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 تعاليبسمه 

 مقدمه 

ست جمهوری انتخابات  شوری از جملهریا سوب می آمریکا، در هر ک شور مح مهمترین شود. مهمترین رخدادهای آن ک

حرمان کاخ ستتد د ااشتتا و بدون روتوش آمریکا را از زبان مقامات و مَ ویژگی انتخابات آمریکا این استتت که رهرو وای ی

 کند.می

صد رندان پ دا می شاگری در حالی اهم ت  ری گ های گزاف و با بهرودان م دولت آمریکا به مدد هزینهکند که میاین اا

ن رهرو را به جای وای  ت به جادوی ستت نما رهرو جباب و حتی آرمانی از خود ترستت م و آابزارهای مختلف به ویژو  از

سال دهد. خورد جهان می شته انتخابات آمریکا در  شاگری 2016اتداق بزرگی که در دور گب ش ن ااتاد هم ن اا های آت

بود که اوال نقاب از رهرو بزک کردو و آرمانی نظام س اسی آمریکا برداشت. ثان ا نامزدهای انتخاباتی را بدون ظاهر سازی 

شدوبرای مردم این  شناخته  سی و کمتر  س ا شاید هم ن امر در پ روزی رهرو غ ر  ساند.  شنا شور  سم دوک  الدنای به ا

سی ایدا کرد. سا شاگری ترامپ نقش ا ساس اا شددهندوهای تکانهای نامزدهای مختلف انتخاباتی وای  تبر ا شا   .ای اا

ستی داعش های بیگباری و حمایتمثل پایه شیکه در دریغ از گروو تروری شریت کم وح گری و جنایت در طول تاریخ ب

نهادهای امن تی آمریکا با نظر مستتاعد ها همگان اهم دند که این گروو تروریستتتی نه تنها در این ااشتتاگری نظ ر استتت.

یگری از در بخش د گباری و تشک ل شدو است.خارجه اسبق آمریکا )ه الری کل نتون( پایه بلکه با دستور مستق م وزیر

ادپرستانه و غ ر انسانی بلکه غ ر اخالیی ترامپ همچن ن نوع نگاو وی به نژاد س او و الت ن ژهای نها، اندیشهااشاگریاین 

؛ به خوبی نقاب از رهرو هاها و بهتر است بگوی م ااشاگریبه هر روی این مناظرو تبارهای مهاجر و حتی زنان بر مال شد.

  ند.ک سهم بسزایی ایداتواند در شناخت وای ی آن دولت جنایتکار ه هم ن امر میغ روای ی و بزک کردو آمریکا برداشت ک

شاگری ست که اا شدو واکنشگدتنی ا شی از آنهای زیادی در پیهای یاد شت که بخ شاگریدا ستناد به اا های ها با ا

 تاک د داشت. افول آمریکابر یادشدو 

، نامزدهای ( 99آبان  13در ستتوم نوامبر ) 2020ها یرار استتت پ ش از برگزاری انتخابات اعالمی در رستتانه طبق برنامه

سی دی قه بامداد انتخاباتی آمریکا رهار مناظرو برگزار کنند که شنبه  ساعت رهار و   به ویت تهران 99مهر  9روز رهار

 .رهار مناظرو برگزار شداز این مناظرو اول ن

آمریکا و برگزاری مناظرات ب ن دو نامزد مطرح از حزب جمهوری خواو  2020ت انتخابات تالش بر این است که به مناسب

شمارو به اظهارات نامبردگان پ ش  شود. این  سبی ارائه  و دموکرات، دونالد ترامپ و جو بایدن پوشش خبری تحل لی منا

 از برگزاری اول ن مناظرو اختصاص دارد. 
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 الف( اظهارات انتخاباتی رقبا

 هادموکرات( مختصری از اظهارات انتخاباتی 1

 محور القایی تقسیم بندی یتبلیغاتبهانه  شخص

سخنرانی در جمع  بایدن جو

 هواداران

مقرون  یخدمات درمانتالش ترامپ برای ابطال یانون  داخلی / اجتماعی

 کشور یعال وانیدطریق از  )اوباماکر( به صراه

 خوداطم نان از سالمت  داخلی / س اسی توی تر بایدن جو

در جمع هواداران  هریس کامال

 بایدن

 برخورداری مردم آمریکا از یدرت وای ی داخلی / س اسی

در جمع هواداران  هریس کامال

 بایدن

 طرح ب متته ارزان ی متتتتالش ترامتتپ برای حتتبف  داخلی / اجتماعی

 دیوان عالی کشوراز طریق  کر(اوباما)

