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  مقدمه 

 شانکشور وضعیت ادارهها از ییکایآمرشود، که کمتر از پنج ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار میدر حالی

درصد  54 درصد مردم آمریکا از وضع موجود رضایت دارند. 12 فقط« پیو»مطابق نظرسنجی اخیر هستند.  یکامالً ناراض

البته  دادند.، نامزد حزب دمکرات رای می«دنایب جو»به شد، یبرگزار م ین روزهاهماگر انتخابات  انداظهار داشته جامعه آماری

بایدن که بیش از  1اند.جمهور فعلی را دلیل حمایت از بایدن اعالم کرده، رئیس«دونالد ترامپ»درصد این افراد مخالفت با  67

معاونت ریاست جمهوری را  2016تا  2009 های( در سنای ایاالت متحده حضور داشت و در سال2009تا  1974سه دهه )

 1988بار برخالف دفعات پیشین )دار بود، اکنون برای سومین بار پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشته است. اینعهده

به مصاف ترامپ  2020د تا در نوامبر و نامزدی حزب دمکرات را کسب کن ( توانسته است از مرحله اول عبور2008و 

عدالتی ساختاری، گسترش روزافزون تبعات اقتصادی شیوع های اجتماعی ناشی از بیخواه برود. تداوم آشفتگییجمهور

ویروس کرونا و ناتوانی دولت در مدیریت آن، تحت فشار قرار گرفتن مهاجران، تنش در روابط با متحدان و تشکیک در 

جمهوری دونالد ترامپ است که زندگی مردم آمریکا را تحت تاثیر  های دوره ریاستالمللی از نتایج سیاستهای بینهمکاری

؟ را تجربه خواهند کرد متفاوتیقرار داده است. اما آیا در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر امسال، مردم آمریکا شرایط 

ن ایم. در ایمختلف داخلی و خارجی بررسی کرده در خصوص موضوعاترا های بایدن و ترامپ ال دیدگاهؤبرای پاسخ به این س

 مسائل نظامی و امنیتیو نوشتار آرا و نظرات دو نامزد درباره تبعیض نژادی، شیوع کرونا، مهاجرت، اقتصاد، شرایط اقلیمی 

 خواهد شد. ارائهدر شماره بعد نیز دیدگاه آنها درباره برخی کشورها همچون چین، روسیه، ایران، و ...  .مقایسه شده است

 تبعیض نژادی 

او از داستان دیگری حکایت سوابق اما  2توصیف کرده است،« ینژادپرست کمترین حس»ی با فرد، همواره خود را دونالد ترامپ

 :کم متعصبانه مطرح کرددست اینژادپرستانه اظهارات بارها  2016ی مبارزات انتخاباتدوران  درجمهور آمریکا کند. رئیسمی

قاضی  نقد حضور و متحده، االتیورود همه مسلمانان به ا تیممنوع شنهادیپی، کیمهاجران مکزجنایتکار و متجاوز خواندن 

تحقیر  تغییر نکرد.پس از انتخابات  ترامپاز جمله این اظهارات است. گفتار و رفتار  ترامپ پرونده دانشگاهدر  تبار مکزیکی

نژادپرستان  زیآمتجمع خشونتواکنش مبهم به  3پوست کنگره،درباره دیدار با اعضای سیاهپوست به دلیل پرسش اهیس گزارشگر

رئیس جمهور آمریکا دستور اخراج پنج قبیله ، «اندرو جکسون» 1830دهه  لیاوا) 5«هاجاده اشک»تمسخر واقعه تاریخی  4،لیشارلوتزودر 

نادیده گرفت و آنها را « چروکی»صادر کرد. جکسون حتی رای دیوان عالی جورجیا را در حقانیت قبیله  یپیسیسیشرق رودخانه م را از پوستسرخ

ای که در مسیر آن هزاران معروف شده است؛ جادهها جاده اشکبه  یچروک یهاپوستحرکت سرخ ریمسشان بیرون راند. به زور اسلحه از سرزمین

را که  ییچرا مردم کشورها)مبنی بر اینکه و السالوادور  یتیهائ ،ییقایآفر یکشورهاتوهین به مردم  ،پوست جان خود را از دست دادند.(سرخ

از مصادیق نگرش نژادپرستانه ترامپ عنوان  زن کنگره ندهینما چهار هیعلگیری موضعو ( م؟یدهیراه م کایمرآچاه کثافت هستند به 

                                                           
1  .  https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/30/publics-mood-turns-grim-trump-trails-biden-on-most-personal-traits-major-issues/ 

2  .  https://www.washingtonpost.com/politics/donald-trump-i-am-the-least-racist-person/2016/06/10/eac7874c-2f3a-11e6-9de3-

