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 بسمه تعالي
  مقدمه

 نامزد از دو یک هر شد. خواهد برگزار 2016 نوامبر برابر با هشتم 1395 آبان 18 شنبهسه آمریكا، جمهوری ریاست انتخابات

 دست به کالج الكترال 538 مجموع از را کالج الكترال 270 بتواند که خواه )هیالری کلینتون و دونالد ترامپ(دمكرات و جمهوری

 کرد. یاد خواهد سوگند آمریكا جمهوری رئیس پنجمین و چهل عنوان به آورد،

لینتونِ کها و نواقص نظام حاکم بر این کشور را بیش از پیش آشكار کرده است. های انتخاباتی، کاستیدر این میان رقابت

کند و رقیب را های خود از عملكرد نظام سیاسی آمریكا دفاع میآید، در اغلب سخنرانیدمكرات که نامزد حاکمیت به حساب می

دهد. هر چند که در اندک مواردی هم، پیشنهاداتی را به عنوان برنامه ارائه کرده است. در سوی اً مورد نكوهش قرار میشدید

اش علیه مهاجران و به ویژه مسلمانان، خواه، به رغم اظهارات نژادپرستانه و خودخواهانهدیگر دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری

)هیالری ها کند و مدعی است نه تنها علیه نامزد دمكراتمعرفی می« آمیز رژیمتغییر مسالمت»جهت « مبارز»خود را به عنوان 

کند. ترامپ، خواهان مسبب آن هستند، تالش میکلینتون( بلكه علیه فساد نظام حاکم بر آمریكا که هم دمكراتها و هم جمهوری

ها واقعیات را جعل گوید این رسانهکند و میحاکم معرفی میهای آمریكایی )از جمله سی ان ان( را ابزار نظام فاسد رسانه

 ای خاص را پشتیبانی نمایند. کنند تا منافع عدهمی

در دو هفته گذشته چند محور در سخنان ترامپ بیش از بقیه اظهارات او واکنش در پی داشت: ترامپ از احتمال تقلب در 

خواه با این استدالل نگیرد، در انتخابات پیروز خواهد شد. این نامزد جمهوری انتخابات آمریكا گفت و تاکید کرد اگر تقلب صورت

که هیالری کلینتون با متمم دوم قانون اساسی این کشور، در خصوص حق شهروندان برای داشتن سالح گرم، مخالف است، از 

اوباما و هیالری کلینتون بنیانگذاران  حامیان این متمم خواست مانع انتخاب کلینتون شوند. ترامپ همچنین اعالم کرد باراک

ها و مقامات بودن معروف است، تحت فشار رسانه« دمدمی مزاج»داعش هستند. با این حال، اندک زمانی بعد، ترامپ که به 

آمریكایی مجبور شد از سخنان خود درباره ضرورت اقدام حامیان سالح علیه کلینتون و نقش اوباما در پیدایش داعش 

 ی کند. هر چند که هنوز بر سر موضع خود مبنی بر احتمال تقلب در انتخابات آمریكا ایستاده است.نشینعقب

های آمریكایی و با خونسردی تمام به اظهارات ترامپ واکنش هیالری کلینتون اما، با اطمینان خاطر از حمایت مقامات و رسانه

صی در دوران تصدی وزارت امور خارجه، خطایی امنیتی مرتكب شده دهد. نامزد دمكراتها که با استفاده از ایمیل شخنشان می

هایش معاف شد تا مجبور نشود دروغهای سابق خود را در این است؛ به لطف قاضی آمریكایی از شهادت رسمی در پرونده ایمیل

 زمینه تكرار و دردسری تازه ایجاد کند. 

های اخیر مواضع هیالری کلینتون بر دونالد ترامپ است، اما در هفتهاعتمادی مردم به هر دو نامزد ها حاکی از بینظرسنجی

و « وحشت و هراس»ترجیح داده شده است که البته دالیل این برتری قابل بحث و بررسی جداگانه است. اکنون ترامپ نماد 

اوت اینجاست که حتی حزب کنند؛ تفبرای دستیابی به ریاست جمهوری آمریكا با هم رقابت می« فریب و دروغ»کلینتون نماد 

خواه که ترامپ را معرفی کرده است، از پیروزی او بیم دارد و امیدوار است این نامزد پرخاشگر به هر شكلی چه به جمهوری

و چه با رأی مردم متوقف شود. به هر حال فریب، دیرتر و کمتر از هراس چهره خود « ها و متنفذانکلینتون، رسانه»وسیله مثلث 

 سازد.ر میرا آشكا

در متن پیش رو رخدادهای انتخاباتی آمریكا در نیمه دوم مردادماه بررسی شده است. خبرگزاری صدا و سیما منبع اصلی این  

بررسی است که خود این منبع از منابع خارجی و داخلی برای انعكاس اخبار استفاده کرده است. الزم به ذکر است ترامپ کماکان 

  اند.ها اخبار مربوط به وی را بیشتر بازتاب دادهتخابات است و بر همین اساس، رسانهپدیده این دوره از ان
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 ترامپ سخن مي گويد 

عليه نظام سياسي 

 آمريکا

 نظام حاکم بر آمریكا؛ فاسد و متقلب
نظـام فاسـد در تـ   نظام حاکم بر آمريکا، واقعا و واقعا توأم با تقلب است. من بخشي از اين نظام فاسد در آمريکا نيستم.  -

 است مرا متوقف کند.
 نظام سياسي آمريکا نابود شده است. همه کساني که در داخل حلقه هاي قدرت اين نظام هستند، ثروتمندتر مي شوند. -

تقلب در اين نظام )حاکم در آمريکا( وجود دارد. بخش اعظم ايـن نظـام تـ ام بـا تقلـب، مت وعـات اسـت، زيـرا مت وعـات  -
 ماجراي کوچک را به ماجرايي بزرگ ت ديل کنند. اين اتفاق در آمريکا بسيار بسيار زياد رخ مي دهد.توانند يک مي

 حمایت نظام سیاسی از کاندیدای خاص
اسـتريت، و ب قـه گذاران والکند. مديران بنگاههـاي مـالي، سـرمايهاين نظام سياسي از هي ري کلينتون حمايت مالي مي -

کننـد و بـه و ـع مـردم ا قدرتمنداران آمريکا هستند و فقط از ب قه قدرتمند خودشان محافظت مياي آمريکا، تنهسياسي حرفه
 هيچ توجهي ندارند.

کنم؛ دقيقا همان کاري که من در م ارزات مقدماتي جمهوريخواهـان کـردم. اينهـا من دارم با متنفذان واشنگتن م ارزه مي -
 رهم کردند.افرادي هستند که و ع آمريکا را آشفته و در هم ب

 ضرورت تغییر رژیم در آمریكا
کننـد، بـراي تيييـر بايد در نهايت، اين نظام را از هم پاشيد. بنده و همه کساني که با مـن در سراسـر کشـور همراهـي مي -

 کنيم.آميز رژيم در کشور خودمان م ارزه ميمسالمت

شان س ب شده است اين کشور ويرانه شـود، دولـت ها و حاميان مالي سياستمداران که عملکردبايد به جاي مجموعه رسانه -
 جديدي روي کار بيايد که برخاسته از مردم باشد و براي مردم باشد.

زمان آن فرارسيده است که حکومت در کشور توسط خود مردم آمريکا باشـد؛ نـه اينکـه حکومـتو گروههـاي داراي منـافع  -
 خاص باشد.

 كااقتصادی و امنیتی آمری وضع نامطلوب سیاسی،
هاي کشورمان وحشتناک است. و ع پلها، جاده ها و تونلها، مـدار  و و عيت کشورمان، جهنمي است. و عيت زيرساخت -

کنـد. ايـن درحـالي اسـت کـه بـا ها ش يه کشورهاي جهان سوم است. آمريکا براي به ود اين و عيت پـول خـرن نميبيمارستان
  ربه بزند.خواهد به شدت به ما دشمني مواجه هستيم که مي

کنند. گزار  اخير کنگره نشان داده است که دولت اوباما گسـتر  او اع به مراتب بدتر از چيزي است که مردم گمان مي -
داعش را ناچيز نشان داده است؛ به شکلي که او اع چيزي بهتر از آنچه که هست، نشان داده شود. در عين حـال، داعـش تـ   

 گيرد و به آمريکا و اروپا وارد شود.کند در ميان پناهجويان قرار مي

دهـد؛ توانند شيلي پيدا کنند. آمارها، بيکاري را پنج درصـد نشـان ميهم اکنون ميليونها نفر در آمريکا بيکار هستند و نمي -
د؛ زيـرا کننـدرصد باشد. بسياري از مردم ديگر براي پيدا کردن کار ث ت نـام نمي 21اما رقم واقعي اين نيست. شايد رقم بيکاري 

اميد خود را از دست داده اند. تازه بسياري از آنهايي هم که شيل دارند، از کار خود را ـي نيسـتند؛ چـون بسـياري از فرصـتهاي 
 شيلي خوب از آمريکا به کشورهاي ديگر رفته است.