هواداران در جمع  هریس کامال

 بایدن

نتخابات به ستترکوب امشتتروب بودن پ روزی ترامپ در  داخلی / س اسی

 رای دهندگان

در جمع هواداران  هریس کامال

 بایدن

 ات ک در جام ه آمریکانژادپرستی س ستموجود  داخلی / اجتماعی

در جمع هواداران  هریس کامال

 بایدن

ستآلودگی نهادهای یدرت آمریکا به  داخلی / س اسی های م  وب س ا

 ترامپ

 

 نخواهاصری از اظهارات انتخاباتی جمهوری( مخت2

 محور القایی تقسیم بندی بهانه تبلیغاتی شخص

 ادعای ترامپ مبنی بر مهار ویروس کرونا داخلی / اجتماعی کاخ سد د ترامپ

 ها در انتخاباتنگرانی احتمالی از تقلب دموکرات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ

هادهای دولتی از دموکرات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ یت برخی ن ها در برابر حما

 ترامپ

هتتا برای ستتترپوش گتتباشتتتتن بر تالش دموکرات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ

 های این حزبوای  ت

باهی پ روزی دموکرات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ با ت بات مستتتاوی  خا ها در انت

 آمریکاجام ه 

 یط ی بودن پ روزی ترامپ در انتخابات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ

 خواهان از اتحاد و انسجامبرخورداری جمهوری داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ

 خواهانها از جمهوریجاسوسی انتخاباتی دموکرات داخلی / س اسی کاخ سد د ترامپ
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 بایدن به مواد مخدراعت اد  داخلی / س اسی توی تر ترامپ

 هاها برای مسلط شدن کمون ستتالش دموکرات داخلی / س اسی ا لوان پنس ترامپ

 های کث فآلودو بودن بایدن به پول ب ن الملی / س اسی ا لوان پنس ترامپ

 های بایدنتباهی جام ه آمریکا در اثر س است داخلی / س اسی ا لوان پنس ترامپ

 

      ب( محورهای القایی
 

 . سیاسی داخلی1

 
 

خودکامگی ترامپ

برخورداری مردم آمریکا از قدرت واقعی

مشروط بودن پیروزی ترامپ در انتخابات به سرکوب رای دهندگان

های معیوب ترامپ  آلودگی نهادهای قدرت آمریکا به سیاست

ها در انتخابات  نگرانی احتمالی از تقلب دموکرات

ها در برابر ترامپحمایت برخی نهادهای دولتی از دموکرات

های این حزبها برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتتالش دموکرات

ها در انتخابات مساوی با تباهی جامعه آمریکاپیروزی دموکرات

قطعی بودن پیروزی ترامپ در انتخابات   

برخورداری جمهوری خواهان از اتحاد و انسجام

ها از جمهوری خواهانجاسوسی انتخاباتی دموکرات

اعتیاد بایدن به مواد مخدر

ها برای مسلط شدن کمونیست هاتالش دموکرات

های بایدنتباهی جامعه آمریکا در اثر سیاست

اطمینان بایدن از سالمت خود 
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 داخلی اجتماعی.2

 
 ی لبین المل. سیاسی 3

 

 

 

 

 

 ج( اظهارات انتخاباتی به زبان آمار

 
 

 

 

 

 

از طریق دیوان ( اوباماکر)تالش ترامپ برای حذف طرح بیمه ارزان قیمت 
عالی کشور

وجود نژادپرستی سیستماتیک در جامعه آمریکا

از ( اوباماکر)تالش ترامپ برای ابطال قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه 
طریق دیوان عالی کشور

ادعای ترامپ مبنی بر مهار ویروس کرونا

سیاسی داخلی
75%

سیاسی اجتماعی
20%

بین الملل
5%

 خارجی های کثیفآلوده بودن بایدن به پول
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 جمع بندی  

سازی نظام سی حاکم بر آمریکا به مدد ظاهر  ستدادو از ابزار مختلف همچون هال وود س ا سته برای خود های زیاد و ا توان