6e6e7a14000c_story.html 

3  .  https://www.vox.com/identities/2017/2/16/14642184/trump-congressional-black-caucus-racism 

4  .  https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/8/13/16140504/trump-charlottesville-white-supremacists 

5  .  https://www.nytimes.com/2019/02/10/us/trump-trail-of-tears.html 

https://www.vox.com/identities/2017/2/16/14642184/trump-congressional-black-caucus-racism
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/8/13/16140504/trump-charlottesville-white-supremacists
https://www.nytimes.com/2019/02/10/us/trump-trail-of-tears.html


 

3 
 

ساده  لیدل نیفقط به ا انتقاد کند، یندارد از نژادپرست یاترامپ عالقه «نترسپتیا» یلیتحل-یخبر یتارنما شود. به نوشتهمی

  1موجود است. 1970و اسناد آن از نیمه دهه که خودش همواره نژادپرست بوده  ییو ابتدا

 پوستان از تبعیضخوانده و بدون توجه به خشم عمیق سیاه« ینیچ روسیو»های اخیر هم ویروس کرونا را در ماه ترامپدونالد 

باه شود که اشتداری تاکید کرده است. بر این اساس استدالل مینژادی، بر سرکوب معترضان و حراست از نمادهای دوران برده

 واضح ی، الگومتحده در کنار هم قرار داده شود جمهور فعلی ایاالترئیسهمه اقدامات و نظرات  یوقتیک یا دو بار است، اما 

 .سازداو را آشکار می نژادپرست تیشخص

رای برداری انتخاباتی از موضوع تبعیض نژادی را بپوست پدید آمده فرصت بهرهرج فلوید سیاهوشرایط فعلی که پس از قتل ج

پوست جمهور سیاهنخستین رئیسوابق نژادپرستی دارد، اما معاونت فراهم کرده است. اگرچه بایدن نیز س جو بایدن

مخالف اتوبوس واحد برای  1974دستاویز اصلی او برای حمایت از برابری نژادی است. سناتور بایدن که در سال متحده،  ایاالت

 نکهیا یبراشود این است که گفته میآنچه ": اظهار داشت 1975در سال  یادر مصاحبه آموزان سیاه و سفیدپوست بود،دانش

من  یدر کنار پسر بلوند و چشم آب دیباشد، با یریادگیقادر به  رهیپوست تو  یا، چشمان قهوهیفرفر اهیس یفرزند شما با موها

سهم بیشتری در  پوستاناهیرا که س آمریکا انیزندان یآمار باالهمچنین ن ساکارشنا یبرخ 2"نژادپرستانه است! نیا؛ ندیبنش

 پوستاهیدهندگان سیشود رایحال گفته م نیمتفکر آن بود. با ا زمغ دنیدانند که بایم 1994جرم  حهیال جهینتآن دارند، 

؛ ضمن اینکه باراک اوباما نقش مهمی در اعتباربخشی به بایدن در میان جامعه دانندیم ودنیرا بخش دنیبا نیشیپ دگاهید

 شبردیپ یبرا اناهیو از جامعه سمیش است در لباس  یگرگبرخی هم بر این باورند که بایدن،  3پوستان داشته است.سیاه

 4کند.میخود استفاده  یاسیو س یقدرت شخص

 

 

                                                           
 29/4/1398وده است، ب. ایرنا، ترامپ در همه عمر خود نژادپرست  1

2  .  https://www.washingtonpost.com/politics/bidens-tough-talk-on-1970s-school-desegregation-plan-could-get-new-scrutiny-in-todays-

democratic-party/2019/03/07/9115583e-3eb2-11e9-a0d3-1210e58a94cf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ffc598e29773 

3  .  https://nymag.com/intelligencer/2019/03/joe-biden-record-on-busing-incarceration-racial-justice-democratic-primary-2020-

explained.html 

4  .  https://www.greensboro.com/opinion/letters_to_editor/joe-biden-s-remarks-show-that-he-s-a-racist/article_7c364ea5-df71-5652-af81-

783674c4beee.html 

؛ معاونت اوباما(1970دهه)سابقه نژادپرستانه سوابق نژادپرستانه از پنج دهه قبل تاکنون

