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 10نکته درباره نخستین مناظره
انتخاباتیآمریکا

برنده مناظره پیرمردها
چه کسی بود؟

همشــهریآنالین :چندی پیش نخســتین
مناظره ازســه مناظره انتخاباتــی دو نامزد نهایی
ریاســتجمهوری آمریکا برگزار شد .بعد از ماهها
بحث ،بسیاری داخل و خارج آمریکا منتظر بودند
ببینند برنده این مناظره چه کسی خواهد بود؛بایدن
دمکرات یا ترامپ جمهوریخواه .نظرسنجیها و
تحلیلهای اولیه نشان میدهد این مناظره برنده
نهایی نداشت .طرفداران هرکدام از دو طرف ،نامزد
مورد نظر خود را برنده میدانند و البته رسانههای
جریان اصلی و مستقلها در شبکههای اجتماعی
به دلیل جریان بحثهای این مناظره و کلمات به
کار برده شده ،آن را ناکامی دیگری برای سیاست
آمریکایی توصیف کردهاند .دو نامزد مطلقاً درباره
هیچ کدام از موضوعات مورد بحث در این مناظره،
نظری حتی نزدیک به هم نداشتند و این میتواند
نشانه دیگری از جامعه به شــدت دوقطبی شده
آمریکا باشد .این درحالی است که آمریکا با بیش
از  ۲۰۰هزار قربانی در ۹ماه گذشته به دلیل کرونا
مانند دیگر کشورها در آشفتگی ناشی از مقابله با
این بحران به سر میبرد.
-۱مناظره بایدن  ۷۷ســاله از حــزب دمکرات و
ترامپ  ۷۴ساله که تا همینجا لقب جنجالیترین
رئیسجمهور آمریــکا و حتی جهــان را به خود
اختصاص داده ،برنده مشخص نداشت .اما باتوجه به
تحلیلهای ماههای اخیر که محور اکثر آنها ناتوان
بودن بایدن در مقابل نمایشهای رسانههای ترامپ
به عنوان یک مجری سابق برنامههای تلویزیونی و
فعال در شبکههای اجتماعی بود ،به نظر میرسد
بایدن تا همین جا برنده این مناظره باشد .اگرچه
ترامپ در ایــن مناظره اول همچنــان جنجالی و
مهاجم بود اما بایدن هم آنطورکه پیشتر تصور
میشــد ،در مقابل حرافیهای ترامپ کم نیاورد و
در مقاطعی به جای دفاع ،دست به حمله هم زد.
-۲اولین مناظــره به مدت یک ســاعت و نیم در
دانشگاه «کیس وسترن ریزرو» در کلیولند برگزار
شد .قرار بود این مناظره در دانشگاه دیگری برگزار
شود اما مسئوالن میزبان اول به دلیل کرونا ،از این
میزبانی سر باز زدند.
-۳موضوعات مناظره اول ،سوابق و اتهامات مطرح
درباره بایــدن و ترامپ ازجمله اســناد مالیاتی و
اتهام مالی ،وضعیت دیــوان عالی و انتخاب قاضی
جدید ،بحران کرونا ،اقتصــاد ،موضوعات نژادی و
خشونتهای اخیر در شهرهای آمریکا بود.
-۴یکی از لحظات اولین مناظــره داغ انتخاباتی
آمریکا که شاید تنها بخش با جنبه سیاست خارجی
آن بود ،شــنیدن کلمه «انشــاءاله» از زبان نامزد
دمکراتها بود .وقتی بحث داغ اسناد مالیاتی ترامپ
