
  ، صبح پيروزی شب شکست 2016 داستان انتخابات

و در اواسط رقابت های کاندیداهای جمهوری خواه در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری  2016در اواخر بهار 
به نفر را  2 ،از بين کاندیداهای جمهوری خواه اشدبکه اگر قرار  ، کمپين هيالری کلينتون پنهان نمی کرد2016سال 

. در آن زمان تقریبا رویای کاندیداتوری جب بوش )اینجا( دمی افتکروز  یا ترامپقرعه اصلی به نام ، نتخاب کندادلخواه 
. کاندیداهای می ماندندبه پایان رسيده بود، کيسيک و مارکو روبيو نفس های آخر را می کشيدند و تنها دو نفر باقی 

رویایی دموکرات ها، تد کروز و دانلد ترامپ. هرچند دموکرات ها در پاسخ به این سئوال که شکست دادن کدام یک از 
  ین دو نفر راحت تر است، اختالف نظر داشتند. ا

داریم که هر کدام از آنها به از ترامپ می گفتند ما آن قدر اطالعات گوناگون آنها که رقابت با ترامپ را ترجيح می دادند 
ضمن اینکه ترامپ با خشمگين کردن التين تبارها فرصت مناسبی برای  تنهایی برای شکست دادن وی کافی است.

جمهوری خواه از جمله آریزونا و  به صورت سنتیدموکرات ها پدید خواهد آورد تا آرزوی پيروزی در برخی ایالت های 
  حتی جورجيا را که برنامه هشت یا دوازده سال آینده آنهاست زودتر محقق کنند.

با کروز را ترجيح می دادند اعتقاد داشتند اگرچه ترامپ و سوابق گذشته اش می تواند یک برگ  که رقابت گروه دومی
اما پيام انتخاباتی این ميلياردر نيویورکی از منظر یک کاندیدای "تغيير" و همچنين  ،برنده برای هيالری کلينتون باشد

خی ایالت هایی که به صورت سنتی دموکرات کمپين غير معمول و گاه عجيب و غریب وی ممکن است با تمرکز بر بر
هستند برای هيالری مشکل ساز شود. تد کروز اما، یک کاندیدای استاندارد جمهوری خواه و از نوع تندرو آنهاست. 

نتواند برخی ایالت های قرمز یا جمهوری خواه را به سود دموکرات ها آبی  ممکن استدر رقابت با تد کروز هيالری 
قشه انتخاباتی آمریکا که به سود دموکراتهاست، جایی برای بدست آوردن ایالت هایی بيشتر از آنکه در نکند، اما 

هر دو گروه شانس پيروز شد، توسط تد کروز وجود نخواهد داشت. همانطور هم که گفتم،  2012ميت رامنی در سال 
سئوال اینجا بود که با ر می دانستند. ترامپ یا کروز را برای شکست دادن کلينتون ناچيز و گاهی اوقات تا حد صف

ترامپ رقابت کنيم تا آرای الکترال بيشتری از گذشته بدست بياوریم یا کروز کاندیدای نهایی رقيب باشد که پيروزی بر 
  خواهد بود. 2012او احتماال همانند پيروزی اوباما بر ميت رامنی در سال 

این هيالری کلينتون بود که به سنت اکثر کاندیداهای پایان می رسيد،  نوامبر به 8شب انتخابات که در با تمام اینها، 
. )اباتنتيجه انتخ( با رقيب جمهوری خواهش تماس گرفت تا پيروزی دانلد ترامپ را تبریک بگوید ،شکست خورده

هيالری کلينتون رئيس جمهوری منتخب درحالی که صبح روز انتخابات کمتر کسی در هر دو کمپين انتظار داشت 
  .)را هم بخوانيد ین مقالها، می دانست درصد 30(کمپين ترامپ شانس ریاست جمهوری او را حداکثر  آمریکا نباشد

در این مقاله از دليل یا دالیل شکست هيالری کلينتون می گویم و البته برخالف کليشه های کالسيک تحليل کمپين 
ها، نقش "پيام"، "محبوبيت و ارتباط عاطفی با کاندیدا" که در شاخص "دوست داشتنی بودن" تجلی می یابد و 

این دالیل را تشکيل نمی دهد. سپس می گویم که همچنين ادعای اینکه ترامپ "کاندیدای تغيير" بود، محور اصلی 
فرق دارد و مقایسه این دو  "برگزیت"چرا شکست هيالری کلينتون در آمریکا ماهيتاً با مدل های اروپایی از جمله 

بيشتر از آنکه علمی باشد، صرفا ژورناليستی است. در عين حال، در دفاع از نظرسنجی ها هم توضيحاتی می دهم 
هم کليشه رایج دیگری که بعد از انتخابات توسط برخی مطرح شد، یعنی "اثر شرم ترامپ" به عنوان دليل و اینکه باز

بهتری از این  فهماشتباه بودن نظرسنجی ها و پيروزی ترامپ، چرا و به چه دليل نادرست است. در انتها هم برای 
را مهم را معرفی می کنم که درک عالقه مندان  چند کتابدر آمریکا، انتخاباتی  یانتخابات و اساسا کليت کمپين ها

بيشتر خواهد  صرفا در اخبار می خوانند یا در تویيتر و فيس بوک پيگری می کنند،انتخابات آمریکا از آنچه که در مورد 
  کرد.

طوالنی است. به همين دليل بخش های مختلف آن را از هم تفکيک کرده ام تا اگر بيشتر از معمول این مقاله کمی 
ارید بخوانيد، به آن مراجعه کنيد. در ضمن تا جایی که آن عالقه دموضوع را که به  قسمتیداشته باشيد صرفا  تمایل

نجی ها، توضيحاتی می توانستم سعی کردم توضيحات الزم را بدهم اما خب، در مواردی به خصوص در مورد نظرس
به اندازه کافی قابل درک نباشد. در ممکن است که ارائه دادم به دليل وجود مباحث تکنيکی برای برخی از خوانندگان 

  این موارد اگر توضيح بهتری الزم بود حتما در آپ دیت مقاله ارائه خواهم کرد.  

  ليشه رایج: کاندیدای تغيير، نامزد دوست داشتنیک

گفته می شود که ترامپ کاندیدای "تغيير" بود و  2016در مورد دالیل شکست کلينتون در انتخابات ریاست جمهوری 
کلينتون کاندیدایی که از "وضع موجود" دفاع می کرد. یا اینکه بسيار شنيده ایم که ترامپ با تاکيد بر اخراج مهاجران 

پيامی مشخص و اقناع کننده برای مخاطبانش داشت، درحالی که غيرقانونی و نقد قراردادهای اقتصادی بين المللی 



کلينتون فاقد پيامی بود که مخاطبانش را با آن درگير و اقناع کند. همچنين از عالقه طرفداران ترامپ برای رای دادن به 
ارانش "دوست کلينتون در رای به وی هم نام برده می شود که چون ترامپ از منظر طرفد داراناو و عدم اشتياق طرف

فارغ از آنچه که می گوید یا است جالب تر است)  ضميمه اش، گزارش نظرسنجی گالوپیا مظهر اقتدار (داشتنی" 
ارتباط عاطفی با رای دهندگان  ، آنها به او رای می دهند. درحالی که هيالری کلينتون چون نمی تواندانجام می دهد

  . خودش ایجاد کند، رقابت را به دانلد ترامپ خواهد باخت

صرفا نوعی تحليل کالسيک کمپين های اما ؛ ست نيستندنادر و موارد مشابه دیگر هاواقعيتش این است که این ادعا
و کمتر کسی است در هر دو کمپين و در ميان تحليل گران انتخاباتی که به این موارد آگاهی  انتخاباتی هستند

نداشته باشد. درحالی که در آمریکا دالیل شکست در انتخابات، آن هم در این سطح می تواند به دليل آگاهی شما 
نباشد، بلکه شکست زمانی سراغ شما می آید که نسبت به آنچه و کاندیدای خودتان ضعف و قوت رقيب از نقاط 

  د. هستي آگاهنااتفاق می افتد یا قرار است اتفاق بيفتد 

تحليل کالسيک که اول صورت تحليل می کنيم.  2در کمپين های انتخاباتی در مدل آمریکایی، ما کمپين ها را به 
و اطالعات رای دهندگان،  تحليل مبتنی بر کالج الکترال که مبتنی بر داده هادوم موارد باال را شامل می شود و 

در مکان های مشخص با نسبت های جمعيتی و عالقه  طرفداران یک کاندیدانقشه انتخاباتی آمریکا و مشارکت 
ن هيالری کلينتون و هم کمپين ترامپ هر دو می دانستند که هم کمپي ،مندی حزبی معين است. به عبارت بهتر

هيالری کاندیدای "تغيير" نيست و هر دانشجوی علوم سياسی یا تبليغاتی هم به خوبی این را می داند که پيام 
"تغيير" به خصوص اگر با یک سابقه نسبتا مناسب از منظر رای دهندگان همراه باشد، قوی ترین ابزار یک کمپين 

. اما آنچه که انتخابات آمریکا را نسبت به انتخابات در بقيه کشورهای دیگر متمایز می کند اینست که شما هر است
چقدر کاندیدای "تغيير" یا یک کاندیدای "دوست داشتنی" باشيد بازهم باید در مدل الکترال آمریکا بدانيد کجا تبليغ 

بخوانيد +  این مقالهمشارکت را در -2اقناع و  -1کمپين، نوع  2(تفاوت  و به دنبال رای چه کسانی باشيد کنيد
توضيحی در مورد اینکه چرا در آمریکای امروز، تعداد رای دهندگانی که در انتخابات مختلف به احزاب متفاوت رای می 

  ).اینجادهند مرتب کاهش می یابد، 

در همين  باعث پيروزی کمپين شما نمی شود.لزوما به کمپين شما ارزش افزوده می دهد اما بودن "تغيير" کاندیدای 
. به )این رقم بيشتر هم می شود( ميليون رای بيشتر از دانلد ترامپ بدست آورد 2انتخابات، هيالری کلينتون تقریبا 

عبارت بهتر اگر مدل خاص کالج الکترال، نتيجه نهایی انتخابات را تعيين نمی کرد و همانند سایر نقاط دیگر دنيا، رای 
نه تنها تمام استدالل های تغيير و هيالری رئيس جمهور بود و عموم مردم مبنای پيروزی یک کاندیدا بود، آن وقت 

يام اقتصادی و مهاجرتی دانلد ترامپ رنگ می باخت، بلکه کمپين هيالری کلينتون به عنوان یک دوست داشتن و پ
در نقد کلينتون می امروز که  کسانیحافظ وضع موجود است معرفی می شد و  کمپين موفق از کاندیدایی که

  نوشتند، احتماال کمپين قوی او را تحسين می کردند.