 تبعیض نژادی

https://www.washingtonpost.com/politics/bidens-tough-talk-on-1970s-school-desegregation-plan-could-get-new-scrutiny-in-todays-democratic-party/2019/03/07/9115583e-3eb2-11e9-a0d3-1210e58a94cf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ffc598e29773
https://www.washingtonpost.com/politics/bidens-tough-talk-on-1970s-school-desegregation-plan-could-get-new-scrutiny-in-todays-democratic-party/2019/03/07/9115583e-3eb2-11e9-a0d3-1210e58a94cf_story.html?noredirect=on&utm_term=.ffc598e29773
https://nymag.com/intelligencer/2019/03/joe-biden-record-on-busing-incarceration-racial-justice-democratic-primary-2020-explained.html
https://nymag.com/intelligencer/2019/03/joe-biden-record-on-busing-incarceration-racial-justice-democratic-primary-2020-explained.html
https://www.greensboro.com/opinion/letters_to_editor/joe-biden-s-remarks-show-that-he-s-a-racist/article_7c364ea5-df71-5652-af81-783674c4beee.html
https://www.greensboro.com/opinion/letters_to_editor/joe-biden-s-remarks-show-that-he-s-a-racist/article_7c364ea5-df71-5652-af81-783674c4beee.html
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  ویروس کرونا 

 االتیدر ااوضاع ، ادعا کرد 2020هیژانو یاز ابتدا یو مقامات بهداشت یاطالعات یهاآژانس با وجود اخطار هشدار ترامپدونالد 

بیماری جدید  جمهور آمریکا چندی بعدرئیس کند.ینم جادیا یدیتهد چیه دیجد روسیو وعیشاست و متحده تحت کنترل 

ه واکنش بقبالً دفتر ترامپ که  .مهار خواهد شد به زودی یماریب نیداد ا نانیکرد و اطم سهیمقا یفصل ینزاآولبا آنفرا 

دایر  «مایک پنس»ی را به ریاست کارگروهگیر در کاخ سفید را منحل کرده بود، برای مقابله با ویروس جدید های همهبیماری

 ی،کاریب مهیبویروس کرونا،  گانیرا شیآزما. او سپس چندین فرمان برای انجام اعالم کرد یمل یاضطرار تیوضع ماه مارسو 

از ارائه تیبه مشاغل، و حما یمال یهاوام و کمکاعطای افراد،  به میشامل پرداخت مستق یدالر ونیلیتر دو محرک حهیال

به طور مکرر کاهش بودجه مراکز کنترل ترامپ ، دولت ویروس وعیاز ش قبلالبته  1ی امضا کرد.بهداشت یهامراقبت دهندگان

 2.مواجه شدکنگره خواستار شده بود که با مخالفت را  یبهداشت عموم یهاآژانس ری( و ساCDCها )یماریاز ب یریشگیو پ

 از دیگر اقدامات ترامپ در این زمینه بوده است. ییاروپا یکشورها شتریبایران و  از چین،متحده  االتیسفر به ا تیمحدود

 دولت هم مدعی شدندمقامات متهم کرد. برخی بحران گستره در مورد کاری به پنهانرا  نیچ ،ترامپ دولتاز سوی دیگر 

اینکه سازمان بهداشت جهانی  همچنین با ابراز نگرانی دربارهترامپ  3گرفته است. نشئت نیچ ی درشگاهیآزما کرونا از روسیو

  4در واکنش به بحران، منافع چین را در نظر گرفته است از این سازمان خارج شد.

واکنش  یهماهنگ یبرا ،الزم باشد یهر کاربه شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است ترامپ  واکنش دولتبا انتقاد از  دنیباجو 

انجام خواهد داد.  ندهیآ یهایریگهمهگی در مقابل از اقتصاد و آماد تی، حمای، گسترش خدمات درمانملی به شیوع ویروس

 یبرارایگان  یهانهیهز ی،و عموم یدرمان یخصوص مهیب نیاصالح قوان موقت، یهامارستانیب عیسراندازی او همچنین راه

ت و استفاده از ظرفیماسک و دستکش  دیتول یدر مشاغل برا زهیانگ جادیا ،روسیمرتبط با و یخدمات درماننیازمندان به 

ر د تیعدم شفاف لیپکن را به دلدر زمینه بهداشت و درمان و ساخت واکسن را پیشنهاد داده است. بایدن هم وزارت دفاع 

را یاری  ریپذبیآس یکشورهای به شیوع ویروس، جهاندانسته و وعده داده است در چارچوب واکنش بحران مقصر  هیمراحل اول

   5 همکاری نماید.مهم جهان  گرانیباز ریو سامتحد ، سازمان ملل یبا سازمان بهداشت جهاندهد و 

  

                                                           
 6/1/99ایسنا، جزییات بسته دو تریلیون دالری آمریکا برای مقابله با کرونا،  . 1

2  .  https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/24/trump-cuts-undermine-coronavirus-containment-cdc-watchdog-report 

3  .  https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/mike-pompeo-donald-trump-coronavirus-chinese-laboratory 

 18/4/1398. خبرگزاری صدا و سیما،  4

5  .  https://joebiden.com/covid19/ 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/24/trump-cuts-undermine-coronavirus-containment-cdc-watchdog-report
https://joebiden.com/covid19/
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  مهاجرت 

