
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (5)آمریکا بدون روتوش 

 مهر( 29مهر تا 22نش در یک هفته اخیر)در جمع هوادارا بایدناظهارات انتخاباتی 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 هوشیارمرتضی  پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 
 2 ........................................................................................................................................... مقدمه

 3 ................................................................... در جمع هوادارانش دنیجو با یانتخابات یسخنران یالف( محورها

 4 .......................................................................... دن در جمع هوادارانشیاظهارات جو با یموضوع کیب( تفک

 4 ............................................................................................................................ یداخل یاسی( س 1

 4 ................................................................................................................................... ی( اقتصاد 2

 5 .................................................................................................................................. ی( اجتماع 3

 5 ................................................................................................................................. الملل نی( ب 4

 6 ........................................................................................ یبه زبان آمار دنیج ( موضوعات اظهارات جوبا

 7 ..................................................................................................................................... یجمع بند

 8 .......................................................................................................................................... مهیضم

 8 ..................................................................................................... راندر جمع هوادا دنیجوبا یسخنران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 تعاليبسمه 

 مقدمه

ست و چهارم مهرماه به ویروس ترامپابتالی  شد که مناظره دوم انتخاباتی بایدن و ترامپ در بی سبب  ه ب کرونا هر چند 

 ترامپاظهارات انتخاباتی سخنرانی و ن آن دو در شانزدهم مهرماه و ولی مانع از برپایی مناظره معاونالغو شود  وقت تهران

 در هفته گذشته )یعنی از بیستم مهر به بعد( نشد. و بایدن در میان طرفدارانشان

ر دآنان نقطه نظرات انتخاباتی  ود پردا تند.  به بیان در جمع هوادارانشاااان در یف هفته ا یردونالد ترامپ و جو بایدن 

های آینده  ود را تشااریک کنندر رقیب  ود را به اکشااواا و انمات مخت   که برنامهنآبیش از  اشااانانتخاباتیهای متینگ

ولیه ا ای که ترامپ پیروزی بایدن را مساوی با ممرومیت شهروندان آمریوایی از حقوقکردند. به گونهتخطئه و تخریب می

کرد در حالی که بایدن ترامپ را با لغو قانون  دمات اجتماعی همگانی )اوباماکر(  ود و تعطی ی بر ی صنایع توصی  می

 های نژادپرست معرفی کرد.ها آمریوایی و ترویج گروهعامل فقر می یون

سانه سوی ر شده از  شتر متاثر از زاویهبه هر روی آمار ارائه  سی آن ها هر چند مخت   و بی سیا ها به نامزد انتخاباتی دید 

هر چند باتوجه به سااازوکار انتخاباتی  .ظاهرا بایدن چند درصاادی از ترامپ ج وتر اساات اما رمط وب یا رقیب  ود اساات

 توان روی این آمار حساب جدی باز کرد.آمریوا نمی

 29مهر تا  22یف هفته ا یر )دموکرات در  حاضر به طور ا تصاصی اظهارات انتخاباتی جو بایدن نامزد انتخاباتی نوشتار

  است. دادهو مورد بررسی قرار  ه آمار جمع آوری کردهئرا در قالب ممورهای اعالمیر تفویف موضوعیر نمودارها و ارا مهر(
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 در جمع هوادارانش بایدن جو انتخاباتی  سخنرانیمحورهای الف( 
 

