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Số 81 - Các tổng thống Mỹ :

Những tổng thống Mỹ chỉ có 1 nhiệm kỳ
*
Khi một tổng thống đương nhiệm quyết định tái tranh cử, ông có rất nhiều lợi thế so với đối thủ. Đầu tiên, ông đã sở
hữu bộ thành tích về quản lý nền kinh tế so với những chính sách và lời hứa hẹn của ứng viên đảng khác.
Kế đến, ông được bảo chứng về mức độ phủ sóng hình ảnh toàn quốc, và có một lực lượng cử tri ủng hộ vững chắc,
so với một đối thủ kém tiếng hơn với người dân cả nước.
Do vậy, báo Washington Post cho rằng khái niệm "tổng thống một nhiệm kỳ" chỉ nên dùng cho những tổng thống
được người dân bầu ra từ đầu, sau đó quyết định tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng thất bại.
Như vậy, các "tổng thống kế vị" không nên được tính vào nhóm này. Đó là các ông John Tyler (nhậm chức sau cái
chết của Tổng thống William Henry Harrison) hoặc Lyndon B. Johnson (nhậm chức sau khi ông Kennedy bị ám sát,
và sau này từ chối tái tranh cử vào năm 1968).
Ba tổng thống khác gồm James K. Polk, James Buchanan và Rutherford B. Hayes đã hứa, và giữ lời về việc chỉ giữ
chức đúng một nhiệm kỳ.
1. John Adams, tổng thống thứ 2, nhiệm kỳ 17971801
Ông Adams là người đầu tiên thất bại
trong cuộc đua tái tranh cử. Ông được
công nhận là một trong những công thần
khai quốc, nhưng nhiệm kỳ tổng thống của
ông không suôn sẻ vì những xung đột với Bộ
trưởng Tài chính Alexander Hamilton, Phó
tổng thống Thomas Jefferson, cùng nhóm
nông dân nói tiếng Đức và Pháp ở vùng
nông thôn.
Trong cuộc bầu cử năm 1800, ông chỉ đứng
hạng 3, xếp sau ông Jefferson và Aaron
Burr.
Tiểu sử của ông Adams sau này giải thích
thất bại vì "đảng Cộng hòa vô cùng đoàn kết và hiệu quả trong chiến dịch năm 1800, còn đảng Liên bang thì
bị chia rẽ sâu sắc", theo USA Today.
2. John Quincy Adams, tổng thống thứ 6, nhiệm kỳ 1825-1829
Kể từ sau cuộc bầu cử 1800, nước Mỹ không có tổng thống
nào thất bại khi tái tranh cử, cho đến nhiệm kỳ của ông John
Quincy Adams - con trai của ông John Adams.
Ông Adams "con" có nền tảng vô cùng bài bản để trở thành
ông chủ Nhà Trắng: từng là thượng nghị sĩ,nhà ngoại giao,
Bộ trưởng ngoại giao.
.
Cuộc đua tổng thống năm 1824 chứng kiến sự giằng co giữa 4
ứng viên. Người giành được nhiều phiếu đại cử tri nhất là ông
Andrew Jackson (99 phiếu), kế đến là Adams "con" (84
phiếu), William H. Crawford (41 phiếu), rồi Chủ tịch Hạ viện
thời điểm đó là Henry Clay (37 phiếu).
Do không ứng viên nào giành được quá bán (ở thời điểm đó là 261 phiếu đại cử tri) nên cục diện cuộc đua được đưa
ra Hạ viện phân xử. Nguyên tắc bình bầu ở Hạ viện là mỗi bang được tính là một phiếu bầu, bất kể số lượng nghị sĩ
của bang đó. Ứng viên giành được quá nửa phiếu bầu của 24 bang sẽ thắng.

2
Lúc này, ông Adams liên kết với Clay vì sức ảnh hưởng của ông này trong quốc hội. Tuy từng là đối thủ, hai người có
chung tầm nhìn để phát triển đất nước. Ông Clay thậm chí còn rất chán ghét ông Jackson nên ra sức vận động hỗ trợ
cho ông Adams.
Kết quả là ông Adams giành được 13 trên 24 phiếu trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt tại Hạ viện. Chiến thắng này khiến
nhà Adams trở thành cặp bố - con tổng thống đầu tiên của Mỹ, cho đến thời nhà Bush ở thế kỷ 20.