ه من این انتقادهای کالسيک نسبت به کمپين هيالری کلينتون را نادرست نمی بگذارید این توضيح را هم بدهم ک
دانم. اما اینها مسئله شناخته نشده ای نبودند. به عبارت بهتر علی رغم تمام این مسائل کمپين هيالری کلينتون 

اثر نامه رئيس اف  –اق باید انتخابات را می برد اما یک اشتباه استراتژیک که کمپين مرتکب آن شد و همچنين یک اتف
  برگرداند.به سود دانلد ترامپ را بازی ورق  -بی آی در مورد تحقيق جدید از خانم کلينتون 

   ایالت کليدی 3هيالری،  اشتباه استراتژیک کمپين

بلکه یا کاندیدای حامل پيام تغيير نبود، هيالری کلينتون انتخابات را باخت، نه به این دليل که کاندیدای وضع موجود بود 
یعنی این کاندیدای غيرمحبوب حافظ به این دليل که در برنامه ریزی انتخاباتی خود یک اشتباه استراتژیک داشت. 

اميدوار بود آرای الکترال خود را با پيروزی در ایالت آریزونا به که به نيمه می رساند ماه اکتبر را با این اميد وضع موجود، 
غافل از اینکه نامزد ریاست رای هم عبور کند.  370رای برساند و با رقابتی کردن انتخابات در جورجيا از  360مرز 

قبل از آنکه یک، یک کمپين استراتژ رای الکترال برای رئيس جمهور شدن نياز دارد و 270جمهوری در آمریکا تنها به 
آبی یا قرمز (به ترتيب دموکرات یا جمهوری خواه) کند، باید از آرای انتخاباتی، ایالت های بيشتری را روی نقشه 

دليل تمرکز بر این ایالت های جانبی هم این بود که کمپين کلينتون می دانست الکترال خودش مطمئن شده باشد. 
رای الکترال)،  15رای الکترال)، کارولينای شمالی ( 29رقابتی مانند فلوریدا (که اگر او در ایالت های سرنوشت ساز و 

پنسيلوانيا، ایالت های تضمين شده شکست بخورد، پيروزی در رای الکترال)  6ا (رای الکترال) و نواد 18اهایو (
از دیوید پالف، رئيس  این ویدئوميشيگان و ویسکانسين به همراه تنها نيوهمشایر او را رئيس جمهور خواهد کرد (

 100را ببينيد که یک ماه و نيم قبل از انتخابات گفته بود هيالری کلينتون  2008کمپين انتخاباتی باراک اوباما در سال 
   .)نتخابات را خواهد برددرصد ا



بعد از انتخابات مقدماتی دموکرات ها به همين دليل  .می بردهيالری کلينتون شک نداشت که ایالت ویسکانسين را 
. در ميشيگان هم کمپين هيالری در روزهای آخر رقابت را نزدیک تر از آنچه که انتظار نرفتیک بار هم به ویسکانسين 

رقابت را هيالری کلينتون اگرچه کمپين ؛ و باالخره در پنسيلوانيا آن قدر که بازنده شودنه داشت تصور می کرد اما 
ایالت ميشيگان و ویسکانسين تضمين  2نزدیک می پنداشت اما بازهم تصور می کرد پيروزی در پنسيلوانيا به همراه 

در خصوص اهميت این ایالت های شمالی برای کمپين هيالری و اطمينان کمپين  مقاله ای( ستوریاست جمهوری ا
  ایالت به سمت ترامپ رفتند، چرا؟ 3اما این هر . به پيروزی در آن ها)

 +( بيندازیم -ویسکانسين  –با تمرکز بر یک ایالت در ابتدا و نظرسنجی های بعد از انتخابات  بگذارید نگاهی به نتایج
  ببينيد. 2016و  2012، 2004قبل از آن جدول زیر را در مقایسه آمار انتخابات در سال های  .)+و 

    الری   ترامپ اما   او   رام   کری   بوش

   س ا س الت و   ا
1.38 M  1.4 M  1.62 M  1.4 M  1.49 M  1.48 M 

47%  48%  53%  46%  50%  49% 

لوا  منطقه م
289 K  126 K  328 K  158 K  297 K  180 K 

66%  29%  67%  32%  62%  37% 

  

هزار رای بدست آورد و  289در ویسکانسين، مهمترین منطقه رای "ميلواکی" است. هيالری کلينتون در این منطقه 
 328با تقریبا همين نسبت تفاوت رای، باراک اوباما  2012درصد بود. در سال  29درصد به  66نسبت آرای او با ترامپ 

.  ضمن اینکه آرای ترامپ هم در این منطقه )+( هزار رای بيشتر 40بدست آورده بود؛ یعنی  ميلواکیدر هزار رای 
رای آاست.  2004هزار رای کمتر از جرج بوش در سال  54و  2012هزار رای کمتر از ميت رامنی در سال  30تقریبا 

  جان کری هم کمتر بود.  2004در "ميلواکی" از آرای سال اما کلينتون 

هزار رای بدست آورده بود. در سالی که  480ميليون  1به ميزان  2004جرج بوش در کل ایالت ویسکانسين در سال 
لی که آرای دانلد مشارکت سفيدپوستان در آمریکا نسبت به دو دوره قبل و بعد از آن به مراتب هم بيشتر بود. در حا

هزار رای کمتر. آرای ترامپ در عين حال  70هزار رای است. یعنی  410ميليون و  1در این ایالت  2016ترامپ در سال 
هم هست. به عبارت بهتر این کليشه رایج "مردان خشمگين  2012تقریبا برابر با آرای ميت رامنی در سال 

دليل " که به عنوان گروه پایه رای دانلد ترامپ ناميده می شوند سفيدپوست ساکن مناطق حومه شهرها و روستایی
، بلکه این عدم حضور طرفداران دموکرات است که باعث شکست يستندپيروزی ترامپ در ویسکانسين ناصلی 

  هيالری کلينتون شد. بگذارید در همين ایالت به دو منطقه دیگر هم نگاهی بيندازیم. 

هزار رای بدست آورد، درحاليکه  77هم هيالری کلينتون و شمال ایالت ایلی نوی در منطقه انتخاباتی جنوب ميلواکی 
درصد  1هزار رای یعنی  27هزار رای داشت. هيالری کلينتون ایالت ویسکانسين را تنها با  95تقریبا باراک اوباما 

و منطقه رای جنوب آن، می توانست به راحتی آرای الکترال با افزایش مشارکت در ميلواکی و دباخت. در حالی که 
آرای رای دهندگان را تشکيل می  2012درصد بيشتر از سال  2این ایالت را ببرد. در ویسکانسين، سفيدپوستان 

درصد بيشتر  2و رای دهنده جمهوری خواه  2012درصد کمتر از سال  2دادند و نسبت آرای رای دهنده دموکرات هم 
  بود. 2012ل از سا

در پاسخ به چرایی عدم موفقيت هيالری در ویسکانسين می توان گفت که او این ایالت را به دليل اشتباه 
در طول رقابت های انتخاباتی درحالی که ترامپ در جمع طرفدارانش در ایالت محاسباتی کمپين خودش باخت. 

حتی یک بار هم به این ایالت نرفت.  ،های مقدماتیویسکانسين سخنرانی می کرد، هيالری کلينتون پس از رقابت 
و درحالی که نسبت هزینه کمپين  )لينکبرابر هيالری کلينتون خرج تبليغات تلویزیونی کرد ( 2در هفته آخر ترامپ 

 بود. 1.6این رقم در ویسکانسين برابر بود،  2.4ن در کل کشور نسبت به کمپين ترامپ تقریبا هيالری کلينتو

تقریبا روندی مشابه آنچه که در ویسکانسين اتفاق افتاد در "وین کانتی" ایالت ميشيگان هم به چشم می خورد که 
رای الکترال این ایالت را  16). در حالی که لينکهزار رای کمتر از اوباما بدست آورد ( 88هيالری کلينتون در آن تقریبا 

هزار رای بيشتر بدست آورد. به همين ترتيب در پنسيلوانيا و در حوالی فيالدلفيا که منطقه  16دانلد ترامپ تنها با 
بدست آورد. در کل ایالت هم  2012اوباما در سال هزار رای کمتر از  25ت، هيالری کلينتون رای اصلی دموکرات هاس

 2012بدست آورد درحالی که ترامپ نسبت به اوباما در سال  2012هزار کمتر از اوباما در سال  150هيالری کلينتون 
 هزار رای کمتر داشت. 80حدود 



، 2004انتخابات  3ایالت و در  3در نمودار زیر می توانيد آرای کاندیدای دموکرات و جمهوری خواه را در هر کدام از این 
ایالت ميزان آرای هيالری کلينتون از دیگر نامزدهای دموکرات (اوباما و  3با یکدیگر مقایسه کنيد. در هر  2016و  2012

يشيگان آرای ترامپ نسبت به آرای دیگر کاندیدای جمهوری خواه (رامنی جان کری) کمتر است. در ویسکانسين و م
هزار رای  11به ميزان  2004و بوش) بيشتر نيست و در پنسيلوانيا اگرچه آرای آقای ترامپ از آرای جرج بوش در سال 

  بيشتر است اما بازهم از آرای اوباما کمتر است.  

  

نيا، ميشيگان و ویسکانسين در این است که هر سه جزو دیوار آتشين ایالت پنسيلوا 3دليل تاکيد من بر اهميت 
کمپين هيالری کلينتون بودند. دیواری که نقشه انتخاباتی دموکرات ها بر اساس آن بنا شده بود و شکست در حتی 

به ميزان  یکی از این ایالت ها می توانست نقشه را به ضرر کاندیدای دموکرات و نفع کاندیدای جمهوری خواه حداقل
در انتخاباتی مانند انتخابات آمریکا، یک کمپين می تواند رای الکترال تغيير دهد.  40رای الکترال و حداکثر به ميان  20

یک یا چند ایالت از ایالت های سرنوشت ساز مانند اهایو یا فلوریدا یا کارولينای شمالی و یا نوادا را ببازد. اما 
انتظار هستند، یعنی کمپين برای جبران آنها حتما برنامه جایگزین دارد. به  شکست در اینها شکست های قابل

عنوان مثال استراتژیست های کمپين می گویند ما احتماال در آیوا بازنده ایم، پس بهتر است منابع و پول بيشتری در 
ورید که انتظار ندارید، شکست در آیوا جبران شود. اما وقتی شما در ایالت هایی شکست می خمصرف کنيم تا  نوادا

 آن وقت در شرایط پيش بينی نشده قرار می گيرید. شرایطی که برای آن برنامه خاصی ندارید. 

