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حکوم��ت آمری��کا ظلم و 
جنایت های بس��یار زیادی 
نس��بت ب��ه ای��ران انج��ام 
داده و مل��ت م��ا ش��اهد 
دولت ها  تمام  دشمنی های 
و رؤسای جمهور این کشور در زمان های مختلف و 
به اش��کال گوناگون بوده است؛ از دشمنی های این 
کش��ور در بحبوحه انقالب و زمان جنگ و کمک 
به صدام و دادن تسلیحات شیمیایی به رژیم بعث 
عراق ت��ا تحریم های ایاالت متح��ده علیه ایران و 
دخالت هایش در منطقه؛ به همین دلیل نوعی نفرت 
عمومی نسبت به آمریکا در میان مردم ایران وجود 
دارد. عالوه بر این، نفرت مردم ایران نسبت به »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور فعلی آمریکا بسیار عمیق تر از 
رؤسای جمهور پیشین این کشور است و علت آن را 
باید در اقدامات او جست وجو کرد. ترامپ تحریم های 
»باراک اوباما« را به شکل سخت گیرانه تری دنبال 
کرده و ملت ایران را تحت فشارهای بیشتری گذاشته 
و با ترور و به شهادت رساندن سردار شهید  سپهبد 
حاج قاس��م سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، 
جنایتی عظیم و غیرقابل بخش��ش را در حق ملت 
ایران انجام داده است. اگر چه تنفر مردم نسبت به 
ترامپ قابل درک است، با این حال اینکه چه کسی 
رئیس جمهور آمریکا می شود نباید برای ما اهمیت 
زیادی داشته باشد، زیرا سیاست های ایاالت متحده 
در قبال ایران با عوض ش��دن رئیس جمهور تغییر 
زیادی نمی کند و ما باید امور خود را در داخل کشور 
تنظیم کنیم. با وجود این به نظر می رسد با توجه 
به بحران های داخلی متعدد آمریکا از جمله بحران 
عظیم اقتصادی پیش  روی این کشور و بحران های 
سیاسی- اجتماعی و همچنین انزوای ایاالت متحده...
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فرزانهدانایی: اگر از آمریکایی ها 
بپرسید آیا به نظرسنجی های 
انتخاباتی اعتقاد دارند یا نه، با ۲ گروه از پاسخ دهندگان 
مواجه می شوید؛ نخستین گروه طرفداران ترامپ هستند 
که معتقدند نظرس��نجی ها در واقع نظرسازی توسط 
رسانه های جعلی است و رئیس جمهور شان هنوز هم 
باالترین میزان محبوبیت را در آمریکا دارد. دومین گروه 
اما کس��انی هستند که چندان هم به ترامپ عالقه ای 
ندارند اما معتقدند مؤسسه های نظرسنجی نتوانستند 
سال ۲016 پیش بینی درستی از وقایع داشته باشند و 
شکست هیالری کلینتون را پیش بینی کنند و به همین 

دلیل چندان هم قابل  اعتماد نیستند. 
مؤسس��ه های نظرس��نجی و مطبوعات آمریکایی 
اما بعد از س��ال ۲016 به این نتیجه رس��یده اند مردم 
آمریکا طرفدار هر کدام از احزاب سیاس��ی نیز باشند، 
در نهایت تردیدهایی نس��بت به صحت نظرسنجی ها 
دارند.1 برخی اعتقاد دارند نظرسنجی های ملی درست 
از آب در نمی آید و جدیدا هم عده دیگری از تحلیلگران 
اعتقاد پیدا کرده اند نظرسنجی های ایالتی نمی تواند با 
اطمینان کامل نتیجه انتخابات را تعیین کند. سال ۲016 
نظرسنجی های ملی و ایالتی هر دو به نفع کلینتون بود و 
مطرح می شد کلینتون فاصله خوبی از رقیب خود ترامپ 
دارد اما زمانی که نتیجه انتخابات مشخص شد، مؤسسات 
نظرسنجی به این نتیجه رسیدند حاشیه خطای کارشان 
باالتر از حد معمول بوده است و ترامپ با وجود اینکه از 
کلینتون عقب مانده بود اما میزان این عقب افتادن در 
نظرسنجی ها به آن اندازه ای که بتواند در نتیجه نهایی 

تأثیرگذار باشد، نیست و در واقع هر ۲ نامزد انتخاباتی 
رقابتی بسیار نزدیک و سخت با هم داشته اند. 

