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طبققانونیجدیدازاینپستبعههر
کشــوری میتواند به استخدام ارتش
بریتانیــا دربیاید .علــت این تصمیم
بحــران کمبود نیــرو در ارتش بریتانیا
اعالمشدهاست.

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

اردوغان در مراسم به آب انداختن یک
کشــتی جدید بــرای نــاوگان ارتــش این
کشــور ،اعالم کرد ترکیه به هیچ کشوری
اجازه نخواهــد داد ،منابع طبیعی غنی
دریایمدیترانهراچپاولکند.

امیرقطردرکابینهخودتغییراتیقابل
توجه ایجاد کــرد و وزیــران تازه نفس
را بــه کار گمــارد .اما نکتــه قابل توجه
آن اســت که 5وزیر جدیــد از خاندان
سلطنتینیستند.

رقابت تنگاتنگ دو حزب جمهوریخواه و دموکرات امریکا در انتخابات میاندورهای

رویارویی غولهای سرخ و آبی
ندا آکیش -فرحناز دهقی
خبرنگار

امریکاییهــا امــروز سهشــنبه  6نوامبــر
در انتخابــات میــاندورهای کنگــره و
فرمانداریهــا کــه بــه ظــن بســیاری از
ناظــران بینالمللــی یکــی از مهمترین
انتخابــات میــاندورهای تاریــخ امریــکا
بــه شــمار مــیرود ،شــرکت میکننــد تــا
سرنوشــت صاحبــان همــه کرســیهای
مجلس نمایندگان ،یک سوم کرسیهای
مجلس سنا و  36کرسی فرمانداری برای
 36ایالــت از  50ایالــت امریــکا را تعیین
کنند .اگرچه بهطور سنتی میزان مشارکت
در انتخابات میاندورهای امریکا نســبت
ت ریاســت جمهــوری پایین
بــه انتخابــا 
است اما نتایج این انتخابات برای ایاالت
متحــده و بویــژه دونالــد ترامــپ ،رئیس
جمهــوری امریکا بســیار حائــز اهمیت و
پرمعناســت زیــرا تقریباً اکثریــت قریب
به اتفاق نظرســنجیها نشــان میدهد،
جمهوریخواهــان کــه در حــال حاضــر
اکثریــت را هم در مجلــس نمایندگان و
هم در مجلس ســنا دارنــد ،در انتخابات
امــروز برتــری خــود را در مجلــس
نمایندگان به دموکراتها واگذار خواهند
کرد .اما قادر خواهند بود ،اکثریت در سنا
را حفظ کنند.
مجلــس نماینــدگان امریــکا 435
کرســی دارد کــه در حــال حاضــر 236
کرســی آن در اختیــار جمهوریخواهــان و
 193کرســی در اختیار دموکراتها اســت.
در ایــن مجلــس حزبــی حایــز اکثریــت
میشــود که  218کرســی را از آن خود کند.
آخرین نظرســنجیها نیز نشان میدهد،
دموکراتهــا در انتخابــات امــروز پیشــتاز
بــوده و قــادر بــه کســب اکثریــت مجلس
نماینــدگان خواهنــد بــود .دموکراتها در
انتخابــات امروز برای پیــروزی در مجلس
نمایندگان به کسب  23کرسی نیاز دارند.
جمهوریخواهان از نوامبر  2010به این ســو
اکثریــت مجلــس نماینــدگان را در اختیار
دارنــد و پل رایان ،ســخنگوی این مجلس
که یــک جمهوریخواه اســت در انتخابات
امروز از ایالت خود یعنی «ویسکانســین»
کاندیدا نشده است.
مجلس ســنای امریکا نیــز از  100عضو
تشــکیل شــده که در حال حاضر  51عضو
آن جمهوریخــواه و  49عضــو دموکــرات
هستند .هر دو سال یکبار یک سوم اعضای