 مورد بحثمحور  شخصیت
ن نامزد 

جوباید
ت ها

دموکرا
  

 خواهانوجود مشکالت اقتصادی فراوان در اثر مدیریت ناکارآمد جمهوری

 خواهانافزایش تلفات کرونا در اثر مدیریت غیر علمی جمهوری

 های نژادپرست مسلححمایت ترامپ از گروه

 ها و اکثریت در آمریکاناکامی فاحش ترامپ در کاهش تنش میان اقلیت

 ترامپ در قبال مشکالت مسئولیت ناپذیری

 طفره رفتن دولت ترامپ از کمک به اقشار نیازمند

 ها آمریکایی به علت لغو قانون اوباماکر توسط ترامپمحرومیت گسترده میلیون

 نفاق افکنی ترامپ در جامعه آمریکا

 تالش گسترده حامیان افراطی ترامپ برای ممانعت از شرکت در انتخابات

 ها برای ایجاد وحدت در جامعه آمریکادموکرات تالش گسترده

 های هدفمندتالش بایدن برای افزایش بودجه و رفاه عمومی از طریق دریافت مالیات

 های نژادیتالش گسترده بایدن برای رفع تبعیض از اقلیت

 هاعزم بایدن برای تزریق بودجه به دانشگاه

 های ترامپاثر سیاستتشدید فشار بر اقلیت رنگین پوست  در 

 افزایش فقر در جامعه آمریکا در اثر حذف اوباماکر توسط ترامپ

 مغایرت رفتار ترامپ در انتخاب قاضی دیوان عالی با قانون

 تالش بایدن برای ایجاد وحدت در جامعه سیاسی آمریکا

 های ترامپانزوای روزافزون آمریکا در جهان در اثر سیاست

 پوتین بر دولت ترامپ نفوذ گسترده

 فقدان برنامه منسجم در سیاست خارجی دولت ترامپ

 رعایت حقوق تمام شهروندان آمریکا از احزاب مختلف در صورت پیروزی بایدن

 های بهداشتی در خصوص ویروس کروناتکلواصرار بایدن بر رعایت پر



 

4 

 

 در جمع هوادارانشن دجو بایاظهارات  ب( تفکیک موضوعی

 داخلی ( سیاسی 1

 
 

 ( اقتصادی 2
 

 

های نژادپرست مسلححمایت ترامپ از گروه

نفاق افکنی ترامپ در جامعه آمریکا

تالش گسترده حامیان افراطی ترامپ برای ممانعت از شرکت در انتخابات

ها برای ایجاد وحدت در جامعه آمریکاتالش گسترده دموکرات

تالش بایدن برای ایجاد وحدت در جامعه سیاسی آمریکا

تالش بایدن برای 
افزایش بودجه و رفاه 

عمومی از طریق 
های دریافت مالیات
هدفمند 

وجود مشکالت 
اقتصادی فراوان در 

اثر مدیریت ناکارآمد 
جمهوری خواهان 
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 اجتماعی(  3

 

 بین الملل ( 4

 

 

افزایش تلفات کرونا در اثر 
مدیریت غیر علمی جمهوری 

خواهان 

ناکامی فاحش ترامپ در کاهش 
ها و اکثریت تنش میان  اقلیت

در آمریکا 

مسئولیت ناپذیری ترامپ در 
قبال مشکالت

طفره رفتن دولت ترامپ از 
کمک به اقشار نیازمند

ها محرومیت گسترده میلیون
آمریکایی به علت لغو قانون 

اوباماکر توسط ترامپ

تالش گسترده بایدن برای رفع 
های نژادی تبعیض از اقلیت

عزم بایدن برای تزریق بودجه 
ها به دانشگاه

ن تشدید فشار بر اقلیت رنگی
های پوست  در اثر سیاست

ترامپ

افزایش فقر در جامعه آمریکا 
در اثر حذف اوباماکر توسط 

ترامپ 

مغایرت رفتار ترامپ در 
انتخاب قاضی دیوان عالی با 

قانون

رعایت حقوق تمام شهروندان 
آمریکا از احزاب مختلف در 

صورت پیروزی بایدن 

اصرار بایدن بر رعایت 
های بهداشتی در پروتکل

خصوص ویروس کرونا

انزوای روزافزون آمریکا در جهان در 
های ترامپاثر سیاست

نفوذ گسترده پوتین بر دولت ترامپ

فقدان برنامه منسجم در سیاست 
خارجی دولت ترامپ 
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 به زبان آماری جوبایدن اظهارات( موضوعات  ج
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سیاسی داخلی اجتماعی اقتصادی بین الملل
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 جمع بندی

( 1399مهر  29تا  مهر 22 ود در یف هفته ا یر ) انتخاباتی اتجو بایدن نامزد انتخاباتی حزب دموکرات آمریوا در ج س

به مسائل اجتماعی و پس از آن  -به تفویف موضوعی  –موضوعات متعددی را مورد اشاره قرار داد که بیشترین حجم آن 

 سیاسی دا  ی مربوط بود و در رتبه آ ر اقتصادی قرار داشت.  

شونی جمهوری شاره به کار شارکت انتخاباتی دموکرات  واهان دربایدن در آغاز با ا شد هاروند م حزب رقیبش با ؛ مدعی 

وحشاات هواداران دموکرات را از شاارکت در رای گیری منصاار   کند با ایجاد رعب وهای مساا ک تالم میگروه تشااویل

 گیری پستی را با هد  ا الا در انتخابات تفسیر کرد.سازند. وی در ادامه ایرادات ترامپ به رای

های مساا ک برتری  واه ساافید پوساات ( نوته بعدی اینوه به گفته بایدنر ترامپ با حمایت از جریانات نژادپرساات )گروه

دهد. اصاااوو توجه به این نوته در شااانا ت مبارزات نژادی در آمریوا همچون سااایاهان را در تنگنا قرار میهای اق یت

شدت تالم می سی آمریوا  به  سیا ست. دو حزب  سیار حائز اهمیت ا های نژادی آمریوا را از اق یت یکنند آراانتخاباتی ب