س��ایت » 538«۲ که یکی از س��ایت های معتبر و 
معروف در زمینه نظرس��نجی و ادغام نظرسنجی های 
مؤسس��ات مختلف است، در پژوهشی که از میان 15 
مؤسسه افکارسنجی انجام داده، به این نتیجه رسیده 
است مش��کالت زیادی در کار افکارسنجی مؤسسات 

آمریکایی وجود دارد. 
بر اساس این تحقیقات، مشکالت عمده ای که باعث 
شده نظرس��نجی های انتخاباتی از سال ۲016 به این 
س��و با حاش��یه های زیادی همراه باشد و نتواند نتایج 
قطع��ی را پیش بینی کند، در وهل��ه اول هزینه باالی 
نظرسنجی های دقیق و بی عیب است. در مرحله بعد نوع 
رفتار مردم با این نظرسنجی هاست، به  گونه ای که در 
طول زمان تعداد کمتری از مردم از طریق تماس تلفنی 
مؤسسات، نظر قطعی و درست خود را درباره انتخاب 
نامزد مورد نظرشان بیان می کنند. بسیاری نیز از پاسخ 
به این تماس ها و سواالت طفره می روند. البته تغییراتی 
نیز نس��بت به س��ال ۲016 در رویه نظرسنجی های 
انتخابات��ی به وجود آم��ده و به  طور مثال در حالی  که 
تا قبل از س��ال ۲016، بیش��تر نظرسنجی ها از طیف 
تحصیلکردگان آمریکا انجام می شد، زیرا گمان می رفت 
این افراد بیشتر در رأی گیری ها شرکت می کنند، برای 
سال ۲0۲0 توجه به اقشاری از مردم آمریکا که کمتر 
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، بیشتر شده است، 
زیرا نظرسنجی های ۲016 با در نظر نگرفتن این افراد 
عمال در کار پیش بینی انتخاباتی که این افراد نقش مهمی 

در آن داشتند، عاجز ماند. 
در همی��ن حال، توجه به اقش��اری که در مناطق 
روس��تایی و بیرون از شهرهای بزرگ زندگی می کنند 
نیز افزایش یافته اس��ت، زیرا این افراد که سال ۲016 
توجه چندانی در نظرسنجی ها به آنها نشده بود، نقش 
پررنگ تری در انتخابات داش��تند و توانس��تند نتیجه 
انتخابات را به نفع ترامپ تغییر دهند. با این  حال هنوز 
هم رسیدن به نتایج قطعی در مناطق حومه شهر بسیار 
سخت است، زیرا کماکان بانک اطالعاتی تلفن های مردم 
در س��ازمان های نظرسنجی کامل نشده است. برخی 
مؤسس��ات نظرس��نجی کار را برای خود بسیار راحت 
کرده بودند؛ آنها به صورت رندوم و بدون توجه به مکان 
زندگی افراد از آنها سواالتی راجع به نامزدهای انتخاباتی 
مدنظرشان می پرسیدند و بعد آنها را در دسته افراد مقیم 
در ی��ک ایالت خاص جا می دادند، آن هم بدون توجه 
به مکانی که این افراد زندگی می کنند و اینکه آیا این 
مکان در حومه شهر قرار دارد یا مرکز شهر یا مناطق 
روستایی. نکته دیگر استفاده از تلفن های شهری بود اما 
حاال مؤسسات نظرسنجی به این نتیجه رسیده اند بهتر 
اس��ت با تلفن های همراه نیز نظرسنجی انجام دهند، 
زیرا بسیاری از مردم با توجه به اینکه در ساعات معینی 
از روز سر کار هستند یا در چند شیفت کار می کنند، 
امکان پاسخ دادن به تلفن های منزل شان را ندارند و در 
صورتی  که با تلفن همراه آنها تماس گرفته شود، راحت تر 