ســنا معــادل  35کرســی بایــد از طریــق
انتخابات ،برای یک دوره  6ســاله برگزیده
شــوند .در انتخابــات امــروز ســناتورهای
 35کرســی ســنا انتخــاب میشــوند که بر
اســاس نظرســنجیها جمهوریخواهــان
همچنــان اکثریــت خود را حفــظ خواهند
کــرد .کنگره از ژانویه  2019با ترکیب جدید
کار خود را آغاز خواهد کرد.
ëëفراربهجلوباحربهمداخلهخارجی
اگرچــه تقریبــاً تمــام نظرســنجیها
پیــروزی جمهوریخواهان در مجلس ســنا
را نشان میدهد اما اینکه جمهوریخواهان
اکثریــت کنونــی در مجلــس نماینــدگان
را بــه دموکراتهــا واگــذار کننــد و راه برای
تحت فشــار قــرار گرفتن ترامــپ بهخاطر
سیاســتها و تصمیمهایــش و حتــی
درخواســت اســتیضاح احتمالی او هموار
شــود ،اصالً بــرای آقای رئیــس جمهوری
خوشایند نیست .از این رو ،اغلب مقامات
کاخ ســفید و کاندیداهای جمهوریخواه در
روزهــا و ماههای اخیــر در اقدامی معنادار
و در واقــع فــرار به جلو ،موضــوع مداخله
خارجــی در انتخابــات میــاندورهای از
ســوی روســیه و چیــن را مطــرح کردهانــد
تــا در صورت شکســت خوردن در کســب
کرســیهای الزم در مجلــس نماینــدگان
بتواننــد ایــن شکســت را بــه مداخــات
خارجی نسبت دهند.
مایــک پمپئو ،وزیــر خارجــه امریکا در
 23ماه می 2018اعالم کرد ،امریکا از گزند
مداخله روســیه در انتخابات میاندورهای
در امــان نیســت .در دوم آگوســت
ســالجاری میالدی نیز رئیــس اف بیای
و رئیــس ســازمان اطالعــات ملــی امریکا
اعــام کردنــد ،روســیه در حــال مداخلــه
فعال در انتخابات میاندورهای اســت .در
اواخــر ماه جوالی نیز ترامــپ در یک پیام
توئیتری نوشت ،واقعاً نگران دخالتهای
روســیه در این انتخابات است و به عقیده
او ایــن دخالتها تنهــا بهنفع دموکراتها
خواهــد بود .ترامپ در  26ســپتامبر 2018
نیز در شــورای امنیت ســازمانمللمتحد
چیــن را متهــم بــه دخالــت در انتخابات
میــاندورهای امریــکا کــرد و گفــت :آنهــا
[چینی هــا] نمیخواهنــد من یا مــا پیروز
شــویم زیرا من نخستین رئیس جمهوری
[امریکا] هستم که تاکنون چین را در بحث
تجارت به چالش کشیده ام .او بعدها پا را
فراتر گذاشت و ایران را هم متهم به چنین
کاری کرد.

اقتصاد برگ برنده ترامپ نیست

 1اقتصــاد قــوی ،همیشــه نقطه قــوت هر
حــزب در قدرتــی در جهان بود ه اســت.
یادداشت
اما انتخابات میاندورهای امسال امریکا
میتواند اســتثنا باشد .در شرایط حاضر
تمــام شــاخصهای اقتصــادی بــرای
جمهوریخواهــان در وضعیــت ایدهآلی
پاتریشیاسبگا است .تا ماه پیش 250 ،هزار شغل ایجاد
الجزیره شــده بود .نــرخ بیــکاری بــه پایینترین
حد ممکن طی  49ســال گذشته رسیده
اســت و دســتمزدها افزایش یافته و رشد اقتصادی اگرچه با
سرعتی کند اما به هر حال در حال افزایش است .با این حال
در نظرســنجی  ،Pollster FiveThirtyEightشــانس پیروزی
دموکراتهــا  85درصد پیشبینی شــده اســت .حال ســؤال
این است ،چرا جمهوریخواهان امریکا نمیتوانند از اقتصاد
بهعنوان برگ برندهشــان اســتفاده کنند؟ در درجه نخســت
نظام بهداشــتی مانع آن میشــود .بهداشــت و درمان برای
امریکاییها بسیار مهم است و حساب آن برای مردم امریکا
از اقتصاد جداســت .مــردم امریکا دو برابر دیگر کشــورهای
پردرآمــد ،بــرای بهداشــت و درمــان خــود هزینــه پرداخت
میکنند که حاکی از نقصان بیمه درمانی در این کشور است.
براســاس نظرسنجی سازمان کایسر فمیلی ،برای  71درصد
مــردم امریکا بهداشــت و درمان مهمترین مســأله اســت و
ترامپ نتوانسته در آن خوب عمل کند .از سوی دیگر باوجود
عملکــرد خوب ترامــپ در برخــی حوزهها ،مشــکالتی که از
دوران ریاســتجمهوریهای پیــش وجود داشــته ،همچون
مالیاتها ،همچنان در جریان است و شکاف میان جایگاه و
دیدگاه زنان و مردان در اقتصاد بیش از همیشــه خودنمایی
میکند .به طوری که براســاس نظرســنجی پیو ،زنان معتقد
نیســتند با روی کار آمدن ترامپ اوضاع اقتصادی بهتر شده
باشــد و ســرانجام اینکه در انتخابــات امســال ،اقتصاد برای
امریکاییها مسأله چندان مهمی نیست.