وعده داد در مرز با مکزیک و  ی عنوان کردمل تیرا فورکشورش  یجنوب یاوضاع در مرزها 2016در مبارزات انتخاباتی  ترامپ

 یدر تالش ناموفق برا 2019در سال ، کندیرا پرداخت م وارید نهیهز کیمکزدیوار احداث نماید. هرچند او مدعی شده بود 

کشور  نیچندشهروندان مسافرت  ای ، مهاجرت2017در سال  ترامپ 1کرد. لی، دولت فدرال را تعطواریداحداث بودجه  نیتأم

از حدود وند، شی را که ساالنه در ایاالت متحده پذیرفته میتعداد پناهندگانو کرد  ممنوع به ایاالت متحده ن رامسلما تیبا اکثر

 دادیامکان م دهیدبیآس یکشورها یکه به مهاجران برخرا  یابرنامههمچنین  2هزار نفر کاهش داد. 30کمتر از به هزار  80

فدرال  یمهاجرت فرامین یکه از اجرا ییقضا یهاحوزه و داد. ایاالت انیپا ،کنند یمتحده زندگ االتیدر ا یمدت محدود یبرا

فاقد مدرک ها نفر از ساکنان ونیلیکرده است م دیتهدترامپ همچنین  .شوندهم با استفاده از ابزار بودجه تنبیه می دنامتناع ورز

 ییگسترده و جدا یهابه بازداشتبا مکزیک  مرزدر  مهاجرتی دولت استیساجرای  2018در سال  .را اخراج خواهد کرد

 . که انتقادات بسیاری به همراه داشت شد منجر نیفرزندان از والد

به اعتقاد بایدن  3خوانده است.ی اخالق گیرا ورشکسترا محکوم کرده و آن انیترامپ در مورد مهاجران و پناهجو کردیرو دنیبا

صوص خ نامناسب در برخوردایاالت متحده با کشورهای نیمکره غربی را تخریب و به دلیل روابط با سیاست مهاجرتی ترامپ 

                                                           
 4/10/1397ماند، تا بودجه دیوار مکزیک تصویب نشود، دولت تعطیل می . تسنیم، ترامپ: 1

2  .  https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-annual-refugee-resettlement-ceilings-and-number-refugees-admitted-

united 

3  .  https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/joe-biden-trump-comments-racist-us-values-immigration-plan-2020-

democrats-a8972441.html 

الیحه محرک دو -اظهارات متناقض درباره کنترل بیماری
متهم کردن چین در-تریلیون دالری برای مقابله با کرونا

خروج از سازمان بهداشت جهانی-خصوص شیوع بیماری

ین انتقـاد از چـ-انتقاد از واکنش ترامپ به شیوع ویروس کرونا
رای انجام هر کاری که الزم باشد، ب-درباره نحوه مدیریت بیماری

هماهنگی واکنش ملی، همکاری با سـازمان بهداشـت جهـانی، 
سازمان ملل متحد و سایر بازیگران مهم جهان

 ویروس کرونا

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-annual-refugee-resettlement-ceilings-and-number-refugees-admitted-united
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-annual-refugee-resettlement-ceilings-and-number-refugees-admitted-united


 

6 
 

 نیز مدارک وفاقد ساکنان به  یشهرونداعطای  یبرا یراهیافتن از بایدن کرده است.  جادیپناهنده ا هاونیلیم ،ونزوئالبحران 

 1.کندیحام را محکوم مپر ازد یهاخانواده و بازداشتگاهیی اعضای و جداتقویت مرزها حمایت 

 

 

 

 اقتصاد و تجارت 

، اما به نوشته کندیم یخود را سپر خیتار یهادوره نیتراز درخشان یکدر دوره وی ی کایاقتصاد آمر مدعی است ترامپ

وری که به ط ندارد یترامپ و اوباما تفاوت چندان یجمهور استیدر سه سال نخست ر کایآمر ینرخ رشد اقتصادتایمز نیویورک

با اشاره به  مزیتاورکیوین درصد بوده است. دو چهار دهمدرصد و در دوره اوباما دو نیم ترامپ  هدر دور یمتوسط رشد اقتصاد

 تر شد،بیش ها در دوران ترامپشرکت یسودآورنوشته است:  قرار دارد،خود  یخیسطوح تار نیدرآمدها در باالتر ینابرابر اینکه

 2ثروتمندان رفته است. بیبه ج شتریببوده و  2017 یاتیکاهش مال حهیال یایمزااشی از ن شیافزا نیاما ا

شغلی  هایتهدید فرصتو  دی، کاهش تولیتجار یمنافع و مسئول کسر هیعل را یجهانتجارت  ستمیسرئیس جمهور آمریکا 

ک( )فراپاسیفی هیانوسیو اق ایدوازده کشور آس یخود از توافقنامه تجار یهفته کار نیدر اولکند. او عنوان می متحده االتیا

