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جدیبگیریم

ساراهوشمندی:وقاحت اخیر 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
جویای نام فرانسه، مولد خشم 
و اعتراضات گس��ترده ای در 
محدوده جغرافیایی- اعتقادی 
جهان اسالم شده است. برخی تحلیلگران معتقدند 
مکرون که از وی به عنوان یکی از بی خاصیت ترین 
رؤسای جمهوری تاریخ »کشور گل ها« یاد می شود، 
قصد دارد با توهین به پیامبر اعظم حضرت محمد 
مصطفی صلی اهلل علیه و آله و دین مبین اسالم، آرای 
ملی گرایان افراطی، نژادپرستان و مخالفان اسالم را 
در فرانسه به سبد رای حزب متبوع خود هدایت 
کند. به عبارت دقیق تر، مکرون سعی کرده با این 
تاکتیک محاسبه شده، سبد آرای »مارین لوپن« 
)اصلی ترین رقیب خود( را خالی کرده و بخشی 
از آرای تعریف ش��ده در آن را به سبد رای خود 
واریز کند اما در ماورای این محاس��به تاکتیکی 
وقی��ح، حقیقتی وجود دارد که نباید از آن غافل 
شد؛ حقیقتی که اگر امروز نسبت به آن بی توجه 
باشیم، در آینده نزدیک با شمایل خطرناک تر و 

عریان تری از آن مواجه خواهیم بود. 
»زمین��ه« و »متن«، ۲ کلیدواژه کاربردی در 
تفس��یر پدیده های علمی، تحقیقاتی و تجربی 
محسوب می شود. زمینه )Context( در لغت به 
معنای مجموعه شرایط یا واقعیت هایی است که 
یک موقعیت یا شرایط را دربر می گیرد و همچنین 
به معنای شرایطی است که چیزی در آن اتفاق 
می افتد و به شما کمک می کند آن را درک کنید. 
مراد از زمینه، محیطی است که پدیده )متن( را 
باید با عنایت به آن تفس��یر کرد. یکی از آفات و 
آسیب هایی که بعضا در مسیر راه »تحلیلگران« و 
»رصدکنندگان« پدیده های سیاسی قرار می گیرد 
و محاسبات آنها را نادرست جلوه می دهد، عدم 

تفکیک میان »زمینه« و »متن« است. 
سوال اصلی این است: سخنان مکرون مصداق 
»متن« اس��ت یا »زمین��ه«؟ به عبارت بهتر، آیا 
»اسالم هراس��ی« در حال تبدیل ش��دن به یک 
»بستر« و »فرامتن« است یا کماکان باید آن را 
در قال��ب یک »متن« در »جامعه چندفرهنگی 

غرب« مورد تفسیر قرار داد؟ 
ی�ک:واقعی��ت امر این اس��ت که ط��ی ۲ دهه 
اخیر، سیاستمداران غرب- بویژه سیاستمداران 
اروپایی- در ظاهر بر مفهوم »جامعه چندفرهنگی« 
مان��ور زیادی داده و از آن به مثابه یک »ارزش« 
یاد می کردند. آنها مدعی بودند در جوامع غربی، 
همزیستی مس��المت آمیز اقلیت های مذهبی و 
نژادی ب��ا اکثریت جامعه، یک واقعیت غیرقابل 

