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جـــــــهـــــــان

سال بیستودوم شماره  6353دوشنبه  17آبان 1395

چرا اقلیتها و زنان ممکن است
به کلینتون رأی ندهند؟

قراردادهـ ــای نفتـ ــی امریکا با کشـ ــورهایی
نظیـ ــر چین ،ژاپـ ــن و کره و اینکـ ــه چرا باید
امریکا چنین قراردادهایـ ــی ببندد و اجازه
دهـ ــد ایـ ــن کشـ ــورها به جـ ــای اسـ ــتفاده از
نیروی انسـ ــانی امریکایی بیشـ ــتر از نیروی
انسـ ــانی خود اسـ ــتفاده کنند و بیـ ــکاری در
تگـ ــزاس و ایالتهای جنوبی که نفت خیز
هستند ،افزایش یابد و ثروت این ایالتها
بـ ــه کشـ ــورهای خارجی منتقل شـ ــود .این
اظهـ ــارات در ایالتهـ ــای جنوبـ ــی بازتاب
باالیی داشته و اکثر کسانی که بیکار هستند
تمایل پیدا کردهاند در صورت شـ ــرکت در
انتخابات ،به ترامپ رأی دهند.
محور دوم حرفهای ترامپ که بازتاب
گسـ ــتردهای داشـ ــت ،در بحـ ــث سیاسـ ــت
خارجـ ــی درباره داعش اسـ ــت .او میگوید
چرا امریـ ــکا به جـ ــای ایسـ ــتادن در جبهه
حذف داعش به دنبال حذف بشـ ــار اسد،
رئیس جمهوری سوریه اسـ ــت .او معتقد
اسـ ــت ،در مبارزه با داعشُ ،برد با روسیه و
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سـ ــاختگی و کنترل شده بوده ،از یک جایی
بـ ــه بعـ ــد از کنترل خـ ــارج شـ ــده و ممکن
اسـ ــت االن تالشهایـ ــی برای این مسـ ــأله
که این جنگ رسـ ــانهای ابعاد گستردهتری
پیدا نکند ،در حال انجام باشـ ــد .اگرچه در
روزهای آخر به طور قطع این افشـ ــاگریها
و جنگ رسانهای شدیدتر هم خواهد شد.
ëëبازتاب رقابتهـ ــای انتخاباتـ ــی امریکا
در سـ ــطح بینالمللـ ــی نیز باال بـ ــوده و اکثر
کشـ ــورها تحوالت این انتخابات را به دقت
رصد میکنند ،دلیل این اندازه حساسیت
نالمللیچیست؟
بی 
در خارج از امریکا نیز بازتاب رقابتهای
انتخاباتی امریکا در شـ ــبکههای اجتماعی
و رسـ ــانههای رسـ ــمی بـ ــاال بـ ــوده و دنیا به
سرنوشت امریکا بسیار حساس شده است.
بیشـ ــتر تحلیلها در این باره اسـ ــت که آیا
سیاسـ ــت خارجی رئیس جمهوری بعدی
امریکا (کلینتون یا ترامپ) مانند سیاست
خارجـ ــی دوره اوباما خواهد بـ ــود؟ در دوره

دکتر مجید رضائیان ،استاد دانشــگاه در تحلیل انتخابات  2016امریکا مطرح کرد

جنگ رسانهای «خاص» برای انتخابات «خاص»