 عليه اوباما

 نقش اوباما در پیدایش داعش و آشفتگی خاورمیانه 
جنگ عراق، اشت اهي وحشتناک بود. خرون از عراق نيز به آن شکل که مدنظر اوباما و کلينتون بود، اقدامي کام ً نابخردانـه  -

 گيري دولت اس مي عراق و سوريه )داعش( منجر شد. بود. اين مسئله به شکل

تاوردهاي ما را کنار گذاشـت و باعـ  تصميمات ساده لوحانه اوباما منجر به پيدايش داعش در عراق و سوريه شده است. دس -
 'بـد قـواره'گذارد. من خواهم گفت که هي ري کلينتون ظهور داعش شد و هيچ شکي در اين نيست. اين گروه به اوباما احترام مي

 بنيانگذار مشترک داعش است. 

نـد کـه داعـش در حـال عقـب کند مردم را متقاعـد کشود، در حالي که اوباما ت   ميداعش هر روز بزرگتر و بزرگتر مي -
 کشور حضور دارد. 28دانم داعش هم اکنون در نشيني و شکست خوردن است. تا آنجايي که من مي

به اين سو به کار بسته اند، غرب آسيا و شمال آفريقا را به هـم زد و ايـران  2009هايي که اوباما و کلينتون از سال سياست  -
 ي قرار داد.را در آستانه ت ديل شدن به قدرتي جهان

 توجهی اوباما به نفت عراق و لیبی بی

هـاي نظاميـان شد. بخشي از اين پول بايسـتي بـه خانوادهوقتي هم جنگ شد بايد از نفت عراق استفاده و نفت فروخته مي -
شد که در اين جنگ به شـدت آسـيب کشته شده )آمريکايي( داده مي شد. بايد بخشي از اين پول نيز به نيروهاي زخمي داده مي

داديم شد. اگر ما اين کارها را انجـام مـيشد. بايد از نفت عراق استفاده ميتامين ميديده بودند. بايستي هزينه جنگ از اين محل 
 گرفت. هرگز دولت اس مي )داعش( شکل نمي

کـرد. نفـت ام که آمريکا بايستي نفـت عـراق را حفـي ميام که آمريکا بايد از عراق خارن شود، اما همواره گفتهمن تاکيد داشته -
اي ابلهانـه بـود. مـا از ايـن اقـدام هـيچ است. در لي ي نيز همين مشکل عراق پيش آمد. حمله بـه لي ـي، حملـهعراق بسيار ارزشمند 

 اي به دست نياورديم و دولت اس مي )داعش( نفت لي ي را در اختيار خود گرفت که يکي از بهترين نوع نفت در جهان است.نتيجه

 آمریكا  گی اوباما از صالحیت اخالقی برای رهبریبهرهبی

خواهد کلمه را )تروريسم اس مي( بـه کـار گيـرد و هـر کـس کـه نخواهـد چنـين کنـد، ما رئيس جمهوري داريم که نمي -
ص حيت اخ قي براي ره ري کشورمان ندارد؛ کسي که نتواند نفرت، خشونت و سرکوب گـري اسـ م افرابـي را محکـوم کنـد، 
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 ترامپ سخن مي گويد 

مهمترين مو وعي که تمدن هم اکنون بـا آن روبـرو اسـت تروريسـم اسـ مي صراحت اخ قي براي رئيس جمهور شدن را ندارد. 
کند و شايد به آن اعتقادي ندارد. او معتقـد اسـت گـرم شـدن زمـين افراط گرا است. اما رئيس جمهور از اين ع ارت استفاده نمي

 بزرگترين تهديدي است که ما با آن روبرو هستيم.

توانيم از بريـ  نظـامي داعـش را شکسـت ايم، نميريم. ما در عرصه تجاري بازندهخوها داريم شکست ميما در همه زمينه -
شود. مرزهاي ما  عيف هستند. برح بيمه درمان همگاني اوباما فاجعـه دهيم. توجه کافي به کساني که از جنگ برگشته اند، نمي

که ارتش ما کام   عيف شده است. اوباما رئـيس  است و بايد با برحي بهتر و کم هزينه تر جايگزين شود. اوباما کاري کرده است
 جمهور ناجوري بوده است. او اشت اهات زيادي مرتکب شده است و هي ري کلينتون حتي بدتر از اوباما خواهد بود. 

ار ها در تاريخ آمريکاي پيشرفته به شـمرقم پنج درصدي که دولت اوباما براي نرخ بيکاري اع م کرده يکي از بزرگترين الف -
 آيد. مي

 عليه هيالري کلينتون

 توجهی دولت به تخلفات امنیتی کلینتون بی
شود. او از قضيه پيامهاي الکترونيکي خـود قصـر در رفتـه اسـت و هضـم چنـين از هي ري کلينتون به شدت محافظت مي -
 کنند. ها از او محافظت مياي، ناممکن است. رسانهمسئله

 نفوذذیکلینتون تبلور فساد گروههای 
 حزب دموکرات فردي را نامزد کرده است که ت لور فساد گروههاي داراي منافع خاص در کشور است.  -

 تقلب حزب دمكرات در معرفی هیالری
حزب دموکرات در روند انتخاب نامزد نهايي اين حزب تقلب کرد تا هي ري کلينتون نامزد اين حزب شود و در نتيجـه روح  -

 امسال به گروههاي داراي منافع خاص تسليم شود.اين حزب در انتخابات 
 سوءاستفاده کلینتون از رنگین پوستان

کند که رأي آنها مهم اسـت هي ري کلينتون نگاه تحقير آميز به رنگين پوستان دارد و به آنها فقط به چشم افرادي نگاه مي -
سته آن هستند که آينده بهتري داشته باشند. دموکراتهـا و نه اينکه به آنها به چشم افرادي نگريسته شود که انسان هستند و شاي

اند. اما ديده ايم که با سياهپوسـتان چـه دانستهبراي مدت چند دهه، آراي سياهپوستان آمريکا را مسلماً براي خودشان متصور مي
 اند.کرده

 ای خراب برای آمریكا در صورت ریاست جمهوری هیالری آینده

کند، به بوريکـه فقيـر اي را براي ما ترسيم ميکنند، چنين آيندهينتون و دوستان او دن ال ميهايي که هي ري کلسياست -
کند، بدبينانه تـرين اي که کلينتون ترسيم ميبيشتر شود، جرم و جنايت بيشتر شود و در واقع، او اع همانند گذشته باشد. آينده

 اي متفاوت براي آمريکا رقم بخورد. ست که آيندهتوان تصور کرد. زمان آن فرارسيده ااي است که ميآينده

 سیاست خارجی مضحک هیالری 
سياست خارجي هي ري کلينتون س ب شد که بخش هاي زيادي از عراق، سوريه و لي ي به دست داعـش بيفتـد. هـي ري  -

 کلينتون يک فاجعه است. تصميمات وي در زمينه سياست خارجي مضحک بود.
 ق، رفاه و امنیت مردم بی توجهی هیالری به حقو

خواهد س ح ها و فشنگ ها را از شما بگيـرد. او خواهد ح  شما در قانون اساسي را از بين ب رد. او ميهي ري کلينتون مي -
 مي خواهد که ح  شما را از شما بگيرد. ما بايد از ح  خود در بند دوم قانون اساسي دفاع کنيم.

وز شود، براي آمريکا فاجعه آميز خواهد بود و مردم چهار سال ديگر سياستهاي دولـت اگر هي ري کلينتون در انتخابات پير -
اوباما را تجربه خواهند کرد. اگر هي ري کلينتون پيروز شود، قضات ديوان عالي چپ افرابي خواهند بود و کشور را نابود خواهنـد 

 کرد. 