Về sau, liên minh Adams - Clay bị ông Jackson lên án là "cuộc mặc cả tham nhũng", cho rằng Clay ủng hộ ông
Adams vì được hứa hẹn chức vụ ngoại trưởng.
Trong cuộc bầu cử năm 1828, ông Jackson quyết chí phục thù và giành chiến thắng đáng kể khi thắng ở 15 bang,
giành được 56,4% phiếu phổ thông và 178 phiếu đại cử tri. Còn vị tổng thống thứ 6 chỉ thắng ở 9 bang, được 43,6%
phiếu phổ thông và 83 phiếu đại cử tri.
3. Martin Van Buren, tổng thống thứ 8, nhiệm kỳ 1837-1841
Ông Van Buren là một thân tín trung thành của Tổng
thống Jackson trong suốt 8 năm nhiệm kỳ. Chức vụ đầu
tiên mà ông đảm nhiệm trong nội các là ngoại trưởng,
rồi đến phó tổng thống. Do vậy, nhiều người dễ dàng
tán đồng Van Buren là lựa chọn hiển nhiên để kế
nhiệm ông Jackson.
Điều không may cho ông là nền kinh tế nhanh chóng đi
xuống chỉ vài tháng sau khi ông nhậm chức. Hàng trăm
công ty và ngân hàng phải đóng cửa. Điều này được
nhìn nhận về sau là do lỗi của ông Jackson nhiều hơn.
Tuy nhiên, nỗ lực cứu vãn tình hình của ông Van
Buren lại khiến sự việc tồi tệ hơn khi kéo dài giai đoạn
suy thoái.
Bốn năm sau, ông bị đánh bại bởi William Henry Harriscon. Về sau, ông là một trong những người ủng hộ bãi bỏ
việc sở hữu nô lệ, và tán thành các lập trường của ông Abraham Lincoln trong Nội chiến Mỹ.
4. Franklin Pierce, tổng thống thứ 14, nhiệm kỳ 1853-1857
Người xếp hạng 3 trong danh sách "10 tổng thống tồi nhất" của US
Newsvốn là con trai của ông Benjamin Pierce, một anh hùng trong Cách
mạng Mỹ và là thống đốc hai nhiệm kỳ ở New Hampshire.
Ông Pierce gia nhập chính trường rất sớm. Ở tuổi 24, ông được bầu vào Hạ
viện tiểu bang, và trở thành lãnh đạo ở đây chỉ sau 2 năm. Sau đó ông tiếp
tục đắc cử vào Hạ viện liên bang, rồi Thượng viện.
Năm 1852, ông được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, không
chỉ nhờ vào năng lực của ông mà còn là khả năng đoàn kết nội bộ đảng. Ông
đắc cử và giành được hơn 50% phiếu bầu phổ thông.
Nhiệm kỳ của ông bị phủ bóng bởi làn sóng đấu tranh đòi bãi nô. Pierce
được xem là có góc tiếp cận với vấn đề nô lệ theo hình thức sở hữu hơn là
đạo đức.
Đạo luật Kansas - Nebraska mà ông ký vào năm 1854 càng khiến những
người theo phong trào bãi nô ở miền Bắc phẫn nộ, từ đó dẫn đến hình thành
đảng mới là đảng Cộng hòa.
Do ông Pierce không thể giải quyết được sự hỗn loạn ở Kansas khiến ông bị
phản đối trong nội bộ đảng Dân chủ. Sau đó, họ quyết định chọn người khác
thay ông để ra ứng cử trong cuộc đua năm 1856.
US News bình luận rằng "ám ảnh muốn mở rộng lãnh thổ của Pierce, để từ đó bổ sung thêm vào những bang có chiếm
hữu nô lệ, đặt nền móng cho Nội chiến Mỹ".
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5. Benjamin Harrison, tổng thống thứ 23, nhiệm kỳ 1889-1893
Ông Harrison là một trong số ít tổng thống bị thua về số phiếu phổ thông nhưng chiến
thắng nhờ phiếu đại cử tri. Ông đã đánh bại đương kim tổng thống khi đó là ông Grover
Cleveland, để rồi lại bị bại trước ông Cleveland trong 4 năm sau.
