
فرزانه دانایی: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحنه نبرد احزاب 
جهت به دست آوردن هر چه بیشتر آرای الکترال برای نامزدهای 
انتخاباتی شان است. با این حال نقشه های انتخاباتی نشان می دهد 
6 ایالت، تعیین کننده سرنوشت انتخابات هستند. اما آیا می توان 
به نظرس��نجی ها در ای��ن 6 ایالت برای پیش بین��ی روند آینده 
اتفاقات اطمینان کرد؟ در ضمن چه عواملی بر نتایج رأی گیری 

مؤثر هستند؟
نامزده��ای انتخاباتی ۲ حزب جمهوری خواه و دموکرات برای 
رسیدن به پست ریاست جمهوری، باید از میان 538 رأی الکترال، 
حداقل ۲70 رأی را از آن خود کنند. با این حال نگاهی به نقشه 
انتخاباتی ایالت های مختلف در انتخابات های پیشین )چه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و چه انتخابات کنگره( نشان می دهد بر اساس 
عادت و س��نت همیش��گی کدام ایالت ها معموال قرم��ز بوده )به 
جمهوری خواهان رأی می دهند( و کدام ایالت ها آبی هس��تند )به 
نامزدهای دموکرات رأی می دهند(. بر اس��اس نقشه های مختلف 
تهیه شده توسط سازمان های نظرسنجی و خبری آمریکا معموال 
اینطور گفته می شود که جز تعدادی از ایالت های قرمز و آبی که 
دقیقا مشخص است در هر انتخابات به چه نامزدی رأی می دهند، 
تعدادی ایالت »نوسانی« نیز وجود دارند که محل اصلی رقابت بین ۲ 
حزب آمریکا بر سر ریاست  جمهوری هستند. این ایالت ها که معموال 
در طول تاریخ به محل رقابت شدید و بسیار نزدیک ۲ حزب تبدیل 
می شوند عبارتند از فلوریدا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، میشیگان، 
ویسکانسین و آریزونا که در نقشه به رنگ زرد درآمده اند. )نقشه باال(
ب��ا این حال ماجرا تنها به همین مس��اله ختم نمی ش��ود که 
رقابت ها در نهایت در همین 6 ایالت باشد. در طول زمان و با توجه 
به عملکرد رؤس��ای جمهور جمهوری خواه و دموکرات، تعدادی از 
ایالت های قرمز و آبی نیز وجود دارند که چندان هم قرمز یا آبی 
پررنگی نیستند و میزان عالقه مردم به نامزدهای ریاست جمهوری 
تا حدی در نوسان است. به عنوان مثال در ایالت تگزاس به  صورت 
سنتی به نامزدهای جمهوری خواه رأی می دهند اما در هر دوره از 
انتخابات ممکن است ایالت زیاد هم قرمز نباشد و بنا به اتفاقاتی که 
در طول دوره ریاست جمهوری قبلی افتاده است، مردم نظرشان را 
درباره کاندیدای مورد  نظر جمهوری خواه تغییر دهند. این مساله 
باعث می ش��ود رقابت در این ایالت ی��ا ایالت های »تقریبا قرمز« 
همچنان باال باشد. این ایالت ها برای حزب جمهوری خواه عبارتند 
از: تگزاس، جورجیا، اوهایو و آیووا. ایالت های کمتر آبی نیز عبارتند 

از نوادا، کلورادو، مینه سوتا، ویرجینیا و نیوهمپشایر. 
برای تحلیل اهمیت ایالت های مختلف اما تنها رنگ آنها معیار 
و مالک اصلی برای رأی آوری نامزد مورد نظر نیست، بلکه تعداد 
آرای الکترال ایالت نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال در بین 
ایالت های »در نوسان« ایالت فلوریدا و همچنین پنسیلوانیا به دلیل 
جمعیت باالیی که دارند، تعداد آرای الکترال بیشتری دارند و به 
همین دلیل از اهمیت بیشتری برای نامزدهای انتخاباتی برخوردارند. 
بدین ترتیب رقابت برای گرفتن آرای فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان 

