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مردم آمریکا؛ بازنده مناظره اول

قاب بین الملل

ترامپ در اولین توئیت خــود وانــمــود کــرد که
کریس واالس مجری مناظره نیز در کنار رقیب
او بوده است.

تحقیر و شرمساریآمریکا

موجحمالتغیراخالقیترامپوبایدنبهیکدیگردرراسمهمتریناخبارانتخاباتی
آمریکاقراردارد.امامناظرهاولراچهکسیبرد؟

گــروه بین الملل « -آن هایی که بر ادامــه
تماشای (مناظره) اصــرار داشتند ،جایزه
دریافت کردند ،البته به طریقی انحرافی و آن
این که آن ها شاهد تاریخ سازی بودند .فرایند
مناظره یک نمایش حماسی و فرومایگی تازه
در مسائل مربوط به انتخابات و یک برچسب
بسیار بزرگ از شرمساری ملی بود .این لکه
ننگ بــرای ســا لهــای متمادی قابل رویــت
و یــادآور شبی خواهد بود که سد شکست و
تحقیرهای کنونی که در حال ایجاد شدن
در زندگی عمومی مــردم طی سال ها بوده
اســت ،همانند سیل صحنه را درنــوردیــد در
حالی که د ههــا میلیون آمریکایی داشتند
در برنامه زنــده تلویزیونی ترامپ و بایدن را
به همراه یک مجری غــرق شــده در مناظره
تماشا میکردند» .این روایــت پولیتیکو یک
پایگاه خبری  -تحلیلی آمریکایی والبته ده
ها رسانه و تحلیل گر غربی بود که همه شان
این کلیدواژه ها را با خود به همراه داشتند؛
«تحقیر»« ،تمسخر» و «شرمساری» آمریکایی
در غیر اخالقیترین مناظره انتخاباتی .تا
جایی که به گفته کارشناس مدعو بی بی سی،
به خاطر فضای سیاسی کثیف ،سیاه و تلخی
کــه پــس از ایــن مناظره ایــجــاد شــده اســت؛
گوگل نشان می دهدکه میزان درخواست
ها برای مهاجرت آمریکایی ها به کانادا و
نیوزیلند افزایش یافته اســت .در نخستین
مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
آمریکاهمه انتظار داشتند جو «خواب آلود»
در مقابل قلدری دونالد ،له شود .پیرمرد 78
ساله حافظه اش یــاری نکند .دچــار لکنت و
ضعف شود و در پایان ،زبون از صحنه خارج
شود! اما جو ،کامال بیدار بود .هرگز حافظه
اش در یاری او کم نیاورد.در تمام یک ساعت
و نیم مناظره ،مستقیم ایستاد و کوچک ترین
نشانی از خستگی بروز نداد و به محض رفتار
قلدرانه معمول ترامپ ،با خشونتی غیرمنتظره
پاسخ داد« :خفه شــو»! بایدن سپس به طور
کنایه آمیزی گفت :تو مدام وراجی می کنی.
بایدن در جایی دیگر هنگامی که ترامپ میان
صحبتهایش پرید ،گفت« :به زوزه کشیدن
ادامه بده مرد» .جالب این جاست که هیالری
کلینتون نیز ساعتی پس از اتمام مناظره گفت:
کاش درجریان مناظرات انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۱۶به ترامپ گفته بودم خفه
شو! واشنگتن پست نوشت :ترامپ همه چیز
را خراب کرد ،حتی مناظره ها را ،چنان که
آه از نهاد دلسوزان آمریکا برخواست که این
مناظره ها را متوقف کنید ،آبرویی برای نظام

