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   بین الملل  

اولین مناظره انتخاباتی بین نامزدهای جمهوری خواه آمریکا که پنجشنبه شب 
انجام شد برای هر کدام آن ها فراز و فرودی را در پی داشت.

نشریه نیویورک تایمز در گزارشی با بررسی مناظره  نامزدهای پیشروی حزب 
جمهوری خواه برای ورود به رقابت های ریاست جمهوری این کشور نوشت: 
پیروزی در اولین مناظره به معنای داشتن بهترین دنبال کننده گان اینترنتی 
یا برخورداری از بزرگترین حجم تش��ویق و تمجید نیست. برای نامزدهای 
اصلی، این مناظره به معنای یک مزایده برای نخبگان حزبی، حامیان مالی و 
در مرحله بعد رأی دهندگان است. هدف، دادن وعده به جمعیت حاضر یا صعود 
در نظرسنجی ها نیست، بلکه کسب اطمینان دوباره - برای تأیید توانایی های 
آن ها برای پیروزی در انتخابات و برآمدن از پِس )اجرای وظایف( ریاس��ت 
جمهوری اس��ت. برای نامزدهایی که کمتر جدی بوده و یا شهرت کمتری 
دارند، این مناظره یک فرصت برای ارائه خود بود - تا نخبگان حزبی نیز آن ها 
را در نظر گرفته یا رأی دهندگان را در پشت سر خود جمع کنند. اینکه چه کاری 
انجام می دهند بیش از اینکه به نحوه اجرای شان در مناظره مربوط باشد تا حد 
زیادی به این موضوع وابسته است که رسانه های خبری آن ها را چگونه پوشش 
می دهند. از این منظر، برندگان و بازندگان مناظره می توانند خیلی متفاوت از 
آنچه در توئیتر به نظر می آیند باشند. نامزدی که توجه چندانی را جلب نکرده 
باش��د می تواند یک برنده باشد؛ در مقابل نامزدی ممکن است که بیشترین 
توجه را جلب کرده باشد، اما از حمایت نخبگان )حزبی( که تعیین کننده برنده 

نهایی هستند، برخوردار نباشد.
براساس آنچه که به ذهن می رسد، احتماال بیشتر کارشناسان این نتیجه گیری 
را خواهند کرد که جب بوش در مناظره خوب ظاهر نشده است، مهم نیست که 
دیگران چگونه به آن بنگرند. آیا وی خطای بزرگی را انجام داده است؟ خیر، وی 
حتی به صورت مکرر خوب ظاهر شده است و احتماال با پیش رفتن مناظره ها 
جایگاه وی با سرعت بیشتری رشد کند. بوش از بسیاری از دیگر نامزدهای 
جمهوری خواه کمتر محافظه کار است. اگر وی نتواند نشان دهد که در انتخابات 
عمومی می تواند یک کاندیدای قدرتمند باش��د، و اگر گزینه های جایگزین 
یکس��ان و یا بهتری وجود داشته باشد، س��خت بتوان تصور کرد که حزب 

جمهوری خواِه محافظه کار نهایتا در پشت سر وی جمع شده و متحد شود.
م��وارد متعددی از گزینه های جایگزین برابر یا بهتر و محافظه کارتر وجود 
دارد. تمامی س��ه رقیب دیگر وی - اس��کات والکر، مارک��و روبیو و جان 
کاسیش - اجرای خوبی داشته اند. روبیو، سناتور منتخب از فلوریدا، می تواند 
یک گزینه خوب از بین کسانی باشد که می توانند به عنوان یک مناظره گر 
خوب در نظر گرفته شود. اما بوش که در مناظره ضعیف تر بود احتماال مانند 
هرکسی دیگری، روبیو را منتفع می کند و اگر بوش بتواند پرسش هایی را 
در مورد اینک��ه چرا وی می تواند یک نامزد عالی برای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری باشد ارائه کند، روبیو می تواند عالوه بر آن ها چند دلیل دیگر را نیز 
ذکر کند که وی هم می تواند یک گزینه خوب باشد. با وجود اینکه تنها زمان 
کمی از مناظره گذشته است، این امکان مهیا نیست که تشخیص داد که آیا 
رسانه ها وی را به صورت یک برنده اصلی در نظر گرفته اند و در نتیجه توجه 
کافی برای یک رشد بزرگ در نظرسنجی ها را کسب کرده باشد. اما حتی 
اگر اینگونه نباشد، وی جایگاه خود را در بین رأی دهندگان و نخبگان حزبی 
محافظه کار ارتقا داده است. در این مناظره، والکر از این نظر که بازنده نبوده 
است، برنده شد. وی طی این مذاکره زمان کافی برای تأکید بر مبارزه اش 
بر اتحادیه های معترض در ایالت ویکسکانس��ین نداشت. اما وی توانست 
بسیاری از پرس��ش های مطرح شده در مقابل وی همچون موضوع سقط 
جنین؛ آنچه مرتبط با دولت های عرب است؛ آنچه پس از پایان دادن به توافق 
هس��ته ای ایران انجام می دهد؛ روابط نژادی و سابقه اشتغالش را به خوبی 
پاسخ دهد. توانایی پاسخگویی به سؤاالت دشوار یک موضوع مهم برای 
والکر بود و او به س��ختی توانست از پس آن بر بیاید. وی احتماال نتوانست 
به صورت کامل این نگرانی ها را رفع کند اما این امر نهایتا به عقبگرد وی 
منجر نشد. کاسیش نیز توانست موقعیت خود را بهبود بخشد. وی در ابتدا به 
صورت یک نامزد گمنام از اوهایو جایی که فرماندار این ایالت است، وارد این 
رقابت ها شد. اما وی از حمایت مخاطبان برخوردار بود و توانست با زبردستی 