مطرح شــد ،رئیسجمهور آمریکاگفت که اسناد
پرداخت میلیونها دالر مالیــات را خواهید دید و
بایدن میان کلمات ترامپ گفت :کی؟ انشاءاله؟ این
چند ثانیه از فیلم مناظره در شبکههای اجتماعی به
لحظه انشاءاله معروف شدهاست.
-۵حمالت شخصی دو نامزد به هم بخش زیادی
ازمناظره را به خود اختصــاص داد .مثل وقتی که
ترامپ از بایدن پرسید :چرا همسر شهردارمسکو
سه و نیم میلیون دالر به پسر تو داد؟ و بایدن پاسخ
داد که پسرش هیچ کار نادرستی انجام نداده و همه
فهمیدند این موضوع دروغ بودهاســت .یا درجای
دیگر که بایدن با اشــاره به افشاگری دو روز پیش
نیویورکتایمز درباره فرار مالیاتی ترامپ ،او را تحت
فشار گذاشت.
 -۶یکی از خبرنگاران ارشــد واشنگتنپست در
دقایق پایانی مناظره در توئیتر نوشــت :فرزند ۹
سالهام که مقابل تلویزیون نشسته میگوید اینها
شبیه دعواهای دوران کودکی من و خواهرم بودند.
این برداشــتی بود که رســانههای جریان اصلی
آمریکا از جمله سیانان هم با تیتر «مناظره کام ً
ال
افتضاح» داشتند.
 -۷جمله ترامپ خطاب به مجری که گفت :مثل
اینکه من دارم با تو مناظره میکنم ،توئیت او بعد
از مناظره و همچنین لحظاتی که مجری و بایدن
هر دو ســعی میکردند ترامپ را به محکوم کردن
گروههای نژادپرست سفیدپوست متقاعد کنند،این
برداشــت را ایجاد کرده که کریس واالس مجری
این مناظره در مقابل ترامپ ایستادهبود .ترامپ در
توئیتی خود را یک طــرف و بایدن واالس را طرف
مقابل این بحث نشان داد.
-۸مجــری اولین مناظــره داغ انتخاباتی آمریکا
کریسواالس مجری شــبکه فاکسنیوز بود که از
روزنامهنگاران قدیمی آمریکاست و در سال ۲۰۱۶
در مناظره جنجالــی ترامپ و کلینتون هم اجرای
برنامه و سؤاالت را به عهده داشت.
-۹ستادهای انتخاباتی دو طرف ماهها درباره قوانین
حاکم بر مناظره گفتوگو کردهاند .براســاس این
قوانین ،هر نامزد دو دقیقــه وقت دارد بدون اینکه
طرف مقابل در میان حرفش بپرد ،به سؤال پاسخ
دهد اما این قانون در این مناظره رعایت نشــد .به
محض آنکه بایدن شروع بهصحبت میکرد ،ترامپ
میان جمالتش میپرید .بارهــا واالس مناظره به
ترامپ یادآوری کرد که ستاد انتخاباتیاش با قوانین
حاکم بر مناظره توافق کردهاست.
-۱۰قرار است مناظره بعدی  ۱۵اکتبر (۲۴مهر) در
میامی برگزار شود .مجری مناظره دوم «اسکالی»
سردبیر سیاســی تلویزیون سیاسپن (تلویزیون
مخصوص پخش جلســات کنگره) خواهد بود و
موضوعات آن یک هفته قبــل از برگزاری با توافق
مجری و کمیتههای مرکــزی انتخاباتی دو حزب
اعالم میشود .مناظره نهایی و سوم هم  ۲۲اکتبر
(اول آبانماه) خواهد بود.