ایالت را جدی تر می گرفت نتایج انتخابات را در همين دوره  3برای درک اینکه اگر کمپين هيالری کلينتون اهميت این 
ساز دیگر، فلوریدا، کارولينای شمالی و ویرجينيا با هم مقایسه ایالت سرنوشت  3در  2016و  2012، 2004زمانی 

کرده ام. ایالت هایی که هيالری کلينتون اگرچه در دو تای آنها شکست خورد، اما از همان ابتدا به اهميت این ایالت 
ایالت های  ها واقف بود و به همين دليل وقت و پول زیادی برای تبليغات در این ایالت ها اختصاص داد. برخالف

ایالت جنوبی، آرای خانم کلينتون نسبت به کاندیداهای دموکرات  3شمالی یا همان دیوار آبی خانم کلينتون در هر 
  یا بيشتر یا برابر است.  2012و اوباما در سال  2004دیگر یعنی جان کری در سال 
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بار به فلوریدا، پنسيلوانيا، اهایو، کارولينای شمالی، ميشيگان و  130روز منتهی به انتخابات  100دانلد ترامپ در 
ایالت باال برنامه  5بار در  87ویسکانسين سفر کرد. درحالی که هيالری کلينتون اصال به ویسکانسين نرفت و مجموعا 

رین دليل ش هم اینست که همانطور که گفتم هيالری کلينتون باور تبليغاتی داشت؛ تقریبا نصف دانلد ترامپ. مهمت
نمی کرد ممکن است این سه ایالت را ببازد به همين دليل رقابت در آنها را دست کم گرفت (در ویدئوی دیوید پالف 

را هم بخوانيد که در مورد انتقاد  این مقالهببينيد که او چگونه با اطمينان از پيروزی در هر سه ایالت می گوید؛ 
 نيروهای ميدانی این سه ایالت از کمپين مرکزی است).

  و ترامپ، افزایش مشارکت در مناطق حومه شهرها

کمتر از ميزان انتظار  Rust Beltایالت های شمالی موسوم به به همان ميزان که هيالری کلينتون در مناطق شهری 
و  +( ، دانلد ترامپ در مناطق حومه شهرها و روستاها آرای بيشتری را پای صندوق رای بدست آورد)+( ظاهر شد

درصد بهتر از ميت رامنی در سال  20ترامپ در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ویسکانسين با اختالف  .و +)+
درصد بيشتر طرفداران خودش را  11رای بدست آورد و در عين حال در حومه شهرها هم نسبت به ميت رامنی  2012

اهميت رای ترامپ را در مناطق کوچک ایالت های شمالی به خوبی توضيح می  این مقالهپای صندوق رای برد (
). بيشتر رای آورد 2012را هم ببينيد، نشان می دهد که ترامپ در کجاها از ميت رامنی در سال  این لينک، دهد

موفق تر نشان داد، هيالری کلينتون تنها احتياج داشت در  2012هرچند با وجود تمام تالش ترامپ که نسبت به سال 
افرادی بيشتری را پای صندوق رای بياورد،  همان حوزه هایی رایی که آرای دموکرات الزم را به صورت بالقوه داراست،

اما نادیده گرفتن اهميت این ایالت ها از سوی دموکرات ها باعث شد که به خصوص در ميشيگان و ویسکانسين که 
این نقشه از  به دانلد ترامپ ببازند. ر دو ایالت را با اختالف کمی) هاین مقالهپيروزی خود را تضمين شده می دیدند (

تا سال  1992رای دهندگان سفيدپوست و پایه رای دانلد ترامپ در آمریکا از سال ، بيانگر کاهش آرای 538وب سایت 
درصد از آرای  2.5تا  0 و  درصد 7.5تا  5است. جایی که در ویسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا به ترتيب بين  2012

ن به لطف مشارکت بيشتر در مناطق سفيدپوستا 2016سفيدپوستان کاسته شده است. این بار اما در سال 
روستایی و حومه شهرها و کاهش آرای رای دهندگان دموکرات در مناطق شهری موفق شدند هر سه ایالت را که از 

  . )آمریکای ترامپ، آمریکای کلينتون( به دموکرات ها رای داده بودند به رنگ قرمز درآورند 2012تا  1992سال 

1.97 2.16

4.5

1.76
2.34

4.61

1.97 2.17

4.23

1.82
2.27

4.16

1.45 1.52

3.58

1.71 1.96

3.96

ویرجينيا کارولينای شمالی فلوریدا

ایالت کليدی 3آرای دموکرات ها و جمهوری خواهان در 
ارقام به ميليون -2012و  2008، 2004انتخابات 

هيالری ترامپ اوباما رامنی کری  بوش



       

 مردان سفيدپوست مسيحی، افراد دارای تحصيالت پایين 

تحليل انتخابات آمریکا، ویژگی های جمعيتی رای دهندگان به دليل روند مشخص رای دادن آنها به کاندیدای  در
دموکرات یا جمهوری خواه هم اهميت اساسی دارد. به خصوص که قرار باشد افزایش مشارکت در بخش هایی از 

ر همراه باشد. چنين اتفاقی در جمعيت آمریکا و در ایالت های سرنوشت ساز با کاهش مشارکت بخش های دیگ
و افراد دارای تحصيالت پایين دانشگاهی به دانلد  مردان سفيدپوستافتاد و به دليل تاثير مثبت رای  2016سال 

 به شکست هيالری کلينتون منجر شد ه همراه با کاهش مشارکت آمریکایی های آفریقایی تبار بودترامپ ک
. من )هم به این مقاله نگاهی بيندازید اونجليکاهای مذهبی سفيدپوستو در مورد  را ببينيد ن مقالهنموارهای ای(

البته بنا بر آنچه که در موارد قبل بيان کردم هنوز به ناکارآمدی کمپين هيالری در سه ایالت اصلی شمالی به عنوان 
دالیل اصلی شکست او اعتقاد دارم اما در هر حال اگر کمپين ترامپ نمی توانست مشارکت طرفداران خودش را در 

علی رغم کمپين ناکارامد، هيالری کلينتون رئيس جمهور می  بخش های ویژه طرفدار جمهوری خواهان افزایش دهد،
را بخوانيد و نقشه آمریکا را که بر اساس آرای سفيدپوستان مذهبی مقایسه کرده است مشاهده  این مقالهشد. 

درصد آرای سفيدپوست مذهبی وجود دارد که  60کنيد. هرچند در همين نقشه ایالتی مانند مينسوتا با بيشتر از 
بود) و ایالتی مثل فلوریدا هم هست هيالری کلينتون در آن برنده شد (هرچند اختالف رای بسيار کمتر از حد انتظار 

درصد رای ردهندگان را سفيدپوستان مذهبی تشکيل می دهند و در آن ترامپ با اختالف ناچيزی به  41که کمتر از 
  پيروزی رسيد.  

را هم بخوانيد که توضيح می دهد چرا تحصيالت عاملی توضيح دهنده برای پيروزی دانلد ترامپ است، در  این مقاله
مناطقی که تحصيالت باالتر است هيالری کلينتون رای بيشتری دارد و در مناطقی که تحصيالت پایين تر است دانلد 

  ترامپ پيروز است. 

  اثر کومیهيالری:  تشکس دومدليل 

در مورد ای  FBIاطالعاتی که اکنون داریم نمی توانيم به صورت دقيق بگویيم که اثر نامه جيمز کومی، رئيس با  ما
ميل های هيالری کلينتون به چه ميزان بوده است؛ اما می توانيم بگویيم که این نامه در متحدکردن جمهوری خواهان 

پشت سر دانلد ترامپ و جلوگيری از مومنتوم رو به رشد هيالری کلينتون که از نيمه های ماه اکتبر آغاز شد حتما 
درصد  5.7فاصله هيالری و ترامپ در معدل نظرسنجی ها امه منتشر شد این ناکتبر که  28در تاثير داشته است. 

) بود که یک فاصله قابل قبول برای پيروزی است. من در بخش تحليل نظرسنجی ها 43.9، ترامپ 49.6(هيالری 
برای درصد کمتر درنظر گرفته باشد اما  2یا  1توضيح می دهم که چرا این رقم هرچند ممکن است آرای ترامپ را تا 

  یبا درست است.پيش بينی آرای هيالری کلينتون تقر



رای داشتند. در  44.9و دانلد ترامپ  48.5در آخرین معدل نظرسنجی ها یک روز قبل از انتخابات هيالری کلينتون 
درصد  48درصد بيشتر از پيش بينی ها و هيالری هم  2.1درصد رای آورد یعنی  47نتيجه نهایی انتخابات اما ترامپ 

اکتبر هم در نظر  28درصد کمتر از پيش بينی ها. اگر به صورت ساده همين ارقام را برای روز  0.5رای آورد یعنی 
درصد رای داشت و ترامپ هم  49.1بگيریم آن وقت در روزی که نامه منتشر شد به احتمال زیاد هيالری کلينتون 

قبول برای پيروزی حساب می شود. نکته قابل توجه در  درصد است و یک فاصله قابل 3.2درصد که تقریبا برابر  45.9
 تحليل این است که من مومنتوم ادامه دار هيالری کلينتون را هم نادیده گرفتم که اگر این نامه منتشر نمی شد
احتماال آرای هيالری کلينتون نسبت به ترامپ افزایش هم می یافت. یعنی با فرض ثابت گرفتن متغير مومنتوم 

را بخوانيد. در پاراگراف آخر از اثر نامه دوم  این مقاله( درصد بود 3.2ر بهينه ترین حالت فاصله واقعی این دو هيالری د
گفته بود در عقيده اش نسبت به عدم تعقيب  FBIمی کند که در آن نامه رئيس  جيمز کومی به کنگره هم صحبت

، 2012ل نشده است. دیوید اکسلراد، استراتژیست ارشد باراک اوباما در سال قضایی هيالری کلينتون تغييری حاص
جای اینکه به نفع کمپين گفته بود که این نامه دوم به  -و قبل از روز برگزاری انتخابات  –پس از انتشار نامه دوم 

هيالری کلينتون باشد باز هم به ضرر اوست، چون این موضوع رو دوباره برجسته می کند. هيالری کلينتون خودش 
 هم چنين اعتقادی داشت و روز بعد از انتخابات خبری با همين مضمون از او منتشر شد).