از پس پرسش های دشوار بر بیاید. 

کیوسک

اولین مناظره انتخاباتی جمهوری خواهان به چه مراسمی تشبیه شد؟

 نمایش سیرک بزرگ در شبکه روباه 

چه کسانی می خواهند رییس جمهور شوند؟

 اولین مناظ�ره انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی 
ای�االت  ریاس�ت جمه�وری س�ال 2016 
 متحده روز پنجش�نبه گذشته به دعوت شبکه

 فاکس نی�وز آمریکا برگزار ش�د. این مناظره 
در حال�ی به تیتر یک بس�یاری از رس�انه های 
آمریکایی تبدیل شد که مردم آمریکا و منتقدان 
هم از آن اس�تقبال کرده و ه�م در مقابل آن را 
مانند سیرکی دانستند که نمی تواند اقناع کننده 
مردم ب�رای رای دادن به هیچ ک�دام از رقبای 

انتخاباتی جمهوری خواه در آمریکا باشد. 

انتخاب��ات س��ال 2016 آمری��کا از پیچیدگی زیادی 
برخوردار شده است. ا ز یک سو نامزد فعلی دموکرات ها 
یعنی هی��الری کلینتون و بنیاد معروف »کلینتون« با 
منابع مالی فراوان اس��ت که می تواند تضمین کننده 
پیروزی نامزد دموکرات ها رد انتخابات آتی باش��د و از 
سوی دیگر جمهوری خواهان نیز آنقدر رابطه پیچیده 
و محکمی با البی صهیونیستی دارند که از هم اینک 
اطمین��ان دارند اگ��ر میزان منابع مالی نش��ان دهنده 
احتم��ال پیروزی یکی از نامزده��ا در انتخابات باش، 
مسلمًا البی های صهیونیستی آن ها را تنها نخواهند 

گذاشت. 
با ای��ن حال رقاب��ت انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
بین جمه��وری خواهان ب��ا حضور طیف وس��یعی از 
 نامزدهای رنگارنگ با اهداف و برنامه های متفاوت و 
 در عین حال لحن بیان و ادبیات به شدت متفاوت، این 
مناظره های انتخاباتی را خالی از لطف نکرده است. این 
تفاوت فرهنگی تا جای��ی در گفت و گوها و مناظره ها 
قابل توجه و ملموس اس��ت که تعدادی از تحلیلگران 
آمریکایی به  این نتیجه رسیده اند باید از ضرب المثل 
معروف کارل مارکس درباره این انتخابات اس��تفاده 
کنند. مارکس معتقد بود تاریخ دو بار تکرار می ش��ود 
یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی. 
گرچه مناظره های انتخاباتی جمهوری خواهان برای 
رقابت با اوباما در سال 2012 و 2009 به شدت جدی 
و سیاسی بود، این انتخابات باعث شده این مناظره ها 
برای دومین ب��ار به صورت کمدی برگزار ش��وند. به 
همین دلیل افرادی چ��ون دونالد ترامپ قمارخانه دار 
بزرگ و مج��ری تلویزیون آمریکا در این مناظره ها از 
بیشترین میزان آراء برخوردار بوده است. او که در یکی 
از جدی ترین و البته خش��ن ترین و بی مالحظه ترین 
برنامه های تلویزیونی ظاهر ش��ده بود، س��عی داشت 
در مناظره انتخاباتی با همکاران جمهوری خواه خود 
نیز به همین ترتیب طوفانی حاضر ش��ود و از کلمات و 
الفاظی استفاده کرد که تنها مخصوص یک آمریکایی 