اولین واکنش روحانی بهمناظره ترامپ و بایدن

بررسی مسئله «قرهباغ» درکمیسیون امنیت ملی

ادعای وزیرخارجه امارات درباره برجام

ایســنا :روحانی درواکنش بــه مناظره «بایــدن» و «ترامــپ» گفت :مناظــره اخیر
کاندیداهای ریاستجمهوری آمریکا نشان داد آمریکاییها به چه اوضاعی گرفتار شدهاند.
حجتاالسالموالمسلمین «حسن روحانی» در جلسه  ۹مهر هیئت دولت با اشاره به اینکه
آمریکاییها در شرایطی هستند که هر روز یک توطئه ایجاد میکنند ،اظهار کرد :آمریکاییها
از یک طرف بدترین وضعیت را در کرونا داشتند و از طرف دیگر بدترین بیکاری ،امروزدامن
آنها را گرفته و ازطرف دیگر ناآرامیهای داخلی دراین کشورازشــرایط قبل بدتراست و
درسیاست خارجی هیچ چیز هم به دست نیاوردهاند.

مهر :سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ،از بررسی مناقشه
«قرهباغ» خبر داد« .ابوالفضل عمویی» گفت :در جلسات اخیر کمیسیون یکی از مباحث
که وقتی زیادی برای آنها گذاشته شد اعالم نظر درمورد لوایح ارجاعی به کمیسیون بود.
چندین الیحه را بررسی کردیم و کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی و فرعی
موارد را مورد ارزیابی قرار داد .وی ادامه داد :الیحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم
ســازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای
خزر که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود را تأیید کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان :وزیر خارجه امارات مدعی شد که «برجام» به نتیجه نرسیده
است« .عبداله بن زاید» در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد :توافق
هستهای  ۲۰۱۵با ایران به نتیجه خود نرسید .وی با اشاره به برنامه موشکی بالستیک ایران و
حمایت مادی از برخی گروهها در منطقه ،درمورد انقضای تحریم تسلیحالتی ایران ابراز نگرانی
کرد .بن زاید ابراز امیدواری کرد که یک توافق جامعتر با ایران منعقد شود .وی ادعای واهی
امارات در حاکمیت بر جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک را تکرار کرد و مدعی شد
ابوظبی از تالشهای خود برای بازپسگیری صلحآمیز این سرزمینها دست نخواهد کشید.
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نخستین مناظره میان دو نامزد انتخاباتی
حزب دموکــرات و جمهوریخواه آمریکا
در «کلیولند» ایالت اوهایو برگزار شــد.
«بایدن» در واکنش به پریدنهای مکرر
«ترامپ» در میان حرفهایش به او گفت:
«خفهشــو مرد!» و این عبارت به یکی از
ترندهای توئیتر در روز گذشته تبدیل شد.
به گزارش «نسلفردا» نخستین بخش از
مناظره میان ترامپ و بایدن به عنوان یک
ســنت دیرینه در انتخابات آمریکا توسط
«کریسواالس» مجری شبکه فاکسنیوز
در شش بخش 15دقیقهای برگزار شد و سر
و صدای زیادی در میان هواداران دو حزب
به پا کرد .دیوان عالی آمریکا ،کووید،۱۹
اقتصاد ،نژاد و خشونت در شهرهای آمریکا
و درســتی و بیعیببــودن انتخابات در
آمریکا شــش محوری بود که واالس در
رابطه با هر یــک از آنها از ترامپ و بایدن
سواالتی را پرسید.
دیوان عالی آمریکا
درحالیکــه دونالــد ترامــپ
از تصمیــم خــود مبنــی بــر انتخاب
«امیبــرت» به عنوان قاضــی جایگزین
«روثبادرگیندزبــرگ» در دیوان عالی
آمریکا صحبت میکرد جو بایدن ترامپ را
به سوءاستفاده از قدرت جهت هموارکردن
راه پیروزی خودش در انتخابات  2020در
آمریکا متهم و عنوان کرد :ترامپ قصد دارد
با این انتخاب طرحهای ســازندهای نظیر
«اوباماکر» در آمریــکا را که به میلیونها
نفر آمریکایی خدمات درمانی ارائه میدهد
باطل سازد .ترامپ موضع دیگری داشت و
بر این موضوع اصــرار میکرد که «برت»
از حمایت سیاســیون و نهادهای قانونی
آمریکا برخوردار است و انتخاب او بهترین
گزینه برای دولت آمریکا خواهد بود.
کووید 19
در بخش دوم برنامه،کریسواالس
با دادن این آمار که تاکنون بیش از هفت
میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتال شده
و حدودا ً  200هزار نفر نیز جان خود را از
دست دادهاند ،خواســتار ارائه توضیح از
جانب کاندیداهای انتخابات  2020درمورد
نحوه واکنش آنها به بحران ویروس کرونا
شــد .در ابتدا بایدن ترامپ را به اهمال در
مواجهه با ویروس کرونا متهم و تاکید کرد
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نخستینبار نامزدهای انتخابات 2020آمریکا رودررو شدند

ازمناظرهتامشاجره!