  متغير گرایش حزبی و نژآد

قل، بيشترین معنی داری را در مورد پيش بينی نتایج انتخابات و رای دادن به در انتخابات آمریکا دو متغير مست
کاندیداها دارند. اولی متغير تمایل حزبی (دموکرات، جمهوری خواه) و دومی متغير نژاد (سفيد و غيرسفيد شامل 

به نامزد دموکرات و جمهوری آفریقایی تبارها، التين تبارها و ...)؛ به این معنی که دموکرات ها با احتمال خيلی زیاد 
خواهان با احتمال زیاد به نامزد جمهوری خواه رای می دهند. همچنين رای سفيدپوستان با احتمال بيشتر به 

کاندیدای جمهوری خواه و رای غيرسفيدپوستان با احتمال بيشتر به کاندیدای دموکرات است. به همين دليل برای 
وره های زمانی متفاوت (اینجا قبل از نامه آقای کومی و بعد از آن)، بهتر است بررسی ميزان رای به کاندیداها در د

  متغير بررسی کنيم. 2ميزان آرای نامزدها را در ميان این 

همچنين با توجه به اینکه متغير تمایل حزبی شامل افرادی غير از دموکرات و جمهوری خواه هم می شود (ِیعنی 
ه برای ساده کردن بحث و فهم بهتر آن من تنها متغير نژاد را بر اساس نظرسنجی مستقل ها و غيرحزبی ها)، و البت

روز قبل از انتخابات بررسی و آن را با  2آخرین نظرسنجی  -2قبل از نامه کومی و  -1فاکس نيوز در دو دوره زمانی 
  نتایج نظرسنجی های بعد از انتخابات مقایسه می کنم.

درصد از ترامپ جلو بود که تقریبا برابر با پيش بينی  3هيالری کلينتون با فاصله  اکتبر 26نظرسنجی فاکس نيوز در در 
درصد به ترامپ رای می دادند و  50درصد به هيالری و  36درست معدل نظرسنجی هاست. در ميان سفيدپوستان 

درصد رسيد و هيالری  1نوامبر به  4فاصله این دو در نظرسنجی درصد بود.  19به  63در ميان غيرسفيدپوستان فاصله 
درصد رای داشت. اما آرای ترامپ در ميان سفيدپوستان در این  35در ميان سفيدپوستان تقریبا برابر با قبل به ميزان 

درصد بود. از سوی دیگر فاصله این دو در ميان غير  59نوامبر  7درصد و در نظرسنجی منتشر شده در  56نظرسنجی 
درصد به نفع هيالری کلينتون بود. این نتایج تقریبا با نتایج حاصل از نظرسنجی  19درصد به  74سفيدپوستان هم 

 58درصد از کل رای دهندگان را شامل می شدند،  70های بعد از انتخابات هم برابر است. در ميان سفيدپوستان که 
درصد به ترامپ رای  21درصد به هيالری کلينتون. در ميان غير سفيدپوستان هم  37درصد به ترامپ رای دادند و 

افزایش پيدا  FBIدرصد به کلينتون. به عبارت بهتر آرای افراد سفيدپوست به نفع ترامپ بعد از نامه رئيس  74دادند و 
کرد. با توجه به اینکه انتظار می روند آنها بيشتر جمهوری خواه باشند، به این معنی است که جمهوری خواهان مردد 

ترامپ متحد شدند. در این دوره زمانی البته غيرسفيدپوستان هم پشت سر هيالری بعد از این نامه پشت سر 
کلينتون ماندند، با این توضيح که بخش التين تبار غيرسفيدپوستان در ایالت هایی مانند نوادا و کلرورادو باعث پيروزی 

اوباما در صندوق ریختند. اما هيالری شدند و در فلوریدا هم رای های بيشتری را به نفع هيالری نسبت به باراک 
غيرسفيدپوستان آفریقایی تبار در ایالت های شمالی با کاهش مشارکت در انتخابات، همانطور که در بخش پيشين 

(چگونه رای دهندگانی که  ميشيگان و ویسکانسين بودندایالت پنسيلوانيا،  3توضيح دادم، باعث شکست هيالری در 
و توضيح آن هم اینکه  این اینکرای خود را به نفع دانلد ترامپ به صندوق ریخته اند، در آخرین لحظه تصميم گرفتند آ

خواهانی باشند که تا قبل از نامه آقای کومی و تحت تاثير انتشار نوار این رای دهندگان می توانند یا جمهوری 
فته بودند و اند و یا کسانی که واقعا هنوز تصميم نگر ویدئویی دانلد ترامپ هنوز برای رای دادن به ترامپ قانع نشده

  . مرددان مستقل بودند)

  عمل کردبر عليه کمپين  FBIکه در نتيجه نامه رئيس هيالری دیگر + یک اشتباه 



مهمترین متغير مستقل در انتخاب رئيس جمهور آمریکا، متغير گرایش همانطور که در قسمت قبل توضيح دادم 
سياسی رای دهنده است. یعنی رای دهنده دموکرات به کاندیدای رای می دهد و رای دهنده جمهوری خواه با 

کند. این امر به خصوص در جامعه به شدت جناحی امروز آمریکا یک فاصله زیاد کاندیدای جمهوری خواه را انتخاب می 
امر غيرقابل خدشه است. کمپين هيالری کلينتون علی رغم اینکه به این موضوع آگاهی داشت اما در استراتژی 
تبليغاتی خود سعی کرد گروهی از جمهوری خواهان ميانه رو را با این شعار که دانلد ترامپ کاندیدای خطرناکی 

این مقاله وال استریت و فرضيه دوم  لينکاست و برای ریاست جمهوری شایستگی ندارد، به خودش جذب کند (
. به همين دليل بخش اعظم برنامه تبليغاتی کلينتون مبتنی بر استراتژی "رفراندوم عليه ترامپ" بود. یعنی به )جورنال

، عليه بری گلدواتر استفاده کرد 1964(این استراتژی را جانسون در سال  هيالری رای بدهيد تا به ترامپ نه بگویيد
). اما مشکل این استراتژی در این است که شما وقتی 1964کتاب آخرین هورای ليبراليسم در مورد انتخابات سال 

کمپين خود را روی پيام "نه به کاندیدای رقيب" متمرکز می کنيد در واقع برای بخش هایی از طرفداران خودتان (در 
تون، رای دهندگان ليبرال که به صورت سنتی به شما رای می دهند) هيچ پيام خاصی مورد کمپين هيالری کلين
طرفداران رقيب شما متحد شوند، آن وقت نه تنها استراتژی تان  –اینجا، نامه آقای کومی  –ندارید. و اگر به هر دليل 

دختر گل آفتاب ( شکست خواهد خورد بلکه یک فاصله و شکاف پرنشدنی در اقناع طرفداران خودتان خواهيد داشت
     ).  2016و هيالری کلينتون  1964، کمپين جانسون گردان

  و یک فرضيه

و عدم حضور طرفداران دموکرات در پای صندوق های رای  2016کلينتون در انتخابات سال  هيالریبخشی از شکست 
اعتقاد داشتند که  –پين کلينتون و ترامپ و و اکثر آمریکایی ها مثل کم –به این دليل بود که طرفداران کلينتون 

پيش . در اکثر نظرسنجی هایی که )+( بود شوک آورو حتی نتيجه انتخابات برای آنها  هيالری پيروز این رقابت است
درصد  4یا  3تا  1از انتخابات انجام شده بود و حتی در ميان آنهایی که فاصله رای دهندگان به کلينتون و ترامپ در حد 

پيمایش ارزش گان با نسبت باالیی اعتقاد داشتند که هيالری کلينتون در نهایت پيروز انتخابات است (بود، پاسخ دهند
به نفع خانم  1به  2آنها  ؟) و این فاصله در برخی از2050یا  1950، آمریکای آینده سال 2016های آمریکا در سال 

درصد اعتقاد داشتند ترامپ  35درصد می گفتند هيالری پيروز می شود و کمتر از  65کلينتون بود یعنی بيشتر از 
یک فرضيه متصور این است که طرفداران کلينتون مطمئن از پيروزی او پای صندوق های رای حاضر  برنده است.

مورد آن محتاج اطالعات بيشتر است، اما برای آن می توان و تحقيق در  نشدند. این البته صرفا یک فرضيه است
شواهد دیگری هم بيان کرد. یکی از آنها نظرسنجی جدید یوگاو است. از ميان کسانی که در انتخابات به هر دليل 

که اگر رای می درصد می گویند  27درصد می گویند که ای کاش رای داده بودند و در ميان آنها  27رای ندادند حدود 
اثبات کننده این فرضيه هنوز ). این البته نظرسنجی یوگاودرصد ترامپ ( 19دادند انتخاب آنها هيالری کلينتون بود و 

بيفزاید اما همانطور که گفتم تحقيق  این فرضيهد بر اعتبار شواهدی است که می توانمجموعه از  ینيست، تنها یک
  در این مورد محتاج زمان و اطالعات بيشتر است.  

  و باالخره اثر کمپين گری جانسون

به سمت کدام یک از دو  ،اگر در رقابت حاضر نمی شد ،در مورد اینکه آرای گری جانسون (و همينطور جيل استاین)
کاندیدای اصلی می رفت بازهم نمی توان با قطعيت نظر داد و شاید هم هرگز نتوان دالیل متقنی برای آن برشمرد 

ميليون رای بدست آورد و تحقيقات زیادی در مورد آن انجام شده  19حدود  1992(در مورد آرای راس پرو که در سال 
گری جانسون که آرای به مراتب کمتری دارد و در نتيجه تحليل آن مشکل تر هم  است هنوز اتفاق نظر وجود ندارد،

). ش بدست آورد تا کلينتونمی گوید راس پرو آرای بيشتری از طرفداران بالقوه جرج بو این مقاله. هرچند خواهد بود
اما با اینحال بررسی نظرسنجی های بعد از انتخابات و باز هم در سه ایالت ویسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا، 

بيانگر آن است رای دهندگان به جانسون که گفته اند در روزهای آخر به این نتيجه رسيده اند به او رای دهند نسبت 
امبر) افزایش یافته است. در همين دوره زمانی کسانی هم که گفته اند در روزهای آخر به به قبل (ماه اکتبر یا سپت

فزایش پيدا کرده است. نتيجه گيری خطی از این دو مقایسه نشان این نتيجه رسيده اند که به ترامپ رای دهند هم ا
ای آخر بدست آورده اند تقسيم می دهد که اگر نسبت طرفداران هيالری و کلينتون را به نسبت آرایی که در روزه

کنيم، احتماال به این نتيجه می رسيم که گری جانسون آرای بيشتری از ترامپ گرفته است تا هيالری کلينتون. اما 
خب این فرضيه، اشکاالتی هم دارد. تقریبا در اکثر نظرسنجی های ملی قبل از انتخابات فاصله هيالری کلينتون با 

و بيشتر از رقابت چهار نفره (شامل گری جانسون و جيل استاین) بود. به عبارت بهتر در این ترامپ در رقابت دو به د
حالت، گری جانسون بيشتر آرای کسانی را که به صورت بالقوه می توانستند به هيالری رای بدهند بدست آورده 