انکار است و هیچ قدرت یا نهادی...
ادامهدرصفحه6
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وف   نهضت امر به معر
ونایی وتکل های کر برای رعایت پر
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ثمان�هاکوان:ام��روز در آمریکا 31 اکتبر، روز هالووین 
اس��ت؛ مراس��می که در آن کودکان ب��ه در خانه های 
 trick or« همسایگان شان می روند و با گفتن عبارت
treat« به معنای اینکه »شکالت بده تا نترسانمت« به 
دنبال گرفتن شکالت و خوراکی های شیرین از مردم 
هستند. البته درباره ریشه های این مراسم که هر سال در 
سراسر آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای آمریکای 
جنوبی برگزار می شود، داستان ها و ماجراهای دیگری نیز 
ثبت شده است اما اهمیت این مراسم هر 4 سال یکبار در 
آمریکا بیشتر از قبل می شود. مراسم هالووین هر 4 سال 
یکبار به محلی برای آخرین حرکات انتخاباتی مردمی در 
حمایت از نامزدهای شان یا ترساندن مردم از رأی دادن 
به نامزد مقابل تبدیل می شود. جلوی در خانه ها، کدوها 
به جای اینکه ترسناک باشند، شبیه نامزدهای انتخاباتی 
می شوند که چندان هم مورد عالقه مردم نیستند یا اینکه 
مردم روی کدوها شعارهای حمایت از نامزدهای شان را 
می نویسند. نامزدهای انتخاباتی که در این آخرین شب 
از ماه اکتبر )ماه شگفتی ها در انتخابات ریاست جمهوری( 
تقریبا دست ش��ان می آید در میدان مبارزه چه حد از 
رقیب جلو افتاده اند، س��عی می کنند تا 3 روز بعد که 
انتخابات برگزار می شود، از ادامه رقابت های انتخاباتی 
با طعم ش��کالت و وعده های زیب��ا به مردم ایالت های 
مختلف لذت ببرند. این مراس��م به قدری می تواند در 
انتخابات تأثیر بگذارد که گفته می شود اگر نقاب تولید 
شده توسط فروشگاه معروف »جانی براک«1 از چهره 
یکی از نامزدهای انتخاباتی بیشتر از نامزد دیگر فروش 
رود، بدین معنی است که او در انتخابات رأی می آورد. 
این باور قدیمی از 30 سال پیش رنگ و بوی واقعیت به 
خود گرفته و در طول این 30 سال، هیچ گاه نامزدی که 
نقابش بیشتر فروش داشته، بازنده انتخابات نبوده است!

فروش��گاه جانی براک امسال عنوان کرده است که 
تا یک روز قبل از برگزاری مراسم هالووین بیش از 60 
درص��د نقاب های ترامپ و در مقابل تنها 30 درصد از 
نقاب های بایدن فروش رفته است! این خبر خوشی برای 
افراد خرافاتی موجود در کمپین ترامپ است که آن را 
به تیت��ر اول اخبار انتخاباتی خود نیز تبدیل کرده اند. 
شاید این مسأله در وهله اول بشدت خرافاتی و سطح 
پایین به نظر برسد اما در عالم واقع و در نظرسنجی های 
شرکت های معتبر آمریکایی نیز روند نظرسنجی ها در 
ایالت های کلیدی نش��ان می دهد بر خالف اعتقادات 
موجود، ترامپ فاصله زیادی هم با بایدن ندارد و ممکن 
اس��ت کابوس هالووینی دموکرات ها در ادامه دار شدن 
دوران ریاست جمهوری ترامپ، به واقعیت تبدیل شود!

 بر اس��اس مجموعه نظرسنجی هایی که در سایت 

معتبر Real Clear منتش��ر ش��ده، در مقیاس ملی 
بایدن با 7/4 درصد آمار بیشتر، امکان پیروزی بیشتری 
نس��بت به ترامپ دارد اما همین آمار نش��ان می دهد 
فاصل��ه او با ترامپ در طول ۲ هفته گذش��ته در حال 
کاهش بوده اس��ت. برخی تحلیلگران فضای سیاسی 
آمریکا معتقدند نتیجه مناظره دوم و پیروزی ترامپ در 
نش��ان دادن خانواده بایدن به عنوان خانواده ای درگیر 
مفاسد اقتصادی، در نظرسنجی های اخیر بخوبی خود 
را نشان داده است. در نظرسنجی هایی که از ایالت های 
نوس��انی منتشر ش��ده نیز در مجموع در این 6 ایالت 
که شامل فلوریدا، پنسیلوانیا، ویسکانسین، کارولینای 
ش��مالی، آریزونا و میش��یگان است، بایدن تنها با 3/۲ 
درصد فاصله از ترامپ جلوتر است. این در حالی است 
که در انتخابات سال ۲016 بیان شده بود دلیل درست 
نبودن نظرسنجی ها این بود که موفقیت ترامپ در سایه 
4 درصد خطای حاشیه ای در هر نظرسنجی بوده است. 
همان طور که در نمودار نیز مشاهده می شود روند افزایش 
آرای ترامپ در ایالت های کلیدی از روز ۲5 اکتبر )5 روز 