عنوان کرد و آن را دوباره به مذاکره  یمعامالت تجار نیاز بدتر یکی( را نفتا) یشمال یکاینامه تجارت آزاد آمرتوافقخارج شد؛ 

 ؛اعمال کرد ینیچ هایکاالعلیه  یدالر اردیلیصدها م یهاشد و در چند مرحله تعرفه نیبا چ یوارد جنگ تجار گذاشت؛

 با یمذاکرات تجاردر  به اجرا گذاشت؛ 2018را در سال جنوبی متحده و کرهاالتیاز توافقنامه تجارت آزاد ا یدینسخه جد

 دیو تهد 3را فاجعه خواند یسازمان تجارت جهانتعرفه اعمال کرد؛  ومینیواردات فوالد و آلوموقفه ایجاد کرد؛ بر اروپا  هیاتحاد

                                                           
1  .  https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/01/29/president-obamas-four-part-plan-comprehensive-immigration-reform 

 25/11/1398، ترامپ یبه عملکرد اقتصاد ینگاه. ایسنا،  2

 8/12/1396. ایسنا، ترامپ به سازمان تجارت جهانی برچسب فاجعه زد،  3

مهاجرتممنوعیت-جنوبیمرزدردیواراحداثبرایتالش
-متحدهایاالتبهمسلمانچندشهروندانمسافرتیا

موقتزندگیامکانلغو-پناهجوپذیرشتعدادکاهش
اجرایازکهقضاییحوزه هایوایاالت،تنبیه-مهاجران

اخراجبهتهدید-ورزندامتناعفدرالمهاجرتیفرامین
مدرکفاقدساکنانازنفرمیلیون ها

یافتنازحمایت-ترامپمهاجرتیسیاستمحکومیت
-مدارکفاقدساکنانبهشهروندیاعطایبرایراهی

اصلیدالیلبهرسیدگیلزوم-مرزهاتقویتازحمایت
مبداکشورهایدرمهاجرت

 مهاجرت

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/01/29/president-obamas-four-part-plan-comprehensive-immigration-reform


 

7 
 

ت تجار یدر سازمان جهان یراتییتغ جادیدستور داد با ا کایآمر یتجار ندهینما خواهد شد. ترامپ همچنین بهآن خارج کرد از 

  1سازمان سوءاستفاده کنند. نیا یقانون یدر حال توسعه از مفرها یمانع از آن شود که کشورها

رساختیزساز عنوان کرده و در پی لغو آن است تا با منافع حاصل از آن در را مشکل 2017سال  اتیقانون اصالح مال دنیبا

. برآمده استهواداران سندرز در پی جذب  گرا،های چپبا متمایل شدن به سیاست نیاو همچنگذاری کند. سرمایه کایآمر یها

حداقل دستمزد  شیافزاو  یورشکستگ نیقوانح ، اصالدرآمدخانوارهای کم  یها براو دانشگاه یعموم یها الجکرایگان کردن 

داند و ترامپ را موجب تضعیف رهبری ایاالت متحده می« آمریکا اول»سیاست  دنیبا 2.هاستکارگران از جمله این سیاست

 یکردیو رو یکاهش موانع تجار یبرا دی، تعهد جدجهانی رقابت یضاحضور در ف یبرا آمریکاکار  یرویآموزش ن تیبر اهم

 یناعادالنه تجار یرفتارها یپاسخگو دیبا نیچبه اعتقاد بایدن،  3.کندیم دیتأک نیمذاکرات با چ یبرابا متحدان هماهنگ 

این نامزد  را تحت فشار قرار دهد.همچون چین  بد گرانیباز ائتالفدیپلماسی و  قیقانونگذار از طربه عنوان  کایآمرو  خود باشد

  4دمکرات درباره مذاکره مجدد توافق فرا پاسیفیک نیز وعده داده است.

 

 

 
 

 

 برداری از منابع انرژیتغییرات اقلیمی و بهره 

از  یوکرده است.  دیابراز ترددر این خصوص انسان  نقشسؤال برده و در مورد  ریز اقلیمی را راتییبارها تغ ترامپدونالد 

ملغی  ،انداجرا کرده شانینیشیکه پرا  یطیمح ستیدفاع و تالش کرده است مقررات ز یلیفس یهاسوخت دیگسترش تول

و تالش برای  زیست، طیکاهش بودجه سازمان حفاظت مح، پاک اوباما انرژیلغو برنامه  ،سینامه پاراز توافق خروج .نماید

  5از اقدامات ترامپ در این حوزه است.متحده  االتیا ت شدهمحافظ یهمه آبها و اراضحفاری نفت و گاز در 