سیاسی آمریکا باقی نمی ماند .در ماهیت
بحث ها نکات گفتنی بسیار است اما در شکل
و لحن مناظره ،اولین مناظره بایدن ترامپ،
یک رسوایی بزرگ برای آمریکایی بود که سال
های سال رقیبان انتخاباتی به رقابت دوستانه
و متمدنانه خود افتخار می کردند .در طول
این مناظره  ۹۰دقیقه ای ،ترامپ « ۷۳بار»
حرف های بایدن را قطع کرد .کارشناس و
مجری شبکه سی ان ان بالفاصله بعد از پایان
مناظره گفت :این پر هرج و مرج ترین مناظره
تاریخ انتخابات آمریکا بود .نگاهی به آمارهای
مناظره متشنج ترامپ و بایدن که با همکاری
سیبیاس نیوز جمعآوری شده است ،نشان
میدهد که حدود  ۲۰دقیقه به تاثیر اقتصادی
کرونا ،واکسنها ،ماسکها و مدیریت بحران
ترامپ گذشت .پس از آن ناآرامیهای نژادی
و خشونت های اخیر در  ۱۷دقیقه مورد بحث
قــرار گرفت .ترامپ برخالف انتظار در این
مناظره کمتر از بایدن صحبت کرد؛ ترامپ
 ۲۸دقیقه و بایدن  ۴۳دقیقه .مناظره سراسر،
قطع شدن حرف های بایدن از سوی ترامپ
بــود و حمالت ترامپ به پسر جو بایدن .در
بخشی از این مناظره ،ترامپ از فعالیت پسر
جو بایدن انتقاد کرد که به عنوان هیئت مدیره
یک شرکت انرژی در اوکراین میلیونها دالر از
طریق فعالیتهای غیرقانونی به دست آورده
و از زن شهردار سابق مسکو پول گرفته است.
بایدن این ادعا را رد کرد و خطاب به ترامپ
گفت« :خیلی سخت اســت چیزی را به این
دلقک حالی کنی .بایدن سپس با اشاره به این
که خانواده ترامپ در دولت او سمت گرفتهاند،
گفت« :میشود کل شب را درباره خانوادهاش
حــرف زد .تــرامــپ در پــاســخ بــه اتــهــامهــا در

▪نتیجه اولین نظرسنجی

نخستین نظرسنجی درباره این مناظره یک
ساعت بعد از خاتمه آن ،از سوی شبکه خبری
سی ان ان منتشر شد .شبکه خبری سی ان
ان اعــام کــرد :در نخستین نظرسنجی از
مــردم دربــاره مناظره ۶۰ ،درصــد از پرسش
شوندگان معتقد بودند که جو بایدن عملکرد
بهتری داشت وتنها  ۲۸درصد موافق عملکرد
مثبت ترامپ در این مناظره بودند .براساس
نظرسنجی شبکه سی بی اس نیز ،بایدن
با  ۴۸درصــد در برابر ترامپ با  ۴۱درصد
عملکرد بهتری داشته است .به هر روی ،با این
که نظر جمعی به سمت برتری نسبی بایدن
در مناظره شب گذشته متمایل است؛ تجربه
انتخابات چهار سال پیش نشان داد که نباید
روی اغراقگویی رسانههای دموکرات درباره
پیشتازی نامزد منتخبشان حساب ویژه باز
کرد چراکه آن ها درباره «هیالری کلینتون»
هم گزار شهای مشابهی منتشر میکردند.
حال آن که در نهایت ،در  ،۲۰۱۶اسم ترامپ
از گردونه انتخاباتی آمریکا بیرون آمد و او
رقابت را برد.

