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 بوده اثرگذار و مهم حوادث از آکنده که آنجايي از اسالمي جمهوری با آمريکا متحده اياالت مناسبات

 در گذار تاثير های  برهه ترين مهم از يکي شک بي.  است کرده جلب خود به را ها رسانه توجه همواره

. است سفيد کاخ در قدرت جابجايي و آمريکا جمهوری رياست انتخابات ؛ کشورها ديگر و آمريکا تاريخ

 اين. گرددمي باز اسالمي انقالب پيروزی نخستين های  هفته به اسالمي ايران با آمريکا دشمني طرفي از

 خود اساس و اصل در هرگز تاريخ گواهي به اما باشد شده فرود و فراز دچار است ممکن دشمني

 با سفيد کاخ دشمني که کرده اثبات بارها زمان گذشت بلکه است نشده تغييری کوچکترين دستخوش

 .است شده تر  جانبه همه و تر  سخت روز به روز اسالمي ايران

 آمريکا خواه جمهوری حزب اول وهله در چند هر آمريکا جمهور رييس عنوان به ترامپ دونالد انتخاب

 کرده تقويت نيز را ايراني ضد تندروی جريان انتخاب اين است اين بر دال شواهد اما کند  مي تقويت را

 داليل به ترامپ.  نيست اين واقعيت تمام اما. است افزوده دشمني اين شدت و ميزان بر نتيجه در و

 يم قرار ها  دموکرات هجمه و نقد مورد معموال اجتماعي حتي و اقتصادی ، سياسي همچون مختلف

 نيز وی های  حزبي هم بلکه شود  نمي رقيب حزب به منحصر انتقادی جريان اين اوقات گاهي اما گيرد

 .شوند  مي نوا هم ها  دموکرات با

 زماني دربازه را آمريکا جديد دولت خارجي و داخلي های چالش ترينمهم دارد تالش حاضر بولتن

 حوزه اين سازانبرنامه و پژوهشگران اختيار در و بندی  دسته موضوعي چارچوب در و رصد هفتگي،

 .دهد قرار
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 رصد اوضاع داخلي آمريکا - اولبخش 

 نمودارها  -الف 

 ـ نموداراختالفات سياسي
 

 
 

 اجتماعي ـ  نمودار بازتاب معضالت

 
 قتصادیـ  نمودار بازتاب معضالت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

.سیاست جنگ طلبانه ترامپ انتقادات زیادی به دنبال داشته است

.اشتقصد خروج آمریکا از سوریه انتقاد شمار زیادی از نمایندگان آمریکایی را در پی د

.دتعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی مخالف طرح ترامپ برای خروج از سوریه هستن

.اقدامات ترامپ آمریکا را منزوی کرده است

گسترش مواد 
مخدر در جامعه 

آمریکا، تلفات
ر انسانی زیادی ب
جای گذاشته 

است

ی نارضایتی عموم
از ترامپ به 

د باالترین حد خو
رسیده  

افکار عمومی 
ترامپ را مقصر 
معضالت اخیر 

می دانند

های سیاست
ترامپ در قبال 

زنان 
واپس گرایانه 

است

ترامپ نژاد 
پرست است

جامعه آمریکا درگیر بی عدالتی گسترده در توزیع ثروت است

.تصمیمات ترامپ میلیاردها دالر زیان به شهروندان آمریکایی تحمیل کرده است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 بازتاب معضالت اجتماعي  ـ
 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 
سياست جنگ طلبانه 

ترامپ انتقادات زيادی 

 به دنبال داشته

  ادوارد جان مارکي
با   سناتور دموکرات

اشاره و احتمال افزايش 
 خطر مناقشه با ايران

پرهزينه با عراق گول زد به همراه پمپئو وزير امور جان بولتون که آمريکا را براي جنگي 

خارجه دوباره سعي دارد همين رويه را در قبال ايران به کار ببندد. اين دولت از توافق 

اي ايران خارج شد نه بخاطر اينکه اين توافق، بدترين توافق بوده بلکه بخاطر اينکه هسته

   ست.مند به يک جنگ اکابينه جنگي ترامپ بشدت عالقه

 مونيتورينگ 
 خبرگزاری 

 وسيماصدا

25/10/97 

2 

قصد خروج آمريکا از 

سوريه انتقاد شمار 

زيادی از نمايندگان 

آمريکايي را در پي 

 داشت

سناتور ليندسي گراهام 

 خواهجمهوري

توان به ايران بعداز خروج نيروهاي نظامي آمريکايي از سوريه، مناطق شمال سوريه را نمي

در آن صورت به دوستان اسرائيلي پيام خواهيم داد که از تهران تا بيروت از واگذار کرد . 

