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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ اکتوبر ١١

  

  دومين مناظرۀ انتخاباتی در امريکا
  جنگ بيليونر با ميليونر

٢  
  

دو تن از کانديدان يعنی ھلری .  اکتوبر صورت گرفت٩ به تاريخ ٢٠١۶دومين مناظرۀ انتخاباتی رياست جمھوری 

 ۀدومين مناظر. ستادند و به يک ديگر توھين و اھانت کردنديخواه مقابل ھم ا کلنتن دموکرات و دونالد ترمپ جمھوری

روی ھمرفته، صحبت ترمپ نسبت .  پر از تشنج بود که در تاريخ سياسی امريکا نظير نداشته است٢٠١۶انتخاباتی سال 

حادثۀ سه  روز قبل که ادعای . ه دور اول بھتر بود، اما مطبوعات امريکا، ھلری کلنتن را بار ديگر برنده اعالم کردب

 فرار را به وی بسته کانديدی رياست جمھوری ترمپ را به خاک برابر کرد،  او را در حالت سرگيچی قرار داده و راه

مپ بايست به پايان رسيده باشد، ولی او کسی نيست که به آسانی شود که سرنوشت سياسی تر ن معلوم میاز قرائ. بود

  . شود که چقدر بی آبرو می ين اميدان را رھا نمايد، صرف نظر از

به تاريخ ھفت اکتوبر، ويديوئی در تلويزيون ھای امريکا  ظاھر شد که در واقعيت حيات سياسی ترمپ را به نقطۀ آخر 

 است که در آن زمان ترمپ حرف ھای مستھجن و خالف اخالق نسبت به زنان ٢٠٠۵اين ويدو متعلق يه سال .  رسانيد

ضربات اين ويديو آنقدر سھمگين بود که تعداد زيادی از سناتور ھا و اعضای مجلس نمايندگان حزب . گفته بود

ترمپ "و گفتند که جمھوری خواه و افراد با نفوذ در حزب مانند کانزيال رايس به شدت ترمپ را مورد انتقاد قرار داده 

يک عده از سناتوران و اعضای ۀ بودن ترمپ در مبارزات انتخاباتی، به فرصت انتخاب دوبار. بايد از صحنه کنار برود

اما ترمپ لجوج گفت که ھرگز از صحنه  کنار نخواھد ". دگان جمھوری خواه صدمۀ مدھشی وارد می کندنمجلس نماي

معاون ترمپ ھم حرف ھای ويويدئی ترمپ را نکوھش کرد و آن را غير قابل پنس . رفت و تا آخر مبارزه خواھد کرد

که ترمپ از گفتار و کردار خود معذرت خواست، مردم امريکا درک کردند که با شخص  باوجودی. دفاع دانست

جوی اين است که چطور بتواند از زير ضربات تخريبی  و حزب جھوری خواه در جست. نادرستی دست به گريبانند

شود که صاحبان امريکا با حرکات و  از افشای ويديوی رسواگر ترمپ آشکار می. يديوی مربوط به ترمپ نجات يابدو

حال می پردازم . گفتار ترمپ خشنود  نيستند و خواستند او را به سوی نابودی سياسی بکشانند که اکنون آغاز شده است

 .مپبه توضيح و تحليل مناظره بين ھلری کلنتن و دونالد تر
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که اداره کنندگان مجلس از ھر دو دعوت کردند که داخل صحنه شوند، ھلری و ترمپ از دو جانب آمدند، اما  ين ابعد از

فوق العاده بلند " رقيب"ار لحظات اول آشکار بود که تشنج بين اين دو . از دست دادن با يک ديکر خودداری ورزيدند

ين مناظره، کانديدان ادر.   چنين اتفاق ھم افتادًکه دقيقاشد   يگرتصور میبادلۀ اھانت به يک دمبوده و ھر لحظه امکان 

. االت ايمل شده پاسخ دادندؤاالت مردم در داخل تاالر و سؤاالت اداره کنندگان مجلس، به سؤعالوه بر ارائۀ جواب به س

در دور اول يک عده . دش ًزد و صدای بينی و نفش کشيدنش کامال شنيده می ترمپ مانند دور اول، بسيار فش می

  . زدند که ترمپ مواد مخدره را از طريق چلم کشيده است" حدس"

که اداره  وقتی. ًدر ده دقيقۀ اول، ترمپ با چھرۀ گرفته ناشی از رسوائی اش، خونسرد بود، اما بعدا به تعرض آغاز کرد

او به ھيچ "ًال کردند، ترمپ اول معذرت خواست و بعدا گفت که ؤکنندگان مجلس از وی در مورد گفتار ويديوئی اش س