را بخوانيد و البته با دیده انتقادی به آن نگاه کنيد. چون فرضيه هایش شرطی هستند و می توانند با  این مقالهاست. 
نداشته باشند. در هر صورت اما در این مورد هم به تحقيقات بيشتری نياز داریم نتيجه ای که گرفته است همخوانی 

تا بگویيم کدام یک از دو کاندیدا، هيالری یا ترامپ، آرای بيشتری را در نتيجه حضور جانسون و جيل استاین از دست 



ضور نمی داشتند و یا در روزهای داده اند. ضمن اینکه این را هم نمی دانيم که اگر جانسون یا استاین در انتخابات ح
      .آخر از رقابت کناره گيری می کردند، آیا طرفدارانشان رای می دادند یا خير

  شکست هيالری، برگزیت نيست

یک کليشه رایج بالفاصله بعد از انتخابات مطرح شد مبتنی بر اینکه شکست هيالری کلينتون به این معنی است که 
برگزیت در انگلستان رای دادند. اما، خب این ادعای درستی نيست. مهمترین دليل این آمریکایی ها هم مانند مدل 

امر هم مقایسه آرای موافقان و مخالفان برگزیت با آرای هيالری و ترامپ است. در برگزیت طرفداران خروج از اتحادیه 
 2). در آمریکا مدل برعکس است. هيالری کلينتون لينکميليون نفر از مخالفان بيشتر بودند ( 1.3درصد یا  3.8اروپا 

  درصد از کل آراست.  2درصد تا  1.5ميليون رای بيشتر از ترامپ بدست آورده (و این رقم افرایش می یابد) که تقریبا 

هومی، بخش هایی از رای دهندگان آمریکایی همانند بخش هایی از رای بلی، ممکن است بگویيم از منظر مف
دهندگان در اتگلستان مخالف قوانين آسان گيرانه مهاجرتی و از دست دادن شغل و مسائل مشابه بودند (در مورد 

ص و نه آمریکا این امر درست است و درمورد انگلستان این ادعای من صرفا بر اساس مطالعات اخبار است و نه تخص
مطالعه کافی در مورد انگلستان را ندارم؛ اما این چيزی است که در روایت غالب کسانی که این دو مدل را بيان می 

خب این قبيل رای دهندگان هميشه و همه جا وجود دارند. در انگلستان به هر دليل به کنند مطرح می شود). اما 
اساسا مدل انتخابات ایالتی در آمریکا به قدری با مدل رای  -2و  اکثریت ندارند -1اکثریت رسيدند، اما در آمریکا 

ضمن اینکه از منظر دليل توجيه پذیر است.  2عمومی در بقيه جهان متفاوت است که این گونه مقایسه ها تنها با 
ا برای حل درصد هيالری کلينتون ر 11اکثر رای دهندگان، اقتصاد مهمترین مشکل کشور بود و رای دهنگان با اختالف 

  مشکالت اقتصادی شایسته تر می دانستند (این امر در هر سه ایالت شمالی هم صادق است).

این دو انتخابات می جنبه های مفهومی به تحليل صرفا شکست هيالری را با برگزیت مقایسه می کنند، افرادی که 
هم کافی انتخابات در مدل آمریکایی  برای توضيحآن ناقص است و دالیل در قالب تحليل های کالسيک پردازند که 

   . نيست

من در قسمت اول توضيح دادم و باز هم اینجا می گویم که اگر کمپين هيالری، مرتکب اشتباه استراتژیک دست کم 
ایالت شمالی و هدر کردن زمان و پول در ایالت هایی مانند آریزونا و جورجيا نمی شد یعنی به جای  3گرفتن آرای 

شل اوباما بخواهد به آریزونا برود از او می خواست به ویسکانسين یا ميشيگان برود، ترامپ هيچ وقت به اینکه از مي
ميليون نفر به کاندیدای بازنده، بيشتر از کاندیدای  2ریاست جمهوری نمی رسيد. به عبارت بهتر در انتخاباتی که 

هزار رای، باعث شکست کسی شد که  100ع کمتر از ایالت و در مجمو 3برنده رای دادند، یک اشتباه استراتژیک در 
به صورت معمول قرار بود پيروز باشد. در این صورت تمام این ادعاهای برگزیت و آمریکای تنفرپرست به این تبدیل می 

و  با هوچی گری نمی توان پيروز شدشد که آمریکا به تنفر نه گفت، آمریکا عقالنی انتخابات کرد، آمریکا اثبات کرد که 
ميليون نفر بيشتر رای  2تا  1.5تکرار می کنم، توجه کنيد در مورد انتخاباتی صحبت می کنيم که کاندیدای بازنده ...

  . ی فرد پيروز در آرای عمومیدرصد تفاوت آرا 5از  هزار رای بود. یعنی کمتر 100آورد و آرای تعيين کننده کمتر از 

  نظرسنجی ها در سطح ملی

بود؛  ، انتقاد از نظرسنجی ها و خطای پيش بينی آنها2016بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال کليشه رایج دیگری 
ایالت پيش بينی  3، تنها در درحالی که اتفاقا نظرسنجی ها در سطح ملی خطای کمی داشتند، در سطح ایالتی

ترامپ یعنی این موضوع که و اثر شرم (هرچند فاصله خطا در بسياری موارد زیاد است) نادرست بود فرد پيروز 
طرفداران دانلد ترامپ در نظرسنجی ها رای خود را به او پنهان می کنند یک ادعای سطحی، غير علمی و غير قابل 

  اثبات است.

همانطور که در قسمت های قبل هم توضيح دادم، تفاوت آرای هيالری و ترامپ در معدل نظرسنجی ها یک روز قبل 
در مدل وب سایت ریل کليرپالتيکس هر دو  درصد 3.2) و 44.9به  48.5( 538در مدل وب سایت  درصد 3.6از انتخابات 

تاکنون که نتایج هنوز  . نتایج واقعی اما نشان می دهد که)نظرسنجی های روزهای آخر( به نفع هيالری کلينتون بود
درصد  48.1ميليون رای بيشتر از ترامپ بدست آورده است ( 2درصد یا حدود  1.5نهایی نشده هيالری کلينتون 

   :درصد ترامپ). به عبارت بهتر می توانيم بگویيم 46.6هيالری و 

به نتيجه درستی رسيدند اول اینکه: نظرسنجی ها در پيش بينی کاندیدایی که آرای عمومی بيشتری خواهد آورد 
که البته مدل پيش بينی اش با بقيه فرق داشت و به  - ال ای تایمزو همينطور  آی بی دی(به غير از نظرسنجی 

در تمام نظرسنجی هایی که در هفته های پایانی انتخابات  –اصطالح یک پيمایش به صورت پنل برگزار می کرد 
  . )منتشر شد هيالری کلينتون از ترامپ در آرای عمومی پيش بود



د کمتر از مقدار نهایی، و در پيش بينی آرای هيالری نيم درص 2و دوم: معدل نظرسنجی ها در پيش بينی آرای ترامپ 
  درصد بيشتر از ميزان نهایی اشتباه داشتند. 

به عبارت بهتر نظرسنجی ها اگرچه به صورت دقيق نتيجه انتخابات را پيش بينی نکردند اما تقریبا همه آنها در پيش 
 و نه عجيب است.  بينی کاندیدای پيروز موفق بودند. اما این امر نه غير معمول

بيندازیم. جایی که نظرسنجی ها رقابت را  2012برای درک بهتر این اعداد بگذارید نگاهی به نتایج انتخابات سال 
 47.2به  51.1درصد ( 3.9می کردند اما اوباما با اختالف  پيش بينیبرای رامنی)  48.1برای اوباما و  48.8(نزدیک 

موسسه نظرسنجی پيش بينی کرده بودند که  5درصد) برنده انتخابات شد. در آن انتخابات و در هفته آخر حداقل 
موسسه هم رقابت را شانه به شانه و مساوی می دانستد. الاقل نتيجه انتخابات  2رامنی پيروز انتخابات است و 

هم از منظر تعداد موسسه های نظرسنجی که نفر پيروز را درست پيش بينی کردند و هم از نظر خطای پيش  2016
 2016) مشخص می کند که نظرسنجی ها در سال 2016درصد در سال  2و کمتر از  2012درصد در سال  3.2بينی (

است؟ دليل  2012به مراتب بيشتر از  2016بودند. اما چرا حجم انتقادها به نظرسنجی ها در سال  2012بهتر از سال 
  آن را باید در پيش بينی های اشتباه در سطح ایالتی جست و جو کرد.

  نظرسنجی ها در سطح ایالتی

اگر بخواهيم در انتقادمان از نظرسنجی ها دقيق و البته منصف باشيم باید نظرسنجی ها را در سطح ایالتی بررسی 
 این مقاله نيویورک تایمز( نظرسنجی های ایالتی در سطوح مشخصی اشتباه داشتندکنيم؛ آنگاه می توانيم بگویيم 

، )بات بخوانيد؛ هرچند کل روایت صحيح نيستدر مقایسه اشتباهات نظرسنجی های در دوره های مختلف انتخارا 
هرچند بازهم این اشتباهات بسيار بيشتر از آنچه که باید بزرگنمایی شده است و مهمترین دليل آن هم پيروز 

  انتخابات است که غيرقابل انتظار بود.

با هم ایالت سرنوشت ساز  13در نظرسنجی ها و آرای نهایی آنها معدل در جدول زیر تفاوت بين دو کاندیدا در 
مواردی که با رنگ آبی مشخص شده اند بيانگر شاخصه مقایسه شده و اختالف این دو عدد هم آورده شده است. 

  هيالری کلينتون و قرمزها برای دانلد ترامپ هستند.

تفاوت     
  ایالت  اختالف  تفاوت نهایی نظرسنجی

 آریزونا 0.1 4.1 4 1  آریزونا
 کلورادو 0 2.9 2.9 2  کلورادو
 فلوریدا 1.1 1.3 0.2 3  فلوریدا
 جورجيا 0.9 5.7 4.8 4  جورجيا

 آیوا 6.6 9.6 3 5  آیوا
 ميشيگان 3.7 0.3 3.4 6  ميشيگان

 نوادا 1.2 2.4 1.2 7  نوادا
 نيوهمشایر 0.4 0.2 0.6 8  نيوهمشایر
کارولينای 

کارولينای  2.8 3.8 1 9  شمالی
 شمالی

 اهایو 5.1 8.6 3.5 10  اهایو
 پنسيلوانيا 3.1 1.2 1.9 11  پنسيلوانيا

 ویرجينيا 0.1 4.9 5 12  ویرجينيا
 ویسکانسين 7.5 1 6.5 13  ویسکانسين

  

 3ایالت نفر پيروز را درست پيش بينی کرده اند. این تنها  10همانطور که در جدول مشخص است نظرسنجی ها در 
پيش بينی نظرسنجی ها، دانلد ترامپ در آنها پيروز شد. بگذارید  ایالت شمالی) که برخالف 3ایالت است (همان 

 ایالت بپردازیم. 3نگاهی به نظرسنجی در این 



درصد  0.3درصد اختالف پيش بود. نتيجه نهایی اما با  3.4در ميشيگان، هيالری کلينتون مطابق پيش بينی ها با 
در این ایالت و در هفته آخر هيچ نظرسنجی . ت)(نتيجه هنوز نهایی نشده اس اختالف به سود ترامپ تمام شد

روز آخر  4نوامبر هم یعنی در  6تا  4. در فاصله روزهای انجام نشده است) Aرتبه (موسسه های نظرسنجی معتبری 
درصد از هيالری جلوتر  2یک نظرسنجی داشت که در آن اتفاقا ترامپ  Trafalgar Groupتنها موسسه جمهوری خواه 

  بود. 