انتخابات برای  35کرسی از 100
کرسی سنا
دموکراتها برای کسب اکثریت سنا به دو
کرسی نیاز دارند

خاکستری
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*دو نماینده مستقل در این دوره
به دموکراتها تمایل دارند

خاکستری
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اکثریت
ëëخیز ســه دموکرات ســیاه پوســت برای
تصاحبکرسیفرمانداری
امــروز همچنیــن ســاکنان  36ایالــت
از  50ایالــت امریــکا بــرای انتخــاب
فرماندارهــای خود پای صندوقهای رأی
میروند .در حال حاضر جمهوریخواهان
در فرمانداریهــا نماینــدگان بیشــتری
نســبت بــه دموکراتهــا دارنــد بهطــوری
کــه در  29ایالــت امریــکا فرماندارهــا
جمهوریخــواه و در  21ایالــت دموکــرات
هســتند .در انتخابــات فرمانداریهــای
امــروز ســه ایالــت جورجیــا ،فلوریــدا و
مریلنــد بیش از دیگر ایالتها مورد توجه
هستند .زیرا در جورجیا «استیسی آبرامز»
دموکرات نخستین زن سیاهپوستی است
که کاندیدای فرمانداری یکی از ایالتهای
امریکا شده ،در فلوریدا نیز «اندرو گیلوم»
دموکرات ســیاه پوســت رقابت ســختی را
بــا «ران دســنتیز» ،جمهوریخــواه راســت
افراطی و حامی دو آتشه ترامپ دارد و در
مریلند نیز «بن جیلوس» دموکرات سیاه
پوست شــانس باالیی برای پیروزی دارد.
اگر این سه نفر پیروز شوند ،برای نخستین
بار ســه ســیاه پوســت فرمانداران این سه
ایالت میشوند.
ëëاحتمالمشارکت 40تا 50درصدی
مشــارکت پاییــن در انتخابــات
میــاندورهای در مقایســه بــا انتخابــات

راه اشتباه ملیگراهای امریکایی

 2دونالــد ترامــپ در روزهــای منتهــی
بــه انتخابــات میانــدورهای موضــوع
یادداشت
«ملیگرایی سفیدپوســتان» را در نقطه
تمرکــز خود قــرار داد .او دو هفته پیش،
خــود را ملیگــرا دانســت .ســپس در
جریــان حملــه پیتســبورگ ،خشــونت
جاناتانآلن ضدیهودیــان را محکوم کرد و بعدتر در
انبیسی نیوز جریان مصاحبه با آکسیوس گفت ،حق
شــهروندی بدو تولد را لغــو میکند .اما
جنبش ملیگرایی سفیدپوستان نسبت به او مواضع مختلفی
اتخاذ کرده اســت :برخی از تندروهای دست راستی بیچون
و چرا حامی او هستند؛ برخی دیگر معتقدند درعمل کردن
بــه محــدود کــردن مهاجرتهــا موفق نبــوده و بیــش از حد
بــه نفع اســرائیل قدم برداشــته و بــه متحدان یهــودیاش،
زیــادی میدان داد ه اســت .دســت ه ســوم هم معتقدنــد او نه
تنها ناسیونالیســت نیســت بلکه جهانگرا است .با این حال
هفته پیش وقتی خبرنگاری از ترامپ خواست بهعنوان یک
ناسیونالیســت ،خطاب به ملیگراهای سفیدپوســت چیزی
بگوید ،گفت« :چی؟ من ناسیونالیست هستم؟ نه ،من هرگز
ن چیزها یعنی
اسم این تئوری را هم نشنیدهام .نمیدانم ای 
چه! من فقط عاشــق کشورم هســتم .همین ».ترامپ شاید
بتواند رأی بخشی از راستگراها را به دست بیاورد اما بخشی
از این جامعه تصور میکند او آنقدر منفعتطلب است که
بسادگی از وعدههایش دست میکشد .آنها بخوبی میدانند
بازی سیاســت آنقدر ســیاه و پیچیده است که سیاستمداران
در روزهــای منتهــی به رأیگیری هــر کاری انجام دهند .مثالً
همیــن چند وقــت اخیر ،ترامپ به اســتفان میلــر گفت ه بود:
«بــرای بــه دســت آوردن رأی ملیگراها چــکار کنیم؟» میلر
هم جواب داد ه بود« :به آن ساد ه باوران بگو حق شهروندی
بدو تولد را برمیداری ».و در این میان کســی نپرســید ســاز و
کارهای قانونی مانع این کار چه میشود؟