تا بتواند خود را به عنوان یدرت شمارو یک به خورد جهان بدهد. ولی وای  ت  اریب بلکه آرمانی ترس م کندای عوامرهرو

های به شتتدت های انتشتتار یااته از م زان راتارهای نژادپرستتتانه ، جرائم و بزهکاریر زی دیگری استتت. آمار و گزارش

.. رهرو وای ی .ها و خانمانبرند و ت داد اقرا و بیمملو از زندانی که در بدترین شتترایط بستتر میهای اندبار ، زنخشتتونت

ست که از دید همگان مخدی نگه ست. این وای  تآمریکا شدو ا شته  سف و حتی برای دا شهروندان آمریکایی تا ها برای 

ر از ن ش و کنایه و ب ضا سادو اما پگدتمان برخی سرخوردگی به ارمغان آوردو است. در سایه این سرخوردگی است که 

سایر گدتمان شارو کن م که این گدتمان بی نزاکت ترامپ از  ست به این وای  ت هم ا ست. بد ن  سبقت ربودو ا ها گوی 

شدن نقاب از رهرو آمریکا  شته  شاگری و بردا ستترامپی عالوو بر اینکه موجب اا ست براین ادعا  ا خود دل ل محکمی ا

 .در حال ااول است که آمریکا

شدو پ ش از انتخابات  سخنان رد و بدل  شاهدو اظهارات و  شاخص دو حزب دموکرات و با م ب ن ترامپ و بایدن و ااراد 

رستت م که ب شتتترین تاک د نامزدهای انتخاباتی بر روی مستتائل داخلی و در درجه به این نت جه میخواو آمریکا جمهوری

دو اشارو شبس ار کم تاکنون در اظهارات سخنرانان اجتماعی است. مسائل ب ن المللی اول مسائل س اسی و در وهله دوم 

به نظر میاستتتت.  ته  خارستتتد یکی از شتتتگردالب مپ برای پ رهای انت              ی در این دور؛ هراس ااکنی در دل زوباتی ترا

ها را حتی از مستتلط شتتدو و آزادیها بدین نحو که مدعی استتت اگر ری ب پ روز شتتود کمون ستتت .رای دهندگان استتت

صادی ها گراته و جام ه را تباو خواهند کردمبهبی ساوی با حبف امت ازات ایت  -. در مقابل بایدن ن ز پ روزی ترامپ را م

 اعالم کردو است.جام ه آمریکا و ن ازمند  متوسطاجتماعی و در نت جه اقر ب شتر طبقه 

 ضمیمه 

یصد دارد بر اساس این طرح، یکصد و پنجاو م ل ون تست سریع کرونا در سراسر آمریکا انجام شود.  :ترامپ اعالم کرد -

شود. البته این خبر تازگی ندارد و ترامپ یک ترامپ اعالم کردو است این راهبرد تا ب ست و رهار ساعت آیندو نهایی می

   ماو پ ش ن ز این سخن را مطرح کردو بود.

 1399/07/08   خبرگزاری صدا و س ما                                                                                              

 )داخلی / اجتماعی( ادعای ترامپ مبنی بر مهار ویروس کرونا محور:

 اظهارات کامالهریس معاون جو بایدن : 
نگه دارید و هم هنوز صدای کسانی را که با آنها مخالف هست د توان د اصول خود را محکم او نشان داد شما هم می/ 1

ی او حزب او عالیه)ترامپ(رسد این رئ س جمهور بشنوید. این درسی است که باید در گوش ما صدا کند ، اما به نظر می

 اند کههای یاضی گ نسبورگ ندارند. در حال حاضر رئ س جمهور و حزب او تصم م گراتهبه شن دن ه چ یک از درس

آرزوی نهایی یاضی گ نسبورگ را نادیدو بگ رند و نامزدی را برای جایگزینی وی تا پس از انتخاب رئ س جمهور ب دی 

 . متویف کنند ، آرزویی که مردم آمریکا همه به دنبال تحقق آن هستند. نگاو کن د ، این پ چ دو ن ست 

                                        محور: خودکامگی ترامپ )داخلی / س اسی(              

 1399/07/08   خبرگزاری صدا و س ما                                                                                               

 

