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  در امريکا٢٠١۶سومين مناظرۀ انتخاباتی سال 

  جنگ بيليونر با ميليونر
٣  

مناظرۀ . کتوبر در شھر الس ويگاس واقع در ايالت نوادا صورت گرفت ا١٩سومين مناظرۀ انتخاباتی امريکا به تاريخ 

اخير به اثبات رسانيد که اخالق سياسی در امريکا سقوط نموده و مباحثات انتخاباتی به توھين و اھانت به يک ديگر 

ھم دست  اظره با دراولين مناظرۀ انتخاباتی، ھلری کلنتن و دونالد ترمپ ھم در آغاز و ھم در ختم من. مبدل شده است

اما در مناظرۀ  . در مناظرۀ دوم، اين دو صرف در ختم مناظره از روی بی ميلی و طور تعارفی با ھم دست دادند. دادند

ھلری و ترمپ به قول  شد که گويا  تصور می. ًسوم اصال به يک ديگر نه اعتناء کردند و نه دست يک ديگر را فشردند

به ھر حال يک ونيم ساعت مناظرۀ ھلری کلنتن و دونالد ترمپ مملو از کلمات .  باشندکرده" جوت"بچه ھای کابل با ھم 

در مجموع . توھين آميز به يک ديگر بود که برای جوانان و اطفال اين کشور بدترين تجربۀ زندگی شان خواھد شد

فصيد آراء را   ٣٩پ  فيصد و ترم٥٢ھلری کلنتن بار ديگر بر حريفش غالب شد و سی ان ان اعالم کرد که ھلری 

 . دريافت نمودند

آغاز  االت از جانب اداره کنندۀ مناظره ؤمناظره استاده شدند، س ين که ھلری و ترمپ در جايگاه خود برای  ابعد از

ترمپ نسبت به دور دوم .  دقيقۀ اول سعی نمود که آرامش خود را حفظ کند و درست صحبت نمايد٢٥ترمپ در . گرديد

زد، الکن نظر به مقتضای طبيعت و فھمش حالتش به ھم خورد و به  شد و کمتر فش می لوم میکمتر عصبانی مع

 ال و جواب، کلمات غير متعارف و جمالت غير منطقی استعمال میؤترمپ در خالل صحبت و س. غاز نمودآعصبانيت 

د و نمی گذاشت که کر ھلری با زرنگی خاص خودش، حمالت ترمپ را خنثی می. کرد و به ھلری اھانت می نمود

ترمپ . االت را از مسايل داخلی آغاز کردؤاداره کنندۀ مناظره س.  در آوردیرسوائی موضوع ايميل ھايش او را از پا

. و به اين اعتقاد بود زنی که مرتکب سقط جنين می گردد، بايد مجازات شود سقط جنين اعالم نمود  مخالفت خود را با 

بايد خاطر . ين خصوص مداخله نمايد ا کدام راه را انتخاب می کند و دولت نبايد درھلری گفت که حق يک زن است که

ين خصوص کدام مشکلی  اکار مخالف سقط جنين اند و ليبرال ھا در محافظه  که در مجموع عناصر  نشان ساخت 

 .ندارند
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ترمپ مخالف . ترمپ وجود داشتبه ارتباط مھاجرت مردم به اين کشور، دو طرز ديد مخالف بين ھلری کلنتن و دونالد 

ترمپ گفت اين ھا با خود جرم و . ورود مھاجران غير قانونی از مکسيکو و ورود مسلمانان، باالخص از سوريه بود

ترمپ ھمچنان معتقد . جنايت را می آورند و تأکيد ورزيد که ديوار در امتداد سرحد امريکا و مکسيکو بايد اعمار گردد

در مقابل ھلری کلنتن اظھار نظر کرد که اخراج مھاجران راه و رسم  . نونی بايد اخراج شوندبود که مھاجران غير قا

يک عده اطفال مھاجران غير . من ھر گز حامی جدا ساختن اعضای خانواده ھا از يک ديگر نيستم. "امريکا نيست

موقف ترمپ امريکا را به يک . توان آنھا را از والدين شان جداساخت قانونی در امريکا تولد شده اند و چطور می

برج "ھلری با کنايه گفت که ترمپ از نيروی کار مھاجران غير قانونی در ساختن ". سازد مشکل برزگ مواجه می

ری را ھلری، ترمپ را متھم ساخت که ھيچ گاھی ماليه نداده است، ولی ترمپ اين نظر ھل. استفاده کرده است" ترمپ

