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جـــــــهـــــــان

سال بیستودوم شماره  6353دوشنبه 17آبان 1395

پول رفقای میلیاردر
در حساب ترامپ

پولمیلیاردرهایجمهوریخواه
درکیسهکلینتون

فرحناز دهقی

ترامپ یکی از بزرگترین سرمایهداران جهان است و به همین دلیل ممکن است چندان به
حضـ ــور میلیاردرهای دیگر در اطرافش اهمیت ندهد؛ او به اندازه کافی پول دارد و میتواند
روی کمک دوسـ ــتان تاجرش هم حساب ویژهای باز کند .اما شـ ــرایط برای هیالری کلینتون
به گونهای دیگر اسـ ــت .به طوری که بارها ترامپ این مسـ ــأله را مورد حمله قرار داده و گفته
کـ ــه مانند کلینتـ ــون از ثروتمندان «گدایـ ــی» نمیکند و خودش خـ ــرج هزینههای انتخاباتی
کارزارش را میپردازد .کلینتون همـ ــواره از آغاز فراخوان انتخاباتیاش در تالش بوده توجه
میلیاردرهای دموکرات را به سمت حمایت از خود جلب کند ،تا پیوند میان پول و کارزارش
مسـ ــتحکمتر شـ ــود .بهطوری که او تاکنون 11میلیون دالر تنها از وکال و شـ ــرکتهای حقوقی
دریافت کرده و  4میلیون دالر نیز از سرمایهگذاران و بانکداران بزرگ .در این میان اما پدیده
جالب توجه این اسـ ــت که برخی از میلیاردرهـ ــای جمهوریخواه به حمایت او روی آوردهاند
و پول خرج فراخوان او میکنند .در ماه آگوسـ ــت دو میلیـ ــاردر جمهوریخواه اعالم کردند به
فراخوان کلینتون کمک خواهنـ ــد کرد .عملی که نه تنها فراخوان ترامپ را از میلیونها دالر
ل بـ ــردن موفقیتهای مالی ترامپ،
محروم کرد بلکه باعث شـ ــد به کلینتون برای زیر سـ ــؤا 
فرصتی دسـ ــت دهد .سـ ــث کالرمن یکـ ــی از این دونفر ،طی مصاحبهای بـ ــا رویترز گفت که
انتخابـ ــش کلینتون اسـ ــت زیرا ریاس ـ ـتجمهوری ترامپ از روی تعقل و تفکـ ــر نخواهد بود.
اگرچه کالرمن خود را بهعنوان یک حامی مسـ ــتقل از احـ ــزاب معرفی کرده ،اما کمکهای
پیشـ ــین او به نامزدهای حزب جمهوریخواه مانند مارک روبیو ،جب بوش و کریس کریستی
بیانگـ ــر گرایشهای سیاس ـ ـیاش اسـ ــت .البته او مانند هـ ــر بیزینسمنـ ــی(از جمله ترامپ)
همیشه جایی سـ ــرمایهگذاری کرده که به بازگشت سرمایهاش اطمینان داشته .بهطوری که
به گزارش رویترز او در سال  2007به فراخوان کلینتون کمک کرده است.
حمایت کالرمن از کلینتون تنها یک روز پس از آن اعالم شد که مگ وایتمن ،دیگر میلیاردر
جمهوریخـ ــواه نیز اعالم کـ ــرد ،حامی کلینتون اسـ ــت و به ترامپ هشـ ــدار داد« ،با عوامفریبی
شـ ــخصیت ملی امریکا را خدش ـ ـهدار خواهد کرد ».او در بیانیهاش بـ ــه صراحت اعالم کرد به
کلینتـ ــون کمک مالی خواهـ ــد کرد و تالش میکند ،پشـ ــتوانه مالی فراخـ ــوان او را تقویت کند.
حمایت میلیاردرها با وجود همه منافعی که برای صاحبان کارزار انتخاباتی دارد ،دردسرهای
خاص خودش را هم دارد .بویژه برای دو کاندیدایی که گرایشهای پوپولیسـ ــتی دارند .ترامپ
سرسختانه در تالش است ،به کلینتون برچسب «حامی والاستریت و برخی منافع خاص» را
بزند و صف میلیاردرهایی که پشـ ــت او قرار گرفتهاند ،این ادعا را تقویت خواهد کرد .کلینتون