د. آنها ممکن اما رئ س جمهور ترامپ و حزبش در شرف یادگ ری درس جدیدی هستن/ کامالهریس م اون جو بایدن : 2

است اکر کنند که تنها آنها هستند که در این کشور یدرت دارند ، اما رن ن ن ست. مردم آمریکا کسانی هستند که یدرت 
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توان د احساس خود را دربارو روند نامزدی دیوان عالی کشور اعالم دارند ، شما ,مردم آمریکا یدرت دارید و خ لی زود می

ئ س جمهور و حزب او آرزوی نهایی یاضی گ نسبورگ را نادیدو می گ رند ، عزم آنها برای کن د. از آن بدتر ، گرره ر

 .ت   ن یاضی است که آخرین ارزوی زندگی او را باطل کند

                                                    )داخلی / س اسی( برخورداری مردم آمریکا از یدرت وای یمحور: 

 1399/07/08   ما صدا و س یخبرگزار                                                                                               

ب ای د صریح باش م ، دیوان عالی کشور از سه طریق ح اتی بر زندگی ما تأث ر می گبارد. / کامالهریس م اون جو بایدن : 3

مپ و حزب وی به صراحت اعالم کردند که یک یاضی را انتخاب خواهند کرد که از شر یانون نخست رئ س جمهور ترا

ای را بررسی می کند طرح ب مه ارزان ی مت اوباما خالص شوند. و در وایع اقط رند روز پس از انتخابات ، دادگاو پروندو

م ل ون  20تصم می است که می تواند برای  تواند یانون مرایبت مقرون به صراه را به طور کامل لغو کند. اینکه می

 آمریکایی مرایبت های بهداشتی را از ب ن ببرد. 

                                                   )داخلی / اجتماعی( دیوان عالی کشور از طریق  کر(اوباما) طرح ب مه ارزان ی متتالش ترامپ برای حبف محور: 

 1399/07/08   ما صدا و س یبرگزار                                                                                                  

 

پس از رأی دادن مردم الوریدا برای اعطای حق رأی به شهروندان زندانی سابق مقامات کامالهریس م اون جو بایدن :  /4

انونی را تصویب کردند تا استدادو از این حق در انتخابات آیندو را برای آن شهروندان دشوارتر سازد و جمهوریخواو اخ راً ی

های یضات منصوب شدو توسط دونالد ترامپ ، توسط دادگاو تجدیدنظر مدار یازدهم است. اما این ایدام به دل ل ا ال ت

تواند برندو شود. دونالد ترامپ ض  ف است مردم رأی دهند نمیداند که اگر ب ن د که این مسئله در اینجا است ، او میمی

  .، بنابراین در تالش است تا با سرکوب رأی دادن ااراد در مس ر مانع تراشی کند

                                                    )داخلی / س اسی( پ روزی ترامپ در انتخابات مشروب به سرکوب رای دهندگان است  محور:

   ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                 

1399/07/08 
مرایبت از خانوادو در خطر است و ما شاهد نژادپرستی س ستمی هست م و این ن ز ما را / کامالهریس م اون جو بایدن : 5

تواند توانایی شما را برای دریاات حقوق و دستمزد دهد. به عنوان مثال ، تصم مات دادگاو مییرار میدر م رض خطر 

زندگی ، دریاات دستمزد برابر برای کار برابر یا م امله جم ی برای حقوق خود در کار ت   ن کند. با رای گ ری اضاای در 

ن نی که هوای ما را تم ز و آب و غبا و آب ما را ایمن نگه دارد دادگاو ، دونالد ترامپ و حزب او حمله خود را عل ه یوا

 کنند. کند و به هر یانونی که تغ  رات آب و هوایی را هدف یرار می دهد ، حمله میتشدید می

                                                    )داخلی / اجتماعی( ات ک در جام ه آمریکانژادپرستی س ستموجود محور: 

 1399/07/08   ما صدا و س یخبرگزار                                                                                              

 

ده م آلودگی رئ س جمهور ترامپ به ریاست جمهوری و کنگرو که س است ما اجازو نمی/ کامالهریس م اون جو بایدن : 6

 ما را الج کردو و آمریکایی ها را در برابر یکدیگر یرار دادو است ، به دادگاو عالی ایاالت متحدو منتقل کند. 

