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پاشنه آشیلهای
بانوی دموکراتها

کبری آکیش

 68ســال دارد 8 .ســال در کســوت بانوی اول کاخ ســفید در کنار بیل کلینتــون ،چهل و
دومیــن رئیس جمهــوری امریکا (بین ســالهای  1993تا  )2001به ایفای نقش سیاســی
پرداختــه و در دولــت باراک اوبامــا ،رئیس جمهــوری امریکا نیز بین ســالهای  2009تا
 2013وزیر خارجه بوده است .در عرصه سیاست آنقدر تجربه اندوخته که حاال بخواهد
نخســتین رئیس جمهوری زن امریکا شــود .هیالری کلینتون برای رسیدن به این هدف
از ســد تمام رقبای درون حزبی خود گذشته و در رقابتی دشــوار و تاریخی مقابل دونالد
ترامــپ ،رقیب جمهوری خــواه نیز عملکرد قابل قبولی داشــته ،طوری که بســیاری از
تحلیلگران سیاســی داخلی و خارجی و بســیاری از نظرســنجیها او را پیروز انتخابات
ریاســت جمهوری  8نوامبر امریکا میدانند .با وجود این ،پاشنه آشیلهای این زن که
البته کم هم نیستند ،میتوانند تمام رشتههای او را پنبه کنند.

جـــــــهـــــــان

ëëکابوس بیپایان ایمیل ها
ســالهای فعالیــت سیاســی هیالری
در دولــت اوبامــا در کســوت وزیر خارجه
امریــکا بــه یکــی از بزرگتریــن پاشــنه
آشیلهای وی تبدیل شد زیرا خانم وزیر
بیتوجه به مسائل امنیتی بین سالهای
 2009تا  2013از یک سرور شخصی برای
ایمیلهای کاری و شخصی خود استفاده
میکرد و این مسأله در طول رقابتهای
درون حزبــی و نهایــی انتخابــات بارها و
بارهــا از ســوی رقبای وی بــه عنوان یکی

از نقــاط ضعــف جــدی او معرفی شــد.
ی آی) نیز
پلیــس فــدرال امریــکا (اف بــ 
در طــول رقابتهــای انتخاباتــی دســت
کــم دو بــار بــه طور جــدی بــه تحقیقات
در زمینــه محتــوای ایمیلهــای خانــم
کلینتــون پرداخــت .در بــار نخســت کــه
تحقیقــات یک ســال به طــول انجامیده
بــود و خانــم کلینتــون بــرای توضیــح
دربــاره  3هــزار ایمیــل پــاک شــدهاش
حــدود  3ســاعت مــورد بازجویــی قــرار
گرفــت ،در مــاه جــوالی  2016اف بیآی

اعــام کــرد ،خانــم کلینتــون با اســتفاده
از ســرور شــخصی در حفــظ اطالعــات
طبقهبنــدی شــده و محرمانــه بیدقتــی
کرده اســت اما تحت پیگرد قضایی قرار
ی آی
نمیگیرد .ایــن تصمیمگیری اف ب 
تا حدودی از فشــارها بر هیالری کاســت
اما درست  11روز مانده به انتخابات ،اف
ی آی بار دیگر اعالم کرد به ایمیلهای
بــ 
جدیدی دست یافته که میتواند پرونده
ایمیلهای گمشــده خانم کلینتون را بار
دیگر به جریان بینــدازد .اگر چه هیالری
ایــن بــار هــم تــاش کــرد ظاهــر آرام و
قدرتمند خود را حفظ کند و خود را نبازد
اما چنین اتفاقی بــار دیگر به او یادآوری
کرد کــه کابــوس ایمیلها هرگــز او را رها
نخواهد کرد.
ëëبنغــازی؛ آتشــی در کارنامــه سیاســی
کلینتون
در  11سپتامبر  ،2012حمله تروریستی
بــه ســفارت امریــکا در بنغــازی ،دومین
شــهر بزرگ لیبی و کشته شدن کریستوفر
اســتیونز ،ســفیر امریکا،شــان اســمیت،
مســئول مدیریــت اطالعــات ســرویس
خارجی و دو پیمانکار ســازمان اطالعات
امریکا (ســیا) در این حادثــه ،ناگوارترین
اتفاقــی بود کــه در دوره تصــدی هیالری
بر وزارت خارجه امریکا رخ داد و کارنامه
سیاســی او را مخــدوش کــرد .رقبــای
انتخاباتی خانم کلینتون نیز از این مسأله
بــرای ضربــه زدن به وجهه وی اســتفاده
کردنــد و ترامــپ کســی بود که بیشــترین
بهرهبــرداری سیاســی را از ایــن نقطــه
ضعف هیالری کــرد .ترامپ در همایش
ملــی جمهوریخواهــان کــه مراســمی
 4روزه بــود و در روز آخــر نهایــی شــدن
کاندیداتــوریاش رســماً اعــام میشــد،
مــادر یکــی از قربانیان بنغــازی را دعوت
کرده بود تا پشــت تریبون برود و هیالری
را مقصر کشــته شــدن فرزنــدش بداند و
افــکار عمومــی را تحــت تأثیر قــرار دهد.
در مناظرههــای انتخاباتــی نیــز ترامپ از
ایــن ترفند اســتفاده کرد.در ماه آگوســت
 2016نیز والدین دو تن از کشــته شــدگان
بنغازی رســماً از خانم کلینتون شــکایت
کردنــد .آنهــا معتقدنــد اســتفاده خانــم
کلینتون از ایمیل شــخصیاش در دوران
تصدی وزارت خارجه در به خطر افتادن
جــان فرزندانشــان و نهایتاً کشــته شــدن
آنهــا دخیــل بوده اســت .آنهــا همچنین
خانــم کلینتــون را متهــم کردهانــد که در
گفتههایش به رسانهها درباره علل حمله
بــه بنغــازی ،فرزنــدان آنهــا را «بدنــام»
کرده است.
ëëحال هیالری واقعاً خوب است؟
یکــی دیگر از مســائلی که بــه چالش
جدی خانم کلینتون تبدیل شــده ،ثابت
کردن این مســأله است که حالش خوب
اســت .اگر چه تقریباً تمــام مردم امریکا