کبری آکیش

یکی از وجوه اساســـی و تأثیرگذار در رقابتهای انتخاباتی در تمام کشورها رسانهها
هستند و از آنجا که ابزارهای رسانهای در عصر کنونی با سرعت وصف ناپذیری رشد
میکند و شبکههای اجتماعی به عنوان جدیدترین و مردمیترین رسانههای امروزی
در سطح بینالمللی جای خود را باز کردهاند ،نقش آنها را در رخدادهای مهمی نظیر
ت مختلف میتوان بررسی کرد .در همین راستا ،دکتر مجید رضائیان ،استاد
انتخابا 
توگو با خبرنگار روزنامه ایران به تحلیل
دانشگاه و پژوهشـــگر ژورنالیســـت در گف 
رقابتهـــای انتخاباتی  2016امریکا و تأثیر رســـانهها و شـــبکههای اجتماعی در این
رقابتها پرداخته است که در ادامه میخوانید.
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ëëجنگ رسـ ــانهای بیسـ ــابقهای که در این
دوره از رقابتهـ ــای انتخاباتی امریکا بین
کاندیداهـ ــای اصلـ ــی دو حـ ــزب دموکرات
و جمهوریخـ ــواه درگرفته و به شـ ــبکههای
اجتماعی بویژه توئیتر کشیده شده است را
چگونهارزیابیمیکنید؟
از دو وجه میتوان این مسأله را تحلیل
کـ ــرد .وجـ ــه نخسـ ــت اینکـ ــه ،رقابتهـ ــای
انتخاباتی دونالد ترامـ ــپ ،کاندیدای حزب
جمهوریخواه و هیالری کلینتون ،کاندیدای
حزب دموکرات سـ ــازماندهی شده است و
طبیعی اسـ ــت که کاندیداها به خاطر آرای
نزدیکـ ــی که دارند ،نقـ ــاط ضعف همدیگر
را مطـ ــرحکننـ ــد و این مسـ ــأله هـ ــم بازتاب
رسانهای رقابتها را باال ببرد .مطرح کردن
نقاط ضعـ ــف ،تا انـ ــدازهای کـ ــه کاندیداها
حتـ ــی بـ ــه مسـ ــائل خصوصی و شـ ــخصی
همدیگر بپردازند ،باعث شـ ــده این رقابت
فشـ ــرده تنها در فضای رسـ ــانهای واقعی و

رسـ ــمی نماند و به رسـ ــانههای غیررسمی
یعنـ ــی شـ ــبکههای اجتماعی نیز کشـ ــیده
شـ ــود .وقتی هـ ــم رقابتها به شـ ــبکههای
اجتماعی کشـ ــیده میشـ ــود ،بازتاب زیادی
پیدا میکند .در میان شبکههای اجتماعی
نیز توئیتر به خاطر وجه خبری بیشتری که
دارد ،مـ ــورد توجه ویژه کاربـ ــران قرار گرفته
اسـ ــت .وجه خبری برجسـ ــته توئیتر باعث
شـ ــده مـ ــردم زمانی کـ ــه میخواهند خیلی
سـ ــریع از مسائلی باخبر شـ ــوند یا زمانی که
میخواهند درباره موضعی اظهارنظر کنند
به این شبکه اجتماعی مراجعه کنند .وجه
دوم ،مسأله مشـ ــارکت مردمی است که در
ایـ ــن دوره تقریباً همـ ــه پیشبینی میکنند
مشارکت پایین باشد زیرا جمهوریخواهان
عیناًآن کاندیدایی را که میخواستند ،ندارند
و ترامپ را پذیرفتهاند ،در دموکراتها هم
به هر حال برنی ساندرز ،رقیب درون حزبی
کلینتون آرای زیادی داشت اما حذف شد و

حذف او با ابهاماتی همـ ــراه بود .در حالت
عـ ــادی وقتـ ــی رویـ ــدادی ماننـ ــد انتخابات
بازتابزیادیپیدامیکند،گفتهمیشوداین
بازتاب ،نشـ ــانه مشارکت باال خواهد بود اما
در امریکا بعضی از پیشبینیها این است
که مردم دلسـ ــرد شدهاند و واکنشهایی که
در شبکههای اجتماعی مردم امریکا نشان
میدهنـ ــد در دفـ ــاع از یک کاندیدا نیسـ ــت
بلکه بعضـ ــی از این توئیتهـ ــا و واکنشها
ارائـ ــه نظرهایی اسـ ــت مبنی بـ ــر اینکه چرا
امریکا باید نامزدهایی داشته باشد که تا این
اندازه نقطه ضعف داشته باشند .طبیعی
اسـ ــت برخی از اظهارنظرها در شبکههای
اجتماعـ ــی مربـ ــوط بـ ــه طرفداران سـ ــنتی
دموکراتهـ ــا و جمهوریخواهان باشـ ــد اما
در تحلیل اینکه چرا رقابتهای انتخاباتی
امریـ ــکا تا این حد به شـ ــبکههای اجتماعی
کشـ ــیده شـ ــده باید گفت ،احتماالً به خاطر
داغتر شـ ــدن فضـ ــای انتخاباتـ ــی و احیای
مشارکت مردمی است.
ëëآیا حضور یک شـ ــخصیت پوپولیستی
مانند ترامـ ــپ در رقابتهـ ــای انتخاباتی
نمیتواند یکی از دالیل کشیده شدن جنگ
رسانهای کاندیداها به شبکههای اجتماعی
باشد؟
مـ ــن این تحلیـ ــل را نفـ ــی نمیکنم اما
در عیـ ــن حال باید به یاد داشـ ــته باشـ ــیم
که  3محـ ــور از حرفهای ترامـ ــپ بازتاب
باالیی داشته؛ نخسـ ــت ،اظهارات او درباره