و کارولینای شمالی بسیار باالست.
عوامل مؤثر بر آرای ترامپ و بایدن در ایالت های نوسانی ■

بسیاری از خبرگان و تحلیلگران انتخابات ایاالت متحده معتقدند 
برای پیش بینی هر چه دقیق تر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
۲0۲0 تمرک��ز اصلی باید روی ایالت های نوس��انی یا ایالت های 
کمتر آبی و قرمز باش��د. به همین دلیل است که تمرکز ۲ حزب 
جمهوری خواه و دموکرات معموال روی بزرگ ترین ایالت نوسانی 
یعنی فلوریدا با ۲9 رأی الکترال است. اما چه مسائلی بر رنگ نهایی 
ایالت و رأی مردم آن به نامزد حزب جمهوری خواه یا دموکرات تأثیر 

می گذارد؟ برای هر ایالت، این اولویت ها متفاوت است. 
نسبت کرونا و اشتغال با انتخابات ■

به دلیل شرایط حساس و استثنایی انتخابات در سال ۲0۲0 که 
با گسترش ویروس کرونا نیز همراه شده است، یکی از روش های 
پیش بینی نتایج رأی مردم، به میزان آمار مرگ ومیر در هر ایالت 
بستگی پیدا کرده است، زیرا تحلیلگران بر این عقیده اند هر قدر 
میزان مرگ ومیر بر اثر بیماری »کووید-19« باال رود، شانس ترامپ 

برای انتخاب شدن در این ایالت نیز پایین می رود. 
البته این تنها یکی از عوامل است و عوامل بسیار دیگری مانند 
نرخ بیکاری در هر ایالت بعد از گس��ترش ویروس کرونا یا حتی 
میزان هزینه کرد کمپین های انتخاباتی هر نامزد در این ایالت ها نیز 
در رأی مردم تأثیرگذار است. بدین ترتیب بهتر است نگاهی به نرخ 
مرگ و میر بر اثر کرونا در ایالت های »در نوسان« و نرخ بیکاری در 

آنها داشته باشیم. )نمودار شماره 1، پایین صفحه(
نرخ بیکاری در این ایالت ها نش��ان می دهد غیر از پنسیلوانیا 
و میش��یگان که میان ایالت های با نرخ بیکاری باال قرار دارند، 4 
ایالت باقیمانده تقریبا نرخ بیکاری زیر 1۲ درصد را تجربه کرده اند. 
همچنین مقایسه ۲ آمار مرگ و میر و نرخ بیکاری نشان می دهد در 
ایالت هایی که فراگیری ویروس بیشتر بوده و تعداد قربانیان کرونا 

باالتر بوده، میزان بیکاری نیز بیش��تر از سایر ایالت ها بوده و دوام 
بیشتری داشته است. )جدول شماره ۲، پایین صفحه(