عالي آمريکا را داشته باشد، ديگر هيچ کاري نمي توان کـرد و  رفقا، اگر او )هي ري کلينتون( امکان انتخاب قضات در ديوان -
شايد فقط حاميان و برفداران س ح گرم که از اص حيه دوم قانون اساسي حمايت مي کنند، بتوانند سد راه وي شوند، هـر چنـد 

 در اين باره هم ابمينان ندارم.
تون، آمريکـا را تضـعيف کننـد. دشـمنان خـارجي قدرت هاي خارجي هم نمي توانند همچون سياست هاي اقتصادي کلين -

آمريکا را هيچ چيز بيشتر از آن خوشحال نمي کند که ب ينند دولت دارد هر روز بر شرکت ها، قوانين و ماليات هاي تـازه تـري را 
کـه او اتخـا   تحميل مي کند. کلينتون شهروندان را به خابر به راه انداختن کسب و کار در آمريکا تن يه مي کند. هـر سياسـتي

کرده است زمين بازي را به هزينه آمريکايي ها به خارجي ها واگذار کرده و به همين علت رجزخواني ت   مـي کنـد تـا مـا را از 
 ميدان به در کند. سياست هايي که تفرقه آميز و مناقشه برانگيز است.

در حالي که اص  هيچ شناختي از آنها نـداريم. آنهـا کلينتون قرار است اجازه دهد مهاجران و پناهجويان وارد آمريکا شوند،  -
هيچ کارت شناسايي و سندي براي تشخيص هويت ندارند، بنابراين اص  نمي توان آنها را گزينش و صـ حيت آنهـا را بـراي ورود 

 به آمريکا تاييد کرد. 
 حاکمیت البی ها بر دولت اوباما و در نتیجه هیالری 

سال ديگر سياستهاي اوباما که معناي آن افزايش مالياتها و دو برابر شدن آنهاسـت.  4ما بايد بدانيم هي ري کلينتون يعني  -
دو برابر شدن ماليات مردم او اع را بهتر نمي کند. بنابراين ما بايد در اين انتخابات پيروز شويم و فرصتهاي شـيلي ايجـاد کنـيم. 

ما نمي تواند کار درستي براي اقتصاد انجام دهد اين است که تحت کنترل البيها و گروههـاي  ينفـع  يکي از علتهاي اينکه دولت
است و اين البيها مي خواهند فرصتهاي  شيلي را به خارن ب رند و در خارن از جمله در مکزيک و چين و جاهـاي ديگـر کارخانـه 
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 بسازند. 

 سودمندی هیالری برای عربستان و نه آمریكا 
ري کلينتون نامزد دموکرات انتخابات امريکا  با توجه به کمک هاي مالي سعودي ها به بنيـاد کلينتـون، بـراي صـنعت هي  -

ميليـون دالر کمـک  25انرژي عربستان سعودي مفيدتر خواهد بود تا صنعت انرژي آمريکا. عربستان سعودي بـه بنيـاد کلينتـون 
 لينتون( براي تجارت انرژي در عربستان مفيد تر نيست؟ مالي اعتا مي کند حال بگوييد آيا او )هي ري ک

 عليه مخالفان

 بی نیازی به حمایت جمهوری خواهان 
عده اي از چهره هاي مترح حزب جمهوري خواه گفته اند که از بنده در انتخابات رياست جمهـوري امسـال حمايـت نمـي  -

کنند. اين مسئله اص  برايم مهم نيست. اين افراد وحشتناک هستند. من به حمايت آنها نيـاز نـدارم. نگـاهي بـه و ـعيت جهـان 
نه )غرب آسيا( مويد همين نکته است. اين منتقه در هرن و مـرن بـه سـر مـي نشان دهنده عملکرد اين افراد است. و ع خاورميا

برد. افراد مذکور همان کساني هستند که مشورتهايي داده اند و اين و ع در منتقه خاورميانه و جهان رقم خورده است. آنها مـي 
 دانند که بنده به حمايتشان نيازي ندارم. 

 آمریكا مخالفان من؛ مخالفان امنیت و پیشرفت 
کساني که مخالف فعاليتهاي انتخاباتي ما هستند، درست همان کساني هستند که مرزهاي آمريکا را کام  بازگذاشته انـد و  -

در نتيجه آن، افراد بيگناه در داخل کشور متحمل مشک ت مي شوند. از جمله مشک ت ناشـي از ايـن رونـد، مقـادير ان ـوه مـواد 
شود و جوانان و ديگر اقشار جامعه ما را مسموم مي کند. افرادي که مخالف فعاليتهاي انتخابـاتي  مخدري است که وارد آمريکا مي

ما هستند همان کساني هستند که ما را وارد جنگهاي فاجعه بار متعدد در کشورهاي ديگر کرده اند. آنها ما را درگير ايـن جنگهـا 
 کرده اند که يکي پس از ديگري بوده است. 

 عليه مهاجرت

 

 پذیرش مهاجر از مشكالت جدی آمریكا
در آمريکا مشکل جدي ديگري هم وجود دارد و آن اينکه ما اجازه مي دهيم هزاران هزار نفر به آمريکا بياينـد بـدون آنکـه  -

اسـت بدانيم آنها کيستند و چرا به آمريکا مي آيند. هيچکس نمي داند آنها چه کار مي کنند. هي ري کلينتون اخيرا اع م کـرده 
 که تعداد افرادي که از سوريه و به صورت مهاجر به آمريکا مي آيند، افزايش يابد. ن ايد اجازه داد چنين اتفاقي رخ بدهد. 

 احتمال حمالت افراطیون در آمریكا
حم ت افرابيون در آمريکا افزايش خواهد يافت. شايد بگوييم چنـين اتفـاق هـايي ديگـر در آمريکـا رخ نخواهـد داد، امـا  -

واقعيت اين است که تعداد اين رويدادها در آمريکا بيشتر خواهد شد. وقتي دهها هزار نفر اجازه مي يابند به آمريکا بياينـد، بـدون 
 آنکه درباره آنها چيزي بدانيم، اين اتفاق ها بار ديگر رخ خواهد داد. 

 هاي ترامپوعده

 

 نابودی داعش
 اگر به کاخ سفيد راه پيدا کنم، داعش و ايدئولوژي مرگ اين گروه را از بين خواهم برد.  -

 مقررات سخت برای ورود به آمریكا و توقف ورود مهاجر از کشورهای خطرناک 
را دولت من بر عکس دولت اوباما، اصلي را پايه ريزي خواهد کرد که درباره تمام تصميم گيريهاي مربوط به مهاجرت به اجـ -

گذاشته خواهد شد. ما در سياست هاي خود در زمينه مهاجرت سختگير و حتي به شدت سختگير خواهيم بود. ما فقط افـرادي را 
 در کشورمان خواهيم پذيرفت که ارزشهاي ما را ق ول دارند و به ملتمان احترام مي گذارند. 

ما صدها هزار مهاجر خارجي را پذير  مي کنيم و آنها از خترناک ترين کشورهاي جهان به اينجا مي آيند. اين اقدام بايـد  -
 متوقف شود. 

 ایجاد منطقه امن در سوریه به هزینه کشورهای عربی 

 بايد در سوريه، منتقه امن ايجاد کرد و کارهايي انجام داد. بايد کشورهاي حوزه خليج )فار ( هزينه اين کارها را بپردازند.  -
 بهبود خدمات بیمه درمانی

بايد ح  بيمه آمريکايي ها کاهش يابد. مردم بايد پول بسيار کمتري بپردازند و درمقابـل آن، خـدمات درمـاني و بيمـه اي  -
 افت کنند. بهتر دري

 تقویت ارتش
 بايد ارتش آمريکا تقويت شود. ارتش آمريکا بسيار  عيف شده و تحليل رفته است. ارتش قدرتمند  روري است. -

 احداث دیوار در مرز مكزیک با هزینه مكزیک
نيـاز اسـت. اگـر بايد در مرز آمريکا با مکزيک ديوار احداث شود. نيروهاي مرزباني آمريکا مي گويند به شدت به ايـن ديـوار  -

بنده رئيس جمهور شوم، اين ديوار احداث خواهد شد و هزينه ساخت اين ديوار را مکزيک پرداخـت خواهـد کـرد. آمريکـا از نظـر 
 کسري تجاري با مکزيک بسيار متضرر مي شود. حاال هم مکزيک بايد هزينه ساخت ديوار مرزي را بپردازد.