متمایل به
6
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در این انتخابات جمهوریخواهان تنها
 9کرسی برای دفاع دارند در حالی که
دموکراتها  26کرسی دارند

اکثریت

غیررقابتی
انتخابات برای تمام  435کرسی
دموکراتها برای تصاحب مجلس
نمایندگان به  24کرسی نیاز دارند

قطعی
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51

ریاســت جمهوری یک پدیــده عادی در
امریکا اســت .اما تحلیلگــران امریکایی
از جمله توماس پیترســون ،استاد علوم
سیاســی دانشــگاه هــاروارد پیشبینــی
کردهانــد انتخابــات میــاندورهای 2018
بهخاطــر اینکــه در واقــع جــدال بیــن
«حامیــان و مخالفــان ترامــپ» اســت،
نسبتاً باال باشــد .در سال  2014مشارکت
مــردم در انتخابــات میــاندورهای تنهــا
 37درصد بود ،رقمی که از بعد از جنگ
جهانی دوم ســابقه نداشت .در آن سال
 27میلیــون امریکایــی زودتــر از موعــد
انتخابــات ،رأی داده بودنــد امــا از آنجــا
کــه در انتخابــات امســال دســت کم 34
میلیون امریکایــی رأی خود را بهصورت
زودهنگام دادهاند ،بعید نیســت میزان
مشــارکت از مــرز  40درصــد بگــذرد و
حتی بنا بر پیشبینی برخی تحلیلگران
بــه  50درصد هم برســد که اگــر اینگونه
شود ،این میزان مشــارکت در انتخابات
میــاندورهای امریــکا از ابتــدای قــرن
بیستم به این سو ،بیسابقه خواهد بود.
ëëنقشزنان
نکتــه دیگــری کــه دربــاره انتخابــات
میاندورهای امروز وجود دارد ،مشارکت
باالی زنان اســت که بنا بر گزارش شبکه
خبری سیانان ،تا  31اکتبر ( 6روز پیش)
 56درصد کســانی کــه در ایالت جورجیا