طريق سوريه يک اتوبان سرعت براي ايران به وجود خواهد آمد و سوريه به لبنان دوم 

براي دوستان اسرائيلي ما تبديل خواهد شد... تصميم آمريکا درباره عقب نشيني  از 

نشيني کند ريزي عقباما اگر بدون برنامه منطقه شمال شرقي سوريه قابل درک است

آيد. من به ترامپ هشدار دادم که اشتباهات اوباما را در سوريه تکرار بحران بوجود مي

نکند و بدون برنامه ريزي از سوريه خارج نشود. عقب نشيني آمريکا بايد در راستاي تحقق 

سوريه پيشگيري شود. ترکيه سه هدف انجام گيرد:  داعش نابود شود. از پيروزي ايران در 

که براي « ک  .ک .های مدافع خلق و پيگان »تحت محافظت قرار بگيرد و مسئله 

زا شده است حل شود... واگذار کردن شمال سوريه به ايران به تحقق اهداف ترکيه مشکل

ريزي به معني اين کند. عقب نشيني نيروهاي آمريکا از سوريه بدون برنامهما کمک نمي

که به دوستان اسرائيلي پيام دهيم که از تهران تا بيروت از طريق سوريه يک اتوبان  است

سرعت براي ايران به وجود خواهد آمد و سوريه به لبنان دوم براي دوستان اسرائيلي ما 

تبديل خواهد شد... خروج بدون برنامه ريزي از سوريه باعث پيروزي ايران و بازنده شدن 

همکار آمريکا که در زير مجموعه « يگانهاي مدافع خلق»ا به غير از ترکيه و ساير گروه ه

  قرار دارد خواهد بود...« نيروهاي دموکراتيک سوري»

خبرگزاري 

 آناتولي
30/10/97 

3 

تعداد زيادی از 

سناتورهای آمريکايي 

مخالف طرح ترامپ 

برای خروج از سوريه 

 هستند

 باب منندز

 سناتور ارشد دموکرات

آمريکا  از  درباره خروج

 سوريه

اين يک پيام جهاني بسيار دردناک است. نکته پاياني هم اينکه ما با اين کار خود ايران و 

کنيم. ايران تهديدي براي متحد ما يعني اسرائيل است. آنچه ايران روسيه را قدرتمند مي

در سايه تقويت )بشار( اسد )رئيس جمهور سوريه( دنبال کرده، اين بوده که فرصتي براي 

  ي شمالي اسرائيل به دست آورد. حمله از مرزها

 ان  سي ان

04/11/97  

4 
اقدامات ترامپ آمريکا 

 را منزوی کرده

 یجان کر

 نيشيامور خارجه پ ريوز

 کايآمر

دهد  يکمک نکرده است و نشان م کايبه آمر يالملل نياقدامات دونالد ترامپ در صحنه ب

 کاياست و منافع آمر يپسرفت يجمهور استير کي ني. استيکننده نمذاکره کيکه او 

است  ياست که مدع يکند. او مرد يجمهور ترامپ مذاکره نم سييکند. رينم تيرا تقو

ترامپ  يهاميکند؟ تصميمذاکره کننده در جهان است. او درباره چه مذاکره م نيبهتر

 کيفيپاسـ شراکت ترانس  مانيو افغانستان؛ خروج از پ هياز سور روهايخارج کردن ن يبرا

که از زمان  ييکرده است و ما را از نهادها يرا منزو کايآمر سيپار ييو معاهده آب و هوا