بنا به یک دلیل مشخص از حمایت جمهوریخواهان استقبال میکند :او با کمک آنها میتواند
از منافع افزایش کمکهای مالی به فراخوانش علیه ترامپ استفاده کند .کلینتون ماه جوالی
افشـ ــا کرد ،رقیبش تاکنون  64میلیـ ــون دالر خرج فراخوانش کـ ــرده و  80میلیون دالر دیگر به
حـ ــزب کمک کرده تـ ــا از او حمایت کند .ضمن آنکـ ــه هنگامی که برادران کـ ــوچ اعالم کردند،
از ترامـ ــپ حمایـ ــت نخواهند کرد ،پیروزی بزرگـ ــی برای کلینتون محفـ ــوظ ماند .خیال خوش
کلینتـ ــون از همراهی میلیاردرها با او ،جایی باعث نگرانیاش میشـ ــود که لیبرالها و حامیان
ی دادن
برنی سندرز که سرسختانه با والاستریت مخالفند ،او را در انتخابات تنها بگذارند و رأ 
بـ ــه او را مخالف آرمانهایشـ ــان بدانند .کلینتون اما برای جلب نظر این دو طیف گسـ ــترده ،از
الیزابت وارن کمک گرفته .وارن در مصاحبهای با بلومبرگ گفته چشمانداز ریاستجمهوری
ترامپ بسیار خطرناک است و جنگ هستهای که احتماالً جزو عواقب آن است ،صدمه زیادی
به اقتصاد کشـ ــور میزند .اگر سیاس ـ ـتهای کلینتون و مشاورش وارن نتیجه دهد و آرای مردم
به خاطر حمایتهای میلیاردرها از او از کفاش نرود ،برنده این مناقشه او خواهد بود که هم
پول میلیاردرها را به نفع خود استفاده کرده و هم آرای چپیها را کسب کرده است.
منابع:
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تعدادشان زیاد نیسـ ــت ،اما میلیونها دالری که تاکنون خرج فراخوان تبلیغاتی دونالد
ترامپ کردهاند ،کیفیت حضورشـ ــان را نشان میدهد .در تبلیغات سیاسی ،پول یکی از
مهمترین عناصر تعیینکننده است؛ و در سرمایهدا ریترین کشور جهان شاید مؤثرتر از
عناصری همچون جایگاه اجتماعی و مقبولیت؛ که اگر اینگونه نبود ،بعد از رسواییهای
پیدرپی دونالد ترامپ او با شانس ناچیزی که پیدا میکرد عطای ریاستجمهوری را به
لقایش میبخشید و بقیه عمرش را در پنتهاوس شیشهای «ترامپ تاور» به سر میبرد.
اما در فراخوان تبلیغاتی او شریانهای مالیاش به اندازهای پرخون هست که بتواند او را
از گزند حوادث در امان نگه دارد .در فراخوان ترامپ ،نه تنها منابع مالی به ثروت عظیم
شخصی او متصل است ،بلکه میلیاردرهای جمهوریخواهی هستند که کمکهای بزرگی
به این فراخوان مبذول میدارند .با وجود آنکه اعطاکنندگان فراخوان نمیتوانند مبلغی
بیشتر از دو هزار و هفتصد دالر به نامزدی کمک کنند ،اما راههای بسیاری برای دور زدن
این قانون وجود دارد .درحالی که به آخرین تالشهای نامزدهای ریاستجمهوری 2016
امریـ ــکا برای تصاحب صندلی قدرت نزدیک میشـ ــویم ،میلیاردرهـ ــای حامی ترامپ
پشـ ــتش قد علم کردهاند تا بتوانـ ــد با کنارزدن رقیب دموکراتش  4سـ ــال آتی را همراه با
خانواده پرجمعیتش در کاخ سـ ــفید سـ ــپری کند .به طوری که او تنها تا ماه فروردین 25
میلیـ ــون دالر از اعطاکنندگان پـ ــول گرفته که در این میان متخصصـ ــان امالک باالترین
جایگاه را دارند .با خواندن جدول زیر این میلیاردرها را بهتر بشناسید:

همه تریلیونرهای ترامپ

شلدون آدلسون

پیتر تیل

در انتخابات ریاســـتجمهوری ســـال
 98 ،2012میلیـــون دالر خـــرج کـــرد تا
اوباما بار دیگر روی صندلی کاخ سفید
ننشیند .اگرچه او به هدفش نرسید ،اما
 4سال بعد مصممتر از پیش بازگشت
تا جشن پیروزی حزب جمهوریخواه را
همراه با دونالد ترامپ در کاخ ســـفید
بگیرد .او که در ماه مه اعالم کرد نامزد
مورد حمایتش ترامپ است ،از طریق
«کمیتههای اقدام سیاسی» موسوم به
«ســـوپر پکس» ( )super PACSحدود
 ۱۰۰میلیـــون دالر به ســـتاد انتخاباتی
ترامـــپ کمک کـــرده اســـت .پولی که
در کنار هزینه رقابتهـــای انتخاباتی،
صـــرف تبلیغـــات منفی علیـــه رقبای
ترامپ شد.

یکـــی از ســـردمداران ســـیلیکونولی و
ثروتمندان جهان که 10درصد از سهام
فیسبوک را نیز در اختیار دارد ،تبدیل
به یکی از حامیان بزرگ ترامپ شـــده
اســـت .او کـــه ســـابقاً در ســـال  2012از
ران پـــال حمایـــت کـــرده و تابســـتان
گذشـــته دو میلیون دالر به ســـوپر پک
(کمیتههای سیاسی که با هدف تأثیر بر
انتخابات کمکهای مالی نامحدودی
از شـــرکتها ،اتحادیههـــا یـــا افـــراد
ثروتمنـــد دریافت میکنند) اهدا کرده،
ت ودلباز اســـت.
نشـــان داده کـــه دســـ 
اگرچه هنـــوز مدرکی از کمکهای او به
فراخوان ترامپ در دســـت نیست ،اما
دوستی این دو نشـــان میدهد که پای
مبلغ قابل توجهی در میان است.
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تیم همراه هیالری

کارل آیکان

ویلبور راس

آندرو بیل

دن بیلزریان

تیم کین

رابی موک

هما عابدین

جان پودستا

یکـ ــی دیگـ ــر از بزرگتریـ ــن میلیاردرهای
جهان که معتقد اسـ ــت ترامپ قادر است
عزت امریکا را باز گرداند ،کارل آیکان است.
این تاجـ ــر ترکتبار در مـ ــورد ترامپ گفته
است« :تنها کسی مثل ترامپ میتواند ما
را از این وضعیت اسـ ــفبار بیرون بکشـ ــد».
طی هفتههای نخست اعالم کاندیداتوری
ترامپ ،آیکان و همسرش بیش از 100هزار
دالر به فراخوان او کمک کردند.

ثـــروت افســـانهای راس از طریـــق
ســـرمایهگذاری روی شـــرکتهای
ورشکســـته و شکســـتخورده بهدست
آمـــد ه اســـت .شـــاید او بهتـــر از هرکس
دیگـــری بداند ،چطـــور نمـــودار نزولی
را برعکـــس کنـــد .او در ســـری گذشـــته
انتخابـــات ریاســـتجمهوری به میت
رامنی نامزد جمهوریخواه25 ،هزار دالر
کمک کرده بود.

بانکـــدار و تاجر بـــزرگ امریکایی که عالقه
زیادی به سرمایهگذاری و قمار دارد ،بختش
را روی دوســـت دیرینـــهاش امتحـــان کرد.
فراخـــوان تبلیغاتی ترامپ هـــم در عوض
پولهایی که بیل خرجش کرده ،قدرشناسی
نشان داده و طی بیانیهای او را «بزرگترین
و موفقترین ســـرمایهگذار کشـــور» نامیده
اســـت .وی حـــدود 500هـــزاردالر پـــول به
فراخوان ترامپ برده است.