تمام عیار با ادبیات رکیک است! 
اولین س��ؤال ای��ن بود که آی��ا هم��ه کاندیداها قول 

می دهن��د که از نام��زد نهای��ی جمهوری خواهان در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��ال 2016 حمایت 
کنند؟ »برت بایر«، مجری ش��بکه فاکس نیوز آن گاه 
که با پاس��خ »دونال��د ترامپ« مواجه ش��د که تاکید 
داشت ممکن اس��ت به عنوان کاندیدای مستقل وارد 
انتخابات آینده بشود به وی تذکر داد که او در مناظره 
جمهوری خواهان ش��رکت کرده است! وی افزود که 
این اق��دام ترامپ می تواند به نف��ع دموکرات ها تمام 
ش��ود و دوباره کلینتونی دیگر بر آمریکا حاکم ش��ود. 
اصرار ترامپ بر موضعش با مخالفت ش��دید حضار در 

سالن مواجه شد.
ترامپ در ادامه در خصوص نظرات وحش��تناکش در 
خصوص زن ها مورد س��ؤال قرار گرفت که از آن ها به 
عنوان خوک های چاق، سگ، افراد کثیف یا حیوانات 
تهوع آور یاد کرده ب��ود. وی در خصوص نظراتش در 
مورد سقط جنین و نظام سالمت تحت حمایت دولت 

هم مورد سؤال واقع شد.
فرد دیگری از ترامپ که وسط همه کاندیداها ایستاده 
بود خواس��ت تا ب��رای حرفش مبنی ب��ر اینکه دولت 
مکزیک تعم��داً جنایتکاران را به آمریکا می فرس��تد، 
دلی��ل بی��اورد. وی در این خصوص مدعی ش��د که 
نیروهای بازرس��ی ای��ن مطلب را ب��ه وی گفته اند و 
تصریح ک��رد این کار به خاطر آن انجام می ش��ود که 

سران آمریکا و سیاست مدارانش احمق اند.
 هرکس که تص��ور می کرد فاکس نیوز با کاندیداها به 

سادگی برخورد می کند اشتباه می کرد. بقیه حضار در 
مناظره نیز با سؤاالتی مواجه شدند که در زمینه نقاط 
ضعف آن ها بود. جب بوش با س��ؤاالتی در خصوص 
اظهاراتش در مورد ورود مهاجران به آمریکا مواجه شد 
و همچنان بر موضع خود باقی ماند. »جان کاس��یچ«، 
فرماندار اوهایو با این س��ؤال مواجه ش��د ک��ه چرا با 
بودجه عمومی برای فقرا نظام س��المت ایجاد کرده 
است و مارکو روبیو، س��ناتور تازه کار اهل فلوریدا نیز 
در خص��وص تجربه کمش مورد چال��ش قرار گرفت 
اما پاس��خ هوش��مندانه ای داد: »اگر انتخابات مبتنی 
بر س��وابق باش��د، هیالری کلینتون به هر حال پیروز 
می شود.« بنابراین گزارش، »اسکات واکر«، فرماندار 
ویسکانسین نیز که به خاطر پیروزی بر اتحادیه های 
عمومی در ایالتش به شهرت رسیده، از معدود کسانی 
بود که با سؤالی از جانب چپ ها مواجه شد. وی در پاسخ 
به این سؤال که آیا با سقط جنین حتی در شرایطی که 
جان مادر به خطر افتاده مخالف است، تصریح کرد که 
راه های دیگری وج��ود دارد که هم از آن مادر و هم از 

بچه به دنیا نیامده اش حفاظت کند.