ام به ع ت انجام اقدامات مخت   در زمینه نقض هوریدور اوا ریاسااات جم آنِ  ود کنند. در این راساااتا ترامپ که در

سیم کرده بود تالم میحقوق اق یت ستی از  ود در اذهان تر صیت نژاد پر شخ های کند این ذهنیت را با دادن وعدهها 

صالح کند تا بتواند آرا سپانیایی تبار( را به  ود ج ب کند. ب -)آفریقایی جامعه اق یت یمخت   پاک یا حداقل ا یدن نیز اا

 .گساایل دهدجامعه اق یت را به ساامت ساابد انتخاباتی  ود  اقدامات نژاد پرسااتانه ترامپ آرای کند با یادآوریتالم می

پذیرد و اصاااوو فردی بایدن مدعی اسااات؛ ترامپ هیس مسااائولیتی را در قباا مشاااوالت جامعه نمی ربراین نوته عالوه

 واه را به تفرقه افونی متهم در باب سیاست دا  ی نه تنها حزب جمهوریمسئولیت ناپذیر است. بایدن در اظهارات  ود 

 نمایی  ود؛ حزبش را منادی وحدت در جامعه آمریوا توصی  کرد.کرد ب وه در راستای بزرگ
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 ضمیمه

 در جمع هواداران  جوبایدن سخنرانی

  واهان )اقتصادی(ممور: وجود مشوالت اقتصادی فراوان در اثر مدیریت ناکارآمد جمهوری

شور ک یاقتصاد ی.دورنمامیهم روبرو هست یواریبا ب یریعالوه بر همه گ .میهست یما در زمانه دشوار نامزد دموکرات: دنیجوبا

مردم نگران پردا ت حقوق  ود هستند.آنها نگران پردا ت  ویشده است.در سراسر اوها تیریبد مد اریاقتصاد بس نیمبهم است.ا

 هی ود را ته ازیمورد ن یتوانند غذایکنند.آنها نم یداری ود را  ر ازین ردمو یتوانند داروها ی ود هستند.آنها نم یاجاره بها

 .میآنها کار کن یبرا یرکود اقتصاد نیا انهیدر م شهیبهتر و بهتر از هم دیبا. روبرو هستند. یدشوار یها نهیکنند.آنها با گز

 22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                           

 ممور: افزایش ت فات کرونا در اثر مدیریت غیر ع می جمهوری  واهان )اجتماعی(

هزار  215 جمهور دونالد ترامپ است. سیرئ نیا به فور ما باشد. دیبا یکه چه فرد مییگو یهمه ما م نامزد دموکرات : دنیجوبا

را تا  گریهزار نفر د 200که ممون است ما  ندیگو یکارشناسان به ما م کرونا جان  ود را از دست داده اند. یمارینفر بر اثر ب

 موضوع است و آن بازار سهام است. فیجمهور تنها نگران  سیکه رئ استتنها به  اطر آن  نیا .میاز دست بده هیژانو انیپا

نظر  بر اساس میتوان یما م میشود که اگر تنها ماسف بزنیگفته م کند. یاز ع م امتناع م یرویبه  اطر آن است که از پ نیا

بر اساس اسناد  هیژانو 28در  یعنی هیجمهور در ماه ژانو سیرئ .میهزار نفر را نجات ده 100ساا جان  انیکارشناسان تا پا

 اریبس یماریب نیدانست که ایاو م کرده است. یاست  وددار یتا چه حد جد یماریب نیموضوع که ا نیممرمانه از گفتن ا

از راه هوا منتقل  یماریب نیدانست که ایاو م است. یمسر اریبس یماریب فی یماریب نیدانست که ا ی طرناک است.او م

  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                رابطه نگفت. نیدر ا یمط ب سیاما او ه شود.یم

22/07/99   

 )سیاسی دا  ی( های نژادپرست مس کممور: حمایت ترامپ از گروه

 قابل قبوا یاقدام نی.امیکن یریکوچف ج وگ یتجار یاز غارت و سوزاندن واحدها میتوانیما نم ایآ نامزد دموکرات: دنیجوبا

دار طرف یها.ما به اقدامات شرورانه گروهمیندار ابانهایبه رژه آنها در   یازی.ما نمیمس ک ندار انیبه شبه نظام یازی.ما نستین

 میوگیکردند.من م دیها با سالح مردم را تهدگروه نیکه ا میما شاهد آن بود ..میندار ازین د و یابانهایدر   دینژاد سف یبرتر

 میصمت نیا یها وجود داشته است. من براساا یموضوع برا نی.ا میباز کن یسا تار ینژاد پرست یچشمان  ود را به رو دیکه با

