت بیان کرد ک��ه نامزدهای 
انتخابات��ی امریکا نمی دانند مس��ائل نظامی در اولویت دوم و یا 
س��وم را باید به دس��ت فرماندهان نظامی بسپارند و به مسائل 
مهم کش��وری و امنیت ملی خ��ود بپردازند. به همین دلیل هم 
هرروز در مناظره ها ش��رکت می کنند و برنامه مشترکشان تنها 

مبارزه با داعش است!

اما چه مسائل دیگری در منافع ملی ما اولویت اول را دارد و باید 
به آن پرداخته ش��ود؟ می دانیم که نامزدهای انتخاباتی دوس��ت 
ندارند راجع به مس��ائلی چون تغیی��رات آب و هوایی، مهاجرت و 
یا هر چه که به اس��راییل مربوط می ش��ود سخنی به میان آورند 
چرا که این مسائل ملی به شدت تحت تأثیر سیاست قرارگرفته اند. 
اما 6س��ؤال و نکت��ه مهم دیگر در این میان وج��ود دارد که اگر 
نامزدهای انتخاباتی بخواهند به دوراز فضای سطح پایین رسانه ها 

به آن بپردازند، باید به آن ها توجه داشته باشند.

  جنگ با تروریس�م: در حدود 15 س��ال بعد زا اینکه این 
جن��گ با فرمان جورج دبلیو بوش آغاز ش��د، چرا قدرتمندترین 
ارتش دنیا و بهترین نیروی نظامی در طول تاریخ نتوانسته این 
جنگ را ببرد؟ چرا پیروزی در هیچ نقطه ای به چشم نمی آید؟

  س�اح های هس�ته ای: ام��روز، یعن��ی 70 س��ال بعد از 
حادثه هیروش��یما و ناکازاکی چه دلیلی برای حفظ س��الح های 
هس��ته ای وجود دارد؟ ایاالت متحده در جهان امروز »با بهترین 
و قدرتمندترین ارتش دنیا« که ادعایش را دارد به چند س��الح 

هسته ای و سیستم پرتاب نیازمند است؟

  امنی�ت ان�رژی: با توجه به در دس��ترس بودن ذخایر نفت 
و گاز طبیعی ف��راوان در نیمکره غرب��ی و احتمال به کارگیری 
انرژی ه��ای جایگزین در آینده چرا بای��د خلیج فارس به عنوان 
یکی از منافع حیاتی ایاالت متحده در نظر گرفته ش��ده و ساالنه 
میلیون ها دالر هزینه برای ارتش به وجود بیاید که این شاهراه 

حیاتی نفت را در زمره مسائل امنیتی آمریکا حفظ کند؟

  قت�ل: حاال ک��ه ایاالت متحده قتل را به عنوان وس��یله ای 
در سیاس��ت به حالت عادی برگردانده است، این عملیات های 

قت��ل چگونه و با چه کیفیت��ی انجام می ش��ود و چه نتیجه ای 
ب��رای ایاالت متحده داش��ته اس��ت؟ جورج دبلیو ب��وش، اولین 
ش��خصی بود که از هواپیماهای بدون سرنش��ین مس��لح برای 
قتل و کش��تار افراد در کشورهای مختلف استفاده کرد و باراک 
اوباما نیز بااس��تفاده از توصیه های جورج بوش، این مسئله را به 
اقدامی عادی و همیشگی تبدیل کرد اما این کشتارها تا چه حد 
توانسته اند منافع ایاالت متحده را تأمین کنند؟ این سؤالی است 

که باید با دقت به آن پاسخ داده شود.

  اروپا: 70 س��ال بعد از جنگ جهانی دوم و گذش��ت حدوداً 
ی��ک ربع قرن از جنگ س��رد، چرا باید امنی��ت اروپا همچنان 
مس��ئولیتی بر دوش آمریکا باش��د؟ در ش��رایطی که اروپایی ها 
آن قدر ثروت دارند که بتوانند از خود دفاع کنند، چرا این مسئله 
باید به مس��ئولیت آمریکا تبدیل ش��ود و به خ��ود آن ها واگذار 

نمی شود؟
 

  بده�ی: آیا بدهی ملی م��ا کم کم دارد به بحرانی در امنیت 
ملی مان تبدیل می ش��ود؟ اگر این طور اس��ت ک��ه همه به این 
مس��ئله اعتراف دارند، چرا راه حل های سیاس��ی برای رهایی از 

این بحران در نظر گرفته نمی شود؟
این ها سؤاالتی است که هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی تاکنون 
به آن ها اش��اره ای نداشته اند. صرف نظر از اینکه چه کسی جایزه 
کاخ س��فید را در ماه نوامبر می برد، بای��د گفت ایاالت متحده در 
هیچ کدام از موارد باال دچار تغییری اساس��ی در سیاس��ت هایش 
نخواه��د ش��د. بای��د در مورد این س��ؤاالت فکر ش��ود. تنها راه 
جلوگی��ری از تغییر واقعی این اس��ت که هرروز س��ؤاالتی را از 
نامزدهای انتخاباتی بپرسیم که همه شان بر روی آن تفاهم دارند.

