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 داکتر ميرعبدالرحيم عزيز

 ٢٠١۶ سپتمبر ٣٠
  

   در امريکا٢٠١۶اولين مناظرۀ انتخاباتی سال 
  جنگ بيليونر با ميليونر

  

 سپتمبر ٢۶لری کلنتن دموکرات و دونال ترمپ جمھوريخواه، شب يبعد از ماه ھا تبليغات خصمانه عليه يک ديگر، ھ

اين شب تاريخ . ستادند تا مردم امريکا را متقاعد سازند که کدام يک بھتر برای مقام رياست جمھوری استيمقابل ھم  ا

ھمچنان . نمايدساز بود، زيرا بار اول در تاريخ امريکا  يک کانديد زن درمقابل يک مرد قرار می گيرد و مباحثه می 

در مجموع مناظرۀ اين دو فاقد ھر نوع . بار اول بود که نمايندۀ وال ستريت با نمايندۀ سرمايۀ قمار با ھم مصاف دادند

  .  جوھر و معنا بود

 ٢٧ فيصد  و ترمپ ۶٢به اساس احصائيه ای که شبکۀ سی ان ان بعد از ختم مناظرۀ کلنتن و ترمپ پخش کرد، کلنتن 

 بر ترمپ غلبه کرد و پيروزی را از آن هنيم ساعت بدين معنی که کلنتن در مناظرۀ يک و. دست آورده ب را ءفيصد آرا

 و تغيير  ی دھندگان نسبت به  کانديدان وارد نمايدأثيری در نظرات رأاما اين موفقيت کلنتن نتوانست ت. خود ساخت

ثير أی بدھند، مناظره ھا تأديدان مورد نظر خود راکثر کسانی که بخواھند به کان. بارزی را در موقف آنھا سبب شود

  . شگرفی در طرز ديد شان نخواھد داشت

.   ترمپ عمق خفت سياست امريکا را به اثبات رسانيددلری کلنتن و دونالياکثر صاحب نظران معتقد شدند که مناظرۀ ھ

ستادند تا وعده ھای ي، رو در روی ھم او ميليونر که ھر دو مورد نفرت مردم خود قرار دارند) ميلياردر(يک بيليونر 

ھيچ يک . ًجمله بندی ھا خصوصا طرز کالم ترمپ بسيار بی ربط و حتا مبتذل بود. کاذب بدھند و اذھان عامه را بفريبند

ی بايد انجام شود تا سطح بيکاری پائين آيد و کار بيشتر ئنتوانست که وعدۀ معقول به مردم امريکا بدھد که چه کار ھا

او الف زد که . شود ترمپ حامی قطع و کم کردن  ماليه برای کورپوريشن ھا بود که شامل خودش ھم می. رددخلق گ

ستريت  کلنتن که به نام معشوقۀ وال.    ماليه به دولت فدرال خود يک نوع تجارت و سوداگری استۀديأگريز از ت

ھمچنان فقدان . ليه بر عايدات ثروتمندان بود نتيجۀ کم کردن ما٢٠٠٨بحران مالی سال "شناخته شده است، گفت که 

لری کلنتن فراموش کرد که دورۀ ھشت سالۀ رياست يالکن ھ".  سرمايه گذار ی الزم بر طبقۀ متوسط فاجعه آفرين شد

اين بل کلنتن دموکرات بود که . جمھوری شوھرش بل کلنتن نقش اساسی در گريز ثروتمندان از پرداخت ماليه داشت

.  پيروز شود١٩٩۶ و نيمه دوره ئی ١٩٩٢حزب دموکراتيک را به سوی راست کشانيد تا بتواند در انتخابات سال 
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 اقتصادی است و بايد تضمين کرد که دستمزد زنان و ۀموضوع اساسی  انتخابات مسأل"ن متذکر شد که  کلنتلری يھ

تمند است و طرح مالياتی وی بزرگ ترين کاھش مالياتی برای ثروتمندان خواھد ترمپ شخص ثرو. مردان مساوی گردد

  ".  متوسط کمکی نخواھد کردۀبود و به طبق

با . در سياست خارجی و پاليسی دفاعی، ھر دو کانديد طوری صحبت کردند که رضايت طبقۀ حاکم امريکا برآورده شود

عرفی کرد و او را جنگ طلب خواند که منافع امريکا را در جھان وجود اين،  کلنتن ترمپ را برای امريکا خطرناک م

در گفتار خود،  کلنتن به تھديدات خود عليه ايران و روسيه ادامه داد و تأکيد کرد که ادارۀ او . سازد به خطر مواجه می

کلنتن گفت که . رددر شرق ميانه عمليات نظامی را تشديد خواھد کرد و به  داعش و رھبر آن البغدادی رحم نخواھد ک

 هترمپ با  تھديدات زياد در مورد  استفاد".   از خطوط   اساسی روش ما گرددیکشتن افرادی مانند البغدادی بايست يک"

چاه  ھای نفت عراق را تسخير می کرد تا داعش را از "قوت نظامی امريکا در شرق ميانه، متذکر شد که امريکا بايد  از

اين ھمان روش محافظه کاران نو است که امريکا بايد نه تنھا ثروت عراق بلکه ". ی ساختمنابع عايداتی اش محروم م

 عراق تحت زعقب نشينی بی موقع امريکا ا"ترمپ ھمچنان متذکر شد که .  منابع طبيعی شرق ميانه را تسخير نمايدۀھم

ين تصميم بوش بود که عملی لری کلنتن جواب داد که ايھ". رھبری اوباما، در حقيقت داعش را روی صحنه آورد

  .  گرديد

لری با يھ.  بدی که دارد به ھمان خوبی ادامه دھد خوب بود، الکن نتوانست با طبيعت دقيقۀ اول نسبی٣٠ترمپ در 

لری کلنتن بر دونالد ترمپ حساب شده بود که يحمالت ھ. زرنگی ابتکار را از ترمپ گرفت و او را درمانده ساخت

 آخر را با گفتار ۀ دقيق۶٠لری افتاد و يترمپ در دام ھ. ازد تا نتواند مانند دقايق اول صحبت کندچطور او را عصبانی بس

لری کلنتن در مسايل جھانی و امنيتی به مراتب بھتر از دونالد ترمپ يفھم ھ. لری کلنتن باختيًبی مفھوم کال به نفع ھ

  .مات سياسی و امنيتی استجمله بندی بی ربط ترمپ ثابت ساخت او فاقد دانش و  معلو. بود

حاکم امريکا اند، به  خاطر نشان سازم که ھيچ يک از کانديدان، صاحبان سرمايه را که در واقعيت طبقۀ ددر آخر باي

انتقادات از يک ديگر . کانديدان نه خواستند و نه قادر بودند که سيستم را در بنياد مورد انتقاد قرار دھند. طلبيدندمبارزه ن

  . اداری به سيستم بود، نه به  منظور تضعيف سيستمبه خاطر وف

  

 

 

 

 

 

 

 
 