به  یاگر نگاه رفتند. یرژه م لیشارلوتسو یابانهایافراد در   نیکه ا دمیگرفتم چون د یجمهور استیبه حضور در انتخابات ر

                                                                                      کردند.یها را حمل میناز یپرچم ها ینئوناز یهاو گروه دینژاد سف یکه طرفداران برتر دیآن بود آنگاه شاهد دیکردیم ونیزیت و

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو

 ها و اکثریت در آمریوا )اجتماعی(ترامپ در کاهش تنش میان  اق یتممور : ناکامی فاحش 

ستیر یدموکرات انتخابات آت نامزد نامزد دموکرات : دنیجوبا  س یاز مطالب یویگفت: وایآمر یجمهور ا ام  دهیکه من به آن ر

ست که با  نیا سوتباا د یمرب فیا س داریب ستان در ا اهیکردم.او به من گفت که ما  شور هد  گ وله قرار م نیپو و  میریگیک

شته م س نی.اما ما امیشده ا ختهی.ما به دار آومیشو یک شور را دو سد که ا ی.اما به نظر ممیدار تک ست  نیر شور ما را دو ک

ر را دوسات دارد فو وایزده اسات و گفته که آمر وایپوسات درباره آمر اهیسا فیکه  ی.به حرفدیموضاوع  فور کن نیندارد.به ا

که تنش ها را کاهش دهد.وارد گفتگو شااود.ما را متمد کند و ما را  میدار اجیاحت یبه رهبر وایدر حاا حاضاار در آمر ا..مدیکن

 دیاتوجه شود.ب ینیبه موضوع اشتغاا آفر دیانجام دهد.با دیجمهور با سیرئ فیاست که  یکار نیبدهد.ا دیدرمان کند.به ما ام

  شود. یموضوع به ثبات  انواده ها و درآمد آنها مربوط م نیادستمزدها توجه شود. شیبه موضوع افزا

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                              

 )اجتماعی( مسئولیت ناپذیری ترامپ در قباا مشوالت ممور:
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 یسایرا س یموضوع نژاد پرست دیا.ما نبمیکن تیو ماسف زدن را رعا یابی,ردشیموضوع آزما دیما با نامزد دموکرات: دنیجوبا

منابع وزم  دیا با.ممیصمبت کن یعادونه منابع و وسائل پزشو عیدرباره توز دی.ما بامیکن یاسیموضوع واکسن را س دی.ما نبامیکن

 یروش هتا بتوانند ب میآنها قرار ده اریمدارس در ا ت یمنابع وزم را برا دی.ما بامیفراهم کن یممافظ شخص زاتیتجه یرا برا

دولت  نی.ارمیپذ یرا نم یتیمسئوول سیرابطه سواا شد گفت که من ه نیجمهور در ا سیکه از رئ یشوند.زمان ییبازگشا منیا

 یکارها دیاند.ما با مموا کرده یو مقامات مم   ود را به فرمانداران  ینورده است.آنها همه وظا تیتبع یاستاندارد اریمع سیاز ه

 .میده انجام یادیز یکارها میتوانیو م میانجام ده یادیز

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                                

 ممور: طفره رفتن دولت ترامپ از کمف به اقشار نیازمند)اجتماعی(

چرا جمهوریخواهان به جای ارائه )کمف( برای بهبود اقتصادی به  اطر مردمی که به شدت آسیب  نامزد دموکرات : دنیجوبا

مانده استر وقت  ود را به برگزاری ج سه روز به انتخابات باقی  22دیده اند )اعم از دموکرات و جمهوریخواه(ر در حالی که تنها 

استماع کنگره درباره قاضی دیوان عالی ا تصاص می دهند. به این موضوع فور کنید. من مسئوا قانون بهبود در دولتمان بودم 

 ماه ا تصاص داده شد. ما یف بازرس کل داشتیم که بر همه کارهای من نظارت 18می یارد دور ظر   800که به موجب آنر 

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                        .می کردر و من و او هر دو هفته یف بار با هم دیدار می کردیم

 ها آمریوایی به ع ت لغو قانون اوباماکر توسط ترامپ)اجتماعی(ممور: ممرومیت گسترده می یون

رو به رو هستند. به شما می گویم که چرا آنها در این باره هیس کاری نمی  ایالت های ما با مشول نامزد دموکرات: دنیجوبا

کنند. دو دلیل دارد: یوی از آنها مربوط به لغو قانون  دمات درمانی ارزان است؛ چیزی که از همان روز اوا رئیس جمهور 

ی آنها برای قضاوت در دیوان عالی( در شدنر دغدغه این رئیس جمهور بوده است. این قانون ایده اوباما بود. نامزد )پیشنهاد

گذشته گفته بود که این قانون باید لغو شود. او )قاضی بارت( به عنوان قاضی این را نگفته بود. این دیدگاهش است. لغو این 

می یون آمریوایی از این  دمات درمانی می شود. به  اطر سوتمدیریت او )ترامپ( در بخش  20قانون باعث ممروم شدن 

د. انمی یون نفر که دیگر کارفرما ندارندر این بیمه درمانی را از دست داده 10تصاد و مقاب ه با شیوع ویروس کرونار تا همین حاو اق

 لغو این قانون باعث می شود پوشش درمانی مربوط به بیماری های قب ی برای بیش از صد می یون آمریوایی از بین برود. 