رویارویی پرتنش «ترامپ» و «بایدن» در اوهایو

که او نسبت به جان میلیونها آمریکایی
بیاعتنا بوده و هنوز هم ارزشــی برای آن
قائل نیست .بایدن به افشاگریهای اخیر
«بابوود وارد» درمــورد ترامپ پرداخت
که گفته بود :ترامپ از شدت مرگباربودن
کرونا خبر داشته اما آن را از مردم آمریکا
پنهان کرده است تا آنها نترسند!
ترامپ در رابطه با این موضوع تاکید کرد
با اعمال سیاستهایی نظیر بستن مرزها
آمریکا بهسوی مهاجران و فراهمساختن
امکانات بهداشتی برای نظام درمانی آمریکا
مقابله موثری را با ویروس کرونا داشــته
است .او رسانههای به اصالح جعلی آمریکا
را متهم کرد که ســعی دارند او و اقدامات
دولتش برای مواجهه با شیوع ویروس کرونا
را کمرنگ جلوه دهند .او در برابر اتهامات
بایدن درمورد تولید واکسن کرونا نسبت
به خودش نیز عنوان کــرد :تولید و توزیع
واکسن کرونا در جامعه آمریکا امری قطعی
بوده و بایدن و دموکراتها میخواهند این

مبارزه با نژاد یکی دیگر
از موضوعات مهم مطرح
شده در این مناظره بود که
نامزدهای دو حزب در ارتباط
با آن مواضع گوناگونی را
مطرح کردند
روند را سیاسی کنند.
اقتصاد جامعه آمریکا
ترامــپ در زمینــه اقدامــات
اقتصادیاش برای کشور آمریکا عنوان کرد
که تا قبل از ویــروس کرونا ،آمریکا تحت
تالشهای وی توانسته بزرگترین اقتصاد
تاریخ را بســازد .به اعتقــاد ترامپ ،روند

آژانس

بازیابی اقتصادی در آمریکا تاکنون عالی
پیش رفته و آمریکا در حال عادیســازی
روابط خود با سایر کشورهاست و حمایت
کامل از مشاغل اقتصادی را عنوان میکند.
وی فرمانداران دموکــرات را به تعطیلی
آمریکا و تــاش جهت اقــدام انتخاباتی
در راســتای منافــع بایــدن در بحبوحه
انتخابات ریاســتجمهوری متهم کرد و
گفت« :فعالیتهای اقتصــادی در دوران
کرونا باید باز باشــد ».بایدن اما ترامپ را
تنها در حوزه افزایــش آمارهای بیکاری
در کشور جز اولینها خواند و اظهار کرد:
«طرحهای اقتصــادی ترامپ در بحبوحه
کرونا صرفاً ثروتمندان را ثروتمندتر کرده
و مردم عــادی را بیــش از پیش تضعیف
کــرده اســت ».وی ترامپ را بــه اعمال
سیاســتهای مالی متهم کرد که موجب
تضعیف عامه جامعه آمریکا خواهد شد .او
به طور خاص به افشاگریهای اخیر علیه
ترامپ درمورد فرار مالیاتیاش پرداخت و

سیاست

Policy

گفت :در سالهای اخیر ترامپ تنها 750
دالر مالیات پرداختــه و این دلیل خوبی
است که ضعف اقدامات اقتصادیاش را بر
همگان آشکار سازد .در پاسخ به این ادعای
بایدن ،ترامپ عنوان کــرد تاکنون بیش
از 38میلیون دالر بــرای مالیات پرداخت
کرده است و پروندههای آن موجود است.
نژاد و نژادپرستی
مبارزه بــا نــژاد یکــی دیگر از
موضوعات مهم مطرح شده در این مناظره
بود که نامزدهای دو حزب در ارتباط با آن
مواضع گوناگونی را مطرح کردند .شــاید
این بخش یکی ازجنجالیترین بخشهای
مربوط به مناظره میشد .به اعتقاد بایدن،
ترامپ سیاســتهای نژادی وحشتناکی
اتخــاذ کــرده و عامدانه به واســطه این
سیاستها برشدت شکافهای اجتماعی
در آمریکا افزوده اســت .ترامپ اما عنوان
کرد که تمــام اقداماتــش در این زمینه
معطوف به برقراری نظم و قانون بوده است
و بر خــاف تصور رایــج در برابر اقدامات
نژادی دموکراتها علیه اقلیتهای نژادی
محبوبیت بهتری در میان سیاهپوســتان
دارد .مجری برنامه پرسش آخر خود را در
رابطه با مواضــع دو کاندید درمورد نتایج
احتمالی انتخابات  2020پرســید که با
واکنش ترامپ روبهرو شــد .او به صراحت
اعالم کــرد« :هیچ انتقــال قدرتی در کار
نخواهد بود و من پیــروز انتخابات خواهم
بود .دموکراتها چیزی جز افتضاحات برای
آمریکا به بار نیاوردهاند و شرایط رأیدهی
در آمریــکا طی برهه کنونــی موردتأیید
من نیســت و امکان تقلب را قویاً تسهیل
میکننــد»  .بایدن اما ضمــن حمایت از
رأیدهی پســتی در دوران ویروس کرونا
دلیل صحبتهای مــدام ترامپ در باب
تقلب در انتخابات را ناشی از وحشت بزرگ
وی از شکست عنوان کرد و گفت :نتیجه
انتخابات هر چه باشد آن را خواهم پذیرفت.
به این ترتیــب اولین مناظــره انتخاباتی
ریاستجمهوری  2020در آمریکا به اعتقاد
بسیاری از رســانههای خارجی با پیروزی
بایدن به دلیل حفظ آرامش در زمان بحث
با ترامپ و اراده اســتداللهای قویتر به
پایان رسید .با این حال هنوز سه مناظره
دیگر باقــی مانده اســت و تصمیمگیری
درمورد پیــروز نهایی ،کمــی زود به نظر
میرسد.