 شدند؛ خارج کرده است. جادياتحاد جهان ا يدوم برا يجنگ جهان

 خبرگزاری 

 وسيماصدا

30/10/97 
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1 

مواد مخدر در گسترش 
جامعه آمريکا، تلفات 
انساني زيادی بر جای 

 گذاشته است

  دونالد ترامپ
در  کايجمهور آمر سيرئ

خود در  يسخنران نينخست
در کاخ  يالديم ديسال جد

 ديسف

 يدر مرز جنوب يتيو امن يانسان ندهيبحران فزا کي رايکنم زيامشب من با شما صحبت م

 يرقانونيبا هزاران مهاجر غ يمرز يهاو گشت يشده است. هر روز، مأموران گمرک جاديما ا

آنها  ينگهدار يفضا برا گريکنند وارد کشور ما شوند. ما د يم يشوند که سع يمواجه م

. مرز ميشان ندار يآن ها به کشورها يبازگرداندن فور يبرا يراه چيو ه ميندار اريدر اخت

 ن،ياز جمله متامفتام يرقانونيمواد غ ياديز ريورود مقاد يبرا ياصل ريمس کيما  يجنوب

تن از شهروندان ما تنها  صديهفته، س هرشود. يمحسوب م ليو فنتان نيکوکائ ن،يهروئ

 يمواد از مرزها نيدهند که نود درصد ا يجان خود را از دست م نيبه واسطه مصرف هروئ

 خبرگزاری 

 صداوسيما

19/10/97 
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 بازتاب معضالت اقتصادي  ـ

که در کل  يبا تعداد سهيدر مقا يشتريب يهاييکايشود. امسال آمر يما وارد م يجنوب

 داد. اهندکشته شدند، به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست خو تناميجنگ و