سـ ــرمایهگذاری را از پـ ــدرش پائـ ــول
بیلزریـ ــان آموخته و ظرف مدت کوتاهی
توانسته شهرت و ثروت زیادی برای خود
دس ـ ـتوپا کند .او که یکی از مشهورترین
قماربـ ــازان جهـ ــان اسـ ــت ،اعـ ــام کرده
بـ ــود در سـ ــال  2016کاندیـ ــدای ریاسـ ــت
جمهـ ــوری خواهد شـ ــد ،امـ ــا از ایـ ــن کار
منصرف شـ ــد و در عوض بـ ــه حمایت از
ترامپ روی آورد.

سـ ــناتور ایالت ویرجینیا و فرماندار سابق
ویرجینیا که  58سال سـ ــن دارد ،در سال
 ۲۰۰۶با کسب  ٪۵۱آرا در برابر  ٪۴۶رقیب
جمهوریخواهش ،به فرمانداری ویرجینیا
برگزیـ ــده شـ ــد و تـ ــا  ۲۰۱۰در این سـ ــمت
فعالیت کرد .کین در سال  2009از جمله
گزینههـ ــای احتمالـ ــی معاونـ ــت بـ ــاراک
اوبامـ ــا ،رئیس جمهوری امریـ ــکا بود و در
حال حاضر نیز معاون اول هیالری است.

مدیر ســـتاد انتخاباتی هیـــاری متولد
شهر شارون از ایالت ورمنت امریکاست.
خانم کلینتـ ــون اولین بار سـ ــال  2007به
او اعتمـ ــاد کـ ــرد و وی را به عنـ ــوان مدیر
ستاد انتخاباتی اش در مرحله مقدماتی
انتخابـ ــات  2008امریـ ــکا انتخـ ــاب کرد.
هیالری هرچنـ ــد در آن انتخابات مقابل
اوباما شکست خورد اما اکنون بار دیگر به
موک اعتماد کرده است.

دســـتیار کنونـــی و یـــار و همـــکار قدیمی
هیـــاری در زمـــان فعالیـــت کلینتون به
عنـــوان وزیر ســـابق امور خارجـــه آمریکا
معاون رئیس دفتر وی بود .او مســـلمان
اســـت و عالوه بر زبان انگلیسی ،بر عربی
و اردو نیز تســـلط دارد .عابدین در ســـال
 ۲۰۱۰بـــا آنتونـــی وینـــر ،نماینـــده وقـــت
نهم نیویورک در مجلس
حوزه انتخابیـــه ِ
نمایندگان امریکا ازدواج کرد.

رئیـ ــس سـ ــتاد انتخاباتی هیـ ــاری از مادری
یونانـ ــی – امریکایـ ــی و پـ ــدری ایتالیایـ ــی –
امریکایـ ــی متولد و در شـ ــیکاگو بزرگ شـ ــد.
یک مـ ــاه پیـ ــش ویکیلیکـ ــس مجموعهای
از ایمیلهـ ــای وی منتشـ ــر کـ ــرد کـ ــه حـ ــاوی
اطالعاتی محرمانه از سخنرانیهای هیالری
و  ...بود .پودسـ ــتا روسـ ــیه را متهـ ــم کرد که با
هک ایمیلهایش اطالعاتی دستکاری شده
را به ویکیلیکس داده است.

مایک تایسون

سیلوستر استالونه

بروس ویلیس

رابرت کیوساکی

جنیفر پالمیری

بیل کلینتون

چلسی کلینتون

کن ساالزار

قهرمـ ــان بوکـ ــس جهـ ــان نیـ ــز دربـ ــاره
انتخابـ ــات ریاس ـ ـتجمهوری سـ ــکوت
نکرده و موضعش را اینگونه اعالم کرده
است« :بگذارید او رئیس جمهوری شود.
بگذارید امریکای دیگری را تجربه کنیم.
امریکایی که تجارت واقعی و درسـ ــت را
تجربه کند .جایی که رنگ پوسـ ــت مهم
نباشـ ــد و هر کسـ ــی که شایسـ ــته کار بود،
براحتی کار بیابد».

اسـ ــتالونه یـ ــک جمهوریخـ ــواه دو آتشـ ــه
است .او تقریباً در هرجا و هر رویدادی که
بتواند کمکی به جمهوریخواهان داشته
باشـ ــد ،دریـ ــغ نمیکنـ ــد .بارها اقـ ــدام به
جمعآوری اعانه و سخنرانی به نفع حزب
جمهوریخواه کـ ــرده اسـ ــت .او خاطرات
بسـ ــیاری بـ ــا ترامـ ــپ دارد و او را یک مرد
فوقالعاده میداند کـ ــه همچون آرنولد
شوآرتزنگر امثالشان بسیار کم است.