غیررقابتی
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مجلسنمایندگان
به طور تاریخی
جمهوریخواهان برای حفظ
اکثریت مبارزه خواهند کرد
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امروز مردمامریکابهپاییکیازمهمترینصندوقهایرأیاین
کشــور از ســال 2000میالدی به این ســو میروند .مشارکت قابل
توجهشــرکتکنندگاندراینانتخاباتکهازشــمارکســانیکه
زودتر رأی اینترنتی خــود را اعالم کردهاند و همچنین کارتهای
ثبتنامی نشــان دهنده همین مسأله اســت که این انتخابات
همانطــورکهباراکاوباما،درهفتههایاخیربارهاوبارهاتأکید
کرد ،اهمیتی ویژه دارد که کوچکترین آنها میتواند استیضاح
دونالد ترامپ باشــد .در همین ارتباط بــا «امیرعلی ابوالفتح»،
توگوکردهایم.
کارشناسمسائلامریکاگف 
ëëچــرا ایــن دور از انتخابــات میانــدورهای امریــکا اهمیــت ویــژهای پیــدا
کردهاست؟
انتخابــات میانــدورهای ایــاالت متحــده امریکا معمــوالً انتخابات جــذاب و مورد
توجهی نیست نه فقط در خارج از این کشور بلکه در داخل امریکا هم همینطور
اســت به همین دلیل میزان مشــارکت عمومی در انتخابات میاندورهای معموالً
حــدود  40درصد یعنی نزدیک به  20درصد کمتر از انتخابات ریاســت جمهوری
امریکاســت ولــی انتخابات میانــدورهای ســال  2018از چند جهت اهمیــت دارد؛
نخســت اینکه این انتخابات در واقع نوعی همه پرســی درمورد عملکرد دو ساله
دولــت دونالد ترامپ اســت .دولــت ترامپ در این مدت ،دولتــی جنجالی بوده و
تغییرات زیادی در سیاست خارجی و داخلی کشورش ایجاد کردهاست .بنابراین،
این میتواند محکی باشد بر اینکه آیا مردم امریکا عملکرد ترامپ را تأیید میکنند
یا نه .نکته بعدی این است که این انتخابات میتواند مشخص کند که آیا اتفاقی
که در سال  2016رخ داد و ترامپ به قدرت رسید یک رویداد منحصر به فرد و بدون
استمرار بوده که اتفاق افتاده و تمام شده یا اینکه اتفاقی است که سال  2016شروع
شــده و همچنان ادامه دارد و مورد حمایت بخش وسیعی از جامعه امریکاست.
اگر رویدادی ادامهدار باشــد ،انتخابات ریاست جمهوری ســال  2020امریکا را نیز
تحت تأثیر قــرار میدهد .نکته آخر اینکه ،ترکیب مجلس نمایندگان آتی امریکا
که احتماالً کفه دموکراتها در آن ســنگینی میکنــد ،میتواند پروندههای رئیس
جمهــوری امریــکا در خصــوص تبانی ســتاد انتخاباتــی او با روسهــا و همچنین
پروندههای اخالقی و مالی وی را با شتابی بیشتر از قبل به جریان اندازد .به همین
دلیل حفظ کرسیهای مجلس نمایندگان برای جمهوریخواهان حیاتی است.
ëëدونالد ترامپ و جمهوریخواهان از چه کارتهایی برای برنده شــدن در این
انتخابات استفاده کردند؟
دونالد ترامپ دو ابزار اصلی را در دست گرفته :یکی تخریب هر آن چیزی که پیش
از خودش وجود داشــت ه اســت؛ او با همین نیت اســت که دائــم دولتهای قبلی را
چه دولت باراک اوبامای دموکرات ،چه دولت جرج دبلیو بوش جمهوریخواه را به
بیکفایتی ،نابخردی ،سست عنصری در تصمیمگیریهای درست متهم میکند.
دومین حربهای که ترامپ به دست گرفته ،ایجاد ترس در جامعه امریکا نسبت به
مهاجران غیرقانونی است؛ او در این بخش نیز به رأی دهندگان هشدار داده که اگر
حزب رقیب پیروز شود ،مالیات ثروتمندان افزایش مییابد ،دستاوردهای اقتصادی
از بیــن میرود ،بیــکاری افزایش پیدا میکنــد و در نهایت ایاالت متحــده امریکا به
سمت سوسیالیسم حرکت میکند .او امیدوار است با استفاده از این دو موضوع هم
طرفداران حزب جمهوریخواه وهم آن دسته از رأی دهندگان مردد و حتی بخشی از
رأی دهندگان دموکرات که نسبت به بخشی از تصمیمات دونالد ترامپ نگاه مثبت
دارند را قانع کند در انتخابات شــرکت کنند و به
نفع جمهوریخواهان رأی دهند.
ëëآیــا موفقیتهــای نســبی دونالــد ترامــپ
در اقتصــاد میتوانــد کفــه تــرازو را به ســمت
جمهوریخواهان سنگین کند یا رأی دهندگان
به ناکامیهای ترامپ در سیاســت خارجی و
وجهه جهانی امریکا توجه خواهند کرد؟
بهطــور معمــول سیاســت خارجــی بهعنــوان
مســألهای که رئیس جمهوری ،مسئول اصلی
تدوین و ترســیم آن است ،در انتخابات امریکا
 ëëباسنگینشدن
بخصوصانتخاباتمیاندورهایاینکشورمورد
احتمالیکفهدموکراتها
اهمیتقرارنمیگیردورأیدهندگانمعمولی
درمجلسنمایندگان
امریکا بیشتر متوجه وضعیت معیشتی ،بحث
پروندههایرئیس
اشــتغال ،رونق کسب و کار ،بیمهها ،مالیاتها