                                                           
 23/5/1398ایرنا، تهدید ترامپ به خروج آمریکا از سازمان جهانی تجارت ، .1

2  .  https://www.investopedia.com/joe-biden-s-economic-plan-save-the-middle-class-4769869 

3  .  https://www.csis.org/analysis/what-former-vice-president-bidens-policy-trade 

4  .  https://www.politico.com/newsletters/morning-trade/2019/08/01/biden-says-he-would-renegotiate-tpp-464000 

5  .  https://www.scientificamerican.com/article/trump-rsquo-s-first-100-days-environmental-policy-and-public-lands/ 

ویکفراپاسیفتوافقازخروج-جهانیتجارتسیستمازانتقاد-مالیاتکاهشازحمایت
عمالا-چینباتجاریجنگ-جنوبیکرهنیزوکاناداومکزیکباتجاریتوافقاتاصالح
جهانیتجارتسازمانازخروجبهتهدید-اروپاازوارداتیکاالهایبرخیبرتعرفه

-تجاریمناسباتدرآمریکارهبریاهمیتبهتوجه-2017مالیاتیاصالحقانونلغوبرتاکید
بامذاکراتبرایمتحدانباهماهنگرویکردیوتجاریموانعکاهشبرایجدیدتعهد
پاسیفیکفراتوافقدربارهمجددمذاکره-چین

 اقتصاد و تجارت

https://www.investopedia.com/joe-biden-s-economic-plan-save-the-middle-class-4769869
https://www.csis.org/analysis/what-former-vice-president-bidens-policy-trade
https://www.scientificamerican.com/article/trump-rsquo-s-first-100-days-environmental-policy-and-public-lands/
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 یاگلخانه یازهاگ دیکاهش تول یبرا ایبرنامهداند، ی میتیامن دیتهد نیترانکار و بزرگ رقابلیغاقلیمی را  راتییتغکه  دنیبا

زغال سنگ ی مانند از منابع انرژ نیمچنه دنیبا 1منتشر کرده است.  هاساختریو ز یدر فناور یگذارهیو سرما 2050تا سال 

ر د یاصالحات اساس ،سیبازگشت به توافق پار .است یعموم یدر اراض دیجد یمخالف هرگونه حفار و کندیم یبانیپشت پاک

 یبرا یلیفس یهاسوخت ریزغال سنگ و سا بخشکارگران  آالیندگی، کمک بهکاهش  یو مسکن برا یحمل و نقل، کشاورز

با سوخت ذغال سنگ در خارج از  یهاروگاهین یو بودجه برا یکمک خارج ی، منع اعطایاقتصاد یهابخش ریانتقال به سا

سوخت ارانهیکاهش  یبرا ستیگسترش تالش گروه ب و کنندیسبز را اجرا م یهااستیکه س ییکشورها یبده هیکشور، تسو

  2.های بایدن استاز برنامه در سراسر جهان یلیفس یها

 
 مسائل نظامی و امنیتی 

نظامی با  دیاخه جدش ایجاد ، ویحاتیتسل دیجد یها، برنامهنظامی یهانهیهز شیافزاجمهوری خود، در دوره ریاست ترامپ

 داد، لغو کرد وخدمت آشکار در ارتش می اجازه یاوباما را که به افراد تراجنس در دستور کار قرار داد. او فرمانتمرکز بر فضا را 

رامپ ت .کاهش دهدرا  غرب آسیادر افغانستان و  ییکایآمر یروهایتعهدات ن ،گرانیو د نیقول داد ضمن تمرکز بر رقابت با چ

  شد.( خارج 1987) بردانیم یاهسته یهامنع موشک مانیپاز  هیبا استناد به تخلفات روسهمچنین ناتو را منقضی دانست و 

                                                           
1  .  https://joebiden.com/climate/ 

2  .  https://www.cfr.org/article/joe-biden 

لغو-فسیلیسوخت هایتولیدگسترشازحمایت-موضوعاصلبردنسؤالزیر
امهبرنلغو-پاریستوافق نامهازخروج-پیشینمحیطیزیستمقرراتبرخی
اریحفبرایتالش-زیستمحیطحفاظتسازمانبودجهکاهش-اوباماپاکانرژی

متحدهایاالتشدهمحافظتاراضیوآبهاهمهدرگازونفت

تولیداهشکبرنامه -امنیتیتهدیدبزرگترینوانکارغیرقابلاقلیمیتغییرات
اکپسنگزغالمانندانرژیمنابعازپشتیبانی-2050سالتاگلخانه ایگازهای

-پاریستوافقبهبازگشت-عمومیاراضیدرجدیدحفاریهرگونهمخالف-
خشبکارگرانبهکمک-آالیندگیکاهشبرایکشاورزیوصنعتدراصالحات