 عليه ايران

 حمایت مالی ایران از تروریسم 
سـتفاده کـرده اسـت. ايـران بـا هـاي تروريسـتي اده است در راه تامين مالي عمليـاتهايي که ايران از اوباما دريافت کرپول -

 هاي مالي از تروريسم به دن ال بر هم زدن امنيت در خاور ميانه است. حمايت

اي به تواف  رسيد. ايـران کـه بزرگتـرين حـامي بر سر مسائل هسته مي تروريسم استتوان با کشوري مثل ايران که حانمي -
تروريسم در دنياست، صد و پنجاه ميليارد دالر پول دريافت کرده است و دو هفته ق ل هم شنيديم که چهارصد ميليون دالر نقـد 

شماره يک تروريسـم افـراط گرايـي  دريافت کرده است که در واقع، بان دهي بود. بدتر از همه اينکه تواف  هسته اي ايران، حامي
 اس مي را در مسير س ح هاي هسته اي قرار مي دهد. 
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 تداوم ضعف آمریكا در برابر ایران ایران قدرتی مسلط؛ 
کلينتون باع  ظهور داعش و بي ث اتي در خاورميانه شده و ايران را بـا شـعار مـرگ بـر آمريکـا در  -سياست خارجي اوباما  -

و سياست معذرت خواهي جهـاني  2009ه است و در واقع، مي تواند قدرت مسلط جهاني باشد. همه اينها از مو ع مسلط قرار داد
 رئيس جمهور اوباما شروع شد. 

 مي دي و ديگر مشک ت آمريکا در آن زمان، ناشي از  عف بود.  1979بحران گروگان گيري ايران در سال  -

وده است. زماني که آنها اين تواف  وحشتناک را انجام دادند چرا بـه مشـک ت ايران در هيچ زماني همانند امروز قدرتمند ن  -
ما با ايران توجه نکردند؟ ايران با ما در کشورهاي ديگر مي جنگد. ما به آنها تمامي اين پـول را مـي دهـيم و بـا آنهـا ايـن توافـ  

 وحشتناک را انجام مي دهيم و چيزي در برابر آن دريافت نمي کنيم.

انهاي خود را بر مي گردانيم و حاال مي فهميم که در برابر آزادي آنها پول نقد پرداخت شده است. ايـن وحشـتناک ما گروگ -
هاي اوباما بـراي است. زيرا ما يک رئيس جمهور وحشتناک داريم. اگر شما هي ري کلينتون را انتخاب کنيد شاهد حضور سياست

 چهار سال ديگر خواهيد بود.

 هاعليه رسانه

 تالش رسانه ها برای شكست من)ترامپ( 
هاي فاسد و متعفن، منصفانه و درست اخ ار مرا پوشش داده و معناي نادرستي به الفاظ و اظهارات من ندهند، بـه اگر رسانه -

خواهند که عوض شوم، اما من همـاني ها از من ميدهم. رسانهدرصدي هي ري را شکست مي 20گويم که من با اخت ف شما مي
  که از نظر خودم درست است، هستم و تييير نخواهم کرد.

 فریبكاری رسانه های آمریكا
سر و کـار دارم. خ رنگـاران پسـت تـرين  'متقلب'و  'شياد'من فقط با هي ري کلينتون در تقابل نيستم، بالکه با رسانه هاي  -

 نوع حيات هستند. 

 جهان است. 'فري کار'واشنگتن پست يکي از روزنامه هاي  -

 است. 'فري کار'است، اين ش که بسيار  'فاجعه'سي ان ان  -

 را ليو خواهد کرد. « نيويورک تايمز»ترامپ تهديد کرد مجوز فعاليت مت وعاتي نشريه  -

 حمايت از سياهپوستان

 حق سیاهپوستان در بهره مندی از رفاه و امنیت 
ن افراد گو  کـنم و نـه صـداهاي افـرادي کـه سـر و صداهاي اين افراد در جامعه خامو  است. من مي خواهم به صداهاي اي -

 هاي شيلي، امنيت و داشتن نمايندگان برابر و توأم با مساوات در دولت ح  اين افراد است.صداي زياد مي کنند. فرصت
 درخواست رای سیاهپوستان برای آینده بهتر 

آمريکايي هستم که امروز در کشور ما با چالش روبـرو هسـتند و خواسـتار يـک آينـده  -من خواستار راي شهروندان آفريقايي -
 بهتر و متفاوت هستند. 

 درباره ديگر کشورها

 اعالم آمادگی برای ترک اتحاد با ژاپن 
ما پيماني با ژاپن داريم که مي گويد اگر ژاپن مورد حمله قرار بگيـرد، مـا بايـد بـراي دفـاع از آن از همـه نيـرو و تـوان آمريکـا  -

هـاي استفاده کنيم. اگر ما مورد حمله قرار گيريم، ژاپني ها هيچ کاري نمي کنند. آنهـا مـي تواننـد در خانـه خـود بماننـد و تلويزيون
 ند. بايد هميشه آماده ترک )اين اتحادها( باشيم. سوني خود را تماشا کن

 ضمیمه شدن کریمه به روسیه، نتیجه ضعف اوباما 

کريمه  ميمه روسيه شد. اين اتفاق که زمان رياست جمهوري من ن وده است. من در اين بـاره گفـتم روسـيه ديگـر کريمـه را  -
ن جاي او بودم متمئنا چنين اتفـاقي نمـي افتـاد. او روابـط را بـا روسـيه  ميمه خود کرده است. اما اين اتفاق زمان اوباما افتاد. اگر م

 ريست و از ابتدا شروع کرد.

 ضرورت استفاه از پولهای کشورهای عربی 
کشورهاي حوزه خليج )فار ( پول بسيار زيادي دارند. پول آنها به حدي زياد است که کسي همانند آن را نديده است. امـا آنهـا  -

در ميداني همانند سوريه هيچ کاري انجام نمي دهند. نمي توان نيروهاي آمريکـايي را مجـاني بـراي محافظـت از کشـورهاي )عربـي( 
اشت. اگر در انتخابات رياست جمهوري پيروز شود، کشورهاي خليج )فار ( را مج ور خواهـد کـرد خليج )فار ( در اين منتقه نگه د

 هزينه محافظت آمريکا از خود را بپردازند. 
 اعالم دوستی با مسلمانان میانه رو 

نـان خواهـد بـود رو و اص ح بلب در خاورميانه خواهد بود و تقويت کننده صـداي آدولت ما، دوستي براي همه مسلمانان ميانه -
  که شامل بيان مخالفت با اقدام وحشتناک قتل هاي ناموسي است.

 ظهور چین همزمان با افول آمریكا 
هنگامي که آسمانخرا  ها و کارخانه هاي آمريکايي در پکن و ديگر کشورها پايه گـذاري شـدند، اقتصـاد آمريکـا رو بـه افـول  -

 شد.گذاشت و او اع اقتصادي مردم روز به روز بدتر 
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 اظهارنظرهاي کلينتون 

عليه ترامپ و دفاع از 

 وضع موجود

 خطر فرماندهی ترامپ

اي کشور را به فردي بدهيم که با يک پيام در توئيتر از کوره در مي رود. دونالد ترامپ قابل اعتماد ن ايد اختيار س ح هاي هسته -

 نيست.

 بدبینی ترامپ

کند که گويي ما در حال ت ديل شدن به يک کشور جهان سوم هستيم.  ترامپ و ) ترامپ( آمريکا را بوري توصيف مي او -

 خواهان در نشست خود تصوير تاريک و منفي از آمريکا ارائه کرده بودند.جمهوري

ما در  رزشکاران المپيکيوهاي ما بگوييد. اين را به گويد ما ديگر پيروز هيچ ميداني نمي شويم. اين را به شواليهدونالد ترامپ مي -

ريو بگوييد. جايي نيست که ما بخواهيم و نتوانيم کاري انجام دهيم و اين چيزي است که مي خواهم آمريکا و هر آمريکايي درباره خود 

 احسا  کند.