آرای سیاه و التین ■
دموکرات ها در طول چند انتخابات گذشته همواره سعی کرده اند 
با رویکرد خاص خود، رأی گروه های خاص نژادی مانند التین تبارها 
و سیاه پوستان را از آن خود کنند. همین رویکرد بود که باعث شد 
اعتراضات به تبعیض نژادی در آمریکا که در ماه های گذشته رخ داد، 
برای نخستین بار نمود بسیار زیادی در رسانه های این کشور بویژه 
رسانه های دموکرات داشته باشد. جو بایدن و باقی افراد سرشناس 
حزب دموکرات نیز با استفاده بهینه از این اعتراضات بارها بر حمایت 
خود از این اقلیت های نژادی در آمریکا تاکید کرده و ترامپ و رفتار 
نژادپرستانه اش را به باد انتقاد گرفته اند. نکته جالب در این باره این 
است که تمام این اقدامات به نظر می رسد باعث نشده است ترامپ 
در بین این اقلیت ها با ریزش آرا مواجه ش��ود و در عین حال در 
برخی نظرس��نجی ها که این ریزش آرا دیده می شود، جای آن با 
حمایت شدید گروه های نژاد پرست و سفیدبرترپندار پر شده است. 
جامعه آمریکا البته هنوز هم در حال پیش بینی و ارزیابی برنامه های 
نامزدهای انتخاباتی برای تصمیم گیری درباره رأی نهایی خود است 
و البته بر خالف آنچه دموکرات ها مطرح می کنند، سرشار از قشر 
خاکستری است که هنوز تصمیمی برای رأی دادن نگرفته اند. با 
این حال بر اساس نظرسنجی های اخیر، بیشتر التین تبارها بویژه در 
ایالت هایی مانند فلوریدا که محل اقامت آنهاست، از ترامپ حمایت 
می کنند ت��ا بایدن. با وجود اینکه التین تبارها در ایالت کالیفرنیا 
بیشتر دموکرات هستند، التین تبارها در فلوریدا که از کوبایی های 
مخالف نظام کوبا هستند، از اینکه اوباما راه را برای مذاکره با دولت 
کاسترو باز کرده بود، نگران و خواستار ادامه یافتن تحریم ها علیه 
این کشور بودند و با ورود ترامپ به کاخ سفید از او حمایت کردند. 
با آنکه ترامپ با جدیت تمام برنامه ساخت دیوار در مرز مکزیک را 
برای جلوگیری از ورود مهاجران التین تبار به این کشور اجرایی کرد 
و گمان می رفت این کار باعث ناخشنودی التین تبارها از دولت او 
شود اما میزان حمایت ها از او در ۲ ایالت فلوریدا و آریزونا به دلیل 
همین اقدام، بشدت باال رفته و آنطور که رسانه های آمریکایی مانند 
پولیتیکو بیان کرده اند، باعث ایجاد تغییر جدی در الگوی رأی دادن 
التین تبارها در آمریکا شده است. مساله دیگر فرهنگ موجود بین 
جوامع التین تبار در آمریکاست که به دلیل نوع روابط اجتماعی و 
نگاه شان به زنان، بیشتر از سایر جوامع و اقلیت های نژادی طرفدار 

ترامپ هستند. بر اساس آنچه نظرسنجی ها اعالم کرده اند، بیشترین 
میزان حمایت از ترامپ به دلیل نوع رفتار و ش��خصیتش در بین 
مردان التین تبار وجود دارد و تفاوت رأی زنان و مردان به ترامپ 

در جمعیت التین تبار آمریکا بشدت متفاوت است. 
موضوع دیگری که دموکرات ها را بیش از حد نگران کرده، این 
است که افرادی در بین اقلیت التین تبار هنوز تصمیم نگرفته اند 
به چه کس��ی رأی دهند و به دلیل اینکه التین تبارها در بین 
جمعیت از نظر اقتصادی ضعیف آمریکا هستند، هزینه های شدید 
و بش��دت باالی کمپین انتخاباتی ترامپ در ایالت های فلوریدا 
و آریزونا، آنها را احتماال به سمت حمایت از ترامپ می کشاند. 
میزان هزینه کرد انتخاباتی ترامپ در این ایالت ها به قدری باال 
بوده اس��ت که اصوال فضایی برای مطرح ش��دن بایدن وجود 
نداش��ته اس��ت و با آغاز روند رأی دادن پستی در این ایالت ها، 
احتمال اینکه ترامپ بتواند در نهایت پیروز میدان رقابت ها باشد، 