 ". سيستم او را معاف ساخته است"رد نموده و جواب داد که 

ال ؤادارۀ کنندۀ مناظره س. ترمپ ادعا نمود که سيستم انتخاباتی شفاف نبوده و احتمال تقلب در روز انتخابات زياد است

. ش جواب خواھد دادال را در زمانؤکرد که آيا کانديدان نتيجۀ انتخابات را می پذيرند يا خير؟ ترمپ گفت که اين س

ترمپ ھمچنان منابع خبر رسانی امريکا را متھم ساخت که در روش خود صادق نيستند و به نفع ھلری کلتنن فعاليت می 

طرز کالم ترمپ بدين معناست که شايد او نتيجۀ انتخابات را نپذيرد و مشکل بزرگی برای سياست امريکا خلق  . کنند

ھلری . را بد نام سازند  خود کار ھلری کلنتن و ديگران دانست که می خواھند ترمپ ترمپ اتھام زنان را عليه. نمايد

ھلری متذکر شد . کلنتن گفت که نتيجۀ انتخابات را خواھد پذيرفت و به روش دموکراتيک امريکا احترام خواھد گذاشت

ای ترمپ را در مورد دست عھلری اد. که جريان امور طبق دلخواه ترمپ نباشد، آن را تقلبی می خواند ھر زمانی

صحبت ھلری  ترمپ در جريان . ش در تحريک زنان عليه او رد کرد و آن را نتيجۀ منطقی اعمال ترمپ دانستداشتن

 . خواند" نا مطبوع و زننده"بار ھا مداخله کرده و او را يک زن 

اول بايست خاطر نشان . شتدر مورد سياست خارجی، بين ھلری کلنتن و دونالد ترمپ دو طرز ديد مختلف وجود دا

ًسازم که موضوع اشغال افغانستان و تداوم جنگ در دور سوم مناظره ھم بين ھلری کلنتن و دونالد ترمپ اصال مطرح 

عساکر و مشاوران امريکائی در افغانستان اشغال شده فعاليت دارند که بايست از  تن ٨٠٠٠ھمين اکنون بيش از . نگرديد

شود که ھر دو به اين موافقت رسيده باشند که بحران افغانستان را  شد، الکن تصور می رح میدر مناظرۀ انتخاباتی مط

 ترمپ روش اوباما و ھلری را من. جنگ سوريه و عراق در مناظره شامل شد. از دستور کار و مناظره دور نگھدارند

شما باعث ايجاد خالء در عراق " که  امريکا در مورد عراق و سوريه مورد انتقاد قرار داده و گفت ۀحيث وزير خارج

به عقيدۀ ترمپ جنگ در موصل يک وسيله است که ھلری را  ". گرديد شديد که منجر به خلق يک ھيوال به نان داعش 

ھلری به جواب . ترمپ معلومات زياد در مورد عراق نداشت و از شاخه به شاخه می پريد. در انتخابات کمک نمايد

ھلری از عمليات موصل پشتييانی نموده و گفت که . نگ عراق بود و حال انکار می کندگفت که شخص ترمپ حامی ج

ترمپ در اخير متذکر . "ما البغدادی رھبر داعش را تعقيب نموده و مانند اسامه بن الدن به سزای اعمالش می رسانيم"

  .شد که روش اوباما در سوريه، سبب شده است که روسيه و ايران برنده گردند

تباط روسيه، ترمپ گفت که پوتين نسبت به اوباما و ھلری کلنتن ھشيار تر و زيرک تر است و به اين دو احترام به ار

. ھلری، ترمپ را دست نشاندۀ پوتين خواند و روسيه را در نفوذ سيستم کمپيوتری حزب دموکرات متھم ساخت. ندارد

  ."کنم ی را در انتخابات اياالت متحده محکوم میھر نوع مداخله روسيه و ھر کشور ديگر"ترمپ در جواب گفت که 

بار ديگر ھلری کلنتن خود را در مناظره با قدرت تر و منطقی تر از دونالد ترمپ معرفی کرد و طوری صحبت نمود 

ترمپ آخرين فرصت را . رئيس جمھور امريکا شود  نمی تواند یکه ترمپ از ھيچ موضوعی آگاه نيست و چنين شخص
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ر ساختن ھلری و بھتر جلوه دادن خودش از دست داد و اکثريت مردم را متقاعد ساخت که او شايستۀ مقام برای بی اعتبا

 .بودپائين شاخص عمدۀ مناظرات بين رقبای انتخاباتی، سطح اخالق و روش انسانی . رياست جمھوری نيست

 

 
 