ایران اسـ ــت نه با امریکا .ایـ ــن اظهارات در
بخش سیاسـ ــت خارجی امریـ ــکا با چیزی
کـ ــه تاکنون حتی از سـ ــوی اعضـ ــای حزب
ت است.
جمهوریخواه مطرح شده ،متفاو 
محور سـ ــوم حرفهـ ــای ترامـ ــپ در مورد
روسیه است .او میگوید ،امریکا در مقابل
روسیه و والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
این کشور اشتباه عمل کرده است .معموالً
جمهوریخواهان نسـ ــبت به دموکرات ها،
بـ ــا قطـ ــب شـ ــرق یعنـ ــی روسـ ــیه برخورد
خصمانهتـ ــری دارند امـ ــا ترامـ ــپ درباره
روسیهبرعکسهمهاعضایجمهوریخواه
سـ ــخن میگوید .اینکه اظهارات ترامپ تا
چه اندازه با اصول امریکا همخوانی دارد و
چقدر درست یا غلط است ،کاری نداریم.
مهم این اسـ ــت که ایـ ــن حرفهای خارج
از روال و خـ ــارج از عرف که تا به حال کمتر
مطرح شده ،بازتاب پیدا کرده و باعث شده
رقابتهای انتخاباتی امریکا به شبکههای
اجتماعـ ــی کشـ ــیده شـ ــود و مـ ــردم مرتب
درباره این مسائل حرف بزنند.
ëëدرایندورهازانتخاباتامریکاعلیههردو
حزب دموکرات و جمهوریخواه افشاگریها
بیسـ ــابقهبودهاست،اینمسألهراچگونه
تحلیلمیکنید؟
برخی معتقدند تمام این افشاگریها،
جنگ رسـ ــانهای سـ ــاختگی و کنترل شده
بوده است .من چنین تحلیلی ندارم بلکه
معتقدم حتی اگر در ابتدا جنگ رسانهای

واکنشهایی که در
شبکههایاجتماعی
مردم امریکا نشان
میدهند در دفاع از
یک کاندیدا نیست بلکه
بعضی از این توئیتها
و واکنشها ارائه
نظرهاییاستمبنی
بر اینکه چرا امریکا باید
نامزدهاییداشتهباشد
که تا این اندازه نقطه
ضعف داشته باشند

اوباما سیاست خارجی امریکا از یک روال،
قاعد ه و منطقی برخـ ــوردار بود .وضعیت
اقتصادی جهان پـ ــس از دولت اوباما ،نیز
از دغدغههـ ــای مـ ــردم امریکا و بسـ ــیاری
از کشورهاسـ ــت .از آنجایـ ــی که عربسـ ــتان
سعودی ،چین و ژاپن سرمایه گذاریهای
سـ ــنگینی در بـ ــورس امریـ ــکا کردهاند ،این
سؤال پیش میآید که اگر بحران اقتصادی
عربسـ ــتان ادامـ ــه یابـ ــد یـ ــا روابـ ــط دولت
بعدی امریکا با چین و ژاپن سـ ــرد شـ ــود و
این کشـ ــورها بخواهند سـ ــرمایههای خود
را از بورس امریکا خارج کنند ،سرنوشـ ــت
اقتصاد امریکا چه خواهد شد.
ëëتردیدها دربـ ــاره نتیجه ایـ ــن انتخابات و
اینکه کدام کاندیدا پیروز میشود هم بسیار
باالست ،پیشبینی شـ ــما درباره کاندیدای
پیروزچیست؟
شـ ــواهد نشـ ــان میدهـ ــد ،عقـ ــل کلـ ــی
که پشـ ــت صحنـ ــه انتخابات امریکا اسـ ــت
یـ ــا کمیسـ ــیون س ـ ـهجانبه در امریـ ــکا (آرای
الکتـ ــرال) نمیگـ ــذارد ترامـ ــپ رأی بیاورد.
امـ ــکان دارد ترامپ رأی مردمـ ــی را بیاورد
اما الکترالهـ ــا نمیگذارنـ ــد ترامپ رئیس
جمهـ ــوری شـ ــود ،زیـ ــرا اگر ترامـ ــپ رئیس
جمهوری شـ ــود امریـ ــکا از چارچوب عادی
و متعارف خارج میشـ ــود .به همین دلیل
همه تالش میکنند تا کلینتون رأی بیاورد.
با وجود این باز هم نمیتوان نظر قاطعی
داد.