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                              

 )سیاسی دا  ی( ممور: نفاق افونی ترامپ در جامعه آمریوا

فت با در آنجا به ما گ من هفته پیش به گتیسبورگ در پنسی وانیا رفتم؛ جایی که آبراهام لینو ن نامزد دموکرات : دنیجوبا

توان امیدوار بود. او )ترامپ( به جای تالم توان ایستادگی کرد. در حاا حاضر اعتماد رو به افوا است و به سختی میتفرقه نمی

کندر و آن دسته از جمهوریخواهانی که می  واهند همواری کنندر توسط برای بهبود سیاست هایشر بین ما تفرقه ایجاد می

                                                                                             گذارم این اتفاق بیفتد. ما باید روح همواری دو حزبی را در این کشور زنده کنیم. شوند. من نمیجمهور تنبیه میاین رئیس 

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو

 گسترده حامیان افراطی ترامپ برای ممانعت از شرکت در انتخابات)سیاسی دا  ی(ممور: تالم 

هر چه شد نگذارید کسی شما را دلسرد کند و به شما بگوید که رایتان شمارم نخواهد شد. آرای  نامزد دموکرات : دنیجوبا

ن هیس حرفی با اس مه هایشان در میان شما شمارم می شود. از این اعضای )گروه راست افراطی( پراود بویز هم که بدون گفت

صفو  رای دهندگان می ایستند تا مردم را مرعوب سازندر نترسید. شما مردم آمریوا هستید که درباره آینده تان تصمیم می 

  .گیرند. بروید و رای بدهید. من مطمئنم که جمعیت بسیار بزرگی از شما در انتخابات شرکت  واهد کرد

   22/07/99  شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                                

 )سیاسی دا  ی( ها برای ایجاد وحدت در جامعه آمریواممور : تالم گسترده دموکرات

ا  واهم روح آمریوکنمر گفتم که میریاست جمهوری شرکت می زمانی که من اعالم کردم در انتخابات نامزد دموکرات: دنیجوبا

را به آن بازگردانم. اکنون زمان این کار فرا رسیده است. زمان بازسازی ستون اص ی این کشور که همان طبقه متوسط است فرا 

داریدر از چه قومی هستیدر کند. مهم نیست از چه نژادی هستیدر چه سنی رسیده است. این برهه از زمان کشور را متمد می

شوید. زمان اتماد آمریوا چه دینی داریدر چه گرایش جنسی دارید و آیا سالم هستید یا مع وار همه و همه با یودیگر متمد می
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فرا رسیده است. و ما با انتخاب امید به جای ترسر ع م به جای توهمر واقعیت به جای دروغر و وحدت به جای تفرقه این کار 

را  ماناهیم کرد. وقتی متمد شویم کاری نیست که نتوانیم انجام دهیم. پس زمان آن است که به پا  یزیمر دموکرسیرا  و

هایی را که اکثریت گسترده آمریوایی از آن هار ارزمپس بگیریم و متمد شویم. پس بیایید برای نخستین بار پس از مدت

   .ند.  دا نظامیان مان را حفظ کند. سپاسگزارمکنند به نمایش بگذاریم.  دا حفظتان کمی حمایت

   22/07/99شبوه ت ویزیونی ای پی تی ان ویو                                                                                           

 مند )اقتصادی(های هدفممور: تالم بایدن برای افزایش بودجه و رفاه عمومی از طریق دریافت مالیات

 یها تیکه در معاف دیدر نظر داشااته باشاا دیسااخن گفتمر با اتیاز مال وهیبرگه را همراه  ود دارم. زمان نیا شااهی: من همدنیبا

 یها تیرسد. معاف یدهم درصد طبقه مرفه م فیاو به  یاتیمال یهاتیدور معاف ونی یتر 2دور از  ونی یتر 1,3ترامپ ر  یاتیمال

 نیا از یادیتوان پوا ز یم نریبنابرا .که وجود دارد. یاتیمال یو نه همه کاهش ها نهاستیشدر ا هد وا دهیکه گفتم برچ یاتیمال