این ستاره هالیوودی که هم در فیلمهای
اکشـ ــن و هـ ــم فیلمهـ ــای درام خـ ــوش
درخشیده است ،جزو کسانی است که علناً
از ترامپ حمایت کرده و به همین خاطر
مورد انتقاد برخی محافل رسانهای امریکا
قرار گرفته است .اوج اعتراضات علیه وی
در شوی تلویزیونی «جیمی فالون» بود که
با پوشش و کاله و موهای ترامپ در برنامه
حاضر شد و از او دفاع کرد.

رفیـ ــق دیرینـ ــه ترامپ دربـ ــارهاش گفته:
«وقتـ ــی مناظرههـ ــا را تماشـ ــا میکردم،
بـ ــا خـ ــودم میگفتـ ــم کـ ــدام یـ ــک از این
نامزدهـ ــای انتخاباتـ ــی توانایـ ــی پـ ــول
در آوردن را دارد؟ پـ ــس از مدتـ ــی متوجه
شـ ــدم که همه آنها فقـ ــط توانایی خوب
خرج کـ ــردن را دارند مگر یـ ــک نفر؛ و آن
هـ ــم ترامپ بود .من بـ ــه او رأی میدهم
چون شایسته پول در آوردن است».

مدیـــر روابـــط عمومـــی هیـــاری در
کارنامه خود سمت هایی نظیر دستیار
ویـــژه لئـــون پانـــه تـــا و معـــاون مدیر
برنامههای بیل کلینتون را دارد و زمانی
نیـــز مدیر روابـــط عمومی کاخ ســـفید
بودهاســـت .در ایمیلهایی کـــه از جان
پودستا منتشر شـــد ،نام او نیز مشاهده
میشود .اما خود او این اطالعات را رد
میکند.

شـ ــوهر هیالری که بین سـ ــالهای  1993تا
 2001رئیس جمهـ ــوری امریکا بـ ــود .دوره
دوم ریاستجمهوری بیل کلینتون بیشتر
تحت تأثیر رسوایی جنسـ ــی اش بود .او در
حالی کاخ سـ ــفید را ترک میکرد که مردم
اخالق و رفتار وی را زیر سـ ــؤال برده بودند.
هر چند ،وی رضایت ۶۵درصد را به دست
آورده بود که باالترین میزان در بین رؤسای
جمهوربعدازجنگجهانیدومبود.

دختر هیالری و عضو هیأت مدیره بنیاد
کلینتـ ــون او تنهـ ــا فرزنـ ــد بیـ ــل و هیالری
کلینتون است و هنگامی که بیل در سال
 ،۱۹۹۳به عنوان رئیس جمهوری امریکا
وارد کاخ سفید شـ ــد ،چلسی تنها دوازده
سال داشـ ــت و از آن موقع تا کنون مردم
امریکا کوچکترین حرکات او را تحت نظر
داشـ ــته و مطالب دربـ ــاره او را با عالقه در
رسانههادنبالمیکنند.

رئیس تیم تدارکات و حمل و نقل ستاد
انتخاباتی هیالری ،وزیر کشـ ــور سـ ــابق و
سـ ــناتور ایالت کلرادو که اسپانیایی تبار
اسـ ــت ،بین سـ ــال هـ ــای  2009تـ ــا 2013
در دولـ ــت اوباما وزیر کشـ ــور بـ ــود و بین
سـ ــالهای  2005تـ ــا  2009نیـ ــز سـ ــناتور
ایالت کلورادو .کن سـ ــاالزار قبل از اینکه
سـ ــناتور کلورادو شـ ــود ،بین سـ ــال های
 1999تا  2005دادستان کل کلورادو بود.