درصد از  60بدتر و حتی تعداد نظرسنجی ها در این ایالت تقریبا وضع نظرسنجی ها از ميشيگان در ویسکانسين 
هيچ موسسه دیگری در این  Remington Researchمتوسط ایالت ها کمتر است. در هفته آخر هم جز موسسه 

متعلق به نظرسنجی دانشگاه آخرین نظرسنجی یک موسسه معتبر در این ایالت ایالت نظرسنجی نکرده است. 
در سطح ملی در این انتخابات  دانشگاه مانماثمانماث است که در اواسط اکتبر انجام شد. هرچند نظرسنجی های 

درصد اختالف انتخابات  1جلو بود اما با درصد  6.5کلينتون مطابق پيش بينی ها در این ایالت  دارای خطای بسيار بود.
  را باخت.

درصد اختالف  1.2درصد اختالف جلو بود اما انتخابات را با  1.9مطابق پيش بينی ها هيالری کلينتون با در پنسيلوانيا، 
موسسه جمهوری خواه که در این ایالت و در هفته آخر نظرسنجی کردند رقابت را بسيار نزدیک پيش  2باخت. اما 

که پيروزی ترامپ را در ميشيگان پيش بينی کرده بود در نظرسنجی آخرش دانلد  Trafalger Groupبينی می کردند. 
  آرای این دو برابر بود.  Harperدرصد اختالف جلوتر نشان می داد و در نظرسنجی  1ترامپ را با 

ایالت اشتباه  3نظرسنجی ها در این ایالت دیدیم، اگرچه معدل  3همانطور که در تحليل نظرسنجی ها در این هر 
ایالت نيز، نظرسنجی های در هفته آخر منتشر شده بودند که نتایج را خارج از انتظار به سود  3بودند اما در همين 

ایالت که در آنها نظرسنجی ها پيروز انتخابات را اشتباه پيش بينی کرده  3ترامپ می دیدند. در عين حال در مقابل 
  یالت پيروز انتخابات مطابق پيش بينی معدل نظرسنجی ها بود.ا 10بودند در 

درصد است)  95توضيح فاصله اطمينان (که به صورت معمول  ماننداز تحليل تکنيکی نظرسنجی ها این مقاله من در 
درصد است) خودداری کرده ام. دليل آن هم غير از مسائل  5تا  3و همينطور ميزان خطا (که به صورت معمول بين 

تکنيکی و آماری، این است که در هر صورت اگرچه پيش بينی در سطح نظرسنجی های انتخاباتی قطعی نيست و 
)، اما تاکيد بر این ممکن است عکس آن اتفاق بيافتددرصد  5درصد امکان وقوع دارد (یعنی  95حالت در بهترین 

چون به هر ميزان هم که یک از جمله مواردی است که راه را برای توجيه اشتباه فراهم می کند.  مالحظات تکنيکی
به عنوان توجيه اشتباه در نظر گرفت. یک نظرسنجی اشتباه یا خطا داشته باشيد می توان بحث احتمالی بودن آن را 

استاد دانشگاه یا یک ستون نویس روزنامه ها یا وب سایت می تواند چنين توجيهی را مطرح کند، اما از یک کمپينر 
چنين توجيهی هر چقدر هم که از لحاظ علمی درست باشد اما قابل پذیرش نيست. مهم این است که در ارزیابی 

  يق و منصف باشيم و داستان را در ورای کليشه های رایج ببينيم.ميزان این اشتباه دق

  و مشکالت نظرسنجی ها مدل های انتخاباتی

، آپ شات نيویورک تایمز، ریل کلير پالتيکس، هافينگتن 538مدل های انتخاباتی در سطح کمی (مانند وب سایت 
(مانند دوره زمانی تجميع نظرسنجی ها، پست و ...) با تجميع نظرسنجی ها و در نظر گرفتن یک سری معيارها 

ارزش گذری ها موسسه های نظرسنجی و در نظر گرفتن اهميت آنها و ...) احتمال شکست یا پيروزی کاندیداها را 
در سطح ایالتی و همچنين ملی مشخص می کنند. هرچند برخی مدل ها، ویژگی های دیگری مانند وضعيت 

ور و موارد مشابه را هم در نظر می گيرند. با این وجود خروجی مدل ها اقتصادی، رضایت از عملکرد رئيس جمه
  محصول یک فرایند روی نظرسنجی ها و تجميع آنهاست که خودش امروز در مواردی با مشکل مواجه است:

برای موسسه های نظرسنجی در ارزیابی ميزان "رای دهندگان احتمالی" یعنی کسانی که به احتمال اول اینکه 
در این مورد  در این مقالهای می دهند هميشه با مشکل رو به رو هستند و این هم یک مسئله تاریخی است (زیاد ر

  به صورت مفصل توضيح داده ام). 

و اگر کسانی به  درصد است 10نرخ کسانی که حاضر می شوند به یک نظرسنجی جواب دهند امروز کمتر از  دوم،
  هر دليل و به صورت سيستماتيک حاضر به پاسخ دادن نباشند نظرسنجی با سوگيری رو به رو خواهد شد.

نظرسنجی تلفنی از ميان افرادی که موبایل دارند گران است چون مطابق قوانين فدرال نمی توان با ماشين  سوم،
ين دليل افزایش تعداد نمونه برای کاهش خطا، هزینه های خودکار به تلفن های سيار (موبایل) زنگ زد. به هم

نظرسنجی را افزایش می دهد که بسياری از موسسه ها به دليل همين هزینه از انجام آن سر باز می زنند. این امر 



به خصوص در بررسی آمار متغيرهای وابسته در نظرسنجی ها از قبيل سن، جنس، نژاد و ... باعث افزایش سطح 
  .خطا می شود

 -به خصوص در ميان بخش های خاصی از جمعيت مانند التين تبارها  –نظرسنجی ها در یافتن نمونه مناسب  چهار،
بسياری اوقات با مشکل رو به رو هستند، به همين دليل با نمونه هایی با حجم کم به نتایج حاصل از آن ها وزن می 

  دهند که احتمال خطا را در آن ها افزایش می دهد.

درصد از کل آرا را  12در انتخابات امسال، رای دهندگان تصميم نگرفته تا روزهای آخر منجر به انتخابات تقریبا  پنج،
درصد بود. به هر ميزان که آرای تصميم  3که این رقم تنها  2012شامل می شدند. این را مقایسه کنيد با سال 

در مدل های نظرسنجی هم بيشتر خواهد شد. در  نگرفته ها زیادتر باشد، احتمال خطای ناشی از عدم اطمينان
ند که انتخابات امسال این امر تشدید هم شد و مهمترین دليل این بود که افرادی که در هفته آخر به این نتيجه رسيد

درصد). این رقم در ایالت های  42درصد به  47(  دانلد ترامپ را انتخاب کرده بودندبه کدام کاندیدا رای بدهند، 
   بيشتر هم هست. به مراتب ویسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا 

دیگر است که نظرسنجی ها ممکن است در پيش بينی نتایج اشتباه کنند.  فرعیبه این دالیل و البته یکی دو دليل 
اده می کنند تا امکان خطا را کاهش دهند. اما در به همين دليل مدل های انتخاباتی از معدل نظرسنجی ها استف

جایی که نظرسنجی هایی به مراتب کمتر انجام گرفته یا موسسه های معتبر نظرسنجی کمتر در آن مکان ها 
  . در ویسکانسين، ميشيگان و پنسيلوانيا چنين اتفاقی افتاد.بيشتر می شودفعاليت داشته اند، امکان خطا 

سنجی ها، نحوه وزن دهی به نمونه ها و در نظر گرفتن متغيرهای مختلف مانند سن، جنس، نکته دیگر در مورد نظر
تحصيالت، گرایش سياسی دموکرات یا جمهوری خواه و ... است که البته به خصوص در مورد آخری یعنی گرایش 

مقاله خارج یک بحث تکنيکی است که از حوصله این لف اختالف نظر وجود دارد و سياسی بين نظرسنجان مخت
است. به صورت خالصه اما برای اینکه یک نمونه در نظرسنجی قابل تعميم به کل جمعيت باشد باید به ترتيب اهميت 

نفر آمریکایی آفریقایی تبار نظرسنجی  80تایی فقط از  1000و تعداد نمونه به آن وزن داد. یعنی اگر در یک نمونه 
درصد  13ای آفریقایی تبار نمایا نيست چون درصد سياهان در آمریکا شده باشد، این نمونه برای کل آمریکایی ه

پرسش شونده سياه پوست احتياج داریم تا بتوانيم نمونه را به کل جامعه سياهان تعميم  130است و حداقل به 
ن بدهيم. به همين دليل در نمونه ها وزن پرسش شوندگان سياه پوست را با یک ضریب مثبت افزایش می دهيم. ای

امر خود نه تنها باعث توليد پراکندگی یا واریانس اضافی می شود بلکه می تواند در شرایطی که افراد نمونه در 
سال به باال در مناطق روستایی) کم هستند، اهميت آنها را کامال به صورت  60زیرگروه ها (مثال سياه پوست 

داشت  LA Timesرا در مورد ایرادی که وزن دهی نظرسنجی  این مقالهتصادفی بيشتر از آنچه که هست باال ببرد (
درصد است؛ ضمن  5یا  4یا  3). در عين حال فاصله خطا در زیر گروه ها به مراتب بيشتر از LA Timesپاسخ +  بخوانيد

اعث می شود حتی از یک تعداد نمونه پرسش اینکه همين تعيين معيارهای گوناگون توسط نظرسنجان مختلف ب
شونده یکسان با توجه به معياری که هر نظرسنج در نظر می گيرد پاسخ های نهایی متفاوت باشد. نيویورک تایمز به 

یک نتيجه یک سری برابر اطالعات خام پرسش شوندگان را داد و در تحليل نظرسنجی از هر کدام نظرسنج،  4
    بدست آورد.  جداگانه

  اثر شرم ترامپ

امسال، تکرار این ادعاست که افراد در نظرسنجی ها از بيان اینکه واقعا به چه  یک کليشه رایج دیگر در انتخابات
د ترامپ) خودداری کرده بودند چون به دليل مواضع ترامپ شرم داشتند که بگویند کسی رای خواهند داد (یعنی دانل

دانلد ترامپ از آن استفاده کرد به او رای می دهند. این ادعا، یک جنبه تبليغاتی و انتخاباتی برای کمپين ها دارد که 
  اما از لحاظ علمی مطلقا قابل دفاع نيست و دالیل زیادی برای رد آن هم وجود دارد.