-ادیاقتصبخش هایسایربهانتقالبرایفسیلیسوخت هایسایروسنگزغال
 کننداجراراسبزسیاست هایکهکشورهاییبدهیتسویه

 اقلیمی و بهره برداری از منابع انرژیتغییرات 

https://joebiden.com/climate/
https://www.cfr.org/article/joe-biden
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غولکند یاستدالل م گیرد ونادیده میمتحده را االتیدر انتخابات ا هیها در مورد مداخله روسیغالباً نگرانجمهور آمریکا رئیس

  1هستند.متحده  االتیانتخابات ا یبراتر بزرگ یدیبوک تهدسیو ف مانند گوگل یول کونیلیس یها

 تیمحدودنیز  و نیبدون سرنش یماهای، گسترش استفاده از حمالت هواپیاز نظارت داخل یبیترکبرای مقابله با تروریسم، ترامپ 

امکان جمعاست که  یمل تیآژانس امن زیبرانگنظارت بحث یهابرنامه یحام یوداند. را موثر میپناهندگان  رشیمهاجرت و پذ

تلفات  یگزارش علن درباره را اوباما فرمان ترامپ،  2019سال  در 2کند.یها را فراهم مییکایآمر یهاداده اجازهبدون  یآور

، هی، سوری، سومالی، کره شمالیبی، لرانیسفر از هفت کشور ا تیمحدود ییاجرافرمان  کرد. لغوپهپادها  حمالت در انیرنظامیغ

دان حفظ زناز  رامپ همچنینصادر شد. ت ،ستندیبرخوردار ن یکاف تیاز امن این کشورها کههم با این توجیه  منیونزوئال و 

 نیتأم یبرا «که الزم باشد یهر کار» حمایت کرده و گفته است ییسخت بازجو یهاگسترده و روش هایشکنجهگوانتانامو، 

  3.«کامالً مؤثر است»انجام خواهد داد و شکنجه  تیامن

هم  ،در سراسر جهان ییایمیش یهااستفاده از سالح ای یکشبه نسل ینظام واکنش یمتحده برااالتیا معتقد است دنیبا

 رژیانتقال اناز اختالل در  یریجلوگ یبراکارگیری نیروی نظامی هباز  نیهمچن ی. ویتیدارد و هم منافع امن یاخالق فهیوظ

داده است به ، وعده کرده تیحما عراق و افغانستاندر  کایآمر یاز مداخالت نظاماین نامزد دمکرات که  کند.یم تیحما

 مانیپ حمایت از 4پایان دهد. میرژ رییتغ یبرا کایاستفاده از سربازان آمرغرب آسیا و در افغانستان و « یابد یهاجنگ»

 های جو بایدن اعالم شده است. از دیگر طرح 5کنگره دییاستفاده از زور بدون تأمخالفت با  ،)ناتو( یشمال کیآتالنت

او ضمن کشور است.  یمتحده، انتخابات و دموکراس االتیا یمل تیامن یبرا یاندهیچالش فزا یبریسا داتیتهد دیگویم دنیبا

ی نشست جهانبرگزاری  ،متحدهاالتیا ینظارت ستمیاز نقاط ضعف س یبرداردر بهره هیو روس نیچ ییتوانا ابراز نگرانی درباره

های را از جمله برنامه 6ها،منافع کاربران و نه دولت جهت پایبندی به حفظ یآورفن یهافشار قرار دادن شرکت تحتبرای 

 یهامبارزه با شبکهبر  7«پالس سمیضد ترور»ی استراتژبا ارائه  دنیباصورت ریاست جمهوری اعالم کرده است.  خود در

 بزرگ یروهایاستقرار ن یبه جا ییمتحده و حمالت هوا االتیا ژهیو یروهایبا استفاده از ن یخارج یدر کشورها یستیترور

در  یشبه نظام یهاگروه ریها و سایمبارزه با جهاد دردولت اوباما  استیس یادآور سمیضد ترور یاستراتژ نیا کند.یم دیتأک

 االتیا نیبدون سرنش یماهایکه حمالت هواپ ییجا است؛ یمنو  قایسراسر جهان از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، شاخ آفر

 کند.نیز حمایت می گوانتانامو زندانبستن  ،قانون نظارت بر اطالعات یبه روزرسانبایدن از  .افتی شیمتحده به سرعت افزا

 

 

 

 

                                                           
 6/4/1398، کنمیم تیشکا سبوکیترامپ: از گوگل و ف. ایسنا،  1

2  .  https://www.nytimes.com/2019/08/15/us/politics/trump-nsa-call-records-program.html 

3  .  https://edition.cnn.com/2017/01/26/politics/donald-trump-torture-waterboarding/index.html 

4  .  https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/joe-biden-foreign-policy.html 