همسایه
آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی بیانیهای تایید کرد

وزارت دفاع آذربایجان درگزارشی منتشرکرد

بازرسی از دومین مکان توافق شده با ایران

کشته و زخمیشدن 2300سرباز ارمنستانی از آغاز درگیریها

آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،روزچهارشنبه تایید کرد که طبق توافق صورت گرفته با ایران از دومین مکان
مورد نظر بازدید کرده است .دربخشی از این بیانیه آمده است :بهعنوان بخشی از توافق با ایران ،برای حل و فصل
مسائل اجرای پادمان که توسط آژانس مشخص شده ،این سازمان در هفته جاری به دومین مکان دسترسی
مکمل را صورت داده و از نمونههای زیست محیطی استفاده کرده است .آژانس پیشتر ادعاهایی را درباره آنچه
فعالیتهای هستهای اعالم نشده در مکانهایی در ایران خواند ،مطرح کرده بود .با این حال دو طرف چهارشنبه
 ۵شهریورماه  ۱۳۹۹در پایان ســفر«رافائل گروســی» مدیرکل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات
ایران،توافق کردند تا همکاریهای خود را بیش ازپیش تقویت کنند و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای
کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن که از  ۱۶ژانویه  ۲۰۱۶به صورت موقت توسط ایران در
حال اجراست ،ارتقا بخشند .گروسی هفته گذشته درشصت و چهارمین نشست ساالنه مجمع عمومی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی عنوان کرد که این نهاد بینالمللی به صورت دائم اجرای تعهدات هستهای ایران را ذیل
برجام به شورای حکام گزارش میکند .وی افزود :آژانس به راستیآزمایی درباره عدم انحراف مواد هستهای
اعالم شده توسط ایران طبق معاهده پادمانی ادامه میدهد .همچنین ارزیابیها درباره عدم وجود مواد هستهای
و فعالیتهای اعالم نشده ادامه دارد .مدیرکل آژانس همچنین یادآورشد که ماه گذشته با رئیسجمهوری و
سایر مقامات ارشد ایران برای پرداختن به پرسشهای باقیمانده و به ویژه حل مسئله دسترسی به دو مکان در
ایران ،رایزنی کرده است .وی با بیان اینکه ما درباره مسائل اجرایی پادمانی مورد نظر به توافق رسیدیم،افزود:
آژانس سپس طبق پروتکل الحاقی به یکی از دو مکان دسترسی و بازرسان از محیط نمونهبرداری کردند که
متعاقباً بررسی خواهد شد.