ست  ساده تر م یکرد که زندگ یگذار هیسرما ییزهایچ یشود آن را برا یکه م آوردراه به د  هنویاز ا نانیبا اطم ایکند و  یرا 

فرزندان را به مدرسااته  دیتوان یکه م دیهساات یطیدر شاارا نوهیاز ا نانیاطم دریمقرون به صاارفه دار یدرمان مهیشااما  دمات ب

توان یم نیشما ارتقات داد. همچن یو سطک زندگ تیفیک دریبه پردا ت آن هست درقا دریگرفته ا ییاگر وام دانشجو ایو  دیبفرست

 . دییآ یکه شما از عهده پردا ت اقساط وام مسون  ود بر م افتی نانیاطم

 25/07/99  برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                           

 های نژادی )اجتماعی(ممور: تالم گسترده بایدن برای رفع تبعیض از اق یت

ست که من عالوه بر ا نیا زیچ نیاول: دنیبا س یم نوهیا س یفریعدالت ک ستمی واهم  شد ر اما در ع یستمیر   نیعادونه تر با

ست بتوانند ثروت آفر اهیس یها ییوایکه آمر میکن ی واهم کار یحاا م شما نگاه م ینیپو سئ نیکه ا دیکن یکنند.   ر ه در بم

 نیشود.به هم یشروع م نییپا نیاست و از آموزمِ زود هنگام در سن زهایهمه چ رندهیمسئ ه دربرگ نیااست؟ یزیچه چ رندهیگ

شته باش یحاصل کنم مدارس نانیع ت است که من به دنباا آن هستم که اطم انند بپردازند تا بتو یکمتر یها اتیکه مال میدا

 دادم.  شیدور افزا اردی یم 45دور به  اردی یم 15رقم  ازمدارس را  نیا یمال نیکنند. من تام تیاز  ودشان حما شتریب

 25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                              

 های )اجتماعی(ممور: عزم بایدن برای تزریق بودجه به دانشگاه

 -پوستان هستند  اهیس یهاجزو دانشگاه یکه به طور سنت-دهم یا تصاص م ییهادور را به دانشگاه اردی یم 70: من رقم دنیبا

 یاساس یها تیدانشگاهها از حما نیدهند. ا یدانشگاهها انجام م ریرا بونند که سا ییها بتوانند همان کارهادانشگاه نیا نوهیتا ا

احداث  یبریساااا تیامن یبرا شاااگاهیآزما فیشاااوند. ما در دولت  ودمان)به همراه باراک اوباما(  ینم داردارند ر بر ور ازیکه ن

سالمیکرد شگاهها هز یدور برا اردهای یم انهی. دولت فدراا  شگاهها ثبت م نیا تراعات در هم شتریکند چون بیم نهیدان  یدان

س نیشود.پس چن س یمدار ست اهیاکنون قادر  واهند بود جوانان  صه ها تیرا ترب یپو ستند به عر د که برون ییکنند که قادر ه

 25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                   دارد.  تیاهم یبریسا تیرشد امن یبرا

 های ترامپ)اجتماعی(ممور: تشدید فشار بر اق یت رنگین پوست  در اثر سیاست

 نیدچار هم زیپوا ن نیمشااول را دارند. کل هم نیپوساات هم نی. اکثر افراد رنگدیقرار دار ینامناسااب تیوقع:  شااما در مدنیبا

اشته د یو کسب و کار دیپوست باش اهیفرد س فیاما شما اگر  دیکن یرخ داد؟ شما به بانف مراجعه م یسرنوشت شد. چه اتفاق

 یکمف ها نیکه ناظر بر هم-جمهور )ترامپ( تنها بازرسِ کل را  سیکه (  رئ دیباشااا انیافتد؟ )در جر یم یچه اتفاق دیباشااا

شما به بانف مراجعه م -کنگره بود شما مدیکن یبرکنار کرد! ساب دار نیشما در ا ایآ ندیگو ی. به   دییوگ یشما م د؟یبانف ح

                             د؟یکرد افتیقبال از ما وام در ایآ! ری  د؟یدار ی! شما کارت اعتبارری 

    25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                           

 ممور:افزایش فقر در جامعه آمریوا در اثر حذ  اوباماکر توسط ترامپ )اجتماعی(

مان ی: من فور مدنیبا قدام رئ جهیدر نت یبه طور ک  یکنم  دمات در به مراجعه مساااتق سیا عد– یعال وانیبه د میجمهور   از ب

س -اوباماکر را به طور کامل حذ  کند نوهیا یماه برا فی ظر  -انتخابات ست. ما از قبل  اریب شته ا ونی یم 10در  طر ا  مینفر را دا