تبلیغات ریاست جمهوری به سبک امریکایی؛ از مناظره تا منازعه
دکتر علی گرانمایه پور

استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری

بانزدیکشـــدنبهروزانتخاباتریاســـتجمهـــوریدرامریکادوجنـــاحدموکراتو
جمهوریخواهپسازپایانسهدورمناظره؛جنگتبلیغاتیجدیدیبهنام«نظرسنجی»
راآغازکردند.طبقآخریننظرسنجیتا31اکتبر2016نامزددموکراتهاهیالریکلینتون
بهدلیلآغازمجددتحقیقات F.B.Iدربارهایمیلهایوی 2درصدازآراءخودراازدست
دادهاستورسانههاباپخشلحظهبهلحظهنتایجنظرسنجیمراکزتحقیقاتیمختلف
بهدنبالپیگیریچگونگیســـبقتگرفتننامزدهاازیکدیگرهســـتند.از 6ماهقبلکه
فراخوانهایانتخاباتیدوجناحرقیبدرامریکاآغازشد،باورکارشناسانرسانهایبر
اینبودکهدرایندورهازانتخاباتنامزدهابااستفادهازروشهایجدیدتبلیغاتیبویژه
مزیتشبکههایاجتماعیشکلهاینوینیازتبلیغاترابهنمایشمیگذارند،امابه
یکباره آغاز بگو مگوهای عامیانه و خارج از عـــرف دیپلماتیک این دو نامزد همه مردم
دنیا و کارشناسان را متعجب کرد و یکبار دیگر پوپولیسم سیاسی جای دفاع از عملکرد
را گرفت .در این نوشته ضمن اشارهای کوتاه به ماهیت و کارکرد مناظره؛ نگاهیهم به
تاریخچهآندرامریکاخواهیمداشـــتودرپایاننیزبهنقاط قوتوضعفدونامزددر
زمینهشیوههایتبلیغاتیاشارهایخواهیمداشت.

مناظره در لغـ ــت به معنی با هم نظر
کـ ــردن ،یعنـ ــی فکـ ــر کـ ــردن در حقیقت و
ماهیت چیزی اسـ ــت .در واقـ ــع به مجادله
و نـ ــزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر درباره
حقیقـ ــت و ماهیت چیزی مناظـ ــره گویند.
برخی مناظـ ــره را فـ ــن و مهارتی بـ ــرای به
چالش کشـ ــیدن رقیب با استفاده از واژگان
احساسـ ــی و تأثیرگذار ،اطالعات گسـ ــترده،
فن بیـ ــان و اعتماد به نفس بـ ــاال میدانند.
با نگاهـ ــی به سـ ــایر تعریفهـ ــای مناظره
همه آنها روی یک موضوع تأکید دارند که
مناظـ ــره یک جدل و منازعه همـ ــراه با فن
بیانبرایبیرونراندنرقیبازصحنهافکار
عمومی است .مناظره شکلهای مختلف
دارد از جملـ ــه مناظره علمـ ــی (مباحثه)،
مناظره تجاری (مذاکره) و مناظره سیاسی
(جـ ــدل) که در این نوشـ ــته منظور ما دقیقاً
اشاره به جدل است که گاهی تا منازعه و زد
و خورد نیز ادامه مییابد.
ëëنقشرسانهدرمناظرههایسیاسی
فـ ــارغ از اینکه در مناظرههای سیاسـ ــی
استفاده از چه نوع رسانههایی بهتر است؛

بایـ ــد گفـ ــت عمـ ــاً مناظرههای سیاسـ ــی
بیشـ ــترین بهره را از رسـ ــانه میبرند و این
رسانهها هستند که باعث نشر آنها و ایجاد
هیجاندربینندگانمیشوند.
ëëابزارهاییکمناظرهقویچیست؟
هـ ــر نامـ ــزد انتخاباتـ ــی برای شـ ــرکت
و پیـ ــروزی در مناظـ ــره نیازمنـ ــد ابزارهای
رسـ ــانهای ،فکـ ــری و تبلیغاتی اسـ ــت؛ این
ابـ ــزار میتواند شـ ــامل (داشـ ــتن اطالعات
کافی از فضای سیاسی اجتماعی؛در اختیار
داشـ ــتن یک تیم مشاورهای رسانه؛ جایگاه
قوی مناظره در فراخوان انتخاباتی ،داشتن
شبکهای از رسانههای جمعی و فردی برای
ایجاد فضای مناسب برای انتشار مطالب،
جایگاه مطلـ ــوب در نزد افکار عمومی و)...
باشـ ــد .نخسـ ــتین مناظره تاریـ ــخ امریکا،
مناظره آبراهام لینکلن و استفان داگالس
هنگامرقابتبرسرکسبکرسینمایندگی
سـ ــنا از ایلینـ ــوی در  1858میـ ــادی بـ ــود.
انتخابات 15دوره بعدی ریاست جمهوری
امریکا بـ ــدون مناظره برگزار شـ ــد تا اینکه
در سـ ــال  ،1948مناظـ ــره مقدماتی رقبای