2 

نارضايتي عمومي از 
ترامپ به باالترين حد 

  خود رسيده 
------------ 

جمهور  سيدونالد ترامپ، رئ ياز دولت همچنان بر رو يبخش يليتعط يسرزنش ها برا

 يليدونالد ترامپ را مسئول تعط کايآمر مردم و حزب او در کنگره تمرکز دارد. کا،يآمر

کشور پس  نيجمهور ا يروسا گريبا د سهياست که در مقا يدر حال نيدانند. ايدولت م

سطح  نيترنييترامپ در پا کا،يآمر يجمهور استيمقام ر يدو سال تصد انياز پا

 نيجديدتر در همه جناح ها وجود دارد. نيهمچن زيقرار دارد. انتقادها ن تيمحبوب

درصد از افراد مانند دو  53دهد يواشنگتن پست نشان م /وزين يس يب يا ينظرسنج

درصد  60دانند، و يم يليتعط نيکنگره را مسئول ا خواهانيهفته قبل، ترامپ و جمهور

 ،يپلوس ينانسندارند. تيمسئله رضا نيدادن به ا انيپا يترامپ برا يافراد از تالش ها

را  رياز تقص ياو سهم کمتر يدموکرات ها نيو همچن کا،يآمر ندگانيمجلس نما سيرئ

از عملکرد آنها  زيها ن ييکايدرصد از آمر 54درصد(، اما  34داشتند ) ينظرسنج نيدر ا

 کرده اند. يتيموضوع اعالم نارضا نيدر مورد ا

 خبرگزاری 

 صداوسيما

06/11/97 

3 

افکار عمومي ترامپ را 
مقصر معضالت اخير 

 دانندمي
---------- 

 قاتيتحق يريگيدولت فدرال و پ يليها در خصوص ادامه تعط ينگران شيدر بحبوحه افزا

حد خود  نيتر نييبه پا کايجمهور آمر سيدونالد ترامپ رئ تيمحبوب زانيم ه،يدرباره روس

دهندگان  يدرصد را 40از آن است که فقط  يحاک ينظرسنج نيا جهينتاست. دهيرس

 هستند. يدرصد مخالف عملکرد و 57کنند و  يم دييعملکرد ترامپ را تا

 خبرگزاری 

 صداوسيما

03/11/97 

4 

های ترامپ در سياست
گرايانه قبال زنان واپس

 است
---------- 

و آزار و  يخشونت خانگ فيتعر رييترامپ در خصوص تغ ميتصم نديگو يکارشناسان م

رفتارها به همراه دارد.ترامپ وضع  نيا انيقربان يبرا يبد اريبس يامدهايپ يجنس تياذ

 سيدونالد ترامپ، رئ ميهشدار دادند تصم فعاالنحقوق زنان را پنجاه سال به عقب برد

وضع حقوق  ،يجنس تياذ و آزار و يخشونت خانگ فيتعار رييتغ يبرا کا،يجمهور آمر

و آزار و  يخشونت خانگ فيتعر يترامپ به آرام دولتقرن به عقب رانده است. ميزنان را ن

 رييتغ نياآشکار شده است. يحرکت به تازگ نيداد اما ا رييتغ ليرا ماه آور يجنس تياذ

به  يقابل توجه يامدهايپ ت،يخشونت بر اساس جنس يها قربان ونيليم يتواند برا يم

 تيجنا ايرا که جرم  يکيزيف بيترامپ فقط آس يدادگستر وزارتهمراه داشته باشد.

اشکال خشونت  گريد يعني نيکند و ا يم فيتعر يشود، به عنوان خشونت خانگ يم يتلق

 يکيزيف يو رفتارها يها و حقوق فرد يمحدود کردن آزاد ،يروان تيمانند آزار و اذ يخانگ

 گنجند. ينم فيتعر نيدر ا گريد ،ياخالق ريغ

 خبرگزاری 

 صداوسيما

07/11/97 

5 
ترامپ نژاد پرست 

 است

 «ساندرز يبرن»
در  دموکرات  سناتور
 نيمارت» ادبوديمراسم 

 «نگيلوترک

 چيکه ه ميگو يو من به شما م ميکن يصحبت م يامروز ما درباره عدالت و نژادپرست

که نژادپرست است. ما  ميدار يجمهور سيما اکنون رئ ميمن ندارد که بگو يبرا يلذت

 سيرئ چيدهد که ه يرا انجام م ييکه کارها ميدار کايجمهور آمر سيرا به عنوان رئ يفرد

انجام  يجمهور چه کار سيرئ نيدهد. ايمدرن آنها را انجام نم يايدر دن يگريجمهور د

 يدعم يکه بطور ميدار يجمهور سي(؟ ما رئمي)متحد شو ميداده تا ما دور هم جمع شو

مذهب و  ت،يما بر اساس رنگ پوست، جنس انيتفرقه م جاديدر ا يدار سعو هدف

 دارد. مياآمده ايکه در آن به دن ييکشورها

خبرگزاری مهر 

02/11/97 
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جامعه آمريکا درگير 
بي عدالتي گسترده در 

 توزيع ثروت است

  سندرز يبرن

 خود تريدر توئ

 نياز نود درصد طبقات پائ شيب يثروت کايجامعه در آمر يدهم درصد اقشار باال کيامروز 
تواند موتور محرک اقتصاد ياند. حرص و طمع کنترل نشده نمجامعه را به خود اختصاص داده

و  تيفيآموزش با ک ،يبهداشت يهابا حقوق خوب، مراقبت يمشاغل جاديما ا فهيما باشد. وظ
 است. مسال ستيز طيمح

 خبرگزاری 

 صداوسيما

23/10/97 

2 

 تصميمات ترامپ
ميلياردها دالر زيان به 
شهروندان آمريکايي 

 تحميل کرده است

------------ 

 زانيدالر از م ارديليم 1.5هر هفته بالغ بر  کاياز دولت فدرال آمر ييروزه بخش ها 35 يليتعط
 کايدالر به اقتصاد آمر ارديليکشور کاسته و در کل حداقل شش م نيا يناخالص داخل ديتول
 "ياس اند پ"اقتصاد کشورها موسوم به  ياعتبارسنج يموسسه جهان وارد کرده است. انيز

که از اواخر سال گذشته  کاياز دولت فدرال آمر ييهابخش يليروز جمعه اعالم کرد تعط
دولت  يليدوره تعط نيتر يطوالن افت،ي انيشروع شد و روز جمعه بطور موقت پا يالديم
 ضرر زده است. کايدالر به اقتصاد آمر ارديلياز شش م شيکشور لقب گرفته و تاکنون ب نيا