جمهوریامریکادر
و مباحــث مربــوط بــه موضوعــات مهاجــرت
خصوصتبانیستاد
هســتند .از این جهــت جمهوریخواهان خیلی
انتخاباتیاوباروسها
بــه آثار اقتصادی دولت ترامپ شــامل کاهش
وهمچنینپروندههای
بیســابقه بیکاری ،ایجاد فرصتهای شــغلی
اخالقیومالیویبا
و افزایش شــاخص سهام دل بســتهاند .اما در
شتابیبیشترازقبلبه
عین حال چون آقای ترامپ یک آدم جنجالی
یافتد
جریانم 
است و دولتش بخصوص در موضوعاتی نظیر
اقلیتها ،رنگین پوستان ،مهاجران و زنان یک
دولت دردسرساز بودهاست ،به نظر میرسد نه
تنها این گروهها که بســیاری از مردم امریکا ،فارغ از موفقیتهای اقتصادی دولت
ترامپ ،علیه نامزدهای جمهوری خواه رأی بدهند.
ëëتأثیر رشد گرایشهای راســت افراطی و خشونتهای ناشی از آن همچون
واقعه شــارلوتزویل ،بمبهای پستی و حمله به کنیسه «درخت زندگی» را بر
این انتخابات چگونه برآورد میکنید؟
یکــی از موضوعات نگرانکننده در جامعه امریکا این اســت کــه بعد از انتخابات
ریاست جمهوری  2016امریکا و پیروزی دونالد ترامپ ،جامعه این کشور بشدت
دوقطبی شده و جریانهای راست افراطی و نژادپرست ،رو به افزایش بودهاست.
از همین رو دولت ترامپ متهم است ،ب ا نژاد پرستها و دست راستیها همسویی
دارد .ایــن دیدگاه عمومی ،نقطه ضعف ترامپ و نامزدهای حزب جمهوریخواه
تلقــی میشــود .کمپین نفــرت پراکنی کــه ترامپ علیــه دموکراتها ،رســانهها و
منتقدین شــروع کرده ،منجر به حمله حامیان ترامپ به مخالفان وی با ارســال
بســتههای پســتی یــا حمله به کنیســه شدهاســت .اینها باعث شــده ایــن نگرانی
ایجاد شــود که با پیروزی احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ،این
وضعیت شــدیدتر شــود .از این جهت رشــد گرایشهای راست افراطی تبدیل به
نقطهضعفکمپینجمهوریخواهانشدهاست.
 ëëتأثیــر رأی زنان کــه همچنــان از پروندههــای جنســی ترامپ و بــرت کاوانا
عصبانی هستند را روی موفقیت دموکراتها در چه حد میدانید؟
زنان بهطور معمول در ســهمیه بندیهای انتخاباتی ،در جنــاح دموکراتها قرار
میگیرنــد ،همانطور که اقلیتهای نژادی یا جنســی یا دینی معموالً بهســمت
دموکراتها تمایل دارند .در انتخابات قبلی هم همینطور بوده حاال امسال مزید
بر علت شدهاست .رویکرد ضعیفی که کابینه ترامپ دارد ،پروندههای مختلفی که
علیه ترامپ تشکیل شده و همچنین جنبش «می تو» (من هم) که میگوید زنان
قربانی آزار جنســی توسط مردان قدرتمند از جمله رئیس جمهوری امریکا مورد
تعرض قرار گرفتهاند ،باعث شده ،اکثریت قریب به اتفاق زنان در انتخابات امروز
به دموکراتها رأی دهند.
ëëاســتراتژی سیاســی ترامپ که باعث پیروزی او در انتخابات شد بازهم به او
کمک میکند؟
در انتخاباتی که سال  2016در امریکا برگزار شد ،طرف شکست خورده دونالد ترامپ
بود چون سه میلیون رأی کمتر داشت .ترامپ با اتکا به آرای الکترال بود که توانست
پیروز شــود .در انتخابــات میاندورهای نیز این موضوع وجــود دارد و تصور نمیکنم
اتفاقی که در سال  2016رخ داد در انتخابات میاندورهای  2018تکرار شود.
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زودتر از موعد رأی دادهاند زنان بودهاند.
ایــن رقــم درنــوادا نیــز بــه  53درصــد
میرســد .با توجه به شکاف جنسیتی که
بین حامیان دو حزب جمهوریخواه وجود
دارد ،میتوان مشــارکت باالی احتمالی
زنــان در انتخابات میــاندورهای امروز را
یک خبر خوب بــرای دموکراتها تعبیر
کــرد .هرچند کــه تا اعــام نهایــی نتایج
نمیتــوان قضــاوت قطعی کــرد .تجربه
نشــان داده اســت ،زنــان سفیدپوســت
همیشــه بلــوک رأی قابــل اتکایــی برای
دموکراتها نبودهاند .اما ماجراهای برت
کاوانا ،قاضی جمهوریخواه و رسواییهای
اخالقــی که در جریــان رأی اعتماد دادن
بــه او بــرای پســت مــادام العمــر دیوان
عالــی قضایــی فــاش شــد و همچنیــن
رســواییهای اخالقــی ترامــپ ،زنــان را
بیــش از پیــش از جمهوریخواهان دلزده
کردهاست.
ëëهزینههنگفتانتخاباتیعلیهمهاجران
در طــول رقابتهــای انتخاباتــی
کنگــره و فرمانداریهــا حــدود نیمــی از
کاندیداها تمرکز شعارها و تبلیغات خود
را بــر بهداشــت و درمان و دفــاع از قانون
مراقبــت بهداشــتی ،درمانــی موســوم به
اوباماکــر و حفاظتهــای فــردی کــرده
بودند و تقریباً یک ســوم جمهوریخواهان
تمرکــز خــود را بــر مالیاتهــا بویــژه