جمهوریخواهانتخاباتریاستجمهوریاز
طریق رادیو پخش شد.
ëëنگاهیبهنخســـتینمناظرهتلویزیونیو
رادیوییانتخاباتامریکا
نخستین مناظره تلویزیونی و رادیویی
انتخابات امریکا در سال  ۱۹۶۰بین ریچارد
نیکسـ ــون از حـ ــزب جمهوریخـ ــواه و جان.
اف .کندی ،نامزد حزب دموکراتها برگزار
شـ ــد .در شرایطی که کندی کامالً آماده بود
و در تمـ ــام طول مناظره رو بـ ــه دوربین (و
نه خبرنگاران) سـ ــخن میگفت ،نیکسون
دستپاچهو رنگپریدهبهنظرمیرسید.
بعدهـ ــا بررس ـ ـیها و تحقیقات علمی
نشان داد آنهایی که از رادیو به این مناظره
گـ ــوش داده بودند ،به دلیـ ــل لحن صدای
نیکسـ ــون و آنهایی که از طریق تلویزیون
به تماشای مناظره نشسته بودند ،کندی را
به خاطر زیبایی چهره و شـ ــادابی و توانایی
بیـ ــان زیبـ ــای کلمـ ــات ،برنده مناظـ ــره آن
روز دانسـ ــتند؛ درنهایت هم کنـ ــدی پیروز
انتخاباتریاستجمهوریشد.
ëëدونالد ترامپ یـــا هیالری کلینتون؛کدام
برندههستند؟
قبـ ــل از مـ ــاه سـ ــپتامبر خبری از سـ ــوی
رسـ ــانههای طرفـ ــدار جمهوریخواهان در
امریکا منتشرشـ ــد که هیـ ــاری کلینتون با
اسـ ــتخدام یکـ ــی از مدیران و کارشناسـ ــان
زبده شـ ــرکت گوگل بـ ــه دنبال اسـ ــتفاده از
ظرفیتهای گـ ــوگل و فضای مجازی برای
پیـ ــروزی در انتخابـ ــات اسـ ــت .در طـ ــرف
دیگر دونالد ترامـ ــپ میلیاردر نیز به دلیل
سـ ــابقه طوالنی دوستی و رابطه با برخی از
مهای
تهیهکنندگانهالیوودوسازندگانفیل 
تجاری و تبلیغاتی با اسـ ــتخدام زبدهترین
متخصصان و ادغام تیم رسـ ــانهای خود با
آنها لشکری از تبلیغاتچیهای امریکایی
را روانه میدان نبرد با کلینتون کرد.
در ایـ ــن دوره از انتخابات هـ ــر دو نامزد
دارای نقاط قوت و ضعف از لحاظ سابقه