                                                  )داخلی / س اسی( های م  وب ترامپ آلودگی نهادهای یدرت آمریکا به س استمحور:  

   ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                 

1399/07/08 
 :دیدر کاخ سف ینشست خبرمشروح سخنان ترامپ در 

که  میمشکل بزرگ دار کیالبته که دوستانه خواهد بود، اما ما ترامپ: « انتقال یدرت، دوستانه خواهد بود؟ ایآ» / سئوال1

ها به دهد. ما به شدت نگران حمله دموکراتیکه هر روز رخ م یرا یمشکل مربوب به برگه ها م؛ هر روز شاهدش هست
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رات نام تبر اعالم ماو ژوئن حزب دموک یدر انتخابات مقدمات یتپس یدرصد آرا 25 ن، . در بروکلم انتخابات هست یدرست

 گرد تحت پ یدرصد آراء باطل شد و هم اکنون رهار ندر به خاطر تقلب انتخابات 20 ،یوجرس ن ژویشد. در انتخابات و

 هستند. ییانون

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                      

 ها در انتخابات  )داخلی / س اسی(                                                     محور : نگرانی احتمالی از تقلب دموکرات

 

. د ده یرا د توان یعکس دار داشته باشد، م ییاما کارت شناسا د،یهم برو یمغازو خواروبار اروش کیاگر به ترامپ:  /2

 ییبه رسوا تانیمهم  است که در گزارش ها یل کنم خ یاست. اکر م انیدر جر یادیز یزها مهم است. پس ر یل خ نیا

بارو  نیدر ا یادیز ار بس یکشورمان است. گزارش ها خیها در تار ییرسوا نیاز بزرگتر یکی نیرون ا د،یبپرداز یآ یاف ب

تان  ت ( محبوبد کار را بکن نیاکنم )اگر  یبارو کنند. اکر م نیبزرگ شروع به انتشار گزارش در ا یهست. اگر رسانه ها

 یدربارو اش صحبت نم یکه شما حت یاخبار ج ل نیکنم. رون مردم از ا یاکر م نطوریوای ًا ا د، سر به الک خواهد کش

 ییز رسواتر ابزرگ ار بس ییرسوا نیکشورمان است. ا خیدر تار یاس س ییرسوا نیبزرگتر نیبه ستوو آمدو اند. ا د، کن

 ار که ممکن است از )پرداختن به آن( اجتناب کنند، اما اجتناب از آن بس ییکنند تا جا یتالش م هااست. آن ت واترگ

   دشوار است.

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                      

 )داخلی / س اسی( ها در برابر ترامپمحور : حمایت برخی نهادهای دولتی از دموکرات

 

ائل را از مس یکنند تا اذهان عمومیو دموکرات ها سخت تقال م دنیبا: د در کاخ سد یخبر یترامپ در کندرانس دونالد/ 1

حزب  نیها کنترل زمام است و احتماال کمون انیگراها، ااراب ست ال سوس نکهیحزب منحرف کنند: ا نیحاکم بر ا یوای 

 صرف باشد.  سم ال مسئله اراتر از سوس نیکنم ا یرا به دست گراته اند. اکر م

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                     

 های این حزب )داخلی / س اسی(ها برای سرپوش گباشتن بر وای  تتالش دموکراتمحور: 

 

 یم را یالع وانیرا به د یشوند، یضات روز اگر دموکراتها در انتخابات پ: د در کاخ سد یخبر یترامپ در کندرانس دونالد/ 2

 االتیها را نقش بر آب خواهند کرد و ا ییکایآمر یایکه رو یرا تباو خواهند کرد. یضات کایمردم آمر یخواهند کرد که زندگ

 ف شما توی یخواهد رات و سالح ها ن حمل اسلحه به طور کامل از ب ی. حق شما براردرا نابود خواهند ک کایمتحدو آمر

 یو درمان یو خدمات بهداشت نند ر یرا بر م کایآمر یخواهد رات. آنها مرزها ن شما از ب یمبهب یخواهند شد، آزاد

  یرار خواهند داد.  یریانون مهاجران غ ار را در اخت کایآمر یدولت

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                     

 خلی / س اسی()دا ها در انتخابات مساوی با تباهی جام ه آمریکامحور: پ روزی دموکرات

 