استیضاح ترامپ از توطئه تا عمل

 3دموکراتهــا پیش از این بــا امیدواری و
طی روزهــای اخیر با اطمینــان به خانه
یادداشت
نماینــدگان چشــم دوختهانــد و در ایــن
شرایط این پرسش برای بسیاری مطرح
شــده کــه آیــا بایــد احتمــال اســتیضاح
ترامــپ را جــدی بگیریــم یا نــه .اگرچه
جسیکاونگ جمهوریخواهان تالش کردند با تقویت
نیوزویک احتمال اســتیضاح ترامپ راه خود را به
مجلس نمایندگان باز کنند ،اما حقیقت
این اســت کــه دموکراتهــا چندان هــم بهدنبال اســتیضاح
رئیسجمهــوری نیســتند .برای بســیاری چــه در کاخ کنگره
یــا در کمپینهای تبلیغاتــی ،این موضوع بــرای پرت کردن
حواسهــا کاربرد دارد .مایک پنس معاون رئیس جمهوری
در بــه راه انداختــن موج اســتیضاح او نقش مهمی داشــت؛
او میخواســت بــه حامیــان ترامــپ بقبوالند که اگــر به پای
صندوق رأی نروند ،رئیس جمهوری به دســت دموکراتها
کنار گذاشــته میشود .مقامهای ارشــد بارها هشدار دادهاند
کــه رواج آن میتوانــد باعــث تشــدید شــکاف میــان احزاب
شــود .امــا از آنجایی کــه در ســالهای اخیر شــکاف میان دو
حزب دموکرات و جمهوریخواه تشدید شده است ،نمیتوان
بهطور کلی این احتمال را مردود دانست .اگر دموکراتها در
این انتخابات پیروز شوند ،برخی از سرسختترین منتقدان
او در انتظار قرار گرفتن بر کمیته رهبری مجلس نمایندگان
خواهنــد بــود .آنهــا اگــر بخواهنــد میتواننــد در برابــر تمام
تصمیمهــا و اقدامات او بایســتند و در یــک کالم زندگیاش
را ســیاه کنند .آنهــا به ســادگی میتوانند دخالت روســیه در
انتخابــات ریاســتجمهوری  2016را مصمم پیگیری کنند و
نســخه ریاســتجمهوری او را در هم بپیچند .اما دســتکم
تــا نهایی شــدن نتایج تحقیقات رابرت مولر دربــاره آینده او
تصمیم تازهای نخواهند گرفت .آنها از لحاظ سیاسی انگیزه
کافی برای استیضاح کردن ترامپ ندارند.