اندرو بکویچ 
استاد روابط بین الملل و تاریخ دانشگاه بوستون

درست است که آمریکا دیگر یک الیگارشی به حساب نمی آید، اما هنوز 
میلیاردرهایی همچون کاچ و ... بر بخشی از امور ما مسلط اند. دموکراسی 
در آمریکا بر فعالیت احزاب متکی است و چنین نظامی با نقاط ضعف و 
قوت خاص خود، کمابیش دیدگاه های مردم را بازتاب می دهد. بسیاری 
از دانشمندان علوم سیاسی تکثری که در سیاست آمریکا وجود داشته را 
تشویق کرده اند؛ اما حدود 25 سال پیش، با تمرکز یافتن درآمد و ثروت 
در رأس هرم قدرت، احزاب جمهوری خواه و دموکرات نیز برای کسب 
درآم��دی بیش ازپیش اقدام به ایجاد مکانیس��م های جدیدی به منظور 

جذب کمک های مالی عمدتاً از افراد ثروتمند کردند.
در نهایت پس از تصویب قانون شهروندی متحد دادگاه عالی آمریکا 
در س��ال 2010، میلیاردرهای آمریکایی اجازه یافتند تا مکانیسم های 
سیاس��ی مختص به خود را جدا از احزاب سیاس��ی تشکیل دهند. به 
ای��ن ترتیب ثروتمندان فراهم کردن پ��ول و اعتبار برای کاندیداهای 
سیاس��ی مورد نظر خود و نیز ایجاد کمپین های رس��انه ای به منظور 
تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی را آغاز کردند. برای نمونه می توان 
به اقدامات همین شبکه در انتخابات پارلمانی سال 2014 اشاره کرد، 
در موس��م تبلیغات انتخاباتی ش��بکه کاچ به تنهای��ی 17 هزار آگهی 
انتخاباتی را در ش��بکه های تلویزیونی مختل��ف به روی آنتن برد، اما 
حزب جمهوری خواه تنها 2100 مورد تبلیغ انتخاباتی را در شبکه های 

تلویزیونی نمایش داد.
قانون جدید راه را برای ارزش ش��دن بیش ازپیش پول و درآمدن آن از 
جایگاه وسیله تبدیل شدن به هدف فعالیت های انتخاباتی را آماده کرده 
است. اجازه فعالیت چنین ش��بکه هایی اساس دموکراسی را در آمریکا 
تضعیف خواهد کرد و از آن یک الیگارشی ثروت ساالر خواهد ساخت. 

در همین راستاست که شبکه برادران کاچ اکنون به یکی از برجسته ترین 
گروه های فش��ار در آمریکا مبدل شده است. این شبکه پس از فعالیت 
نس��بتاً موفقیت آمیز در انتخابات پارلمانی 2014، پروژه ای بلندپروازانه 
را برای انتخابات ریاس��ت جمهوری تعریف کرد. کاچ در س��ال گذشته 
نزدیک به 400 میلیون دالر در امور انتخاباتی هزینه کرد و قرار اس��ت 
در امسال نیز رقم بی سابقه 889 میلیون دالر را برای حمایت از جناح 
راست هزینه کند. بعدازظهر روز شنبه، شبکه کاچ 500 نفر از ثروتمندان 
محافظه کار را در یک مجتمع رفاهی واقع در دامنه های پالم اسپرینگز 
دره کاچال گردهم آورد. این گردهمایی بزرگ ترین فعالیت ش��بکه کاچ 

تاکنون به حساب می آید.
حدود 150 نفر از این افراد برای نخس��تین بار در جلس��ات شبکه کاچ 

ش��رکت کرده بودند و بقیه، اعضای دایمی این شبکه بودند که ساالنه 
حق عضویتی 100 هزار دالری را به این تشکیالت می پردازند. درآغاز 
جلسه چارلز کاچ از ش��رکت کنندگان خواست تا خود را معرفی کنند و 
پس از آیین افتتاح جلس��ه با اش��اره به مصاحبه اخیر خود برای مثبت 
س��اختن تصور عمومی از ش��بکه کاچ گفت: »اکنون دیگر همه ما را 
می شناسند و کارنامه ما چندان هم بد نبوده، مهم این اینست که اکنون 
اینجاییم و تأثیرگذارتر از قبل به پیش می رویم.« برادران میلیاردر کاچ تا 
سال گذشته می کوشیدند همه فعالیت های سیاسی و ایدئولوژیک خود 
را از رسانه ها مخفی نگه دارند، اما سال گذشته تصمیم مهمی گرفته و 
رویه خود را تغییر دادند. آن ها تصمیم گرفتند با تش��کیل یک گروه از 
ثروتمندان محافظه کار و تأمین اعتبارات الزم، یک گروه فشار مؤثر بر 
تصمیمات سیاس��ت مداران و قانون گذاران به وجود آورند. فعالیت های 
این ش��بکه از س��وی دموکرات هایی همچون »ب��اراک اوباما« رئیس 