5  .  https://www.buzzfeednews.com/article/andrewkaczynski/obama-and-biden-have-said-military-action-without-

congressio#.qhWjq06RJ3 

6  .  https://joebiden.com/AmericanLeadership/ 

7  .  https://www.thedailybeast.com/how-bidens-win-on-afghanistan-policy-has-shaped-obamas-arab-approach 

https://www.nytimes.com/2019/08/15/us/politics/trump-nsa-call-records-program.html
https://edition.cnn.com/2017/01/26/politics/donald-trump-torture-waterboarding/index.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/joe-biden-foreign-policy.html
https://www.buzzfeednews.com/article/andrewkaczynski/obama-and-biden-have-said-military-action-without-congressio#.qhWjq06RJ3
https://www.buzzfeednews.com/article/andrewkaczynski/obama-and-biden-have-said-military-action-without-congressio#.qhWjq06RJ3
https://joebiden.com/AmericanLeadership/
https://www.thedailybeast.com/how-bidens-win-on-afghanistan-policy-has-shaped-obamas-arab-approach
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 بندیجمع 

ایاالت  2020خواه، و جو بایدن رقیب دمکرات وی در انتخابات نوامبر جمهور جمهوریمقایسه آرا و  نظرات دونالد ترامپ رئیس

منابع  برداری ازمتحده در شش موضوع: تبعیض نژادی، شیوع ویروس کرونا، مهاجرت، اقتصاد و تجارت، تغییرات اقلیمی و بهره

هر دو سابقه تعصب نژادی دارند، اما معاونت بایدن در دوره اوباما برگ . 1دهد: تی نشان میانرژی و نیز مسائل نظامی و امنی

کنند، اما برخالف ترامپ، بایدن هر دو چین را در موضوع شیوع ویروس کرونا مذمت می. 2 برنده وی در این زمینه است.

گاه تنگ نظرانه ترامپ به مهاجران و پناهجویان با نگاه بایدن ن. 3المللی را برای مقابله با این ویروس ارجح می داند. همکاری بین

ر گرایی در عرصه تجاری مغایالمللترامپ با نگاه بایدن در خصوص کاهش مالیات و بین« آمریکا اول»سیاست . 4متفاوت است. 

برداری محیطی در بهرهزیست گیرد و خواهان رعایت استانداردهایبر خالف ترامپ، بایدن تغییرات اقلیمی را جدی می. 5است. 

دانند، اما بایدن بر نقش متحدان هر دو نامزد تقویت نیروی نظامی و رقابت با چین را مهم می. 6 از منابع سوخت فسیلی است.

 کند، اما بایدن شروطی برای آن تعیین کرده است.ترامپ مداخله نظامی را رد می. 7آمریکا در مقابله با تهدیدات تاکید دارد. 

 گیرد. های ترامپ و بایدن تا چه اندازه با خواست عمومی مطابقت دارد، در شماره بعد مورد توجه قرار میاینکه دیدگاه

 

مرکزتبانظامیجدیدشاخهایجاد-تسلیحاتیجدیدبرنامه های-نظامیهزینه هایافزایش
دریآمریکاینیروهایتعهداتکاهش-کشورهادیگروچینبارقابتبرتمرکز-فضابر

فتنگرنادیده-میان بردهسته ایموشک هایمنعپیمانازخروج-آسیاغربوافغانستان
وگوگلخواندنتهدید-ایاالت متحدهانتخاباتدرروسیهمداخلهدربارههانگرانی

-حمالتازاستفادهداخلی،نظارتازحمایت-متحدهایاالتانتخاباتبرایفیس بوک
زندانحفظ-پناهندگانپذیرشومهاجرتمحدودیتوسرنشینبدونهواپیماهای

بازجوییسختروش هایوشکنجه ازحمایت-گوانتانامو

وهانجسراسردرشیمیاییسالح هایازاستفادهیانسل کشیبهنظامیواکنشازحمایت
عدم-آسیاغربوافغانستاندر«ابدیهایجنگ»بهدادنپایان-انرژیانتقالدراختالل

-(ناتو)شمالیآتالنتیکپیمانازحمایت-رژیمتغییربرایآمریکاسربازانازاستفاده
نظارتیسیستمضعفنقاطازبهره برداریدرروسیهوچینتواناییدربارهنگرانی

فن آوریشرکت هایدادنقرارفشارتحتبرایجهانینشستبرگزاری-ایاالت متحده
ابمبارزه؛«پالستروریسمضد»استراتژی-کاربرانمنافعحفظبهپایبندیجهت

به-هواییحمالتوویژهنیروهایازاستفادهباخارجیکشورهایدرتروریستیشبکه های
گوانتاناموزندانبستن-اطالعاتبرنظارتقانونروزرسانی

 مسائل نظامی و امنیتی