اگرچه هیالری
و اعضای ستاد
انتخاباتیاش تمام
ادعاها مبنی بر
بیمار بودن وی را رد
میکنند و غش کردن
او مقابل دوربینها
را به فشار کاری
باال ،استرسهای
تهای
رقاب 
انتخاباتی ،ذات الریه
و ...نسبت دادهاند،
اما این مسأله به یکی
از پاشنه آشیلهای
خانم کلینتون تبدیل
شده و بسیاری از
رسان ههای امریکایی
با فهرست کردن
یهای گوناگون
بیمار 
برای وی و حتی این
ادعا که هیالری زیاد
زنده نخواهد ماند،
افکار عمومی امریکا
را تحت تأثیر قرار
داد هاند

میداننــد کــه هیــاری ســابقه بیمــاری
ضایعــه مغــزی داشــته و بهبــود یافتــه
اســت امــا زمانــی که خانــم کلینتــون در
مراســم گرامیداشــت حادثه 11ســپتامبر
مقابــل دوربینهــای فیلمبــرداری غش
کــرد ،نگرانیهــا دربــاره جــدی بــودن
بیمــاری وی بــاال گرفــت و ایــن ســؤال
مطرح شــد کــه آیا خانــم کلینتــون توان
جســمانی الزم بــرای قبــول مســئولیت
سنگین ریاست جمهوری را دارد؟ رقیب
جمهوریخواه هیالری نیز که پیش از این
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بارهــا توان جســمی او را زیر ســؤال برده
بود ،پس از حادثه غش کردن هیالری با
صدایی بلندتر ،از تمــام تریبونها فریاد
زد کــه هیالری بیمار اســت و باید پرونده
پزشــکیاش را منتشــر کند .ترامپ حتی
پــا را از ایــن هم فراتــر گذاشــت و پس از
دومیــن مناظــره انتخاباتــی اعــام کرد،
هیالری باید آزمایش دوپینگ بدهد زیرا
برای اینکه بتواند توان شرکت در مناظره
یا میتینگهای تبلیغاتی را داشته باشد،
از مواد انرژی زا استفاده میکند.
اگرچــه هیــاری و اعضــای ســتاد
انتخاباتــیاش تمــام ادعاهــا مبنــی بــر
بیمــار بــودن وی را رد میکننــد و غــش
کــردن او مقابــل دوربینهــا را بــه فشــار
کاری بــاال ،اســترسهای رقابتهــای
انتخاباتی ،ذاتالریه و ...نسبت دادهاند،
اما این مسأله به یکی از پاشنه آشیلهای
خانم کلینتون تبدیل شــده و بســیاری از
رســانههای امریکایــی با فهرســت کردن
بیماریهــای گوناگــون بــرای وی و حتی
ایــن ادعا که هیــاری زیاد زنــده نخواهد
ماند ،افکار عمومی امریکا را تحت تأثیر
قرار دادهاند.
ëëبنیــادی کــه بنیان نامــزد دموکــرات را
میلرزاند
در ســال  1997زمانــی کــه بیــل
کلینتــون ،رئیس جمهــوری وقت امریکا
بنیــاد کلینتــون را بــا هــدف باالبــردن
امنیت بهداشــتی ،تــوان مالی و خدمات
شــهروندی بــرای مــردم سراســر جهان،
در مقابلــه بــا چالشهــای متقابــل
جهانــی راهانــدازی کــرد ،شــاید هرگــز
فکــرش را نمیکــرد ایــن بنیاد به پاشــنه
آشــیل خانــواده کلینتــون تبدیــل شــود.
ک تایمز اخیراً با انتشــار
روزنامــه نیویــور 
جدیدترین افشاگری ویکیلیکس درباره
هیالری ،در گزارشــی نوشــت :کمکهای
مالی که ســالها بــه بنیاد کلینتون شــده
اســت بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری
امریکا تأثیر منفی میگذارد.
ایــن روزنامــه در ادامــه گــزارش خود
آورد :هیــاری ســالهای گذشــته بارهــا
از تصمیــم خــود بــرای حضــور در کارزار
انتخاباتــی امریــکا ســخن گفته بــود و در
حالــی کــه بر نامــزدی انتخابات ریاســت
جمهــوری تأکیــد داشــت ،همچنــان بــه