جمه��ور و »هنری رید« رهبر اقلیت س��نا اما یک عامل تهدیدآمیز در 
سیاست آمریکا توصیف شده بود. استراتژی چارلز کاچ در چند ماه اخیر 
شرکت در مصاحبه های تلویزیونی برای تبلیغ کتابی بوده که به تازگی 
تحت عنوان »س��ود خوب« نوشته و از سوی دیگر در این مدت برخی 
خبرنگاران توانستند به جلسات محرمانه شبکه کاچ راه پیدا کنند. هفته 
گذش��ته نیز خبرنگاران برای دومین بار توانس��تند در جلسه این شبکه 
ش��رکت کنند. البته از آن ها قول گرفته ش��ده بود ک��ه در صورت عدم 

رضایت تأمین کنندگان بودجه، نامی از آن ها نبرند.
جالب آنکه ش��بکه کاچ برای این دور از سلس��له جلسات خود تدارک 
وس��یعی دیده ب��ود. دو مجتمع رفاه��ی واقع در محل ب��ه طور کامل 
اجاره شده بود و نیروهای حفاظتی به شدت آمدوشد خودروها و افراد را 
زیر نظر داش��تند تا از ورود عوامل نفوذی جلوگیری کنند. اهداکنندگان 
اعتبارات در طول 3 روزی که مجتمع رفاهی رنس��انس و اس��پا اقامت 

داش��تند در چند جلسه ش��رکت ش��رکت کرده و در گفت وگوها نقطه 
نظ��رات خود را بیان کردن��د که از مجم��وع موضع گیری ها »کاهش 
مالیات ه��ا و نیز مخارج دول��ت و همچنین مق��ررات زدایی« در صدر 
اولویت های محافظه کاران س��رمایه گذار قرار داشت و برخی دیگر نیز 
ابت��کارات خیل��ی دور از ذهن تری نظیر »اصالح��ات در زمینه عدالت 
کیفری« را مد نظر داش��تند. س��رمایه گذاران همچنین در مورد برخی 
مس��ائل سیاس��ی اظهار نظر کردند، از جمله ظه��ور »دونالد ترامپ« 
میلی��اردر معروف و جال��ب آن که تعداد زیادی از حامیان مالی ش��بکه 
کاچ اع��الم کرده اند که به ترامپ اعتمادی ندارند، چراکه اساس��اً او را 
محافظه کار نمی دانند. اکنون ش��بکه کاچ به اوج گسترش خود رسیده 
اس��ت و برای مث��ال محافظه کارتری��ن خانواده های اهل میش��یگان 
و نیز الس وگاس که س��االنه ده ه��ا میلیون دالر ب��رای طرفداری از 
سیاس��تمداران و دس��تیابی به اهداف خود هزینه می کنن��د را نیز دربر 
می گیرد. در واقع ش��بکه کاچ در حال حاضر قدرتمندترین تش��کیالت 
راس��ت گرایان به شمار می رود که سرمایه و زیرساختی هم تراز با حزب 
جمهوری خواه دارد و از نظر مالی به رقیبی برای این حزب مبدل شده 
اس��ت. چارلز کاچ در سخنرانی مقدماتی خود به حامیان مالی همچنین 
گفت که ش��بکه کاچ درصدد ایجاد تغییراتی اساسی در مسیر جامعه و 
دولت آمریکاس��ت: »اواًل می خواهیم به سیاس��ت هایی که به دوقطبی 
ش��دن جامعه ما دامن می زند را کنار بگذاریم و سیاست هایی همچون 
سرمایه گذاری رفاقتی و رفاه برای ابرشرکت ها را تعدیل کنیم. ما نباید 
با سیاست های رفاهی میان ثروتمندان و فقرا تمایز قائل شویم. در ثانی 
باید به هزینه های غیرمسئوالنه و بی رویه دولت خاتمه دهیم. بسیاری 
از برنامه های رفاهی از همین هزینه هاس��ت. س��ومین اولویت ما این 
است که در همه سطوح دولت را به این مهم توجه دهیم که مسئولیت 
اصلی اش در قبال مردم آمریکاست و باید از امنیت آمریکایی ها حفاظت 
کند. مش��خص اس��ت که دولت هم اکنون به اندازه کافی به این مهم 
نمی پ��ردازد؛ و باالخره چهارمین و آخرین اولویت ما این اس��ت که از 
آزادی م��ان در بیان نظرات و حفاظ��ت از منافعمان دفاع کنیم، منافعی 
که مدت هاس��ت مورد حمله قرارگرفته اس��ت«. کاچ در ادامه سخنان 
خود گفت: »وضعیت اصاًل خوب نیست، آمریکا در حال دورتر شدن از 
جامعه آرمانی مورد نظر ماست و با سرعت سرسام آوری به سوی کنترل 

و وابستگی شدید به دولت، پارتی بازی و فقر حرکت می کند.«
جاناتان سوان و رابرت رایش 
نشریه هیل
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