تیتر رسانه ها درواکنش به اولین مناظره
سی ان ان  :تالش ترامپ برای جنگ با مجری و بایدن /نماینده دموکراتها گفت« :مرد خفه
یشوی؟»
م 
رویترز :هرج و مرج در مناظره بایدن و ترامپ
ام اس ان بی سی :ناامید از ماندن در قدرت  /ترامپ مرد اقتدارگرای عصبانی ،از ماندن در
قدرت ناامید بود

آتالنتیک :شبی انزجارآور برای دموکراسی
فاکس نیوز :سرشار از توهین   /نخستین مناظره بایدن و ترامپ سرشار از مبادالت آتشین و
توهین بود
گاردین :ترامپ کاری کرد که مناظره ریاست جمهوری به یک تحقیر ملی منجر شود
نیویورک تایمز :ترامپ با مسخره بازی و فریبکاریهایش مناظره اول را به هرج و مرج کشاند
سی بی اس نیوز :بازنده واقعی کشور بود
پولیتیکو :لحظه حماسی از شرمساری ملی :این مناظره برای سالهای متمادی مایه خجالت
است

بازدید خبرنگاران از انبار ادعایی

 90دقیقه جـــدال ،دعـــوا ،توهین ،پرخاش،
عصبانیت و بــی برنامگی ،نتیجه نخستین
رویارویی نامزدهای دو حزب جمهوری خواه
و دمــوکــرات در مناظره تلویزیونی انتخابات
ریاست جمهوری  2020آمریکا بــود .در این
مناظره که به لحاظ بی اخالقی در تاریخ آمریکا
کم سابقه توصیف شده است ،دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری کنونی و جو بــایــدن ،معاون
رئیس جمهوری پیشین ،حمالت لفظی تندی
را علیه یکدیگر به کار گرفتند و طرف مقابل را به
دروغ گویی ،بی اخالقی ،نژادپرستی و وابستگی
به خارج متهم کردند .مناظره ای که قرار بود
بر معرفی سوابق کاری نامزدها و راهکارهای
آنان برای مواجهه با مشکالتی همچون بیماری
ناشی از ویروس کرونا ،بیکاری ،امنیت ،انرژی
و محیط زیست متمرکز باشد ،در نهایت به جنگ
سیاسی کم سابقه ای در برابر دیدگان میلیون ها
مخاطب بدل شد .دو نامزد دایم در میان کالم
یکدیگر پریدند و حتی اجازه ندادند که کریس
واالس ،مجری کارکشته مناظره ،جلسه را با
آرامش مدیریت کند .ترامپ چند بار پسر بایدن
را به دریافت رشوه از روس ها متهم کرد و متقابال،
بایدن هم به ترامپ گفت عروسک دست روس
ها .بایدن چند بار با الفاظ توهین آمیز ترامپ را
به سکوت دعوت کرد و متقابال ترامپ نیز بایدن
را کند ذهن خواند .این برخوردها باعث شد
سی ان ان بنویسد« ،مناظره اول ،آشوب مطلق»
بود و نشریه آتالنتیک تیتر بزند« ،شبی انزجارآور
برای دموکراسی» .جورج استفانوپولس ،روزنامه
نگار سرشناس ای بی سی هم در توئیتی نوشت:
«این مناظره ،کثافتی بود در یک سطل آشغال
در یک ترن که در حال خروج از ریل است» .البته
دعــوای ترامپ  -بایدن در حقیقت ،آینه تمام
نمایی از وخامت فضای سیاسی آمریکاست،
کشوری که به دلیل اختالفات سیاسی چند پاره
شده و در آتش خشم و عصبانیت می سوزد .این
مناظره نشان داد که سیاستمداران آمریکایی به
هیچ عنوان تحمل یکدیگر را ندارند و برای کسب
و حفظ قدرت ،انواع اتهامات و توهین ها را حتی
به خانواده یکدیگر بر زبان می آورند .همچنین
نشان داد که کوچک ترین همکاری میان دو
حزب اصلی آمریکا وجود ندارد و دو طرف حاضر
نیستند اندکی از خواست خود کوتاه بیایند.
به همین دلیل در سال های اخیر ،موضوعات
کوچک سیاسی و اجتماعی به بحران های عمیق
مدیریتی در آمریکا بدل شده است .به عنوان
مثال ،احداث یک دیوار مرزی پنج میلیارد دالری
برای کشوری که سه هزار میلیارد دالر بودجه
دارد به تعطیلی سه هفته ای دولت فدرال می
انجامد یا یک مکالمه تلفنی با یک رهبر خارجی،
رئیس جمهوری آمریکا را به پای میز استیضاح و
محاکمه می کشاند .رئیس مجلس نمایندگان
در مهم ترین جلسه حاکمیتی ســال آمریکا،
بعد از سخنرانی رئیس جمهوری ،نطق وی را
در برابر دیدگان همگان پاره می کند و رئیس
جمهوری هم برای قریب به یک سال با رئیس
مجلس حرف نمی زند .با این حال ،نکته مهم تر
این که آخرین پرسش کریس واالس در نخستین
مناظره انتخاباتی  ،2020درباره پذیرش نتایج
انتخابات از سوی نامزدشکستخوردهبود.طرح
همین سوال نشان می دهد که آمریکا در آستانه
شورشهایسیاسی-اجتماعیقرارداردوادامه
این وضعیت می تواند آن چه را که «دموکراسی
آمریکایی» خوانده می شود ،به خطر بیندازد .به
همین دلیل فارغ از این که ستادهای انتخاباتی
جمهوری خواهان و دموکرات ها هر یک ،دیگری
را بازنده مناظره نخست معرفی می کنند ،بازنده
اصلی در این دعواهای بی سابقه ،مردم آمریکا
هستندکهبافقر،بیکاری،بیماریوخشونتهای
لجام گسیخته دست و پنجه نرم می کنند و هر روز
شاهددعواهایشدیدتردولتمردانخودهستند.