دریافــت کمکهــای مالــی کالن به بنیاد
«کلینتــون» و حتــی دریافــت هدایــای
ارزشمند از جانب اعطاکنندگان خارجی
ادامه مــیداد .اکنــون ایــن نگرانی وجود
دارد کــه اگــر هیــاری پیــروز انتخابــات
ریاست جمهوری شود ،این اعطاکنندگان
مالی چه تأثیری بر آینده سیاســی امریکا
خواهند گذاشت .در بخشی از ایمیلهای
هک شــده به وســیله ویکیلیکــس که در
اختیــار رســانههای امریکایــی قــرار داده
شــده ،نگرانــی مشــاوران کلینتــون بابت
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دریافت کمکهای مالی از اعطاکنندگان
خارجــی مشــهود اســت .در ایمیلهــای
هــک شــده بــه چنــد مــورد از دریافــت
کمکهای کالن خارجــی به بنیاد خیریه
کلینتــون اشــاره شــده اســت .بــه عنــوان
نمونــه در یکــی از ایمیلهــا ،هیــاری
پذیرفتــه بود بــه دعوت پادشــاه مراکش
پاســخ مثبت دهد و با ســفر به این کشور
در مراســمی دولتی شــرکت کند .پادشاه
مراکش نیز کمک مالی  12میلیون دالری
را بــرای بنیاد کلینتــون درنظر گرفته بود.
«ویکتــور پینچــاک» ،تاجــر بــزرگ فوالد
در اوکرایــن نیــز مــارس  2015بیــش از
 10میلیــون دالر بــه بنیــاد کلینتون کمک
مالــی کرد و کمــی پس از آن درخواســت
مالقــات بــا هیــاری را مطرح کــرد .پس
از افشــاگریهای ویکــی لیکــس دربــاره
بنیــاد کلینتــون ،ترامپ از دادســتان ویژه
خواســت تا فوراً در خصــوص کمکهای
مالی بینالمللی به بنیاد خیریه کلینتون
و احتمــال تأثیر ایــن کمکها بر تصمیم
گیریهای هیــاری در دوران وزارت امور
خارجه او تحقیق کند.
ëëشوهر دردسرساز
بــه گفتــه بســیاری از تحلیلگــران
سیاســی امریــکا ،در انتخابــات ریاســت
جمهــوری 8نوامبــر رأی زنــان بســیار
تأثیرگــذار خواهــد بــود و از آنجــا کــه در
یــک ماه اخیر افشــا شــدن رســواییهای
اخالقــی ترامــپ ،شــانس او را در کســب
آرای زنــان تــا حــد زیــادی پاییــن آورده
اســت ،ایــن بــاور عمومی که هیــاری به
خاطــر زن بودنــش و بــه خاطــر داشــتن
رقیبــی ماننــد ترامــپ ،آرای اکثــر زنــان
امریکا را جــذب خواهد کرد ،وجود دارد.
این پیشبینیهــا و تحلیلها در صورتی
میتوانســت منطبق بــر واقعیت باشــد
کــه رســواییهای اخالقی بیــل کلینتون،
شــوهر هیالری از حافظــه تاریخی مردم
امریــکا کامــاً پاک شــده بــود .حتــی اگر
مــردم امریــکا هــم میخواســتند روابط
نامشــروع بیل کلینتــون را به فراموشــی
بســپارند ،ترامــپ در دفاع از خــود بارها
و بارهــا بیاخالقیهــای بیــل را به مردم
یــادآوری کرده اســت .ترامــپ و حامیان
او همچنیــن عملکــرد خانــم کلینتــون
برای ســرپوش گذاشتن بر رســواییهای
اخالقی شــوهرش را برای مــردم امریکا
بازخوانــی کردهاند و گفتهاند ،هیالری در
آن ســالها چگونه به جای خرده گرفتن
بــه شــوهرش ،بــه زنانــی کــه بــا او رابطه
داشــتند حمله کــرده و الفــاظ رکیکی در
توصیف آنهــا به کار برده بــود .بنابراین،
خانم کلینتــون نمیتواند آنگونه که باید
و شــاید از فرصــت طالیــی رســواییهای
اخالقــی ترامپ بــرای جــذب آرای زنان
اســتفاده کنــد زیرا پاشــنه آشــیلی به نام
«شوهر دردسرساز» دارد.