وزارت دفاع آذربایجان ،طی گزارشی درباره تلفات و خسارات وارد آورده به طرف ارمنستانی ،از کشته و زخمی شدن
 2300سرباز این کشور در حمالت باکو از ابتدای درگیریها در منطقه «قرهباغ» کوهستانی خبر داد .وزارت دفاع
آذربایجان در بیانیهای اعالم کرد :دو هزار و  ۳۰۰سرباز ارمنستانی از  ۲۷سپتامبر ( ۶مهر) درحمله متقابل نیروهای
آذربایجانی کشته و زخمی شدهاند .به گزارش روزنامه «ینیشفق» ترکیه ،این وزارتخانه افزود :حدود  ۱۳۰تانک
و خودروی زرهی ،بیش از  ۲۰۰سامانه توپخانهای و موشکی ،حدود  ۲۵سیستم دفاع هوایی ۶ ،منطقه فرماندهی
و نظارت ۵ ،انبار مهمات ،حدود  ۵۰فروند ضد تانک و  ۵۵خودروی طرف مقابل را در حمالت نابود کرده است.
باکو همچنین گفت که طرف ارمنستانی منطقه «تَرتَر» را با آتش توپخانه در ساعات صبحگاهی هدف قرار داده
اســت .وزارت دفاع آذربایجان در ادامه اعالم کرد :زیرســاختهای منطقه در نتیجه درگیریها آسیب دیده اما
حمالت طرف آذری آسیبی به غیرنظامیان وارد نکرده است .دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان با متهم
کردن یکدیگر به حمالت مســتقیم به قلمروهایشان ،هرگونه فشــار برای برگزاری مذاکرات سازش برای رفع
اختالفات درخصوص منطقه مورد مناقشه قرهباغ کوهســتانی را رد کردهاند .شبکه «الجزیره» در این خصوص
گزارش کرد :علیرغم درخواستهای کشورهای روسیه ،ایاالت متحده ،سازمان ملل و دیگر کشورها برای برقراری
صلح و آرامش میان دو کشور« ،الهام علی اف» رئیسجمهور آذربایجان در گفتوگو با تلویزیون دولتی روسیه ،به
صراحت احتمال هرگونه مذاکره با طرف ارمنی را رد کرد .از طرف دیگر« ،نیکل پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان
نیز در گفتوگو با همین شبکه تلویزیونی تصریح کرد که با تداوم درگیریها و تنشها ،احتمال برگزاری مذاکره با
آذربایجان وجود ندارد .دور جدید تنشهای دو کشور ارمنستان و آذریایجان از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شد
و تاکنون ادامه داشته است.

سرباز ارتش ارمنستان در حال گلولهباران مواضع نیروهای ارتش آذربایجان در جنگ قرهباغ
منبع :رویترز

تظاهرات صاحبان رستوران و بار در شهر پاریس علیه تصمیم دولت به بازگرداندن محدودیتهای
قرنطینه سراسری به بهانه آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا                      منبع :خبرگزاری فرانسه

سرمقاله

ادامه از صفحه یک ...