اظهارات ترامپ پيامهايي اشت اه براي دوستان و دشمنانمان به همراه دارد. دونالد ترامپ فردي است که درباره تر  صح ت مي  -

 او فردي منفي گرا و بدبين است. کند.

 افزایش بیكاری در صورت پیروزی ترامپ

 با آمدن دونالد ترامپ سه ميليون نفر در کشور بيکار خواهند شد. -

 منفعت طلبی و دروغگویی ترامپ

شک تي مواجه ادعاي ترامپ درحمايت از ب قه کارگر جامعه را دروغين خواند و گفت که ترامپ نمي داند کارگران امروزه با چه م -

 هستند.

  ررآفرين است. -سياست هاي اقتصادي ترامپ تنها براي خود  و دوستانش خوب و براي بقيه  -

با برنامه هاي ترامپ و تخفيف هاي مالياتي که وي قرار است به ثروتمنداني مانند خود  بدهد، بيش از چهار ميليون فرصت  -

 شيلي از دست مي رود.

همان کسي است که به زنان اهانت و افراد معلول را مسخره کرده است و فکر مي کند که بيشتر از به ياد داشته باشيم ترامپ  -

 ژنرال هاي آمريکايي درباره داعش مي داند.

 عدم شایستگی ترامپ برای ریاست جمهوری

ي رحمانه وي درباره ترامپ از شايستگي  الزم براي رسيدن به مقام رياست جمهور آمريکا برخوردار نيست. ما شاهد اظهارات ب -

خانواده هاي گروه گلداستار بوديم )افرادي که اعضاي خانواده خود را در جنگ عراق از دست داده اند(. ما شاهد پيشنهاد يک اره وي 

از درباره اينکه کشورهاي بيشتري بايد س ح اتمي داشته باشند، بوديم. حاال شاهد اظهارات وي درباره خشونت ورزي هستيم. هر کدام 

اين وقايع به ما نشان مي دهد که دونالد ترامپ از شايستگي الزم براي اينکه رئيس جمهور و فرمانده کل نيروهاي مسلح آمريکا شود، 

 برخوردار نيست.

 این انتخابات طبیعی نیست

ي خواه، بلکه به عنوان اقدام جمهوري خواهاني که مي خواهند بگويند که ترامپ نماينده ارزشهايشان نه تنها به عنوان يک جمهور -

يک آمريکايي  نيست، مرا تکان داد. بايد به شما بگويم که من هم همين احسا  را دارم. ما ن ايد با هر چيزي موافقت کنيم، اما اين 

م مي انتخابات يک انتخابات ب يعي نيست و من در سه ماه آينده ت   خواهم کرد تا حمايت آنهايي که کشور خود را بر همه چيز مقد

 دارند، جلب کنم.

 هاي کلينتونوعده

 اقتصادی

بسياري از مشاغلي که در آينده ايجاد مي شوند در بخش کسب و کارهاي خرد قرار دارند و من در مقام رئيس جمهور به ايجاد  -

 اين مشاغل کمک خواهم کرد.

 را مج ور کنيم از ماليات فرار نکنند.خواهيم ثروتمندان ما قصد نداريم ماليات ب قه متوسط را باال ب ريم، بلکه مي -

 شود.هاي اقتصادي من اجرايي شود، در دوره اول رياست جمهوري ده ميليون فرصت شيلي ايجاد ميدر صورتي که برنامه -

 اجتماعی

زيادي را ما بيشترين بها را براي دريافت داروهايي مي دهيم که خود آنها را کشف يا توليد کرده ايم. ما همچنين خانواده هاي  -

داريم که با مشک ت  هني يا اعتياد روبرو هستند و آمريکايي هاي زيادي هستند که به خابر مشک ت  هني يا اعتياد، زندگي کوتاهي 

 را سپري مي کنند و بايد با اين مشکل نيز مقابله کرد.

خواستار محدوديت دسترسي آن براي من به هيچ عنوان خواستار ليو ح  شهروندان آمريکايي در داشتن اسلحه نيستم، بلکه  -

 کساني هستم که ممکن است زندگي ديگران را به ختر بياندازند.

اند را ب فاصله اگر رئيس جمهور شوم، تنظيم اليحه اي براي تسريع شهروندي مهاجراني که به صورت قانوني وارد اين کشور شده -

 در دستور کار قرار خواهم داد.
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 ها به رخدادهاي انتخاباتي آمريکاشخصيتواکنش مقامات و 

 داخلي عنوان

خواهان جمهوري

ليه نامزد عوله

 خودشان

 رد جمهوري رياست براي را ترامپ نامزدي نفر، يک جز به آمريکا، ملي امنيت ساب  مقامات تمامي تقري ا: نوشت پست واشنگتن آمريکايي روزنامه
 . اندکرده

 و مخالفت وي جمهوري رياست با ترامپ، انتخاباتي رويکردهاي تق يح  من اي نامه امضاي با جمهوريخواه حزب شاخص هاي چهره از نفر 50
 صورت در که گفتند و خواندند «کفايت بي» فردي کشور اين سکان هدايت براي را «ترامپ دونالد»آنها  .داد نخواهند راي وي به که کردند اع م آشکارا
 .بود خواهد «آمريکا تاريخ در جمهور رئيس ترين م حظه بي» وي انتخابات، در پيروزي

 از که دالر کنيد. هر تمرکز کنگره انتخابات بر و رها را حزب: ترامپ اين ملي کميته به اي نامه در آمريکا جمهوريخواه حزب ارشد مقام 70 از بيش
 حزب به فعاالنه که نامزديست شکست به محکوم ت   و اهداکنندگان پول کردن  ايع شود، خرن ترامپ دونالد کمپين براي ملي کميته جانب

 .است زده  ربه جمهوريخواه
 نامزد ترامپ دونالد از حزب اين لجستيکي و مالي هاي حمايت کاهش خصوص در ها زني گمانه از جمهوريخواه ملي کميته ارت ابات مدير

 .کرد انتقاد جمهوري رياست انتخابات در جمهوريخواهان
 من. هستند "کلينتون هي ري" و "ترامپ دونالد" از بيشتر بسيار شايسته هاآمريکايي آمريکا: نمايندگان مجلس ارشد اعضاي از ،مولنمک ايوان

 . دهممي پيشنهاد جمهوري رياست انتخابات براي کار محافظه گزينه يک عنوان به را خودم
 آينده جمهوري رياست انتخابات در کردند اع م زيست( محيط از حفاظت آژانس پيشين )مديران خواهجمهوري حزب نمايندگان از ديگري شمار

 .انداخت خواهد ختر به را آمريکا  ترامپ سياسي تجربگيبي و تند اظهارات آنها نظر از، زيرا داد راي نخواهند ترامپ به
 حزب نامزد جانسون، گري از بدهم راي جمهوريخواه حزب نامزد ترامپ دونالد به که آن بجاي آمريکا: ويرجينياي ايالت جمهوريخواه ريگل، نماينده

 .کرد خواهم حمايت کشور اين لي رتارين
 جمهوريخواه يک من باشم، گرفته آساني به من که نيست تصميمي اين به ترامپ راي نخواهم داد.مين:  ايالت از آمريکايي سناتور کالينز، سوزان

 .نيست کردن حکومت و مديريت براي فراگير رويکردي يا جمهوريخواهان تاريخي هاي ارز  کننده منعکس ترامپ دونالد اما. هستم قدم ثابت
 وحشت س ب سخنان اين کرد تأکيد و توصيف اشت اه روسيه درباره را ترامپ دونالد سخنان آمريکا ساب  جمهور رئيس بو ، جرن ويژه مشاور

 .شود مي آمريکا اروپايي متحدان

معاون پيشين سيا 

 عليه ترامپ

 با مواف  که داده سوق موا عي از حمايت به را ترامپ چاپلوسي، و تمل  با پوتين سازمان: اين پيشين معاون و سيا باسابقه مأمور «مورل مايکل»
 روسيه فدراسيون نفع به ناآگاهانه که است کرده ت ديل مأموري به را ترامپ دونالد پوتين، آقاي که گوييم مي ما اب عاتي، حوزه در .است روسيه منافع
 .کند مي کار