خصوص پرداخت مالیات  ۷۵۰دالری تنها
در ســال هــای  2016و 2017نیز گفت:
من میلیون ها دالر مالیات داد هام .مالیات
 750دالری صحت ندارد .من قبل از ریاست
جمهوری در کار ساخت و ساز بودم و از قوانین
استفاده کردم تا مالیات کمتری بدهم .بایدن
نیز دربــاره اهمیت پرداخت مالیات گفت:
تحلیل گــران وال استریت تاکید کردند که
طرح اقتصادی من رشد اقتصادی را به همراه
خواهد آورد .خیلی از مالیات ها در دوران من
لغو یا کمتر میشود .ترامپ نیز به او گفت :چرا
وقتی معاون رئیس جمهور بودی این کارها را
نکردی؟ نامزد دموکراتها همچنین با اشاره
به فوت بیش از  ۲۰۰هزار آمریکایی بر اثر ابتال
به ویروس کرونا و مدیریت ضعیف شیوع این
بیماری از سوی ترامپ ،خطاب به او گفت:
«همین است که هست .چون شما همینی
که هستی» .بایدن با تمسخر به ترامپ گفت:
«شاید بتوانی مقداری ضدعفونیکننده به
بازویت تزریق کنی و خودش ترتیب کارها را
خواهد داد» .ترامپ در جواب واالس(مجری)
هم که پرسید ،شاید شمارش آرا برای مدت
طوالنی طول بکشد .آیا هــواداران خود را در
این مدت به آرامــش دعوت می کنید؟ پاسخ
داد :ببینید هماکنون میلیونها برگه رأی به
شهرها فرستاده شــده ،در شیوه رأ یگیری
ُپستی تقلب میشود؛ من میخواهم شمارش
آرا منصفانه باشد .بایدن نیز جــواب داد :تا
کنون هیچ کسی نتوانسته ثابت کند که رای
پستی بستر تقلب است .من نتیجه انتخابات را
میپذیرم .من اگر رئیس جمهور باشم ،رئیس
جمهور همه مردم آمریکا هستم.