محســوب میشــود .ترامپ دربــاره گزارش
نیویورکتایمز درمورد فرار مالیاتی خود گفت:
«نمیخواهم مالیات بپردازم!» این دفاع به این
معنا بود که ترامپ گفت خــأ قانونی مالیات
ثروتمندان آمریکایی بــرای بهرهبرداری وجود
دارد و او نیز از این خأل بــرای دور زدن مالیات
استفاده میکند .حتی ترامپ مدعی شد که او
دهها میلیون دالر مالیات بــر درآمد پرداخت
کرده است .مجری از ترامپ خواست تا بهطور
مشخص و دقیق درباره زمان پرداخت مالیات
خود و اســناد آن اشــاره کند؛ اما پاسخ ترامپ
این بود که بعــدا ً این مــدارک را خواهید دید.
بایدن هم پس از مناظره نیز به ســرعت توئیت
زد و از ترامپ خواست اسناد مالیات دادن خود
را ارائه کند .با این اظهارات به نظر میرسد باید
منتظر کاهش جدیت در بحث مالیات در اقتصاد
بزرگی مثل آمریکا بود که شاید این سیگنال را
به بازارهای مختلف در کشورهای مختلف بدهد
که اهمیت مالیاتستانی به مانند گذشته نخواهد
بود .شاید این ســیگنال مثبتی برای خیلی از
بازارها محسوب شود که اکنون زیر سایه مالیات
معامالت خود را انجام میدهند.
عدم محکومیت نژادپرستی
زمانی کــه موضع تبعیض نــژادی در
آمریکا مطرح شد ،بایدن به تظاهرات مردمی طی
ماههای اخیر در آمریکا در اعتراض به تبعیض و
تبعیض نژادی اشاره کرده و گفت :آمریکا امروز
شاهد بیعدالتی سیستماتیک است .اما نکته
قابل توجه ،ســرباززدن ترامــپ از محکومیت
نژادپرستان سفیدپوســت بود .نکتهای که به
چشــم آمد هم این بود که او هــر چند آنها را
دعوت به آرامش کرد ،اما صراحتاً حاضر نشد بین
خود و آنان خطکشی کند .این عدم خطکشی
استقبال نژادپرستان را در پی داشت و میتواند
بهانه خوبی برای مناظره بعدی باشد.
اذعان دو طرف به ماندگاری کرونا
در این مناظره بایدن گفــت :بیش از
 200هزار نفــر تاکنون در آمریکا بــر اثر کرونا
درگذشــتهاند .او گفت :ترامپ هیچ برنامهای
برای مدیریت این بحران ندارد و با اینکه از ابتدا
میدانست کووید 19مرگبار است ،آن را پنهان
کرد .ترامپ نیز ابتدا عملکرد دولت خود درمهار
بحران را ستود ،از چین انتقاد کرد و گفت :اگر
بایدن رئیس جمهور بــود ،میلیونها نفر جان
خود را از دست میدادند .این اظهارات درحالی
است که برخی امیدوار بودند تا پیش از انتخابات
با رونمایی از واکســن کرونا ،ایــن نااطمینانی
کاهش یابد؛ اما با این روند به نظر میرسد مردم
همچنان باید شاهد ماندگاری کرونا باشند.
ســیگنال بیاعتمادی به نتایج
انتخابات پیش رو
در بخشــی دیگر از این مناظــره ،درباره نتایج
انتخابات نیز هر دو طرف ،سیگنال نااطمینانی
دادند .رئیسجمهور همچنان به تالش آشکار
برای تقویت بیاعتمادی به آرای پســتی ادامه
داد .ترامــپ نتیجه را مورد تردید قــرار داد اما
بایدن گفت،به گواهی نتایج مســتقل پایبند
خواهد بود .بایدن به روشــنی تاکید کرد که با
روشــن شــدن نتایج آن را خواهد پذیرفت اما
ترامپ با ابهام به ســؤال دراین باره پاسخ داد.
ترامپ گفت انتظار دارد که احتماالً دیوان عالی
آمریکا درباره این انتخابات تصمیم بگیرد و آرا
را بررسی کند.
حرف پایانی
تمام آنچــه در مناظره بیــن دو طرف
گذشــت ،باعث شــد یکــی از آشــفتهترین
مناظرات تاریخ ریاســتجمهوری آمریکا رخ
دهد؛ آشــفتگیای که برخی آن را به کم توانی
«کریسواالس» مجری مناظره مربوط دانستند
اما واقعیت این است که واالس از تمام توان خود
برای اداره صحنه بهره برد و حتی ترامپ جایی به
او گفت انگار دارد با او مناظره میکند؛ اما وقتی
پای ترامپ درمیان باشد حتی کسی مثل واالس
هم کم مــیآورد .در این مناظــره ترامپ مثل
همیشه مدعی ،پرانرژی و مسلط بود و با قدرت
دروغ میگفت ،وسط حرف حریف میپرید و از
پاسخ دادن به پرســشها درمیرفت! البته جو
بایدن هم عملکرد بدی نداشــت .او هرچند به
اندازه ترامپ مسلط نبود ،اما با تصویر سستی که
از بایدن در اذهان بود فاصله داشت و به نسبت
مســلط ظاهر شــد .بهرغم تمام تقالی ترامپ
برای بر هم زدن تمرکز بایدن در مناظره ،بایدن
توانست درمناظره اول نسبتاً موفق ظاهر شود؛
موضوعی که میتواند نقشی تعیین کننده در
روند و سرنوشت انتخابات  ۱۳آبان آمریکا داشته
باشد اما مهمترین پیام این مناظره شاید ،افزایش
نااطمینانیها باشد .صرف نظر اینکه کدام نامزد
را میتوان فرد پیروز نخستین مناظره انتخاباتی
آمریکا دانست ،باید گفت این مناظره یک بازنده
بزرگ داشت؛ آنهم مردم آمریکا.