سیاسـ ــی و اجتماعی بودند ،اما این تصور
که ترامپ بهعنوان نامزد جمهوریخواهان
در دور اول مناظـ ــره بـ ــرای گرفتن فرصت
بیان توانمندی از سوی کلینتون با استفاده
از تکنیک غافلگیری و «چک اول» سمت
و سـ ــوی جریان مناظره را از بیان عملکرد
و برنامهها به سـ ــمت مسـ ــائل جنسـ ــی و
اخالقی کشـ ــاند؛ نشـ ــان داد که او برخالف
رقیبش با دست پر و با برنامه ای متفاوت
بـ ــه میدان آمده اسـ ــت .البته فاش شـ ــدن
فایل صوتی حرفهای غیراخالقی ترامپ
درباره زنان و پس از آن حضور زنان مدعی
سوءاستفاده توسط بیل کلینتون در جلسه
مناظره دوم و متقابالً رسانهای شدن آزار و
اذیت یک زن روزنامه نگار توسط ترامپ در
ویالی شخصی اش نشان داد ،این دور از
انتخابات ریاست جمهوری امریکا آمیخته
به افتضاح و شرمندگی است.
ëëمردمامریکا؛انتخاببینبدوبدتر
البتـ ــه فـ ــارغ از اینکه فرهنـ ــگ امریکایی
و سـ ــبک زندگـ ــی مـ ــردم این کشـ ــور بـ ــه این
نوع مسـ ــائل نگاهـ ــی بینابینی داشـ ــته و آن
را بخشـ ــی از سـ ــبک زندگـ ــی (خواننـ ــدگان،
بازیگران ،هنرمنـ ــدان و )...میدانند اما رواج
و بیـ ــان مسـ ــائل اخالقی در بین سیاسـ ــیون
بلندپایـ ــه امریکا مردم این کشـ ــور را شـ ــوکه
کرده اسـ ــت .تاریخچه تحقیقات اجتماعی
در امریـ ــکا درخصوص باورهـ ــای مردم این
کشور درباره شـ ــخصیت نامزدهای ریاست
جمهـ ــوری و شـ ــخص رئیـ ــس جمهـ ــوری
حاکیاست،مردماینکشوررئیسجمهوری
را نمـ ــاد «قـ ــدرت امریکایی» و خانـ ــواده او را
نماد «سـ ــبک زندگی» در امریـ ــکا میدانند
و بـ ــروز خلـ ــل در هریک از این باورها سـ ــبب
دلسـ ــردی آنها از آینده نظام سیاسی خواهد
شد .از همین روست که کارشناسان تبلیغات
میگویند :مردم امریکا در این دوره باید بین
بد و بدتر یکـ ــی را بهعنوان رئیس جمهوری
انتخاب کنند و این امر امکان ریزش آرای هر