می توانند به سواالت پاسخ دهند. 
نکته مهم دیگری که تا انتخابات سال ۲016 کمتر 
مورد توجه بود و حاال بش��دت مورد توجه قرار گرفته، 

نظرس��نجی از بین مردمی اس��ت که برای شرکت در 
انتخاب��ات و رأی دادن، ثبت نام کرده اند. در س��ال های 
گذشته از تمام مردم درباره نتایج انتخابات نظرسنجی 
می شد و ممکن بود این افراد با وجود اینکه تمایل خود به 
یک نامزد انتخاباتی را نشان می دهند اما اصال در انتخابات 
شرکت نکنند ولی حاال مؤسسات نظرسنجی شماره تلفن 
طیفی از مردم را که قرار است در انتخابات حتما حضور 
داش��ته باشند در اختیار دارند و می توانند با اطمینان 

بیشتری بگویند آنها به چه کسانی رأی می دهند. 
با همه این اقدامات اما باز هم مؤسسات نظرسنجی 
از یک مساله بش��دت نگرانند و آن شاخص »بردلی« 
است؛ شاخصی که بیان می کند تعدادی از افرادی که 
می خواهند به یک نامزد انتخاباتی رأی دهند، ممکن 
است فضای سیاسی و اجتماعی به وجود آمده در آمریکا 
مانع شود بتوانند براحتی و بدون خجالت کشیدن بگویند 
از ک��دام نامزد حمایت می کنند و جوابی بدهند که با 
رأی نهایی ش��ان بشدت متفاوت است. شاخص بردلی 
در انتخابات سال ۲016 اثری بشدت قدرتمند در نتایج 
انتخابات داشت. حاال اما مؤسسات نظرسنجی باید به 
دنبال شاخص دیگری باشند؛ شاخصی که نشان می دهد 
افرادی که می خواهند به ترامپ رأی دهند ممکن است 
با عصبانیت فراوان تلفن را روی مؤسسات نظرسنجی 
قطع کنند و آنها را مؤسسات جعلی بخوانند. مؤسسه های 
نظرسنجی نمی توانند این افراد را در سبد رأی ترامپ 
قرار دهند، زیرا آنها به صورت مستقیم نظر خود را اعالم 
نکرده اند و بدین ترتیب لشکری از افراد عصبانی را که 
رأی مخفیانه به ترامپ می دهند، تشکیل خواهند داد. 

مس��أله دیگری ک��ه موجب نگرانی مؤسس��ه های 
افکارسنجی شده است، بحران کرونا در آمریکاست. آنها 
اعتقاد دارند ممکن است افرادی بیان کنند در انتخابات 
ش��رکت می کنند اما در نهای��ت در روز رأی گیری به 
دلیل باال رفتن میزان مبتالیان به کرونا در ایالت شان یا 
احتمال ابتالی شخص رأی دهنده به کرونا دیگر نتوانند 

در انتخابات شرکت کنند. 
در نهایت اما مؤسس��ات نظرس��نجی از این مساله 
شکایت دارند که ش��اید نحوه شمارش آرا بویژه آرای 
پستی که با جنجال ها و حاشیه های زیادی همراه بوده 
است، به  گونه ای باشد که نتایج نظرسنجی ها کامال اشتباه 
از آب دربیاید. از هم اینک، هم نامزد دموکرات نگران این 
مساله است که دولت ترامپ مانع شمارش آرای پستی 
شود و هم ترامپ نگران است مؤسسات کوچک وابسته به 
دموکرات ها که کار شمارش آرا را انجام می دهند، هزاران 
رأیی را که به نفع ترامپ داده می شود از بین ببرند. نکته 
جالب اینجاست که بر اساس همین نظرسنجی ها تنها 
13 درصد مردم اعتماد دارند کار شمارش آرا عادالنه و 

 دور از تقلب انجام می شود! 
..............................................................................................
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