افزایش یافته است. 
برتری کمپین ترامپ در منابع مالی و هزینه های انتخاباتی ■

با آنکه ترامپ در کل توانس��ته میزان منابع مالی بیشتری را 
از طریق کمک ها به س��تاد انتخابات��ی اش جمع آوری کند، هنوز 
در 6 ایالت نوس��انی از بایدن کمتر هزینه کرده اس��ت، اگر چه 
به نظر می رس��د این روند در روزهای اخیر دس��ت کم در اوهایو، 
هفتمین ایالت سرنوشت ساز که در تمام ادوار گذشته جز ۲ دوره، 
رئیس جمهور را تعیین کرده، دس��تخوش تغییر شده و با هزینه 
قابل توجه از سوی رئیس جمهور مستقر در حال سبقت گرفتن 
از معاون رئیس جمهور پیش از خود در این ایالت است. اتفاقا این 
تحول مبتنی بر پیش بینی بسیاری از تحلیلگران است که عقیده 
داشتند ترامپ که گرگ بازار است، تمام توان و منابع مالی خود 
را برای روزهای آخر انتخابات ذخیره کرده اس��ت. با وجود اینکه 
کمپین انتخاباتی بایدن تالش دارد هزینه زیادی بویژه در فلوریدا 
انج��ام ده��د، ترامپ مکارانه در کمین پای��ان یافتن منابع مالی 
کمپین دموکرات ها نشسته است! البته در ستاد انتخاباتی بایدن 
نیز نگرانی های زیادی در این باره وجود دارد و به همین دلیل با 
اینکه او در جریان رقابت با سندرز در انتخابات درون حزبی گفته 
بود ستادهای انتخاباتی نباید به منابع مالی حاصل از کمک های 5 
دالری و 10 دالری مردم محتاج باشند، حاال مسؤوالن کارزارش 
روی جمع آوری کمک های مردمی به همین میزان تمرکز کرده اند! 