( صورت 2020 یجمهور استیبه نام انتقال یدرت )ب د از انتخابات ر یز ر "سخنان، گدت: ن در ادامه هم ترامپ/ 3

   "انتقال یدرت م نا نخواهد داشت. گرید میشو روز اگر ما پ راینخواهد گرات ز

  07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                     

 محور: یط ی بودن پ روزی ترامپ در انتخابات   )داخلی / س اسی(                                                      

به مسئوالن و طرفداران خطاب  کایآمر 2020 یجمهور استینامزد حزب دموکرات در انتخابات ر دنیبا جو یسخنان

 حزب  نیا
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ه مقرون به صرا یلغو و ابطال یانون خدمات درمان یاست که آنها ارصت را برا نیدارد ا ت که اهم یامسئله":دنیبا جو/ 1

 کیجهان در  یبحران بهداشت نیتر م ا در بحبوحه وخکنم ، میاالن که من با شما صحبت م ن . همنند ب یمغتنم م

کنم، دولت ترامپ در حال درخواست از  یاالن که من دارم با شما صحبت م ن حال، هم نیبا ا م؛ییرن گبشته یرار دار

 یخشکه من ب یعال وانیدولت به د ییانون را به طور کامل ابطال کند. بر اساس متن ارسال نیکشور است تا ا یعال وانید

                                                                        ".«ابطال شود دیکنم: کل یانون اوباماکر بایابطال شود. تکرار م دیکل یانون اوباماکر با»کنم یاز آن را نقل یول م

  07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار

)داخلی / کشور یعال وانیدطریق از  )اوباماکر(مقرون به صراه یخدمات درمانمحور: تالش ترامپ برای ابطال یانون 

 اجتماعی(

 دیدر کاخ سف ینشست خبرسخنان ترامپ در 

 با طرح دیحزب شا نیکنم ایمتحد باشد. من اکر م نقدریتا ا خواویام حزب جمهوردویدونالد ترامپ: من تا به حال ند/ 1

  بازها بازگشته است ن هم ه بازها متحدتر هم شدو باشد و ورق هم البته عل ضاحِ است

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                      

 س اسی( )داخلی / محور: برخورداری جمهوریخواهان از اتحاد و انسجام

 

 د ها نگاو کن ل میها و اامک اتداق ااتادو است و به همه پ یو وزارت دادگستر یا یاگر االن به آنچه در اف ب ترامپ:

و  ندیدانند. با یرا م نیکردند. همه ا یما جاسوس یانتخابات شی. آنها از پوم گدت یما کامال درست م دیشویمتوجه م

 یر سد جیهر نیکاتر میبگو دی.من بادکنن ان مسئله را ب نیخواهند ایمغرض نم یدانند. رسانه ها یرا م نیاوباما و همه ا

و  است یبزرگ ییرسوا نیمسئله تشکر کنم اما ا نیخواهم بابت ایاس کار خود را اوق ال ادو انجام دادو است و من م یب

 یکم یکشور ما است و ت داد خیدر تار یاس س ییارسو نیبزرگتر نیاست. ا دویآن را ند ر کس نظ چ است که ه ییرسوا

کردند و  یما جاسوس یانتخابات شیما بود. آنها از پو خیدر تار دیشا یاس س ییرسوا نیبزرگ تر نینوشتند. ا نه زم نیدر ا

 کودتا تالش کردند که خوب جواب نداد.  کیانجام  یسپس برا

                                                                                                                                                       

 07/07/99 ما صدا و س یخبرگزار

 )داخلی / س اسی( ها از جمهوریخواهانمحور: جاسوسی انتخاباتی دموکرات

 توییتر

و ما یجمهور استینامزد حزب دموکرات در انتخابات ر دنیجو با اعالم کرد: یاور یدر خبر وز ن یاس و یتر توئ بحسا

 داد. یجواب مند یمناظرات انتخابات یزا، یبل از برگزار رو مصرف مواد ن شیآزما یبه درخواست ترامپ برا کاینوامبر آمر

 داخلی()س اسی باید محور: اطم نان از تاک د بر سالمت 

 06/07/99 ما صدا و س یخبرگزار

 توییتر

اظرو پس از من ایکنم که یبل  یرا به شدت مطالبه م نینوشت ا یتر توئ یام در پ کایجمهور آمر س ترامپ رئ دونالد