دانشگاهيان عليه 

 ترامپ

 داراي بلکه ندارد، «خارجي سياست» ترامپ است. دونالد «آمريکا نرم قدرت به  ربه» جمهوريخواه نامزد موا ع هاروارد: دانشگاه استاد ،ناي جوزف
 . است خارجي مسائل زمينه در گرايشات برخي

 از ترامپ. شود مي آمريکا هاي بدهي شديد افزايش س ب و است دروغين و مضحک ترامپ اقتصادي هاي برنامه آمريکايي: نويسنده زکريا، فريد
 رشد افزايش درباره ساختگي اعداد از برنامه اين توجيه براي و يابد کاهش دولتي هاي هزينه آنکه بدون يابد مي کاهش مالياتها که گويد مي سخن اين

 اين از و گويد مي سخن دولتي پاگير و دست مقررات کاهش براي م همي هاي وعده از ترامپ! کاغذ زي ااست روي فقط که گويد مي سخن اقتصادي
 باور را سخن اين نيز او خود حتي کنم نمي فکر و است مضحک بسيار سخن اين! کرد خواهد حذف را موجود مقررات درصد 75 که گويد مي سخن
 .باشد داشته

 «فرانسه ملي ج هه» حزب با او دارد. آنها با نزديکي رابته ترامپ و داريم اس مي  د احزاب اروپا در: ميشيگان دانشگاه استاد استاکتون، رونالد
 و مهاجرت کردن محدود جمله از کند، مي تکرار عينا را آنها اصت حات و جم ت از خيلي و بور همين هم آلمان در مشابه حزب با دارد، خوبي رابته
 .مسلمانان شمردن تهديد

مسلمانان عليه 

 ترامپ

 .دانست آمريکا ملت ارزشهاي مياير را آنها و کرد انتقاد مهاجرت خصوص در ترامپ هاي برنامه از آمريکايي، اس مي ارت ابات شوراي
  .دانند مي نيويورک مساجد از يکي جماعت امام قتل مسئول را ترامپ آمريکا مسلمانان

 با خواهند مي که خواند گر هوچي و فريب عوام افرادي را ترامپ مشاوران و ت ليياتي ستاد اعضاي عراق در شده کشته آمريکايي نظامي پدر خان، خضر
 . کنند خود مال را آنان راي مردم، بين افکني هرا 

هنرمندان عليه 

 ترامپ

 با شد. ترامپ جمهوري رياست نامزد ک ن، قراردادهاي بستن و شهرت قصد به ترامپ :آمريکا جنجالي ساز مستند و سياسي مور، کنشگر مايکل
 .کند قتعي را خود گيري وکناره شکست  نوام ر هاي گيري راي فرارسيدن از ق ل دارد تصميم رفتار اين

 .است ديوانه کام  او زيرا شود، انتخابات اين نامزد ن ايد ترامپ آمريکا: دونالد سينماي مشهور کننده تهيه و بازيگر دنيرو، رابرت
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 ها به رخدادهای انتخاباتی آمریكاواکنش مقامات و شخصیت

 داخلی

حمايت دمکراتها 

از کلينتون و 

 مخالفت با ترامپ

آمريکا: اظهارات آقاي ترامپ که ا عان مي کند يک تئوري توبئه در سراسر کشور ت ليغ مي شود، از جمله در نقـابي ماننـد تگـزا   جمهوررئيس ،اوباما
 که در اصل صندوق هاي راي گيري در کنترل دموکرات ها قرار ندارد، يک ادعاي مضحک است. 

 شـوند، جمهـور رئـيس خواهنـدمي اگـر .نکنـد شروع اول نقته از شد، انتخابات برنده اگر تا شود امنيتي توجيه بايد است، انتخابات نامزد کسي اوباما: اگر
 .«نکنند پخش برف آن و برف اين را آنها و کنند دريافت را توجيهات باشند قادر يعني اين و کنند عمل جمهوررئيس مانند بايد

 بـين خـو  انـدازه از بـيش نـوام ر، هشـت نهـايي رقابـت در خود منتخب نامزد «کلينتون هي ري» پيروزي به نس ت م ادا که داد هشدار ها دموکرات اوباما به
 .باشند

 عليـه فيزيکـي تهديـدات افـزايش موجـب کرده، ايجاد را داعش اوباما باراک است، گفته که ترامپ دونالد اظهارات: آمريکا جمهور رئيس معاون بايدن، جو
 ترامـپ .اسـت ن ـوده نامناسـب و ناآگـاه اندازه اين تا امريکا ملي امنيت گرفتن دست به براي نامزدي هيچ امريکا، تاريخ در .است شده عراق در آمريکايي نظاميان
 .کند مي تحقير جهان در را امريکا متحدين و شناسد نمي را بازي قاعده

 آمريکـايي غيـر آينـد،مي کشـور ايـن به که مهاجراني از ايدئولوژيکي آزمون گرفتن براي را  ترامپ دونالد برح ناتو: در آمريکا پيشين سفير برنز، نيک  
 است. بازاري کوچه و سخيف بسيار ايدئولوژيکي آزمون درباره وي گيري مو ع: کرد مخالفت آن با شدت به و خواند

 راي مـن بـه حزبـي درون انتخابـات در که کساني همه و کنم مي حمايت کلينتون هي ري از من سندرز، نامزد ميلوب دمکرات درانتخابات درون حزبي:
 .بدهند راي وي به آتي انتخابات در بايد بودند، داده

دمکرات عليه 

 کلينتون

 تلقـي دشـمن را کلينتـون است: از ترامپ حمايت و هي ري کرده نامث ت دموکرات يک عنوان به که آمريکا ارتش بازنشسته ژنرال فلين، مايکل
 سـرو پشـت ن رد ميدان در را( آمريکايي سربازان) هاآمريکايي و داندنمي را راست و دروغ بين فرق کلينتون هي ري که است کرده تأکيد فلين. کندمي
 .گذاشت خواهد جا خود

خواه جمهوري

 عليه کلينتون

 دربـاره ديـديم مـا. اسـت شـده نهادينـه اوباما-کلينتون ره ري تحت چپ جناح در آمريکا: دروغگويي نمايندگان مجلس ساب  رئيس کينگريچ،
. گفـت دروغ هـم جمهـور رئـيس خـود حتي. گفتند دروغ خارجه وزارت سخنگوي هم و سفيد کاخ سخنگوي هم ايران به دالر ميليون 400 پرداخت
 مـي دروغ نيـز دروغگـويي دربـاره حتـي او. است اردوگاه اين از بخشي نيز او زيرا بگويد، راست که رود نمي کلينتون هي ري از انتظاري هيچ بنابراين
 ايـن. داشـتند آمريکـا مـردم با بيشتري صداقت جمهور رئيس با مقايسه در ايران در م ها واقع در. گفتند را واقعيت ايرانيها که اينجاست جالب. گويد
 .کند مي ناراحت خيلي مرا مسئله

 وي کـه زمـاني در آن هـاي پايه که کند مي اث ات کام  اي هسته تواف  از کلينتون حمايت: بولتون، نماينده ساب  آمريکا در سازمان ملل جان
 اي رسـانه هـاي جنجـال و جار در همچنين و ماند ساکت گروگانها آزادي براي دهي بان درباره کلينتون. است شده نهاده بنا بوده، آمريکا خارجه وزير
 شـده نگـران هسـتند، آگاه تواف  جان ه همه هاي مزيت از کام  که ها اهلل آيت اما. نشد اي اشاره هيچ مو وع اين در وي نقش به مو وع، اين درباره
 کـرد، خواهنـد پـاره را اي هسـته توافـ  انـد کـرده تهديد که را آمريکا جمهوري رياست انتخابات نامزدهاي ايران، معظم ره ر اي خامنه اهلل آيت. اند

 .«سوزانيم مي را تواف  ما دهند، انجام کاري چنين آنها اگر» گفت وي. است کرده محکوم

فعاالن سياسي له 

 و عليه نامزدها

 و دانسـت آمريکـا بـر حـاکم سياسـي تشـکي ت بـراي تهديـدي را ترامپ دونالد «آمريکا در پاسخگويي» به موسوم  دجنگ جن ش فعاالن از بکر برايان
 مـي سـ ب ا ، سـتيزي اس م و نفرت با توأم و متعص انه نگرشهاي علت به ترامپ. شود آمريکا در تظاهرات برپايي عامل ترامپ خواهد نمي تشکي ت اين گفت:
 آمريکـا داخـل در بلکـه جهـان سراسـر در تنها نه گسترده تظاهرات به مردم تحريک براي عاملي کشور جمهور رئيس يعني. بگيرد شکل اعترا ي جريانهاي شود
  .باشد
 هـي ري بـه نـه و دهـدمي راي ترامـپ دونالـد بـه نـه جمهـوري رياسـت انتخابـات در که کرده تاکيد خواه( کين )از ره ران حزب  جمهوري مک جان» دختر