معافیتهــای مالیاتــی و قانون اشــتغال
 2017کردهبودند .بنا بر گزارش سیانان،
در رقابتهــای انتخاباتــی ســنا ،مجلس
نماینــدگان و فرمانداریهــا بیــش از 124
میلیــون دالر برای تهیه بیش از  280هزار
تبلیغــات تلویزیونی مرتبط بــا مهاجران
هزینه شدهاســت که تقریبــاً  5برابر بیش
از هزینهای که در انتخابــات میاندورهای
 2014در این زمینه شده بود ،است .در سال
 2014برای تهیه کمتر از  44هزار تبلیغات
تلویزیونــی دربــاره مهاجــران حــدود
 23میلیون دالر هزینه شــده بود .در اکتبر
 2018نیویــورک تایمز و واشــنگتن پســت
گــزارش دادند که تمرکز اصلی پیامهایی
کــه جمهوریخواهــان در رقابتهــای
انتخابــات میــاندورهای میدهنــد روی
ایجــاد تــرس از مهاجــران و تنــوع نژادی
اســت .نیویــورک تایمــز در گــزارش خود
نوشــت ،ترامپ و دیگــر جمهوریخواهان
مصرانه بهدنبال ربــط دادن دموکراتها
به مهاجرت افسارگسیخته و جرایم خشن
هســتند .واشــنگتن پســت هــم نوشــت،
ترامپ میخواهد با توســل به اســتراتژی
ایجــاد تــرس کــه در واقــع بخشــی از یک
استراتژی گســتردهتر بهنام انرژی بخشی
بــه رأی دهنــدگان جمهوریخــواه اســت،
حزب خود را در انتخابات میاندورهای به
پیروزی برساند.

صدای اوباما ،زنگ خطر ترامپ

 4بــاراک اوباما ،رئیسجمهوری ســابق
امریــکا هــر بــار کــه دربــاره جانشــین
یادداشت
خــودش صحبــت میکنــد ،لحــن
صحبتش سرشــار از تعجب میشود؛
گویا هنوز باور نکرده خانهای که هشت
سال تمام محل کار و زندگیاش بود،
پیتربیکر در اختیار دونالد ترامپ اســت .او طی
نیویورکتایمز دو ســال اخیــر ،در محافــل خصوصی
و تلویحــی زبــان بــه انتقاد میگشــود
امــا اخیــراً تــن صدایــش را بلندتــر کــرده و انتقادهایــش
آنچنان صریح و پررنگ شــده که در سه چهارم قرن اخیر
نمونــهای نــدارد .او در ســخنرانی خــود در میامــی گفت:
حتــی محافظهکاران هــم باید از ترامپ بترســند زیرا این
مســیر «کشــور را جز به تباهی و ســیاهی» نخواهد کشاند.
خــود ترامــپ هــم کــه طــی دوران ریاســتجمهوریاش
بیــش از  6هــزار بــار اطالعــات غلــط و گمراهکننــده بــه
مخاطبانــش داده ،میداند اوباما در میــان جوانان ،زنان
و اقلیتها نفوذ باالیی دارد و به همین خاطر سعی کرده
بــا تمام قوا در برابر او بایســتد .اوباما پس از بیرون آمدن
از کاخ ســفید ارتبــاط خــود را با حامیانش از دســت نداد.
در نتیجه همین تالشهاســت که بر اســاس نظرســنجی
ســیانان 66 ،درصــد از مــردم امریــکا دربــاره او نظــر
مثبتــی دارند .اوباما بــا فن بیان قوی و ارتبــاط مؤثری که
با مخاطبان خود برقــرار میکند ،میتواند انگیزه جوانان
بســیاری شــود که امروز به پای صندوقهای رأی خواهند
آمــد .او میلیونهــا دالر کمک برای حزبــش جمع کرده و
ویدئویــی که در جهت حمایت از حزبش ســاخته بیش از
 17میلیون بار دیده شــده اســت .پس از انتشار این ویدئو
تعــداد کســانی که بــرای انتخابــات ثبتنام کردنــد باالتر
رفت تا صدای زنگ خطر علیه ترامپ و جمهوریخواهان
را شدت ببخشند.