کمپين ترامپ چنين ادعایی را مطرح می کرد به این دليل که او احتياج داشت به طرفدارانش اطمينان بدهد آنها به 
را که باعث خانه  با این کار جلوی "مارپيچ سکوت"از لحاظ تبليغاتی اندازه ای هستند که بتوانند انتخابات را ببرند و 

ر شرم ترامپ نطور که گفتم چنين ادعایی یعنی اثرد. اما همانشين شدن طرفدارانش روز انتخابات می شود، بگي
  قابل دفاع نيست چون:

شاهد این  جی های آن الین و تلفنی به عنوانطرفداران چنين ادعایی آرای ترامپ و کلينتون را در نظرسن اول اینکه
بيشتر است چون پاسخ  امر می آورند و می گویند که در نظرسنجی های آن الین و اینترنتی آرای دانلد ترامپ

دهندگان در معرض فشار یک فرد حقيقی نيستند که نظر خود را پنهان کنند. این ادعا نادرست است چون در 
نظرسنجی ها قبل از انتخابات اوال تفاوت قابل مالحظه ای بين آرای ترامپ در نظرسنجی های تلفنی و آن الین وجود 



د این تفاوت ناشی از ) و دوما اگر هم وجود می داشت هيچ معلوم نبواین یکیو  را بخوانيد این مقالهنداشت (
  چيست. چون صرف وجود یک تفاوت یا یک رابطه به معنی وجود رابطه علت و معلولی نيست. 

(در  طرفداران این ادعا، به آرای واقعی ترامپ اشاره می کنند که در نظرسنجی ها کمتر ارزیابی شده است دوم،
درصد) و می گویند چون نظرسنجی ها کمتر پيش بينی کرده اند معلوم می شود که مردم احتماال  1.8حدود 

احساس واقعی خودشان را به ترامپ بيان نمی کردند چون می ترسيدند متهم به نژادپرستی و ... شوند. در قسمت 
می تواند علت و معلومی نباشد. اما اگر  –باشد حتی اگر رابطه ای هم وجود داشته  –قبل گفتم که وجود یک رابطه 

 2012بيندازیم. در سال  2012حتی فرض کنيم این اثر شرم درست است بگذارید نگاهی به نتایج انتخابات سال 
 2.3برد یعنی چيزی حدود % 51.1نشان می داد. او انتخابات را با % 48.8باراک اوباما را %معدل نظرسنجی ها آرای 

مردم شرم هم  2012از پيش بينی نظرسنجی ها. اگر این ادعا درست باشد پس باید گفت در سال درصد بيشتر 
  داشتند بگویند به اوباما رای می دهند!

هر دو کاندیدا در نظرسنجی ها نامحبوب بودند. اگر اثر شرم ترامپ ادعای درستی است چرا اثر شرم رای  و سوم،
  دادن به هيالری درست نباشد؟

  را بخوانيد. این مقاله شرم ترامپ دالیل دیگری هم دارد، می توانيدرد ادعای 

  ادعای تاریخ دانی که می گوید نتایج همه انتخابات را درست پيش بينی کرده است

 1984ه انتخابات را از سال متغيره و خطی خود مدعی است که نتيجه هم 13، استاد تاریخ بر اساس مدل الن ليچمن
نتشر شد). من در اینجا قصد ندارم در مورد مدل م 1984که اولين بار در سال  کتاب اودرست پيش بينی کرده است (

او توضيح دهم؛ فقط برای کسانی که می گویند او تنها کسی است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را درست 
  پيش بينی کرده تناقضات پيش بين های ش را یادآوری می کنم.

پيش بينی کرد ال گور پيروز انتخابات ریاست جمهوری است، درحالی که جرج بوش برنده  2000الن ليچمن در سال 
. در توجيه این امر مدعی شد که منظور او، آرای عمومی است و نه آرای الکترال که با توجه به آن ال گور انتخاب بود

آقای ليچمن پيش بينی  2016باخت. در انتخابات سال ال را برد اما آرای الکتر 2000اگرچه آرای عمومی را در سال 
آرای عمومی بيشتری بدست باید کرده بود که ترامپ برنده است ومطابق همان منطق آرای عمومی ایشان ترامپ 

  ميليون رای پيش است. 2. اما نتيجه انتخابات نشان می دهد که تا امروز هيالری کلينتون تقریبا می آورد

به کنار، مدل پيشگویی الن ليچمن، یک مدل خطی بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسانی کاندیدای حزب حاال اینها 
هستند و بدون در نظر گرفتن تغييرات دموگرافيک در جامعه آمریکاست که برای زمانی که هنوز تحليل داده ها تا به 

ن انتخاباتی باشد، اما حتما یک پيش بينی این حد پيشرفت نکرده بود می توانست مدلی برای برنامه ریزی یک کمپي
 4تنها ، 2016و  1984علمی قابل دفاع نيست، حتی اگر بارها و بارها نتایج درستی داده باشد. در بين سال های 

پيش بينی نتایج تا روزهای آخر به راحتی امکان پذیر نبود یا کاندیدای پيروز برخالف انتظار به ریاست انتخابات بود که 
با توجه به اینکه منظور  2016و  2000را درست پيش بينی کرد اما در مورد  2012و  2004ی رسيد. الن ليچمن جمهور

   او از پيروز، کاندیدای برنده در آرال الکترال یا آرای عمومی است، پيش بينی درستی نداشت.

  نکته آخر، اگر برنی بود

الری کلينتون او به رقابت با ترامپ برمی خواست، می طرفداران برنی سندرز ادعا می کنند که اگر به جای هي
. خود برنی سندرز هم در روزهای )مخالف این ادعانظر و  +و  +و  +و  +( توانست دانلد ترامپ را شکست دهد

انتهایی رقابت های مقدماتی دموکرات ها که دیگر معلوم شده بود رقابت را به هيالری کلينتون خواهد باخت ادعا 
شانس بيشتری در رقابت با ترامپ دارد (در تعبير می کرد سوپردلگيت ها باید ببينند کدام کاندیدا در نظرسنجی ها 

جواب سندرز بود) و به او رای بدهند (و این البته مغایر با شعار اصلی کمپين برنی سندرز بود که از ابتدا می  خودش،
  گفت سوپر دلگيت ها نباید هيچ نقشی در تعيين کاندیدای پيروز داشته باشند).

ستند و صرفا بر اساس با تمام اینها، این ادعا و ادعاهای مشابه غيرعلمی هستند چون فرضيه هایی ابطال پذیر ني
رویا و توهم بنا شده اند. هر انتخاباتی ویژگی خاص خودش را دارد و هر کاندیدایی نقطا ضعف و مثبتی دارد که به 
همراه متغيرهای بيشمار دیگر نتيجه انتخابات را مشخص می کند، به خصوص در مدل انتخابات آمریکایی که نحوه 

  و در نزد گروه های ویژه رای منحصر به فرد است. بدست آوردن رای در ایالت های مشخص 

به عبارت بهتر ما نمی دانيم کمپين برنی سندرز در ميان سياه پوستان و الیتن تبارها چگونه عمل می کرد و چرا و به 
داشت. چه دليل باید بپذیریم که او بهتر از هيالری کلينتون در ميان این دو گروه از رای دهندگان مقبوليت انتخاباتی 



الاقل نتایج رقابت های مقدماتی دموکرات ها که عکس این ادعا را نشان می دهد، درحالی که رقابت های مقدماتی 
جمهوری خواهان از آرای باالی ترامپ در ميان سفيدپوستان مذهبی حکایت دارد. همان گروه هایی که در نهایت رای 

برخی مناطق رای ایالت های شمالی به نام دانلد ترامپ در در  2012های بيشتری را نسبت به ميت رامنی در سال 
 باعث پيروزی او شدند. با کاهش مشارکت دموکرات ها، صندوق ها انداختند و 

بگذارید نگاهی به نتایج نظرسنجی های بعد از انتخابات در سه ایالت پنسلوانيا، ميشيگان و ویسکانسين بيندازیم تا 
امکان عملکرد بهتر سندرز بر کلينتون در این سه ایالت داشت؟ این سه ایالت را به این ببينيم آیا می توان دليلی بر 

دليل انتخاب کردم که اوال شکست هيالری در این سه ایالت باعث از دست دادن ریاست جمهوری شد و از منظر 
ار را با خود دارد (گروهی دموگرافيک هم برخالف ایالت های جنوبی و غربی ميزان کمتری رای آمریکایی های التين تب

که حتما بيشتر از کلينتون به سندرز رای نمی دادند) و سفيدپوست تر است (گروهی که در رقابت های مقدماتی 
  بر هيالری پيروز شده بود).ت ها بيشتر به سندرز رای دادند. او در ميشيگان و ویسکانسين دموکرا

 موضوع  
  2016سال   2012سال 

 ترامپ  هيالری  درصد رای دهندگان  رامنی  اوباما  دهندگاندرصد رای 

ویسکانسی
  ن

 %42 %53 %55 %50 %49 %56  اقتصاد
 %75 %23 %12 - - - مهاجرت

سياست 
 NA NA 11% 55% 38% %4 خ 

 %60 %38 %19 - - - تروریسم

 ميشيگان

 %43 %51 %52 %48 %51 %60  اقتصاد
 %71 %25 %12 - - - مهاجرت

سياست 
 %34 %59 %13 %37 %62 %5 خ 

 %55 %42 %19 - - - تروریسم

 پنسلوانيا

 %46 %50 %56 %52 %47 %61  اقتصاد
 %78 %21 %10       مهاجرت

سياست 
 NA NA 12% 67% 31% %4 خ 

 %58 %40 %19       تروریسم
  

من انتخابات را در این سه ایالت از منظر مهمترین موضوعاتی که کشور با آن مواجه است و آرای هر کدام از 
کاندیداها به تفکيک هر موضوع انتخاب کرده ام؛ به این دليل که کمپين سندرز مدعی است پيام سندرز می توانست 

درحاليکه نتایج حاصل از نظرسنجی های بعد از  افراد بيشتری را نسبت به کلينتون به طرف دموکرات ها جلب کند
  انتخابات چنين ادعایی را تایيد نمی کند.