 100ارقام  نی ارج کنند و به ا ستمیس نیاز ا زیرا ن گرینفر د ونی یم 20 واهند  یم شان را از دست دادند. آنها یا مهیکه  دمات ب
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کنم  یر نمفو منوجود دارد.  یادی طر ز نیدارند. بنابرا یمشوالت قب  مهریکه قبل از بسته شدن قرارداد ب دینفر را اضافه کن ونی یم

 وجود ندارد.  یدر قانون اساس یشرط سیروشن است. ه یکنم قانون اساس یمناسب باشد. من فور م
 25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                                         

 ممور: مغایرت رفتار ترامپ در انتخاب قاضی دیوان عالی با قانون)اجتماعی(

شروع م نوهیمنر به ممض ا: نهر از نظر دنیبا ض نیشودر ا یانتخابات  س ری( مغایعال وانید یکار )انتخاب قا سا صوا قانون ا  یا

 یوقت یعال وانید یبرا یفردکار و انتخاب  نیصاحبنظران ا تال  نظر وجود داردر اما من اعتقاد دارم ا نی صوص ب نیاست. در ا

 است.  یبا قانون اساس ری ود را داده اندر مغا یاز قبل را منفر از مرد ونی یاز چند م شیب

 25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                             

 ممور:تالم بایدن برای ایجاد وحدت در جامعه سیاسی آمریوا)سیاسی دا  ی(

م. گرفت شیدرس را مدت ها پ نیافتد. من ا ینم یاتفاق سی. همیجا نرسااا سیو به ه میبرو شیهد  پ یب میتوان ی: ما نمدنیبا

هور جم سیمن به عنوان رئ اگر. دیرا بشااانو گریو نظر افراد د دیبردر به اصااال موضاااوع نگاه کن یپ زهیتوان از ظاهر به انگ ینم

 یمیپدر شما و دوستان قد دریبپرس دیتوان یکنمر شما م ینم شو ی–که   واهد بود نیکنم ا یکه م یکار نیانتخاب شومر اول

 ریبا هم مسااا دی. بامیکنار هم باشااا دییایب" میگویزنم و میدارم و به آنها زنگ میمن ت فن را بر م -خواهیتان در جناح جمهور

با از ساار راه برداشااته  و. میوجود دارد که ما بر ساار آن اتفاق نظر دار یادیاز قبل موضااوعات ز رایز ".میرو را مشااخک کن شیپ

 واهد انجام یرا که او م ییکارها قایاسااات که دق یخواهانیکه به دنباا جمهور یجمهور سیرئ ییجو نهیشااادن ترامپر ک

مسائل را   ندیوجود دارند که ما  واهیچهار تا هشت سناتور جمهور نیدهم بیشما قوا مشود. من به یدهندر از سر راه برداشته مینم

 ببرند.  شیپ یبا اجماع دو حزب

 25/07/99 برگزاری صدا و سیما به نقل از با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                            

 )بین الم ل(  های ترامپممور : انزوای روزافزون آمریوا در جهان در اثر سیاست

شده ا یمنزو ایکه در دن مینیب یم یتی: ما  ود را در موقعدنیبا شدند. میشده ا شهیتر از هم یو منزو میتر  . متمدان ما تنها 

شعار(  شد که آمر «وایاوا آمر» ) شود. وایباعث  سته ا اریکه به در ا ت دیرا دار رانیشما )اکنون( ا تنها  شتنِ مواد ه  یکاف یدا

شمال فیبمب نزد فیسا ت  یبرا ست. کره  شده ا  یتیدارد. ما  ود را در وضع اریدر ا ت یشتریب یبمب ها و موشف ها یتر 

ضع یرو دتواننیکه نم ندیگویم یکه متمدان ما در ناتو  ع ن مینیب یم ساب کنند. ما در و ست یتیما ح شرق دو میه ر و که در 

دهد. یانجام م یدارد تمرکات نیکردند. چ دایا تال  پ گریودیبا  یجنوب. ژاپن و کره میشااده ا یمنزو زیآرام ن انوسیدر غرب اق

 .استما کمتر از گذشته شده  تیکه امن میقرار دار یتیبه نظرم اکنون در وضع

 25/07/99اظهارات انتخاباتی بایدن در مصاحبه با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                      

 ممور: نفوذ گسترده پوتین بر دولت ترامپ)بین الم ل(

د اعتماد مور ی ی  ایما در سراسر دن دیکنم اما اگر نگاه کن یم دیتمج لیبا اسرائ ریجمهور به ع ت توافق ا  سی: من از رئدنیبا

شور بزرگ و مهم دن 17که در  ی. وقتمیستی( نگرانی)د س ایک س یم دهیاز مردم پر اعتماد دارند و چه  شتریب یشود که به چه ک