  جب بوش؛ سرد و قاطع
بس��یاری از رس��انه ها بعد از این مناظره تلویزیونی به 
تحلیل آن برای امتیاز دادن ب��ه نامزدهای انتخاباتی 
آمریکا پرداختند. نظر سنجی ها نشان داده بعد از دونالد 
ترامپ به خاط��ر منابع باالی مالی که در اختیار دارد و 

تبلیغات وسیعی که انجام داده است، تنها رقیب باقی 
مانده برای او جب بوش اس��ت. بسیاری از همان ابتدا 
بر این عقیده بودند که رقابت نهایی میان جب بوش و 
هیالری کلینتون خواهد بود یعنی در هر صورت مدم 
امریکا باید بین دو انتخاب از دو گذشته متفاوت آمریکا 
قرار بگیرند. یا به برادر جورج بوش که به افغانس��تان 
و عراق حمل��ه کرد و همچنان از آن دفاع می کند رای 
دهند – البته جب بوش این مسئله را اشتباهی تاریخی 
دانسته بود و فعاًل اعتقادی به راه انداختن جنگ دیگر 
در خاورمیانه ندارد – و یا اینکه به ادامه راه بیل کلینتون 

و اوباما رای دهند. 
رس��انه ها بیان کرده بودند جب ب��وش در این برنامه 
تلویزیون��ی بر خالف اینکه به نظر می رس��ید باید بار 
اصلی برنامه را به دوش کش��یده و به عنوان س��تاره 
جمهوری خواهان در شب پنجشنبه خوش بدرخشد، 
با قیافه ای س��رد و عبوس در گوشه ای ایستاده و زیاد 
هم وارد بحث ها نشد و البته اجازه نداد که مانند دونالد 
ترامپ هم سؤاالت س��خت در مورد عملکرد کاری و 
همچنین عقاید او از طرف مجری برنامه مطرح شود. 

  جو بایدن غایب بزرگ
در سوی دیگر میدان دموکرات ها هم البته این روزها 
با تردید های زیادی به سر می برند. از یک سو هیالری 
کلینتون از مدت ها پی��ش کارزار تبلیغاتی خود را به پا 
کرده و با کمک منابع مالی بسیار زیادی که در اطراف 

خ��ود دارد، خود را یکه تاز میدان انتخابات می داند و از 
سوی دیگر بسیاری چش��م به کاخ سفید دوخته اند تا 
جو بایدن معاون اوباما که عقیده بیش��تری به پیشبرد 
برنامه های او در دوره بعدی انتخابات دارد نیز آمادگی 
خود ب��رای کاندیداتوری در این انتخابات را بیان کند. 
با توجه به اختالفاتی ک��ه کلینتون و اوباما در دور اول 
ریاست جمهوری او با هم داشتند، می توان به وضوح 
مش��اهده کرد که اوباما چندان ه��م تمایلی ندارد بعد 
از او در صورت��ی که جمهوری خواه��ان بازنده میدان 
انتخابات باش��ند، کسی کلید کاخ س��فید را در دست 
داشته باشد که به بس��یاری از برنامه های او در حوزه 
سیاست خارجی با دیده شک و تردید نگریسته است. 
البته برای اوباما حیاتی است که دموکرات ها جای او را 
بگیرند اما به نظر می رس��د او هم چندان از این مسئله 
ب��دش نیاید که مدل انتخابات پوتی��ن مدودوف را در 

مورد خود و جو بایدن به اجرا گذارد. 
اگر بخواهیم با این دید ب��ه آینده انتخابات نگاه کنیم 
که ممکن اس��ت جو بایدن نیز به میدان مبارزه های 
انتخاباتی بیاید، آن گاه به صراحت می توان بیان کرد 
که آمریکا یکی از داغ ترین انتخابات خود را در س��ال 
2016 برگ��زار خواهد کرد. رقابتی که در یک س��وی 
می��دان نامدارترین جمه��وری خواه��ان یعنی جب 
ب��وش و دونالد ترامپ حضور دارند و در س��وی دیگر 
در حزب االغ ها، جو بایدن و کلینتون برای رسیدن به 
نامزدی نهایی حزبشان با هم مبارزه می کنند. مناظره 
بع��دی جمهوری خواهان در ماه س��پتامبر و کتابخانه 
ری��گان در کالیفرنیا برگزار خواهد ش��د. نامزد اصلی 
جمهوری خواهان باید در ماه فوریه آینده انتخاب شود. 
دموکرات ها هم بیان کرده اند که به زودی مناظره های 
انتخاباتی خود را ب��ه راه می اندازند و باید دید آیا تا آن 
زمان جو بایدن اعالم کاندیداتوری خواهد کرد یا خیر. 