موضوع اقتصاد، تروریسم،  4ایالت و البته در اکثر ایالت های آمریکا  3همانطور که در جدول مشخص است در این 
مترین مشکل کشور مهاجرت و سياست خارجی، موضوعات مشخصی بودند که رای دهندگان اعتقاد داشتند مه

است. در اقتصاد و سياست خارجی هيالری کلينتون از ترامپ نمره بهتری گرفته و در دو مورد دیگر ترامپ نمره بهتری 
مورد دیگر یعنی مهاجرت و تروریسم، برنی سندرز می توانست نظر  2داشته است. آیا دليلی وجود دارد که در آن 

منفی است. حتی در مورد سياست خارجی که یکی از نقاط قوت هيالری رای دهندگان را بيشتر جلب کند؟ جواب 
است، بازهم نمی توان انتظار داشت که برنی سندرز نمره ای بهتر از هيالری کلينتون در مقابل ترامپ بدست آورد. 

با با اقتصاد را مهمترین مشکل کشور می دانستند تقری 2016حاال می رسيم به اقتصاد. درصد کسانی که در سال 
ایالت از ترامپ نمره بهتری  3و رقابت رامنی با اوباما برابر است با این تفاوت که هيالری کلينتون در هر  2012سال 

ایالت (ویسکانسين و پنسليوانيا) از این منظر نمره بهتری از اوباما  2، ميت رامنی در 2012دارد، در حاليکه در سال 
یسه هم نمی توانم اميدوار بود که برنی سندرز می توانست آرای بيشتری از داشت. به عبارت بهتر حتی با این مقا

هيالری کلينتون را به خودش جلب کند. شکست هيالری محصول اشتباه کمپين و کاهش مشارکت بخش های 
د عظيمی از دموکرات ها به خصوص آمریکایی های آفریقایی تبار است که احتمال اینکه به هيالری کلينتون رای دهن

  به مراتب بيشتر از برنی سندرز هم بود. 



  و مقاله معرفی چند کتاب

اکنون که فصل انتخابات الاقل برای مدت کوتاهی تمام شده است و برای آنکه درک ما از انتخابات در آمریکا و کمپين 
معرفی می کنم و در اینجا  کتاب جذاب به همراه یکی، دو مقالههای سياسی فراتر از روایت های روزمره باشد چند 

شناخت ما را از نحوه رای دادن در آمریکا و همينطور چگونگی و  کههدف من هم بيشتر معرفی کتاب هایی است 
  .هندچرایی هدف گذاری کمپين های انتخاباتی توضيح د

از دیک موریس مشاور ارشد بيل کلينتون  نبرد بزرگ، چگونه ترامپ می تواند هيالری را شکست دهدکتاب اول به نام 
است. او در این کتاب ضمن تاکيد بر اهميت رای سفيدپوستان به کمپين ترامپ توصيه  1996و  1995در سال های 

مشارکت آنان و با احتمال کاهش مشارکت آمریکایی های آفریقایی تبار و جوانان می تواند اميدوار افزایش می کند با 
  ری کلينتون پيروز شود.باشد که بر هيال

مرکز پولتيکس دانشگاه از کيلی کوندیک است که در  را انتخاب می کند ]آمریکا[چرا اهایو رئيس جمهور  ،کتاب بعدی
با سبوتو و الن  وباماو باراک ا 2012انتخابات ویرجينيا با لری جی سبوتو همکاری می کند و در تهيه کتابی در مورد 

آبروموویتز مشاکت داشته است. او در این کتاب آرای اهایو را در طول ساليان مختلف با نتایج انتخابات آمریکا مقایسه 
می کند و ضمن بررسی شرایط ویژه این ایالت (از جمله اینکه دو سناتور ليبرال و محافظه کار دارد و ...) توضيح می 

(اشاره به قوچ زنگوله دار که به عنوان رهبر و ليدر گله گوسفندان حرکت می  Bellwether دهد چرا اهایو در نقش
کند) توضيح دهنده معدل آرای آمریکایی هاست (البته در انتخابات امسال آرای اهایو کامال با آرای معدل آمریکا فاصله 

 داشت).

 –ليبرال و محافظه کار  –از آرلی هوشيلد به روایت دو نگاه متفاوت به آمریکا  بيگانه در سرزمين مادریکتاب بعدی 
اشاره دارد. من خواندن این کتاب را از فردای بعد از انتخابات شروع کردم و به نظرم در تحليل آنچه که آمریکای دوتکه 

از بيل بيشاپ (با توجه به محتوای  جداسازی بزرگو جداشده چپ و راست ناميده می شود بسيار آموزنده است. 
را جداسازی معنی کرده ام) یکی از بهترین کتاب های موجود در توضيح آمریکای درگير در منازعات  sortکتاب، من 

تا امروز  60و  50تاریخی از این تفاوت های ایدئولوژیک را از سال های حزبی و تفاوت های ایدئولوژیک است که روایت 
طالعات هم می رسد او تشکيل اولين کنگره ریشه این تفاوت ها که به انقالب آمریکا توضيح می دهد و البته در مورد 

ظهور اسکات واکر  در مورد سياست خشمجالبی به خواننده می دهد و در نهایت کتاب دیگری هم وجود دارد به نام 
در  1988که از سال  انتخابات در این ایالت 3سال در  4در ویسکانسين (واکر فرماندار ویسکانسين است و طی 

به ترامپ رای  2016انتخابات ریاست جمهوری به دموکرات ها رای داده بود پيروز شده است. ویسکانسين در سال 
  داد).

به ضرر مسيحيان سفيدپوست روایت رابرت جونز از تغييرات جمعيتی در آمریکا  پایان آمریکای سفيدپوستان مسيحی
است که سالها جمعيت غالب در امریکا بودند اما در آینده اکثریت خود را از دست خواهند داد. مطالعه این کتاب در 

توضيح اینکه چرا این سفيدپوستان مسيحی عصبانی هستند از اینکه آمریکا دیگر "فقط برای آنها نيست" بسيار 
سنج است و پيش از انتخابات در یک پنل، نتایج نظرسنجی خودش را در مورد خواندنی است. جونز خودش یک نظر

  به بحث گذاشت. انتخابات در موسسه بروکينگز

 در انتخابات و اینکه چگونه از خشم و احساسات مردم به نفع خود بهره می برند پوپوليست هااگر به ظهور و سقوط 
(و البته اینجا بهتر بود می گفت فرماندار) از دست ندهيد.  تمام مردان شاهاین کتاب وارن را تحت عنوان  عالقه دارید

  ندارید می توانيد فيلمی را که بر اساس همين کتاب توليد شده است ببينيد.اگر حوصله خواندن کتاب را 

، کتابی است از مارک پن، استراتژیست بيل کلينتون در روندهای کوچک، عوامل کوچک در تغييرات بزرگ آینده
. 2008سنا و همينطور کمپين ناکام او در سال  2006و  2000و هيالری کلينتون در انتخابات  1996انتخابات سال 

بالمر رئيس کمپانی مایکروسافت بود و از معروف ترین نظرسنجان مارک پن مدتی هم مشاور و معاون استيو 
آمریکایی است. در این کتاب او در بخش های مختلف در مورد تغييرات ارزش های فرهنگی و تکنولوژیک در آمریکا و 

ين در کلينتون دارد و همچن 1996تاثير آن در آینده توضيح می دهد. بخش سياست آن توضيحاتی در مورد کمپين سال 
مورد مسيحيان صهيونيست به عنوان اصلی ترین عامل حمایت از اسرائيل در آمریکا اطالعات جالبی به مخاطب می 

  دهد.

کلمه ها کار می کنند، و در نهایت سه کتاب دیگر، دو تای آنها در مورد نقش پيام در انتخابات است. اولی با عنوان 
از فرانک النتز نظرسنج جمهوری خواه  این مهم نيست که تو چه می گویی، مهم این است که شونده چه می شوند

و نيوت گينگریچ  1992پين راس پروت در سال که متخصص فوکس گروپ های پيام است و پيش از این نظرسنج کم



از جرج ليکاف است (در مورد ترجمه کتاب هرچه فکر کردم  ephantt Think of An El’Donبود و دومی هم با عنوان 
یک عبارت فارسی نتوانستم پيدا کنم). این کتاب در مورد اینکه چگونه محافظه کاران روایت پيام خود را در جامعه 

ا آن غالب می کنند و نيروهای پروگرسيو (آنچه که مترقی ناميده می شود) باید از چه پلتفورمی برای مواجه ب
یک  2014خوانده بودم اما در سال  2012قدیمی تر این کتاب را در سال  ویرایشاستفاده نمایند توضيح می دهد. من 

  ویرایش جدید هم به آن اضافه شده است.

  از برنی سندرز است که البته من آن را تازه خریده ام و هنوز نخوانده ام.  انقالب ماو آخری هم 

آگاهی بخشی از آنچه که درک ما از آمریکا و کمپين های انتخاباتی از منظر پلتفورم دو حزب ناميده می شود متاثر از 
متمم اول  10و به خصوص داستان انقالب و منازعات تهيه قانون اساسی و متمم های آن به خصوص به تاریخ آمریکا 

است. آنجا که طرفداران دولت فدرال قوی و دولت جمهوری خواه دموکرات با یکدیگر منازعات زیادی داشتند و تبلور آن 
منازعات فدراليست ها و هستيد  در تهيه قانون اساسی و متمم های آن است. اگر به این مباحث عالقه مند

و همينطور  1787 - 1776ایجاد جمهوری آمریکا ، 1788-1787منازعات مربوط به تصویب قانون اساسی ، مخالفان آن
   که نمی دانم به فارسی چه ترجمه کنم منابع خيلی خوبی هستند. E Pluribus Unumاین یکی 

در مورد   چگونه با آمار دروغ بگویيداگر هنوز از نظرسنجی ها هم شاکی هستيد یک کتاب خوب برای تان دارم، 
  انيد. اینکه چگونه می توان با جا به جا کردن اعداد، به نتایج درست اما نادرست رسيد. باید خودتان بخو

و در نهایت این انتخابات با توجه به نقش کاندیداهایی غير از دو حزب اصلی هم قابل تفسير است. مقاله ای 
). ضمن اینکه این 1992) و راس پروت (1980)، جان اندرسون (1964پيشنهاد می کنم از بررسی کمپين جرج واالس (

ر آمریکا کمپين کردند؛ کاری که به نوعی دانلد ترامپ هر سه کاندیداهایی بودند که مخالف جریان غالب سياست د
 این مقاله تحليلیهم انجام داد (کمپين دانلد ترامپ از برخی جهان شباهت های زیادی به کمپين راس پروت دارد). 

  در همين مورد جالب است؛ اگر وقت و حوصله اش را دارید.  