 یو شاا نیپوت ریمیبعد از وود - یالم   نیب یدر نظرساانج -جمهور )ترامپ(  سیکه رئ دینیب یم ت؟اساا یرهبر بهتر یکساا

ستان  ییوایآمر انیسرِ)کشتن( نظام یکه برا دینیبیکند؟ شما میدارد چه کار م نیکه پوت دینیقرار گرفت. ب نگینپیج در افغان

شاهده م یتیما در افغانستان کمتر بود. ما  ود را در وضع انینظام ادتعد میکه ما دولت را ترک کرد یشود. زمانیم نییپادام تع

 نگفت. یزیباره به او چ نیک مه در ا فی یصمبت کرد و حت نی)ترامپ( شش بار با پوت یکه و میکن یم

   25/07/99اظهارات انتخاباتی بایدن در مصاحبه با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                        

 ممور: فقدان برنامه منسجم در سیاست  ارجی دولت ترامپ )بین الم ل(

روسر لهسااتان و که در بال دینیب یدارند. شااما م دیشااوا  روبرو اساات چون آنها در مورد ما ترد جادی: ناتو با  طر ادنیبا جو

گردن ک فت » هیجمهور ک  سیرئ نیا نی. همچندیمستبد در جهان هست یها میگذرد؟ شما شاهد ظهور رژ یمجارستان چه م

شد. بهتر یمعالم را در آغوم  یو ق درها« ها ستِ ا نیک شمال سیجونگ اون رئ میجمهور ک سیرئ نیدو ست که نامه  یکره  ا

شقانه م رد. وجود ندا یبرنامه ا سی! هریکه   میگو یکند.من با تمام احترام م یحم ه نم نیوجه به پوت سیبه ه ی!  وسدینو یعا

 میاِعمااِ قدرت رهبر جهان بود قینه فقط از طر شهیوجود ندارد. به نظر بندهر ما هم ی ارج استیس یبرا یبرنامه منسجم سیه
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ست نیتر یچون ما قو  - شور در جهان ه شد که  نیو هم میکرد یرا رهبر ایدن دالگو بودنِ  و قدرتِ قیب وه از طر -میک باعث 

  ارج کرد. یالم   نیب یسازمان ها هیاز ک  بای)ترامپ( ما را تقر یما باشند. و رویجهان در همه مسائل پ هیبق

 25/07/99اظهارات انتخاباتی بایدن در مصاحبه با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                             

 ممور: رعایت حقوق تمام شهروندان آمریوا از احزاب مخت   در صورت پیروزی بایدن )اجتماعی(

 ار کشور - آمریوا جمهور رئیس عنوان به همزمان اما –دانیدر من به عنوان یف دمورات مفتخر بایدن: اگر من انتخاب شوم ر می

 این. کرد  واهم مراقبت دادندر رای من به که کسانی اندازه همان به دادند رای من ع یه که کسانی از من. کرد  واهم اداره

ی یم زیرا ما بزرگترین فرصتی را که هر کشورببخش بهبود را کشور این وضعیت باید ما. دهد انجام باید جمهور رئیس که کاریست

  .و یوم در جهان داردر داریم. و ما نمی توانیم این کار را با دودستگی و ا تال  انجام دهیم در قرن بیست

 25/07/99اظهارات انتخاباتی بایدن در مصاحبه با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                           

 بهداشتی در  صوص ویروس کرونا)اجتماعی(های ممور: اصرار بایدن بر رعایت پورتول

ر دهم. زیرا می  واهم اگدادم. من هر روز تست می (تست کووید)بایدن: راستی قبل از اینوه من اینجا بیایمر من یف تست دیگر

د یتست منفی نشد به اینجا نیایم و کسی را در معرض )ویروس( قرار ندهم. و فور می کنم ا الق حوم می کند شما مشخک کن

که عاری )از ویروس( هستید. من کمتر نگران  ودم هستم. اما افرادی که پشت دوربین هستند و در ممل حضور دارندر ماموران 

ببینید من از . اینوار را  واهد کرد )ترامپ( سرویس مخفیر همه این افراد در معرض  طر قرار می گیرند. ب ه. من باور دارم که او

مناظره( قرار دهدر تبعیت  واهم کرد. من آماده بودم به شول مجازی و از راه دور با او مناظره داشته هر مقرراتی که کمیسیون )

  .کندباشم. و او گفت که این کار را نخواهد کرد. من این مقررات را نگذاشتم. کمیسیون مقررات را تعیین می

 25/07/99اظهارات انتخاباتی بایدن در مصاحبه با شبوه ت ویزیونی ان بی سی                                                          

 
 