 .«دارم دوست بسيار آنرا که هستم کشوري نگران بسيار واقعا من. است مزخرف انتخابات يک اين: »ها دموکرات نامزد کلينتون،
 .کردند توصيف بزرگتر مدني گناهان همه از را سياسي خشونت کندي، خانواده عضو دو .پيوستند ترامپ دونالد منتقدان صف به کندي خانواده اعضاي

 خودشـيفتگي بـه موسـوم روانـي اخت ل نوعي به وي ن ودن از م ت  ابمينان منظور به را ترامپ دونالد  رواني معاينه بوماري، امضاي با آمريکا در نفر هزار ها ده
 . هستند خواستار" نارسيسم" يا

 جمهـوري رياسـت انتخابـات در دمـوکرات حزب نامزد کلينتون هي ري از شدند، کشته لي ي بنيازي ماجراي در دوازده و هزار دو سال که آمريکا ت عه دو والدين
 .کردند شکايت کشور اين
 اميـد را ايـن سفيدپوسـت گرايـان ملي به ترامپ خواهدخورد. يکه پيروزي اين از دشمن و بود خواهد انتخابات برنده ترامپ آمريکا: هاي نازي ره ر سوهيدا، راکي
 شد. خواهد دفاع سياست صحنه در منافعشان از که بخشد مي

هکرها له و عليه 

 نامزدها

 در و انـد کـرده شـرکت نشسـت اين در امنيتي متخصص 60 حدود .دادند تشکيل ايجلسه کلينتون هي ري از حمايت براي هکرها از گروهي
 .است شده آوري جمع نيز پول دالر هزار 30 حدود آن جريان
 حمـ ت هـدف را جمهوريخواهـان بـه وابسـته هـايسـازمان و آمريکا جمهوريخواه نامزد «ترامپ دونالد» انتخاباتي ستاد اي رايانه سيستمهاي هکرها
 کلينتـون هي ري انتخاباتي ستاد و دمکرات حزب ملي کميته هاي رايانه به هکرها نفو  از آمريکا امنيتي مقامات گذشته، ماه .دادند قرار خود ساي ري
 کـرملين مقامـات اما. هستند ساي ري حم ت اين مسئول آن ناي ان و روسيه گرفته صورت بررسيهاي ب   که کردند اع م آمريکا مقامات .دادند خ ر
 . خواند «پوچ ادعاهايي» را آنها اتهامات، اين رد با
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 ها و کارشناسان به رخدادهای انتخاباتی آمریكامقامات، شخصیتواکنش  

 خارجی عنوان

 کارشناسان

 )در گفتگو با سي ان ان(
 

 . شودمي آمريکا المللي بين جايگاه نابودي س ب ترامپ شدن جمهور آفريقايي: رئيس کارشنا  هافاجي، فريال
 اسـت. نايجـل تنـدتر نيـز اروپـا افرابي و تندرو سياستمداران از ترامپ موا عتايمز:  فايننشال کارشنا  اروپايي از راکمن گيدئون

 جمهـوري تجمـع بـه وقتي داشت، برعهده را اروپا اتحاديه از انگلستان خرون جريان ره ري که انگليس راستگراي افرابي سياستمدار فاراژ
 دارم! چپي نگرشهاي کنم مي احسا  خودم زندگي در بار اولين براي گفت که کرد مشاهده افرابي موا ع آنقدر رفت، آمريکا خواهان

 خـود  خاک به را کريمه الحاق در روسيه اقدام باشد حا ر شايد که گويد مي سخن اين از ترامپ رو : فلگنهاور، کارشنا  پاول
 ترامـپ منظـر، ايـن از.باشـد روسيه نفو  حوزه تحت که کند ق ول اي منتقه صورت به را اوکراين باشد، حا ر شايد و بشناسد رسميت به

 .است روسيه براي خوبي گزينه
 جمهـوري رياسـت انتخابـات در ترامـپ حضـور .اسـت آويـو تـل ديوانه سياستمداران ش يه ترامپ: اسرائيلي شالف، کارشنا  کمي

 کـه اسـت داشـته وجـود ها اسرائيلي ميان در تصور اين همواره زيرا بکشند، راحتي نفس جهت يک از ها اسرائيلي است شده س ب آمريکا
 در ترامـپ حضـور بـا حاال اما داراست، را سياستمداران ترين عقل بي و سياسي نظام خردترين کم اسرائيل غربي، هاي دموکراسي درميان
 (!کنايه با) است جهاني اي پديده مسئله، اين که بينيم مي آمريکا انتخابات

 حلبچه استاندار نوروزي،

 از حل چـه مـردم شـدن شيميايي خصوص در خويش «انگيز نفرت اظهارات» بابت تا خواست ترامپ دونالد از سرگشاده اي نامه بي
 و کـرد دفـاع حسـين صدام حکومت از خويش برانگيز بح  اظهارات ترين تازه در ترامپ دونالد. کند خواهي معذرت کشتار اين بازماندگان

 صـدام کـرد؟ بزرگ را حسين صدام توسط اندک حد در شيميايي گازهاي از استفاده و کردن شيميايي قضيه حد بدين تا آمريکا چرا: گفت
 !کرد استفاده شيميايي گاز از او آه آه شد؛ بلند دادشان همه کرد، استفاده شيميايي گازهاي از اندکي مقدار به

 ايتاليا وزير نخست
 هـي ري ميزبان شود، مي برگزار کشور اين جنوب در آينده سال که هفت گروه عضو کشورهاي سران نشست در کرد اميدواري ابراز
 .ترامپ دونالد نه باشد( آمريکا جمهور رييس عنوان به) کلينتون

 آلمان امورخارجه وزير
 انتخـاب خـود ت لييـات بـراي صـحيحي مسير آمريکا جمهوري رياست انتخابات جمهوريخواه کانديداي «ترامپ دونالد» من نظر به
 .است ناپسند هاي صفت نوع اين مرون نوعي به و گرفته پيش در را تفرقه و نفاق سياست وي کنم مي گمان من .است نکرده

  کند. ديدار وي با انتخابات در آمريکايي تاجر اين پيروزي از پس دارد ترامپ، تمايل دونالد با نظر وجود اخت ف با مکزيك جمهور رئيس

 پست جروزالم روزنامه
 خترنـاکتر را پرمخـابره ق ـل از جهان يک است شده بيان اب عي بي روي از که ترامپ اظهارات سلسله و خويشتنداري نداشتن» 
 کيفـي نظامي برتري اسرائيل که دهد تضمين همچنان و کند همکاري اسرائيل با فعاالنه که داريم نياز جمهوري رئيس به ما .«کرد خواهد
 .است فردي چنين ترامپ، دموکرات رقيب کلينتون، هي ري. کرد خواهد حفي خاورميانه در را خود

 فيليپين کنگره نماينده
فيليپـين،  کـردن ختـاب " تروريسـتي دولـت" و کشـور ايـن شـهروندان بـه "دونالدترامپ" توهين از پس فيليپين کنگره نماينده

 شود. ممنوع آسيا شرق جنوب کشورو اين به آمريکا جمهوريخواه حزب نامزد اين ورود برحي تصويب با داد پيشنهاد

 حوزه در مشاور وزير

 آلمان ،اروپا مسائل

 فاقـد کـه کوبـد مـي چيزهـايي ب ـل بـر آمريکـا جمهوري رياست انتخابات جمهوريخواه نامزد ،(ترامپ) که است تاسف مايه واقعا 
 رفتـاري مردمـانش کـه کشـوري ماند؛ مي باقي و است مترح آرام کشور يک عنوان به آلمان. است واقعيت بر م تني اسا  و پايه هرگونه
 مـي چنـين نيز ما و اند کرده حفي خود براي را خوشامدگويي و استق ال فرهنگ مردمان آلمان آنکه  من دارند؛ يکديگر با آميز مسالمت
 .باشند برخوردار خوبي همگرايي قدرت از ما کار بازار و جامعه در بتوانند آوارگان تا کنيم