)نمودار شماره ۲، پایین صفحه(

چرا نمی توان به نظرسنجی های انتخاباتی آمریکا  
اعتماد کرد؟

دو قطبی شگفتی ساز

پل پیرس��ون، جامعه شناس مش��هور آمریکایی در 
کتاب خود به نام »سیاست در بستر زمان« مثال جالبی 
مطرح می کند که در اوضاع اخیر نظرسنجی ها و میزان 
اتکای افراد به این نظرس��نجی ها ب��رای تحلیل فضای 
انتخاباتی آمریکا بشدت باید مورد توجه قرار گیرد. مثال 
جامعه شناسی در این باره این است: فرض کنید یکی از 
دوستان تان شما را به یک رستوران دعوت می کند و در 
ضمن به ش��ما اطالع می دهد خانم سرآش��پز را بخوبی 
می شناس��د و وقت آن را دارید که در آشپزخانه گشتی 
بزنید. زمانی که وارد می شوید سرآشپز توضیح می دهد 
آشپزخانه به ۲ بخش تقسیم شده است؛ در سمت چپ 
همه مواد الزم را گرد آورده است و در سمت راست نیز 
ابزارهای اندازه گیری بسیار زیادی قرار گرفته اند. او پس 
از این به تشریح رویکرد خود در آشپزخانه می پردازد و 
بیان می کند اگر مواد خوبی در اختیار داشته باشید که 
در اندازه های مناسب با هم ترکیب شوند، دیگر چگونگی 
ترکیب، ترتیب ترکیب شدن مواد و مدت ترکیب تاثیری 
در نتیجه نهایی که وعده غذایی مورد عالقه شماس��ت، 
نخواهد داشت! عده قلیلی حاضرند ماده غذایی تولید شده 
توسط این آشپزخانه را بچشند. برای همین این سواالت 
مطرح می شود: آیا تنها با بررسی متغیرها و میزان متغیرها 
در هر پدیده ای و بدون توجه به چگونگی قرار گرفتن این 
پدیده ها در کنار هم و در مسیر زمانی خاصش، می توان 
رخدادهای مهم را تحلیل کرد؟ س��وال را می توانیم در 
زمانی که به نتایج رأی گیری های انتخاباتی می پردازیم به 
گونه دیگری نیز مطرح کنیم: آیا متغیرهایی که در یک 
انتخابات به عوامل اصلی نتیجه انتخاباتی تبدیل شده اند، 
در انتخابات های بعدی نی��ز می توانند نتیجه را تعیین 
کنن��د؟ آیا در این میان گذر زمان، تغییر افکار عمومی، 
تغییر شرایط جامعه، توزیع افکار عمومی و تغییر قواعد 
انتخاباتی و در نهایت به صورت کلی تغییر متغیرها در 
بستر زمان نمی توانند نتایج یک انتخابات را تغییر دهند؟ 
زمانی که مؤسس��ات نظرس��نجی برای به دست آوردن 
نظم عمومی مردم در برخی ایالت های آمریکا دست به 
اجرایی کردن پروژه های خود می زنند، در نهایت از یک 
جامعه آماری کوچک، یک نمونه از اعداد و ارقام را بیرون 
می آورند که سنجیدن این ارقام در ترازوی اندازه گیری 
میزان تمایل افراد به یک نامزد انتخاباتی دقیقا پروس��ه 
آش��پزخانه را طی کرده و مش��خص نمی شود هر کدام 
از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، آیا در 
ترکیب مواد انتخاباتی، پروسه های الزم را طی کرده اند، 
نظرشان تابع چه عواملی بوده است و تغییر برخی عوامل 
به صورت کوتاه مدت یا بلندمدت چه تاثیری بر رأی آنها 
می گذارد. برخی مؤسس��ات نظرسنجی در سال جاری 
با مش��کل عمده ای در این باره مواجه ش��دند و آن آبی 
ش��دن تعدادی از ایالت هایی بود که به صورت سنتی به 
جمهوری خواهان رأی می دادند. در عین حال آنها متوجه 
پروسه دیگری در تغییر رأی سنتی به دموکرات ها شدند 
که تا به حال در انتخابات آمریکا مورد توجه قرار نگرفته 
بود. همین پروسه هایی که بر اساس زمان و در ترکیب با 
سایر عوامل تاثیرگذار بر رأی مردمی به وجود می آیند، 
می توانند نشان دهند نظرسنجی ها دقیقا هم نمی توانند 
خاصیت پیش��گویی داشته باشند. به عنوان مثال ایالت 
تگزاس که طی س��الیان گذش��ته مح��ل اصلی رأی به 
نامزدهای جمهوری خواه بوده اس��ت، در طول چند ماه 
گذشته، بر اساس نظرسنجی ها به ایالتی نوسانی تبدیل 
شده که نظرسنجی ها می گویند ممکن است جو بایدن از 
آن به عنوان پیروز انتخابات بیرون بیاید. با این حال نگاهی 
به جزئیات برخی عوامل اصلی در رأی مردمی می تواند 
نش��ان دهد این نظرسنجی چندان هم نمی تواند دقیق 
باشد. تگزاس یکی از ایالت های جنوبی آمریکا و نخستین 
محل برخورد با مهاجران مکزیکی تبار است. بسیاری از 
شهرهای این ایالت مملو از مهاجران غیر قانونی است و 
میزان استقبال از ساخته شدن دیوار مکزیک در این ایالت 
باالست. اینکه عده ای در نظرسنجی ها بیان کرده اند به 
بایدن رأی می دهن��د، به دلیل تالش دموکرات ها برای 
هزینه بیش��تر در این انتخابات در جهت متمایل کردن 
رنگ آن به آبی است اما سوال بعدی این است: آیا هزینه 
کردن در یک ایالت، بدون توجه به فرهنگ سنتی موجود 
در آن، می تواند نتیجه نهایی رأی مردم در این ایالت را 
مشخص کند و آیا ایالتی که به صورت سنتی معموال خانه 
جمهوری خواهان بوده و بسیاری از طرفداران دموکرات ها 
مجبور شده اند به دلیل فرهنگ مردم در این ایالت، شهر 
خود را ترک کنند، حاال روی خوش به جو بایدن نشان 
خواهند داد؟ بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و حتی اقتصادی که می تواند بر رأی مردم در روز نهایی 
رأی گیری تاثیرگذار باشد، در نظرسنجی ها دیده نمی شود 
و انتظار می رود در ش��رایط و فضای سیاسی دو قطبی 
شدیدی که در آمریکا به وجود آمده است، نظرسنجی ها 
اصوال کارایی خود را در انتخابات این کشور از دست داده 
باش��د. البته این غیر از مواردی است که به عنوان مثال 
شاخص هایی مانند شاخص بردلی بیان می کند که مردم 
ممکن اس��ت در نظرس��نجی ها دروغ گفته یا نخواهند 
میل خود به رأی دادن به نامزد مورد نظرش��ان را فاش 
کنند. در نهایت همه این عوامل به اضافه عوامل جدید 
اقتصادی )مانند برطرف ش��دن رکود اقتصادی ناشی از 
کرونا در طول ماه های آینده(، یا فرهنگی )خسته شدن 
مردم از اعتراضات خیابانی و غالب شدن روایت ترامپ در 
حمایت از پلیس در ماجرای اعتراضات( یا حتی سیاست 
خارجی )مانند موفقیت ترامپ در ایجاد هماهنگی بین 
کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی که می تواند 
رأی بسیار باالیی از یهودیان آمریکا را به خود اختصاص 
دهد( همه دست به دست هم داده و ممکن است نتایج 