پر بازتابترین سخنان ترامپ

پر بازتابترین سخنان هیالری

مـ ــن دونالد جی ترامپ خواسـ ــتار ممنوعیت کامـ ــل ورود مسـ ــلمانان به امریکا
هستم ...بر اساس تحقیقات مؤسسه پیو و دیگر مؤسسات نظرسنجی ،در بخشهای
بزرگی از جوامع مسلمان تنفر شدیدی نسبت به امریکاییها وجود دارد.
من میتوانم وسط خیابان پنجم بایستم و به مردم شلیک کنم و رأی دهندگانم
را از دست ندهم (اظهارات ترامپ در یکی از سخنرانیهایش در ایالت ایووا در حالی
که انگشتش را به نشانه شلیک به سمت حاضران گرفته)
بـ ــه حامیانم و به همه کسـ ــانی که به من رأی خواهنـ ــد داد و به همه مردم امریکا
قول میدهم ،اگر پیروز انتخابات من بودم نتیجه انتخابات را تمام و کمال بپذیرم.
(ترامپ در مناظره آخرش در این باره گفته بود ،االن پاسـ ــخ نمیدهد .او پیشتر نیز
گفته بود نتیجه انتخابات هرچه باشد نمیپذیرد)

من یک دیوار بزرگ خواهم ســـاخت و باورکنید هیچکس نمیتواند بهتر از من دیوار
بسازد .من این دیوارها را با هزینه بسیار کم خواهم ساخت .یک دیوار بسیار بسیار بزرگ
در مرزهای جنوبی مان و مکزیک را وادار میکنم هزینه ساخت این دیوار را بپردازد.
وقتی مکزیک مردمش را به امریکا میفرستد بهترینهایش را نمیفرستد آنهایی
را میفرسـ ــتد که مشکالت بسیاری دارند و آنها مشکالتشان را به کشور ما میآورند.
آنها مواد مخدر و جرم را با خود میآورند ،آنها متجاوزان جنسی هستند.
نیویورک برف میبارد و همه جا در حال یخ زدن است؛ آیا ما به گرم شدن زمین
نیاز داریم؟
آی کیو من یکی از باالترین آی کیوهاست و همه شما این را میدانید .لطفاً خیلی
احساس حماقت یا ناامنی نکنید این مشکل شما نیست.

اگر یک کشـ ــور حقوق اقلیتها و حقوق بشـ ــر شـ ــامل حقوق زنان را به رسـ ــمیت
نشناسد به ثبات و کامیابی دست نخواهد یافت.
کشـ ــورهایی که تروریست پرور هستند یا روی تروریستها سرمایهگذاری میکنند
بهایش را میپردازند.
بچههایـ ــی کـ ــه امروز دارنـ ــد در امریکا رشـ ــد میکنند ،مطمئن خواهند شـ ــد یک
آفریقایی  -امریکایی یا یک زن میتواند رئیس جمهوری امریکا شود.
در کاخ سفید رسم بود اگر جایی بسیار خطرناک ،بسیار کوچک و بسیار فقیرنشین
بود ،بانوی اول را به آنجا میفرستادند.
تا زمانی که افرادی هستند که میخواهند به نام مذهب و به نام خدا خون بریزند
و جان مردم بیگناه را بگیرند ،دنیا هرگز صلح واقعی و پایدار را نخواهد شناخت.

حقوق بشـ ــر یعنی حقوق زنان و حقوق زنان یعنی حقوق بشـ ــر .بیایید فراموش
نکنیم در میان آن حقوق حق آزادانه صحبت کردن و حق شنیده شدن هم هست.
زنان بسیار زیادی در بسیاری از کشورها یک زبان مشترک دارند؛ زبان سکوت.
من معتقد نیستم ما باید بار دیگر 100هزار نیروی نظامی به میدانهای جنگ خاورمیانه
بفرستیم .اگر ما چیزی درباره 15سال جنگ در عراق و افغانستان آموخته باشیم ،این است
که مردم محلی و کشورها خودشان باید امنیت جوامعشان را تأمین کنند.
مـ ــردی که میتوانی با یک توئیت به دامش بیندازی (ترامپ) مردی نیسـ ــت که
بتوانی با اطمینان سالحهای هستهای دراختیارش بگذاری.
من تشریح این مسأله که او [ترامپ] به رهبران خودکامه گرایش دارد را بر عهده
روانپزشکانمیگذارم.