Nói cách khác, ông Harrison là tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ có người tiền
nhiệm và kế nhiệm đều là một người.
Nhiệm kỳ của ông bị phủ bóng bởi những tranh cãi về chính sách thuế.

6. William Howard Taft, tổng thống thứ 27, nhiệm kỳ 1909-1912
Cũng như ông Van Buren, ông Taft được xem là lựa chọn hiển nhiên để kế nhiệm ông
Teddy Roosevelt - một trong
những tổng thống được yêu
mến nhất.
Taft là một nhà quản lý xuất
chúng. Nhưng càng về sau,
ông càng đụng độ gay gắt với
những người có tư tưởng tiến bộ trong đảng Cộng hòa.
Năm 1912, khi đảng Cộng hòa quyết định tiếp tục đề cử ông Taft để tranh cử tổng
thống, thì chính ông Roosevelt rời đi để thành lập một đảng mới, gọi là đảng Tiến bộ,
để ra tranh cử đối đầu với ông Taft.
Cả hai người đều thua cuộc. Sự chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa giúp ứng viên đảng Dân chủ Woodrow Wilson chiến
thắng.
Sau này ông Taft trở thành chánh án Tòa án Tối cao. Ông dường như hài lòng với vị trí này hơn. Trong tiểu sử của
mình trên Nhà Trắng, ông viết "tôi hầu như không nhớ mình từng là tổng thống".
7. Herbert Hoover, tổng thống thứ 31, nhiệm kỳ 1929-1933
Ông Hoovert luôn có tên trong các danh sách về
"những tổng thống tồi". Thị trường chứng khoán rớt
điểm thê thảm chỉ 7 tháng trong năm đầu nhiệm kỳ của
ông, đánh dấu sự mở đầu của cuộc Đại Suy thoái.
Cũng như ông Van Buren, ông Hoover phải gánh chịu
hậu quả của chính quyền tiền nhiệm để lại. Tuy nhiên,
chính cách ứng phó không hiệu quả của ông khiến tình
hình tồi tệ hơn.
Cho đến khi ông phải rời khỏi Nhà Trắng, hàng triệu
người trở nên vô gia cư do kinh tế sụp đổ. Họ phải sống
trong những khu dân cư tồi tàn gọi là "Hoovervilles".
"Hoover trở thành 'vật tế thần' cho cuộc Đại suy thoái, và bị đánh bại nặng nề trong cuộc đua năm 1932", trang tiểu sử
về ông trên website Nhà Trắng viết.
8. Jimmy Carter, tổng thống thứ 39, nhiệm kỳ 1977-1981
Dù chỉ giữ chức một nhiệm kỳ, ông Jimmy Carter là tổng thống có
thời gian "hậu Nhà Trắng" lâu nhất (39 năm) và hoạt động tích cực
nhất. Ở tuổi 96, ông Carter cũng là tổng thống Mỹ còn sống cao tuổi
nhất. Nhiệm kỳ của ông bị phủ bóng bởi các vấn đề kinh tế và khủng
hoảng bắt cóc con tin ở Iran. Vào ngày ông Carter kết thúc nhiệm kỳ,
Iran trả tự do cho 52 con tin Mỹ.
Sau khi rời Nhà Trắng, ông tiếp tục cống hiến trong các vấn đề xóa
đói giảm nghèo, ngoại giao, và cải thiện nhân quyền. Ông thậm chí
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còn xuất bản tập thơ, đàm phán để giải cứu con tin ở Triều Tiên, và được trao tặng giải Nobel Hòa bình.
9. George H.W. Bush, tổng thống thứ 41, nhiệm kỳ 1989-1993
Ông Bush "cha" là người kế nhiệm của một tổng thống rất được yêu mến thời đó,
Ronald Reagan. Nhiệm kỳ của ông Bush chứng kiến những chấn động trên chính
trường quốc tế thời điểm đó như Bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết
thúc.
Nhờ một chiến thắng trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, tỷ lệ ủng hộ dành cho
ông Bush có lúc đến 89%.
Nhưng suy thoái kinh tế xảy ra chỉ một năm sau đó. Và ông Bush để mất Nhà Trắng
vào tay ông Bill Clinton.