Reuters

مقروض میشــوند ،اینکه ممکن اســت هر لحظه به دلیل یک بیماری،
به دلیل از دست دادن شغلشان ،یا هر حادثهای دیگر به فالکتی مطلق
بیفتنــد و همــه چیزشــان را از دســت داده و در خیایــان انداخته شــوند.
مردم این را میبینند که چطور شــهری مثل دیترویت به فنا رفت و زیر
بــار ســرمایههای مالی به ورشکســتگی مطلق کشــیده شــد و چطور این
سناریو در صدها شهر دیگر امریکا قابل تکرار است.
مردم این را میبینند که «کوسههای وال استریت» هر روز قربانی تازهای
میگیرنــد ،میبینند کــه یک عمر پس اندازهایشــان بــرای دوران پیری
میتواند در یک شــب به باد رود و حتی کســی چون اوباما که امیدهایی
بســیار را برانگیخــت در نهایت بازی وال اســتریت را انجام داد و بخش
بزرگی از بودجههای دولتی را صرف جبران خســارت بانکهایی کرد که
میلیونها نفر از افراد طبقه متوســط را در امریکا به فقر مطلق کشاندند
و برعکــس ،کوچکتریــن قدمی (جز اندکــی برای بیمه پزشــکی) از خود
مایه نگذاشــت .مردم میبینند که چطور اوباما با نمادهایی ارزشمند با
استناد به لوتر کینگ و مالکوم ایکس بر سرکار آمد و در نهایت هنوز و هر
چه بیشتر ســیاهان در امریکا موضوع تمام تبعیضها هستند :زندانها
آکنده از سیاهان است و محلههای فقیر نشین سیاه و هیسپانیک هر روز
در فقر بیشتری فرو میروند.
مردم میبینند که چطور پلیس امریکا بدون آنکه حتی یک بار محکوم
شــود بارهــا و بارهــا جوانــان ســیاه پوســت را با شــلیک از پشــت به قتل
رسانده است و در برابر حیرت شاهدان و خانواده هایشان در مقابل رأی
مثبت دادگاه ،رئیس جمهوری سیاه پوستشان هیچ نکرده است.
اقلیتهــای قومــی و نــژادی در امریــکا شــاهد آن هســتند کــه دوره
«دموکراســی» اوباما یکی از خشــونتبارترین دورهها علیه آنها بوه است،
همــان گونــه که همه بخوبــی میبینند کــه امریکا بدون وقفه در هشــت
ســال گذشــته در جنگ علیه این یا آن کشــور بوده اســت .و امروز حزب
دموکــرات ،نامزدی چون کلینتــون را در برابر ترامــپ مطرح میکند که
بــه صورت آشــکار و کامل به وســیله کارتلهــای نظامی و وال اســتریت
حمایت میشود.
در این میان ،شاید بسیار باشند روشنفکران و اندیشمندانی که معتقدند
و درســت هم میگویند که مســأله امروز دیگر نه انتخاب شدن کلینتون
و تداوم سیســتم پیشــین ،بلکه جلوگیری به هر قیمت از انتخاب شدن،
دیوانــهای به نام ترامپ اســت که صلح داخلــی را بر هم خواهد ریخت
و جهــان را نیز به ســوی خشــونتهایی غیــر قابل تصور خواهــد برد .اما
دراینکه این صداهای روشنفکرانه برای مردمی که سال های سال است
هر گونه هوشمندی و تربیت و رفاه از آنها سلب شده ،برای  99درصدی
که از ثروت این کشــور به ســود یک درصد ثروتمندان محرومند ،شنیده
شود ،چندان زیاد نیست.
از ایــن رو ،هــر چنــد امکان پیــروزی کلینتون به بــاور ما باال اســت (به دلیل
حمایت نظام سیاســی و نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و ...از او) ،اما
اینکه انتظار داشــته باشــیم مردم فقیر و اقلیتها امروز با همان خوش
خیالــی آغــاز دوره اوبامــا ،رأیهــای خــود را بــرای کلینتون بــه صندوق
بریزند ،بســیار کم اســت .هــر چند که میتــوان همیشــه آرزو کرد چنین
باشــد زیــرا در این صــورت میــزان مانور ریاســت جمهــوری کلینتون در
خشونت طلبی و تداوم فشار بر اقلیتها کمتر خواهد شد.
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دو روز پیــش از انتخابــات امریــکا بیآنکــه
خواســته باشــیم از رویکــرد علــوم اجتماعی ،به
اســتداللهای پیشبینیکننده برســیم ،بر آنیم
کــه نشــان دهیــم احتمــال آنکــه شــاهد انتقال
گســترده آرای زنان و اقلیتهای قومی به سوی
ناصر فکوهی
کلینتون باشــیم ،چندان قــوی و مطمئن به نظر
شناسی
استاد انسان
نمیرسد.
دانشگاه تهران
ابتــدا بایــد این پرســش را مطــرح کنیــم که چرا
مدیر مؤسسه
انسان شناسی و فرهنگ
اصوالً باید چنین انتقالی صورت بگیرد؟ پاســخ
برای کســانی کــه در ماههــای اخیر ایــن کارزار را
دنبال میکنند و اظهارت رســوا و بیآبروی ترامپ را میشــنوند ،به نظر
کامالً روشــن میآیــد .در حقیقت ترامــپ در کارزار خــود همه مرزهای
اخالق ،آبرو ،حیثیت و ...را نســبت به همــه ارزشها از حقوق اقلیتها
گرفته تا بیماران جسمانی و افراد ناتوان ،از مخالفان سیاسی خودگرفته
تا بویژه زنان ،زیر پا گذاشته است.
مــردم امریــکا کــه بســیاری از آنهــا بــه اخــاق و دیــن و تربیــت
فرزنــدان خــود اهمیــت زیــادی میدهنــد ،بارهــا و بارهــا ناچــار
بودهانــد کــودکان خــود را از رادیــو و تلویزیــون دور کننــد تــا اظهــارات
ترامپ را نشنوند.
بــا وجــود این ،یــک «امریــکای دیگر» ،یــک امریــکای فقر زده ،گرســنه،
وحشت زده از فشارهای سرمایهداری نولیبرالی ،یک امریکای عمیق که
از اظهارات سیاســتمداران حرفهای و فاســد خسته شده است ،همچون
غریقی در دریا ،حاضر اســت خود را به هر تخته چوبی شکســته بیاویزد
تــا شــاید در آن ،راه نجاتــی بیابــد ،در پشــت ترامــپ قــرار گرفته اســت؛
امریکاییهایــی کــه خــود را در شــیوه حــرف زدن او با تعــدادی معدود
کلمههای ساده ،راحت احساس میکنند.
این امریکاییها از اظهارات عامیانه و زشت (اما رایج میان خود) شوکه
نمیشوند ،اما برعکس میانه چندانی با تعداد بیشماری اعداد و ارقام
و پیشبینیهــای علمــی ،با تمــام اظهارات متخصصــان درباره محیط
زیســت ،لزوم تغییر شــیوه زندگــی و پیچیدگی جهان ،ندارنــد .آنها تنها
فقر و خشونت روزمره ،از دست رفتن مشاغل ،بیکاری و مقروض شدن
بیش از پیش خود را میبینند و البته باور ندارند که اینها حاصل نظام
ســرمایهداری وحشــی ای اســت که بر آنها حکومت میکند ،بلکه بر آن
هســتند که اینها توطئه «مسلمانان تروریست» و همه دشمنان امریکا
هســتند و بنابرایــن با نیــروی اراده یک میلیاردر «موفــق» میتوان همه
مشکالت را بسرعت حل کرد.
از اینرو انتقال ســاده و بیدردســر و خودکار آرای اقلیتها ،زنان و سایر
کســانی که مــورد حمالت ترامــپ در طــول دوره انتخاباتــی بودهاند ،به
هیالری کلینتون چندان ســاده به نظر نمیرســد .نباید فراموش کرد که
کلینتون نمادی واقعی از همه نفرتهایی است که مردم ،در فقیرترین
و محرومتریــن اقشارشــان از نظــام حاکــم بــر این کشــور دارنــد .مردم،
قدرت نظامی و بودجههای سرســام آورش را میبینند که هر روز بخش
بزرگتری از درآمد این کشــور را میبلعد و امروز دیگر به مراقبت و تنبیه
دیگــران اکتفــا نکــرده و در حــال تبدیــل کــردن امریکا به یــک حکومت
نظامی شبه فاشیستی و کامالً زیر کنترل پلیس و ارتش است.
مردم ،جیبهای خالیشــان را میبینند و اینکه هر روز بیشــتر و بیشــتر
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دو نامزد را به دنبال خواهد داشت.
ëëهیالری و زنان مســـن و دختـــران جوان؛
ترامپ،البیهایقدرتوثروت
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری
امریـ ــکا رسـ ــانههای جمهوریخواهـ ــان بـ ــا
برجستهسازی بیماری و سن باالی کلینتون
بـ ــه دنبـ ــال ریـ ــزش آرا بودنـ ــد و در مقابـ ــل
دموکراتها در تبلیغات خود با بزرگنمایی
ثروت ترامپ وی را نماینده صاحبان قدرت
و ثـ ــروت معرفی کردند .هیالری کلینتون با
اسـ ــتفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی و
تبلیغاتحضوریدرسخنرانیهاوفراخوان
به دنبـ ــال رأی خامـ ــوش زنان سـ ــالخورده
امریکایـ ــی و دختـ ــران جوان بود کـ ــه در این
زمینه موفق به نظر میرسـ ــد .از سوی دیگر
ترامپ نیز با حضور در ایالتهایی که به طور
سـ ــنتی حامی دموکراتها هستند به دنبال
رأی دامـ ــداران ،کشـ ــاورزان؛ فعاالن خرده پا
و عمـ ــده امریکایی بود که در دوران اوباما به
دلیل سیاستهای اقتصادی او متضرر شده
بودند.ترامپ عالوه بر این با اعالم حمایت
علنی از دولت اسـ ــرائیل و شخص نتانیاهو،