 وزارت سخنگوي معاون

 آلمان خارجه

 والتـر فرانک اظهارات با رابته در شي لي. افتاد خواهد اتفاقي چه که کرد تصور توان مي شود، آمريکا جمهور رئيس واقعا ترامپ اگر 
 چنـين وي قتعـا و اسـت آلمـان خارجه وزير ح  نظر اظهار اين: گفت بود خوانده نفرت م لغ را ترامپ که آلمان خارجه وزير ماير اشتاين
 . ندارد کلينتون درباره احساسي

 سابق کل دبير راسموسن،

 ناتو

 نـامزد ترامـپ، دونالـد کـه صـورتي در اسـت، آن هـدايت حـال در بـزرگ قـدرت يـک عنـوان به آمريکا اکنون هم که جهاني نظام
 "پـوتين والديمير" شود، انتخاب آمريکا جمهور رئيس عنوان به ترامپ که صورتي در. رسيد خواهد پايان به شود برگزيده خواهانجمهوري
 . شود خوشحال شدت به تواندمي روسيه جمهور رئيس

 رژيم کنست عرب عضو

 صهيونيستي

 ا نژادپرسـتانه هـاي سياسـت بـا شـود جمهـور رئيس ترامپ اگر دونالد صهيونيستي: رژيم کنست عرب عضو کنعان، حسن محمد
 و قـابع مو ـع فقـدان نيـز آن علـت و کند مي جان داري ها صهيونيست از آمريکا دولت. کرد خواهد جنگ درگير و ويران را عرب جهان
 . است ملل سازمان در عربي کشورهاي آور الزام
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 وقایع انتخاباتی در قالب اشكال

 

 
  

 
 

ا اوضاع و عملکرد نظام حاکم بر آمريک

از منظر ترامپ 

متقلب و دروغگو•

 حامي منافع البي ها  •

جنگ طلب و باعث آشفتگي خاورميانه•

بنيان گذاري داعش •

(ايران)باعث افزايش قدرت دشمنان آمريکا •

رسانه ها در خدمت طبقه حاکم •

اهميت باالي پول و سواستفاده از رنگين پوستان•

درانتخابات 

اريپايين بودن رشد اقتصادي و باال بودن آمار بيک•

شمار زياد گرسنگان و بي خانمان ها •
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سیاست خارجی 
ترامپ 

تعامل با روسیه و 
شخص والدیمیر 

پوتین ؛  مخالفت با 
توافقنامه های 

تجاری و دفاعی 
فعلی آمریكا

کاهش حمایت از 
متحدان

اهمیت ندادن به 
مكزیک

مقابله با چین

مقابله با داعش

سیطره بر نفت 
سوریه و عراق

مخالفت با توافق
هسته ای؛ 
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محور سخنان 
ترامپ علیه 

کلینتون 

بی توجهی دولت به 
تخلفات امنیتی 

کلینتون

کلینتون تبلور
فساد گروههای 

ذی نفوذ

ون سودمندی کلینت
برای عربستان نه

آمریكا 

سوءاستفاده 
کلینتون از 
سیاهپوستان

ون بی توجهی کلینت
به حقوق، رفاه و 

امنیت مردم 

ر حاکمیت البی ها ب
دولت کلینتون
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ترامپ، ادعا و 
وعده ها 

بی نیازی به 
جمهوری خواها

ن 

احتمال 
حمالت 

افراطیون 
در آمریكا توقف ورود 

مهاجر از 
کشورهای 
خطرناک 

ایجاد 
منطقه امن 
در سوریه

بهبود 
خدمات 

بیمه 
درمانی

تقویت 
ارتش

احداث 
دیوار در 

مرز مكزیک
ایران 
حامی 

تروریسم 

فریبكاری 
رسانه های 

آمریكا

ترک اتحاد 
با ژاپن 

ماجرای 
کریمه، 
نتیجه 

ا ضعف اوبام

استفاه از 
پول 

کشورهای 
عربی 

دوستی با 
مسلمانان 
میانه رو 

ا افول آمریك
و ظهور 

چین
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کلینتون، ادعا و 
وعده ها 

ادامه سیاست 
خارجی اوباما 

ایجاد  شغل در 
بخش خرد 

ثابت ماندن 
مالیات طبقه 

متوسط 

افزایش مالیات 
ثروتمندان  

ایجاد ده میلیون
فرصت شغلی در

ساله اول  4دوره 

ت مقابله با مشكال
ذهنی و اعتیاد

محدود کردن 
دسترسی افراد 
خطرناک به سالح

رای تنظیم الیحه ب
تسریع شهروندی
مهاجران قانونی 
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محور سخنان 
امپکلینتون علیه تر

هشدار درباره خطر 
فرماندهی ترامپ 

مشكل بدبینی 
ترامپ 

افزایش بیكاری در 
صورت پیروزی 

ترامپ

منفعت طلبی و 
دروغگویی ترامپ

عدم شایستگی 
ترامپ برای ریاست 

جمهوری
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واکنش سياسيون 

آمريکا به انتخابات

2016

چهره شاخص حزب 50

ترامپ : جمهوريخواه

است« بي کفايت» مقام ارشد حزب 70

ترامپ را : جمهوريخواه

رها کنيد 

معاون « مايکل مورل»

ترامپ: پيشين سيا

يه ناآگاهانه به نفع روس

کار مي کند

مواضع : «جوزف ناي»

ت ضربه به قدر»ترامپ 

«   نرم آمريکا

اي برنامه ه: فريد زکريا

اقتصادي ترامپ 

مضحك و دروغين 

اظهارات ترامپ : اوباما

درباره تقلب در 

انتخابات مضحك است

ره دمکراتها دربا: اوباما

يش پيروزي کلينتون، ب

از اندازه خوش بين 

نباشند

:  بايدن،  معاون اوباما

به تاکنون، هيچ نامزدي

اندازه ترامپ براي 

ب رهبري آمريکا نامناس

نبوده 

ه همه کساني ک: سندرز

با من بودند بايد به

هيالري راي بدهند

فلين، ژنرال ارتش 

(: دمکرات)آمريکا 

کلينتون فرق دروغ و

راست را نمي داند 

حمايت رهبر نازي هاي 

آمريکا از ترامپ 
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واکنش غیر سیاسیون 
2016آمریكا به انتخابات 

شورای ارتباطات اسالمی
برنامه های : آمریكایی

ترامپ در باره مهاجرت 
مغایر ارزشهای 

آمریكاست
این : دختر مک کین

انتخابات مزخرف است 

ترامپ : رابرت دنیرو
دیوانه است

انتقاد اعضای خانواده 
کندی از ترامپ 

درخواست دهها هزار نفر 
برای معاینه روانی ترامپ

ه شكایت والدین دو تبع
کشته شده آمریكا در 

لیبی از کلینتون 

حمایت گروهی از هكرها 
از هیالری کلینتون 

حمله هكرها به 
سیستمهای رایانه ای 
ستاد انتخاباتی ترامپ
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واکنش مقامات و 
شخصیت های خارجی به 

2016انتخابات 

:  کارشنا  اروپايي
موا ع ترامپ از 

سياستمداران افرابي 
اروپا تندتر است ترامپ : کارشنا  رو 

يه گزينه خوبي براي روس
است

:  کارشنا  اسرائيلي
ترامپ ش يه 

ل سياستمداران ديوانه ت
آويو است

ترامپ: استاندار حل چه
بايد بابت حمايت از 
صدام عذرخواهي کند

:  نخست وزير ايتاليا
اميدوارم سال آينده 
ه ميزبان هي ري باشم ن

ترامپ

:  وزير امورخارجه آلمان
ترامپ سياست نفاق و
ته تفرقه را در پيش گرف

است

: پيننماينده کنگره فيلي
ور ورود ترامپ به اين کش

ممنوع شود

دبير کل ساب  
ره ري آمريکا در :ناتو

ه صورت پيروزي ترامپ ب
پايان خواهد رسيد 

عضو عرب کنست رژيم
ترامپ : صهيونيستي

جهان عرب را ويران 
خواهد کرد