رسوا سازیموساد
به دست نصرا...
خالیبودنانبارموردادعاینتانیاهو
حیثیتاطالعاتیسازمانجاسوسی
اسرائیلرابرد

خادم  -تاریکی ساعت  10سه شنبه شب به
وقت بیروت هم نتوانست رو سیاهی بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی
را پنهان کند .نتانیاهو ،ابدا فکر نمی کرد
به ایــن سرعت از ســوی نیروهای مقاومت
لبنان جلوی دوربین رسانهها رسوا شود.
شیادی که سعی داشت با حمله رسانه ای
علیه حزب ا ...لبنان و مسئول جلوه دادن
این گروه در انفجار مهیب ماه گذشته انبار
نیترات آمونیم در بندر بیروت که باعث کشته
شدن نزدیک به  ۲۰۰نفر شد ،ناآرامی ها را
گردن نیروهای مقاومت بیندازد .نخست
وزیــر اسرائیل روز سه شنبه در سخنرانی
ویدئویی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد با در دست داشتن نقشههایی مدعی
شد که این تصاویر مکان انبار موشک در

کنار تأسیسات گازرسانی و ساختمانهای
مسکونی را نشان میدهد .نتانیاهو گفت:
«ایــن جا جایی اســت که انفجار بعدی رخ
خواهد داد .همین جا ».در پی این ادعا ،در
اقدامی بی سابقه و فوری سید حسن نصر
ا ،...دبیر کل حزب ا ...لبنان برای نشان
دادن حقیقت ماجرا درخواست کرد تمامی
رسانه هایی که امکانش را دارند به سرعت
در آن دو مکان جمع و وارد دو مرکز ادعایی
موساد و نتانیاهو شوند تا حقیقت مشخص
شــود .در پی ایــن دعــوت ،وقتی در همان
دقایق رسانه ها خود را به محل ها رساندند،
چیزی جز دو انبار نگهداری آهــن آالت و
ضایعات به درد نخور مشاهده نمی شد .پس
از این بازدید ،خبرنگاران از جمله عکاس
خبرگزاری فرانسه اذعان کردند :انباری که

نتانیاهو مدعی بود متعلق به حزب ا ...است،
موشک نداشت .محمد عفیف ،مسئول بخش
رسانهای حزبا ...نیز اعالم کرد« :این اقدام
به خاطر این صورت میگیرد که مردم لبنان
در نبرد آگاهی ،روشن و بیدار باشند و بدانند
که ما موشکهایمان را در میان خانهها قرار
نمیدهیم».

چرا بایدن پیروز مناظره شد؟
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مناظره اول به جای آن که بستری برای
ارائــه برنامه های اقتصادی ،فرهنگی،
بهداشتی و ...در لیبرال دموکراسی ترین
نظام سیاسی عالم باشد ،به پنجه روی
هم کشیدن و خوار کردن دو طرف تبدیل
شد .ترامپ همان فرد همیشگی بود،
پوپولیستی ،با انرژی  ،بددهن و هجومی
اما بر خالف تصور صاحب نظران ،جو
بــایــدن کــه از ســوی کمپین انتخاباتی
رقیبش در ماه های گذشته یک پیرمرد
فرتوت ،تنبل ،خواب آلود و رخوت زده
معرفی می شد ،توانست پا به پای ترامپ
بیاید و جــواب اهانت هایش را بدهد و
متقابال به او تعریض کند .اما مهم ترین
نقطه قوت بایدن استحکام و قدرت پاسخ
گویی و جسارت او در سن  ۷۸سالگی
بود .بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند
بایدن اگر چه این روزهــا در نظرسنجی
ها پیشی گرفته اما در مناظرات حریف
ترامپ نخواهد شد و حامیانش دچار
ریزش می شوند .او با عملکرد مناسب
در مناظره توانست حداقل آرای فعلی
خود را حفظ کند و به اعتقاد راقم سطور،
دیشب عملکردش به گونه ای نبود که
دچــار ریــزش ه ــوادار شــود و اگــر بتواند
همین روال را ادامــه دهد ،پیروزی اش
بسیار محتمل تر از رئیس جمهور فعلی
می نماید .البته هنوز برای قضاوت درباره
نتیجه رای گیری آبــان مــاه زود اســت و
انتخابات آمریکا مانند سیب سرخی است
که هنوز در هوا غوطه ور بوده و تا  33روز
دیگر هزاران چرخ خواهد خورد.