  سیرک اصلی کجاست؟ 
اگر بخواهیم نظر تع��دادی از منتقدین گفت و گوهای 
سیاس��ی و مناظره های انتخابات��ی را راجع به مناظره 
جمهوری خواه��ان در نظر گرفته و این مراس��م را به 
سیرک بزرگ جمهوری خواهان در شبکه فاکس نیوز و یا 
همان روباه تشبیه کنیم، می توان سیرک اصلی در جای 
دیگر میدان یعنی در بین کاندیداهای مستقل در جریان 
است. چرا که در میان آن ها می توان به کشیش معروف 
آمریکایی که می خواست قرآن سوزی در این کشور به 
راه بیندازد و تجربه بازداشت شدن را هم در کارنامه خود 
داشته اشاره کنیم. تری جونز به همراه یک خواننده رپ 
و البته یک فیلسوف که خود را تحلیلگر مسایل آینده و 
یا آینده بین نیز می داند، اش��اره کرد. آن ها هم از س��ال 
2013 به بعد بارها اعالم کرده اند که به عنوان کاندیدای 

مستقل در این انتخابات حضور خواهند داشت! 

زمان اعالم کاندیداتوری ایالت  سمت فعلی تاریخ تولد  نام 

15 ژوئن 2015 فلوریدا فرماندار فلوریدا 11 فوریه 62-1953 سال جب بوش 

4 می 2015 مریلند جراح مغز و اعصاب بیمارستان جان هاپکینز 18 سپتامبر 63-1951 سال بن کارسون 

30 ژوئن 2015 نیوجرسی فرماندار نیوجرسی 16 سپتامبر 1962- 52 سال کریس کریستی

23 مارس 2015 تگزاس سناتور تگزس  22 دسامبر 1970- 44 سال تد کروز 

4 می 2015 کالیفرنیا مدیر عامل موسسه هولت پکارد  6 سپتامبر 1954- 60 سال کارلی فیورینا

30 جوالی 2015 ویرجینیا فرماندار ویرجینیا
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 

2008
6 اکتبر 1949- 65 سال جیم گیلمور

1 ژوئن 2015 کارولینای جنوبی سناتور کارولینای جنوبی 9 جوالی 1955- 60 سال لیندسی گراهام

24 ژوئن 2015 لوییزیانیا فرماندار لوییزیانا 10 ژوئن 1971- 44 سال بابی جیندال

21 جوالی 2015 اوهایو فرماندار اوهایو  13 می 1952- 63 سال جان کسیچ

28 می 2015 نیویورک  فرماندار نیویورک  24 ژوئن 1954- 70 سال جورج پاتاکی

28 می 2015 کنتاکی سناتور کنتاکی 7 ژانویه 1963- 52 سال رند پاول 

4 ژوئن 2015 تگزاس فرماندار تگزاس 4 مارس 1950 ریک پری

13 آوریل 2015 فلوریدا سناتور فلوریدا 28 می 1971- 44 سال مارکو روبیو

27 می 2015 پنسیلوانیا
سناتور پنسیلوانیا

کاندیدای ریاست جمهوری سال 2012 10 می 1958- 57 سال ریک سنتروم

16 ژوئن 2015 نیویورک  مدیر عامل سازمان ترامپ-
مجری تلویزیون- صاحب قمارخانه های بزرگ 14 ژوئن 1946- 69 سال دونالد ترامپ

13 جوالی 2015 ویسکانسین فرماندار ویسکانسین 2 نوامبر 1967 – 47 سال اسکات واکر

کاندیداهای مستقل

زمان اعالم کاندیداتوریایالتسمت قبلینام

اکتبر 2014کالیفرنیانویسنده - فیلسوفزولتان ایستوان

جوالی 2013فلوریداکشیش معروف آمریکاییتری جونز 

آوریل 2015جورجیارپرژاکوئین جیمز

می 2014ماساچوستهنرمندورمین سوپریم

کاندیداهای دموکرات

زمان اعالم کاندیداتوری ایالتسمت قبلیتاریخ تولدنام

3 ژوئن 2015رود آیلندفرماندار رودآیلند26 مارس 1953- 62 ساللینکولن چاف 

12 آوریل 2015نیویورکوزیر امور خارجه ایالت متحده26 اکتبر 1947- 67 سالهیالری کلینتون
30 می 2015مریلندفرماندار مریلند18 ژانویه 1963- 52 سالمارتین اومالی

30 آوریل 2015ورمونتسناتور ورمونت8 سپتامبر 1941- 73 سالبرنی سندرز

2 جوالی 2015ویرجینیاسناتور ویرجینیا9 فوریه 1946- 69 سالجیم وب 

دستیار رییس جمهور 20 نوامبر 1942- 72 سالجو بایدن
ایاالت متحده

؟؟

کاندیداهای  جمهوری خواه