د موااقت خواهم کر  تاً  ( مواد مخدر گراته شود. طبشیخواب آلود، تست )آزما دنیشامگاو سه شنبه، از جو با یانتخابات

 یکل ببه ش م،یبگو میها، اگر بخواهم با لحن مال( در مناظرودنیاو )با دگراته شود. عملکر یشیآزما ن رن ز که از خودم ن

                                                                            کند؟؟ جادیا یطور نا همخوان نی{ اقط مواد مخدر ممکن است اایناهمسان بودو است. }آ یسابقه ا

 06/07/99 ما صدا و س یخبرگزار

 )داخلی / س اسی( اعت اد بایدن به مواد مخدر محور:
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 (:ایلوانیپنس) سخنرانی در جمع هوادارانش در  کایآمر یجمهور سیدونالد ترامپ، رئ یانتخابات یسخنران مشروح

 ویازسندرز و الکساندر اوک یبرن دست آنها. که مان دست کنم به مانینگاو م ها()دموکراتبه برنامه آنها یویت/ ترامپ: 1

دتر از ب یز ما با ر ست ن سم ال سوس گرید نیا د، کن یها مباکرو م ست با کمون یویت یکورتز است. در حالت عاد

ت راست آنها را به سم دیشما با د هست برورو سم ال شما با سوس یاست. ویت سم کمون نی. ام روبرو هست سم ال سوس

برنامه وحشتناک است. آن را  نیکند. ا یم تیآنها را به سمت رپ هدا شتر آورند که ب یم یو آنها برنامه ا د کن تیهدا

از  یار بس یرت است. ررا که ما از سوکه آنها با ما بر سر ان توااق دارند تجا یز احمق. تنها ر یبرن د، بدان یبرنامه برن

 دادم.  انیاز آن پا یادی. من به بخش زم گراتیکشورها مورد رپاول یرار م

 06/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                      

 ها برای مسلط شدن کمون ستها  )داخلی / س اسی(                                محور : تالش دموکرات

 

سر بود. پ یج ل ضاح که رقدر آن است د ن ب یکردم. اکنون شما م یج ل ضاح را صرف است یادیزمان ز من/ ترامپ : 2

مپ ارتباب دارد. ترا ه پ با روسدالر از همسر شهردار مسکو گرات و سپس آنها گدتند که ترام ون ل م م سه و ن دنیبا

به  دیره بود. شا یپول برا نیهمسر شهردار مسکو گرات. ا ازدالر  ون ل م م ارد سه و ن نیهرگز با آنها م امله نکرد اما ا

از  یرشت ااش شد که او پول ب روزید تیندارد. و در نها یاتجربه ن . اما او رنیانرژ نه در زم یتجربه اوق ال ادو و ل دل

هزار دالر در  180گرات. اکنون روشن شدو است که  ن از ر یادیباور است اما او پول ز ریابل غ نیگراته است. ا ن ر

 گرات. نیدالر از اوکرا ون ل م 3م ادل  یپرداخت ش ماو بودو است. و او پ

 06/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                     

 های کث ف)ب ن الملی / س اسی(آلودو بودن بایدن به پول محور:

 

 نه زم نیشما خواهد شد. آنها در ا یاجتماع ن نظام تام یموجب ورشکستگ یبا بخشش سراسر دنیبا برنامه/ترامپ: 3

 یکار ن شناسم رن یکه من م یوان ح چ ه د، تصور کن د توان یم. ندیگو یدهند. آنها دروغ م یاطالعات نادرست م

را  نیهم ا ش آنها رهار سال پ ،یاجتماع ن مروند. تا یم ش کنند و براساس آن پ یدروغ سرهم م کیکند. آنها  ینم

 ن شما را نابود خواهد کرد. نه آنها رن یاجتماع ن او )ترامپ( نظام تام ندیگوی. آنها مندیگو یدوبارو م ز گدتند و اکنون ن

 .       خواهند کرد رون آنها کشور شما را نابود خواهند کرد

 06/07/99 ما صدا و س یخبرگزار                                                                                                      

 )داخلی / س اسی( های بایدنر س استمحور: تباهی جام ه آمریکا در اث