مناظره به نفع ترامپ نبود
صابرگل عنبری
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مناظره اول دونــالــد ترامپ و جو بایدن
کال بیمحتوا بود و اساسا هیچ مناقشه
محتوایی جدی شکل نگرفت و صرفا به
دعــوای لفظی تند میان دو طرف تقلیل
پیدا کــرد .بــه همین دلــیــل ،بعید است
که چیز خاصی از برنامههای دو نامزد
گیر صاحبان آرای خاکستری که هنوز
تصمیمی نگرفته اند ،آمده باشد و تاثیری
مهم در جهتگیری انتخاباتی آنها داشته
باشد .در مناظره هر دو ضعیف ،منفعل و
عصبی ظاهر شدند و از این منظر برندهای
نداشت امــا برایند کلی مناظره به نفع
ترامپ نبود و وی با انفعال بیش از حد و
قطع مستمر سخنان بایدن به ضرر خود و
به نفع او کار کرد .فعال این گونه پیداست
که ترامپ نتوانست با این مناظره فاصله
خود را با بایدن کاهش دهد و با این حساب
موقعیت نامزد دموکراتها با توجه به نتایج
نظرسنجیها تا این جای کار تثبیت شد؛
تا ببینیم در دو مناظره بعدی و مدت باقی
مانده تا انتخابات چه اتفاقی میافتد .هنوز
بازی تمام نشده است.

پس از آن که جو بایدن در نخستین مناظره
انتخاباتی بــا دونــالــد تــرامــپ جمله «آیــا خفه
خواهی شد» را خطاب به ترامپ به کار برد ،ستاد
انتخاباتی نامزد دموکرات ریاست جمهوری
آمریکا فروش تیشرتی را که روی آن نوشته شده
«خفه شو مرد» آغاز کرد.

توئیت روز

«ریــچــارد هــاس» رئیس اندیشکده آمریکایی
شـــورای روابـــط خــارجــی در پیامی توئیتری
نــوشــت :ام ــی ــدوارم آنطـــور کــه مــارشــال مک
لوهان (فیلسوف کانادایی) گفته؛ همه جهان
به تماشای این مناظره ننشسته باشند چراکه در
این صورت باقیمانده نفوذ آمریکا در جهان نیز
تضعیف میشود و آرمان دموکراسی به مخاطره
مـیافــتــد .وی در پــیــام دیــگــری نــوشــت( :ایــن
مناظره) ناامیدکنندهترین ،مایوسکنندهترین
و ناراحتکنندهترین  ۹۰دقیقه عمرم بود .اگر
نگران آینده این کشور نبودید ،به تماشای آن
ینشستید.
نم 

سناتور «امی کلوبوچار» از نامزدهای ابتدایی
انتخاباتریاستجمهوریآمریکانیزدرتوئیتیبا
انتقاد از ترامپ نوشت :دونالد ترامپ؛ آیا تو رئیس
جمهوری هستی که در صحنه مناظره ایستاده
یا یک فرد مزاحم در زمین مسابقه؟ ما نیازمند
رهبری هستیم که به او احترام بگذاریم نه یک
فرد الابالی که سرش فریاد بکشیم .کلوبوچار
در توئیت دیگری نوشت :آیا ترامپ گفت که
دیوان عالی فدرال به همه صندوقهای پستی
نگاه خواهد کرد؟ ترامپ به معنای واقعی کلمه
سیستم انتخابات ما را در مقابل مردم آمریکا
بیاعتبار می کند .این همان کــاری است که
دیکتاتورها انجام میدهند .او هیچ محدودیتی
نمیشناسد .او میداند که اگر همه رای دهند
نمی تواند برنده شود .پس رای بدهید.