که  ترمپ برای اين". ھلری کلنتن به زنان آسيب ديده از شوھرش معترض شده است. وجه بدتر از بل کلنتن نبوده است

. ان نبودبتواند به ھلری ضربه بزند، يک عده از ھمان زنان را با خود به مجلس آورده بود، الکن نتيجه برايش درخش

کسی که خود را با تو پائين آورد، تو "او برايم گفت . کلنتن به جواب گفت که من به نصيحت ميشل اوباما عمل می کنم

. اين جواب ھلری چھرۀ ترمپ را دگرگون ساخت، ولی او را از تعرضات پی در پی مانع نگرديد". خود را باال ببر

تواند ھلری  مثبت در روش وی حالتش را بھتر نمی سازد، الکن  حد اقل میترمپ فھميده بود که قمار را باخته و تغيير 

االت طفره برود و به ؤ جواب به سۀکرد از ارائ ترمپ سعی می. را در انظار عامه کوچک بسازد و بی اعتبار جلوه دھد

بھتر بود، الکن که ترمپ نسبت به دور اول  باوجودی. االت نداشتؤموضوعاتی اشاره نمايد که ارتباطی به اصل س

عکس، ھلری بر صحبت خود حاکم بود و با  آرامی ه ب. ھنوزھم مشکل جمله بندی منطقی داشت و چرند و پرند می گفت

  . و منطق نوع خودش صحبت می نمود

در مورد ورود مسلمانان به امريکا، ترمپ به ھمان موقف اولی خود پافشاری می نمود، يعنی جلو مھاجرت مسلمانان به 

او گفت که اوباما ". دانيم نبايد کسانی را اجازۀ مھاجرت به امريکا بدھيم که در بارۀ آنھا چيزی نمی. "کا گرفته شودامري

يک مسلمان خوب بايد  در مورد "کيد کرد که أترمپ ت. ھراس دارند" دھشت افگنی اسالمی"و ھلری از استعمال کلمات 

ما با جھان اسالم و مسلمانان "ھلری گفت که .  يک ديگر را نماينديعنی مخبری" ديگر مسلمانان به دولت گزارش بدھد

ھلری متذکر شد که موقف ." نمی توانيم مانع ورود يک فرد به امريکا به خاطر دين و آئينش  گرديم. در جنگ نيستيم

  .ترمپ در مقابل مسلمانان به نيرو ھای تروريستی بيشتر کمک می کند

اين  ضعف واشنگتن است . روسيه و ايران اکنون در سوريه دست باال دارند"فت که به ارتباط بحران سوريه، ترمپ گ

دھد، حماقتی بيش  چيزی که امريکا در شرق ميانه انجام می...که باعث نيرومندی ايران در تياتر سوريه شده است

مريکائی را در اجازۀ فعاليت و حضور نيرو ھای زمينی ا"حيث رئيس جمھور ھلری به جواب گفت که من".  نيست

به ارتباط بحران افغانستان و اشغال کشور ما، حرفی بين اين دو رقيب زده نشد و نه اداره کنندگان ". سوريه نخواھم داد

  . ين خصوص مطرح کردنداالی را درؤمجلس  س

عات  درين مناظره موضوع پرداخت ماليه از جانب ترمپ و ايمل ھای ھلری مطرح گريد، ولی با اھميت ترين موضو

که نه حاضران و  جای تعجب اين. ًکه تعليم و تربيه، خلق کار، سطح بيکاری و از بين بردن فقر است، اصال مطرح نشد

ل آنقدر فضاء را پيچانيده بود که ذمسايل  شخصی و مبت. نه اداره کنندگان مجلس بحران بيکاری و فقر را مطرح کردند

يدان بيشتر سعی می کردند که از خود دفاع نمايند و جانب مقابل را دکان. کسی به فکر مردم بی بضاعت وفقير نبود

  .بدبختی ھای مردم عامه برای ھيچ يک از کانديدان اھميت نداشت. توھين و اھانت نمايند
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ترمپ دست خود را به سوی ھلری دراز کرد و ھلری ھم با بی ميلی با او .  بعد از ختم مناظره، اين دو با ھم دست دادند

 در. دست آورده  را بءصد آرادر ٣۴صيد و ترمپ در  ۵٧ھلری . سی ان ان ھلری کلنتن را برنده اعالم کرد. اددست د

 ۀکه يک دور ديگر مناظر باوجودی. ين مناظره، بازندۀ اصلی مردم نادار امريکا بود که کسی به آنھا توجه نکردا

  . ستانتخاباتی باقی مانده، اما ختم حيات سياسی ترمپ آغار شده ا

 

 

 
 