زبان بدن نامزدها

لبخند جذاب کلینتون ،اداهای عجیب ترامپ
باشد ممکن است اینگونه تعبیر شود که
حــرف زیادی بــرای گفتن نــدارد یا بیش
از انــدازه خشــک و جــدی اســت .خانــم
کلینتــون بخوبــی در تمــام ســخنرانیها
و مناظرههــا ایــن انــدازه را رعایــت کرد و
در عیــن حال که شــمرده شــمرده و آرام
ســخن میگفــت بخوبــی نشــان داد کــه
حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
یکی دیگر از بادی لنگوئیجهای بسیار
تأثیرگذار هیالری کــه او در حال صحبت
کردن بســیار زیاد از آن اســتفاده میکند،
بــاز کــردن انگشــتان دســت در دو طرف
بدن به طوری که کف دستش دیده شود،
است .این حرکت ،نشان دهنده صداقت
اســت بویــژه زمانــی کــه دســتها در دو
طرف بدن باشــد ،منطقــهای که «مارک
بــودن» از آن تحــت عنــوان «هواپیمــای
صداقت» یــاد میکند و میگوید ،نشــان
دهنــده آرام بــودن ،حرفــی بــرای گفتــن
داشــتن ،درســتکار بودن ،اعتبار داشتن و
صادق بودن اســت .ترامپ نیز در برخی
از ســخنرانیهایش حرکــت انگشــتان
دســت بــاز را نشــان میدهــد .اگــر شــما
دســتانتان را باالتر از ناحیه قفســه ســینه
نگــه داریــد بــه معنــای هیجانــات زیاد و
تأکید است.

ندا نظری

پروســه  2ســاله رقابتهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری  2016امریــکا کــه
بیشــباهت بــه یــک ماراتــن طوالنــی و
نفســگیر نبود تمام شــده و اکنون دونالد
ترامــپ ،نامــزد جمهوریخواهــان و
هیالری کلینتون ،نامــزد دموکراتها ،دو
شــانس اصلی این رقابتهــا بیصبرانه
منتظــر عصــر فــردا (عصــر سهشــنبه به
وقــت ایران) هســتند تــا امریکاییها پای

صندوقهــای رأی برونــد و نــام چهــل و
پنجمیــن رئیــس جمهــوری ایــن کشــور
مشــخص شــود .بســیاری از تحلیلگران،
رقابتهــای انتخاباتــی  2016امریــکا را
کثیفترین رقابتهــای انتخاباتی تاریخ
این کشــور میداننــد؛ رقابتهایــی که در
آن شــاهد حمــات لفظی بیســابقه دو
رقیــب دموکــرات و جمهوریخــواه علیــه
یکدیگــر ،نمایشهــای گاه و بیــگاه ویکی
لیکس ،افشــاگریهای تاریخی رسانهها،

جر و بحثهای توئیتری ساعت  3صبح
و ...بودیم.
در میان تمــام این رخدادها که بدون
شــک تا ســالها در خاطره نه تنها مردم
امریــکا بلکــه در خاطــره مــردم جهــان
تحلیلگران «بادی
میماند ،کارشناسان و
ِ
لنگوئیــج» (زبــان بــدن) نیــز در دو ســال
اخیر بســیار پرکار بودند و با تحلیل شیوه
اســتفاده ترامــپ و هیــاری از زبــان بدن
برای تأثیرگذاری بیشتر بر رأی دهندگان،