صریحـ ــاً از البیهای اسـ ــرائیل نیز حمایت
کـ ــرده تا بتوانـ ــد مانند بسـ ــیاری از رؤسـ ــای
جمهور امریـ ــکا از ظرفیتهای اقتصادی و
سیاسی آنها در پیروزی استفاده کند.
در هـ ــر صورت پیشبینـ ــی اینکه کدام
یک از نامزدهـ ــای ایـ ــن دوره از انتخابات
ریاسـ ــت جمهوری امریکا به کاخ سـ ــفید
میرسند ،فعالً سخت است .زیرا فراخوان
تبلیغاتی ترامپ و کلینتون برای دقیقه90
و بسـ ــتههای تبلیغاتی که آمـ ــاده کردهاند
ممکن است فضای انتخابات را دگرگون
کند.همچنینبررسیمحتوایایمیلهای
همسر سابق هما عابدین یکی از مشاوران
هیالری کلینتون از سوی اف.بی .ای و طرح
مجدد موضوع ایمیل هـ ــا؛ میتواند برای
خانم کلینتون هم فرصت سـ ــاز باشـ ــد و
هم تهدید سـ ــاز .از سـ ــوی دیگر ترامپ در
فراخوانهـ ــای تبلیغاتـ ــی خود بـ ــه دنبال
کمرنگ کردن اثر اخبار مربوط به مسائل
اخالقی خود اسـ ــت که موج آن همچنان
مثـ ــل آوار از سـ ــوی رسـ ــانههای طرفـ ــدار
دموکراتها بر سرش فرود میآید.