شگفت آوری را برای انتخابات آمریکا رقم بزند.

جامعه شناسی انتخابات

جهان
شنبه 12 مهر 1399

وطن امروز     شماره 3039

ترامپ برای بقا در کاخ سفید باید طی یک ماه آتی نسبت 
آرا در 5 ایالتی را که بایدن در حال حاضر در آنها پیشتاز است 
به نفع خود تغییر دهد. این 5 ایالت ش�امل 4 ایالت از جمع 6 
ایالت نوس�انی  یعنی آریزونا، فلوریدا، پنسیلوانیا، کارولینای 
ش�مالی و اوهایو اس�ت. اوهایو ایالتی اس�ت که برتری در آن 
بیشتر تاثیر روانی بر رقبای دموکرات و جمهوری خواه دارد تا 

تاثیر عینی در آرای الکترال، چرا که طی 230 س�ال برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده به غیر از 2 دوره، هر 
رئیس جمهوری که در انتخابات پیروز شده آرای الکترال اوهایو را 
نیز برده است. این در حالی است که فاصله آرای بایدن با ترامپ 
در 2 ایالت نوسانی باقیمانده یعنی میشیگان و ویسکانسین به 

اندازه ای است که جمهوری خواهان قید آنها را  زده اند. 

    آخرین امید کارزار جمهوری خواهان     

مقایسه نظرسنجی های 6 ایالت نوسانی، قبل و بعد از نخستین مناظره ترامپ و بایدن نشان می دهد موقعیت رئیس جمهور 
مستقر در هر 6 ایالت کلیدی به خطر افتاده است. 

ایالت
بعد از مناظره**قبل از مناظره*

ترامپ )درصد(بایدن )درصد(ترامپ )درصد(بایدن )درصد(

50/143/450/743/6ویسکانسین

48/747/148/145/8فلوریدا

47/346/447/746/4کارولینای شمالی

4944/75044/3پنسیلوانیا

47/84350/143میشیگان

49/244/248/744/8آریزونا

* میانگین نظرسنجی ها قبل از مناظره روز چهارشنبه 29 سپتامبر
** میانگین نظرسنجی های پنجشنبه 30 سپتامبر

نظرسنجی ها در ایالت های نوسانی

نظرسنجی های سراسر آمریکا )جمعه اول اکتبر(
بایدن 49/6 درصد             ترامپ 41/5 درصد

ر 1
ودا

نم
ل 2

دو
ج
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ودا
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  انتظار می رود در شرایط و فضای سیاسی دو قطبی شدیدی که در آمریکا به وجود آمده است، نظرسنجی ها اصوال کارایی خود را در انتخابات 
این کشور از دست داده باشند. حتی در شرایط عادی هم بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی که می تواند بر رأی مردم 

در روز نهایی رأی گیری تاثیرگذار باشد، در نظرسنجی ها دیده نمی شود

فاکتورهای تأثیرگذار بر آرای 6   ایالت نوسانی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامل آریزونا، پنسیلوانیا، فلوریدا، کارولینای شمالی، میشیگان و ویسکانسین

شش و بش ترامپ و بایدن
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