پیش( آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این البته به معنای پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات 
نیست. نظرسنجی ها نشان می دهد درصد آرای او کمی 
بهتر از قبل شده است اما در تمام این ایالت ها هنوز هم 
باید برای به دس��ت آوردن رأی مردم بجنگد، زیرا این 
ایالت ها تاکنون نتیجه ای آبی رنگ- یعنی حمایت از نامزد 
دموکرات- را از خود نشان داده اند که البته در تعدادی 
از آنها فاصله ۲ رقیب چندان هم زیاد نیست. )جدول(

بهمنرأیبده،اگرنهمیترسانمت!
جدا از نتایج نظرسنجی، نکته جالب تر در این دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شباهت عجیبی است 
که روند انتخاباتی با فلسفه مراسم هالووین و ترس ها و 

خرافات های پیرامون آن پیدا کرده است.
اولین شباهت، شباهت رفتارهای تبلیغاتی نامزدهای 
انتخاباتی با کودکانی است که برای جمع آوری شکالت به 
در خانه های همسایگان شان می روند. آنها معموال مسابقه 
می دهند ببینند کدام شان می تواند شکالت بیشتری 
جمع کند و از ش��عار معروف هالووین یعنی شکالت 
بده یا می ترسانمت استفاده می کنند. شیوه رأی گرفتن 
نامزدهای انتخاباتی آمریکا بعد از مناظره های انتخاباتی 
سرشار از داد زدن ها و توهین کردن ها و تهدید کردن ها 
و ترساندن مردم آمریکا از رأی آوردن نامزد رقیب شده 
است. ترامپ چند وقت پیش بایدن را تهدید کرده بود 
در صورتی که پیروز شود، با سرعتی بسیار زیاد سقوط 
خواهد کرد.۲ او همچنین بار دیگر مردم آمریکا را تهدید 
کرد در صورتی که بایدن رأی بیاورد، دارایی های خود، 

شغل شان و تمام زندگی شان را از دست می دهند، زیرا 
او عام��ل چین اس��ت و اجازه می دهد چین بر اقتصاد 
آمریکا و کاالهای این کشور غلبه کند.3 یک ماه قبل از 
آن نیز اعالم کرده بود فرمانی اجرایی امضا می کند که 
در صورتی که بایدن پیروز انتخابات شد، اصال نتواند به 
کاخ سفید راه پیدا کند!4 در نهایت رئیس جمهور 7۲ساله 
آمریکا تهدید کرد در صورتی که در انتخابات پیروز نشود، 

از آمریکا مهاجرت می کند!5
بایدن اما به نحوی دیگر ترساندن مردم برای گرفتن 
رای ش��ان را آغاز کرده است. او همراه باراک اوباما بارها 
بیان کرده اند در صورت پیروزی ترامپ، »کووید-19« 
می تواند تعداد بسیار زیادی از مردم را به کشتن دهد. 
آنها بیان کرده بودند مدیریت ترامپ در ماجرای کرونا 
باعث شده است تعداد قربانیان این بیماری در آمریکا 
بیشتر از سایر کشورهای دنیا باشد.6 بایدن همچنین بیان 
ک��رده بود در صورت پیروزی ترامپ، مردم آمریکا باید 
شاهد یک »زمستان تیره و سیاه« در آمریکا به خاطر 

شیوع کرونا باشند.
ترام��پ نی��ز در آخرین اقدامش ب��رای فراخواندن 
مردم ویسکانسین به رأی دادن به او در روز انتخابات، 
یادداش��تی را در یکی از روزنامه های محلی این ایالت 
منتش��ر و بیان کرده اس��ت می توانن��د انتخاب کنند 
آزادی های اساسی شان حفظ شده و کشورشان رو به جلو 
حرکت کند یا اینکه به کسی رأی دهند که می خواهد 