Trang tiểu sử về ông Bush trên Nhà Trắng sau này giải thích nguyên nhân thất cử lần
2 là do sự giận dữ của người dân về tình hình kinh tế, gia tăng bạo lực ở các thành
phố, và thâm hụt chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng cao.
Ông Bush cũng tích cực hoạt động sau khi rời Nhà Trắng. Trước khi qua đời vào năm
2018, ông thường cùng các cựu tổng thống khác tham gia những hoạt động nhân đạo, như là cứu trợ nạn nhân sóng
thần.
*
Theo các chính trị gia nơi quán nhậu thì trong tương lai không xa lắm sẽ có thêm 1 vị nữa gia nhập “ Câu Lạc Bộ “
tổng thống 1 nhiệm kỳ của Hoa Kỳ cho đủ con số 10, chớ không hiện nay mới có 9…buồn thấy mồ !!!
10.- Trump 'nhập hội' tổng thống Mỹ 1 nhiệm kỳ ( 2017 – 2020 ):
Ông Trump luôn tự hào vì mình là lãnh đạo không điển hình, nhưng giờ đây, ông phải gia nhập hàng ngũ hiếm hoi
các tổng thống đương nhiệm Mỹ thất bại khi tái tranh cử.
Kể từ Thế chiến II, chỉ có hai tổng thống khác của Mỹ "sẩy chân" trên con đường tìm kiếm nhiệm kỳ hai: Jimmy
Carter và George H. W. Bush. Ông Carter bại trận trước Ronald Reagan, còn ông Bush để thua Bill Clinton.
Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump, sẽ sớm gia nhập "câu lạc bộ ít người" này.
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.
Trump đã tổ chức các cuộc mít tinh trên khắp đất nước trước
chuyên cơ Air Force One và phát biểu nhận đề cử của đảng Cộng
hòa từ Nhà Trắng. Những hành động của ông đã làm dấy lên cáo
buộc vi phạm Đạo luật Hatch, hạn chế việc sử dụng chính phủ liên
bang cho hoạt động chính trị.
"Việc các tổng thống đương nhiệm bị đánh bại là điều bất thường,
bởi họ có thể sử dụng vị thế nổi bật của mình để giành lợi thế, họ
có thể thay đổi luồng dư luận, nhưng lại không làm được điều đó",
Matt Dallek, nhà sử học chính trị tại Đại học George Washington,
cho biết.
"Họ có tất cả đặc quyền của Nhà Trắng - quyền hành pháp, Phòng Bầu dục, chuyên cơ Air Force One. Đó là những
biểu tượng mạnh mẽ mà họ có quyền sử dụng", ông nói.
Nhân vật Tổng thống Andrew Shepherd trong bộ phim "Tổng thống Mỹ" của đạo diễn Rob Reiner đã gọi Nhà Trắng
là "lợi thế sân nhà lớn nhất trong thế giới hiện đại".
Trump là tổng thống đầu tiên chưa từng giữ chức vụ dân cử hoặc vị trí lãnh đạo quân sự. Ông cũng là tổng thống
đầu tiên chưa bao giờ có mức tín nhiệm vượt 50% trong các cuộc thăm dò của Gallup và đã khiến đất nước chia rẽ
mạnh mẽ trong 4 năm cầm quyền. Ông bị nhiều người chỉ trích về cách xử lý Covid-19, phát ngôn gây tranh cãi và bê
bối cá nhân.
Ngược lại, George H. W. Bush từng có mức tín nhiệm gần 90% khi ông lãnh đạo Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất
vào năm 1991. Điều khác biệt là cả Bush và Carter đều thất bại trong việc thống nhất nội bộ đảng. Hai ông đối mặt
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với những thách thức chính từ cánh tả và cánh hữu trong các đảng của họ, khiến họ suy yếu khi tiến vào cuộc tổng
tuyển cử.
Trong khi đó, Trump gần như chiếm trọn sự ủng hộ của Cộng hòa. Cương lĩnh đảng năm 2020 chỉ nói rằng họ ủng hộ
chương trình nghị sự của ông.
Mặc dù thất cử ở vòng 2, Trump vẫn giữ được 1 sức mạnh ảnh hưởng với 1 số người đáng kể.

Lão Phan sưu tẩm