ابعاد پنهــان ســخنرانیها و مناظرههای
انتخاباتی را برای مردم شکافتند« .مارک
بودن» کارشــناس مشــهور تحلیــل زبان
بدن که شهرت بینالمللی دارد ،در طول
دو ســال رقابتهــای انتخاباتــی امریــکا،
زبــان بــدن هیــاری و ترامــپ را تحلیــل
کرده است که در ادامه میخوانید.
ëëلبخندهــای صمیمــی؛ بــرگ برنــده
هیالری
بــه عقیــده او ،شــاخصترین و

مشــهودترین زبان بدن هیالری کلینتون
لبخندهایــش اســت .وزیــر خارجــه
ســابق امریکا بســیار زیــاد لبخنــد میزد.
لبخندهای صمیمی که احساس نزدیک
بودن به مردم را در فضا متصاعد میکند
و ایــن ســیگنال را بــه مخاطبــان خــود
میدهد که هیالری فردی آرام و خونگرم
اســت که از در میان مردم بودن احساس
شادی و رضایت میکند.
نکتــه مهــم دیگــری کــه در طــول

رقابتهــای انتخاباتــی در هیــاری دیده
میشــود ،ایــن اســت کــه او شــتابزده و با
هیجــان صحبــت نمیکنــد بلکــه کامــاً
شــمرده شــمرده و بــا آرامــش حــرف
میزنــد .ایــن مســأله باعــث میشــود،
فضای حاکم بر سخنرانیهای او فضایی
باثبــات و آرامــش بخــش باشــد .رعایت
کردن اندازه این ویژگی یا زبان بدن بسیار
حائــز اهمیت اســت زیــرا اگر ســخنگو در
طول سخنرانیهایش بیش از اندازه آرام

ëëاداهای منحصر به فرد ترامپ
مهم نیســت شــما درباره ترامپ چه
فکــر میکنید ،امــا نمیتوانیــد انکار کنید
کــه او فــردی بــا هیجانــات و احساســات
زیاد اســت .زبان بــدن او احساســاتش را
بیان میکند .زمانی که دستهایش را در
اطراف قفســه سینه نگه میدارد و سپس
از آن ناحیــه بــه این ســو و آن ســو اشــاره
میکند ،در واقع در حال تخلیه هیجانات
خود اســت .ترامپ اکثــر اوقات تهاجمی
بــه نظر میرســد امــا آنچــه را کــه برخی
مــردم از رفتــار او تهاجــم تعبیر میکنند
برخی دیگر احساسات و هیجانات تعبیر

میکنند.
نکتــه خــوب دیگــری که ترامــپ دارد
ایــن اســت کــه او در حــرکات بــدن خــود
ثابــت قدم اســت بــه این معنا کــه بادی
لنگوئیجهای خاص خود را دارد .او انواع
مختلفــی از اشــارهها را دارد کــه اغلــب
منحصــر به خودش اســت به طــوری که
اگــر شــما حتــی یکــی از ســخنرانیها یــا
مناظرههــای او را دیــده باشــید متوجــه
اداهایــش میشــوید .زمانی کــه او درباره
پیامی کــه میخواهد بــه مخاطب بدهد
هیجــان زده میشــود ،بســیار زیــاد از
حرکات ضربهای و بریده بریده اســتفاده
میکنــد .او همچنیــن از حرکــت دســت
 OK-Lبــرای نشــان دادن یــک پیــروزی
بــزرگ اســتفاده میکند (حرکت دســت
 OK-Lزمانی اســت که شــما با انگشــت
شــصت دســت ســمبل پیروزی را نشــان
میدهید و سپس آن را به حرف  Lتغییر
میدهیــد ).ثابت قــدم بــودن ترامپ در
انجام این حرکت دست یک نکته مثبت
برای او شده است .ثبات داشتن در انجام
حــرکات زبــان بدن یکی از نــکات کلیدی
بسیار مهم برای دیده شدن است.
با وجود این ،هر دو کاندیدا در مقاطع
زمانــی خاصی در طــول دو ســال رقابت
انتخاباتــی ،رفتارهــای تهاجمــی از خــود
بــروز دادهانــد ،بویــژه در دومیــن مناظره
انتخاباتی .در مناظره دوم شــاهد بودیم
که کلینتون به حالت تهاجمی به ســمت
ترامــپ رفت و به او بســیار نزدیک شــد.
ترامــپ نیز بــه این حرکــت پاســخ داد و
لحــن تهدیدآمیــز خــود را تشــدید کرد و
با نــگاه تحقیرآمیز به او نــگاه کرد .خانم
کلینتون در آن مقطع زمانی از روی عمد
بــه ســوی ترامــپ هجــوم بــرده بــود زیرا
میخواســت مقابــل دیــدگان میلیونها
امریکایــی او را خشــمگین کنــد که موفق
هم شد.
Source: workopolis