سوسیالیسم را در آمریکا گسترش دهد.7
هالووینهالیوودیدرانتظارآمریکا

سایت های اینترنتی که معموال برای مناسبت های 
مختلف توصیه می کنند م��ردم آمریکا چه فیلم ها یا 
سریال هایی را تماشا کنند، معموال برای شب هالووین 
م��ردم را تش��ویق به دی��دن س��ه گانه »Purge« یا 
»پاکسازی« می کنند؛ فیلمی تخیلی که در آن آینده ای 
از آمریکا نش��ان داده می شود که یک شب در سال در 
فاصله 7 ش��ب تا 7 صبح، تمام مردم مجاز هس��تند 
کسانی را که در خیابان می بینند با اسلحه بکشند. به 
این مراسم، مراسم پاکس��ازی می گویند. اگر چه این 
س��ه  گانه به نظر می رس��د در وهله اول فیلمی تخیلی 
باش��د که به دور از واقعیت اس��ت و نمی تواند در عالم 
واق��ع اتفاق بیفتد، توصیه های این روزهای فرمانداران 
ایالت های مختلف آمریکا برای روزهای پس از انتخابات 
نش��ان می دهد آمریکا باید شاهد هالووینی هالیوودی 
در دوران پس��اانتخابات باشد که شاید تفاوت چندانی 
با صحنه های فیلم »پاکسازی 3؛ سال انتخابات« ندارد!

چند روز پیش خبری منتشر شد که مردم آمریکا 
در ح��ال آماده س��ازی خود برای نا آرامی ه��ای دوران 

پساانتخابات ۲0۲0 هستند و فروشگاه های اسلحه پر 
از مش��تریانی است که احتمال می دهند با یک جنگ 
داخلی دیگر در آمریکا مواجه باشند. البته طبق معمول 
به وجود آمدن هر بحرانی، فروشگاه های آمریکایی این 
روزها شاهد هجوم مردم برای خرید دستمال توالت نیز 
هستند اما ماجرای اسلحه به قدری داغ است که فروشگاه 
وا ل مارت اعالم کرده اس��ت به دلیل پیش بینی هایش 
برای فضای ناآرام انتخاباتی بخش فروش اس��لحه را از 
طبقه همکف فروشگاه هایش جمع می کند و در عین 
حال اقدامات احتیاطی دیگری را نیز در نظر می گیرد تا 
هنگام ناآرامی ها و آشوب های خیابانی بعد از انتخابات، 

این فروشگاه صدمه چندانی نبیند.8
فرماندار کالیفرنیا نیز اعالم کرده است این ایالت برای 
ناآرامی های مدنی یا آشوب های خیابانی بعد از انتخابات 
در حال آماده شدن است. او بیان نکرده است دقیقا چه 
اقداماتی در حال انجام است اما این خبر بعد از آن منتشر 
شد که رئیس پلیس بورلی هیلز کالیفرنیا اعالم کرد محله 
معروف و مراکز خرید در »رودئو درایو« در روز انتخابات 
و روز پس از آن تعطیل خواهد بود. او اعالم کرده بود 
پلیس بورلی هیلز کامال برای حوادث بعد از انتخابات و 

پس از مراسم هالووین آماده خواهد بود.9
ش��اید بسیاری بیان کنند جرقه اعتراضات از زمان 
مرگ جورج فلوید زده ش��ده اس��ت اما درگیری ها و 
اعتراضاتی که از چند روز پیش در فیالدلفیا به راه افتاده 
و باعث شده منع آمد و شد در برخی محله های این شهر 
اعالم شود، احتماال تا زمان انتخابات و روزهای پس از 
آن نیز ادامه داشته باشد و همین مسأله احتمال وقوع 
درگیری را در سایر شهرهای آمریکا نیز باال می برد. هم 
اینک گزارش های خبری حاکی از این است که اعتراضات 
فیالدلفیا به خیابان های نیویورک نیز کشیده شده است 
و با توجه به نوع برخورد ترامپ با این نوع اعتراضات و 
تالش او برای سرکوب اعتراضات، بهانه معترضان برای 
بیرون آمدن و اعتراض در صورت انتخاب شدن دوباره 

او در روز سوم نوامبر نیز بیشتر شود.10
مردم آمریکا امسال مراسم هالووین جدی تری را در 
تمام خیابان های ش��هرهای مختلف این کشور تجربه 
می کنند؛ هالووینی به یادماندنی از اعتراضات، تهدیدهای 

دولتی، خشونت پلیس، ش��مرده نشدن آرای شان در 
انتخابات به دلیل اختالفات سیاس��ی ۲ حزب یا حتی 
درگیری مسلحانه. باید منتظر ماند و دید ۲ هفته بعد از 
انتخابات که ممکن است نتایج آرا با توجه به شمارش 
آرای حضوری و پستی مرتب در حال تغییر باشد، چه 
نمایشی از دموکراسی آمریکایی را به دنیا مخابره می کند.

 -------------------------------
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