 خبرگزاری 

 صداوسيما

06/11/97 
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 سياست خارجي آمريکا  - دومبخش 

 الف ـ نمودارها

 ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي(هاي خارجي ار چالشدـ نمو 
 

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

 هاي خارجي ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي(ـ چالش

ای کره شمالی خوشبینانه استانتظار ترامپ از انهدام تسلیحات هسته

مسکو مخالف سیاست واشنگتن در قبال ونزوئالست

مسکو به عملکرد واشنگتن در سوریه انتقاد جدی دارد

مسکو نگران رفتار تنش آفرین واشنگتن است

تیرگی مناسبات کنونی مسکو واشنگتن کم سابقه است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 

تيرگي مناسبات کنوني 

مسکو واشنگتن کم 

 سابقه است

 « اوشاکوف یوري»

با   هيجمهور روس سيمشاور رئ

و  هيروس رياخاشاره به مذاکرات 

 ؟؟؟؟؟ مانيدر مورد پ کايآمر

 ابکوفيانجام شده است. ر هيرابطه توسط مقامات روس نيبهبود ا يتحرکات برا يبرخ

 نيهمه آن چه است که انجام شده است. روابط ب نيداشته است. ا يدر ژنو مذاکرات

بهبود آن صورت  يبرا يحرکت چيشده است و ه شهياکنون بدتر از هم کايو آمر هيروس

 .  نگرفته است

 خبرگزاری مهر

26/10/97 

2 

مسکو نگران رفتار تنش 

 آفرين واشنگتن است
--------- 

آميز خود اين روزها نقش آتش بيار معرکه روسيه و اوکراين آمريکايي ها با اقدامات تنش

به کنند در حاليکه روابط مسکو و کي يف برسر الحاق شبه جزيره کريمه را ايفا مي

خاک روسيه و اخيرا توقيف سه فروند ناوچه نظامي اوکرايني در آبهاي سرزميني روسيه 

 بيش از پيش تيره و تار شده است.

 خبرگزاری

 سيماوصدا 

01/11/97 

3 

مسکو به عملکرد 

واشنگتن در سوريه انتقاد 

 جدی دارد

 ابکوفير يسرگئ

 هيخارجه روس ريمعاون وز 

به طور  کايآمر. خرسند خواهم شد اريخارج شود من بس هيمتحده از سور االتياگر ا

 ياقطعنامه چيکشور حضور دارد و ه نيدر ا هيو بدون درخواست دولت سور يقانون ريغ

 يوجود داشته باشد. آنها برا تواندينبوده و نم نهيزم نيدر ا تيامن يشورا ياز سو

کشور  نيوارد ا سميراز ترو هيسور يحل و فصل مشکل آزادساز ريدر مس يتراشمانع

اند شده يمخف سميو ائتالف ضد ترور سميشدند. هرچند آنها پشت شعار مبارزه با ترور

 در دمشق است.. هيدولت سور يکردن اوضاع برا دهيچياست و آن پ نياز ا رياما هدف غ

 مهر یخبرگزار

04/11/97 

4 

مسکو مخالف سياست 

واشنگتن در قبال 

 ونزوئالست

--------- 

در  هيسازمان ملل متحد که با مواضع قاطع روس تيامن ينشست شورا يبرگزار يدر پ

با  زين هيمادورو همراه بود ، وزارت امورخارجه روس کالسين ياز دولت قانون تيحما

در امور  حانهيمورد و وقيب يهاو اروپا هشدار داد، از دخالت کايبه آمر يا هيانيصدور ب

و  تيبر حق حاکم ديضمن تاک هيوزارت امورخارجه روس .ندونزوئال دست بردار يداخل

ونزوئال و دعوت  يدولت قانون يکودتا و سرنگون يبرا کايسرنوشت کشورها ، تالش آمر

 هيانيب نيا دررا به شدت محکوم کرده است. يشورش و نافرمان يکشور برا نياز مردم ا

 انگرياروپا ، ب يروزه از سو ۸ضرب العجل  نييو تع کايآمده است: دخالت گستاخانه آمر

 خبرگزاری 

 صداوسيما

06/11/97 
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 نمودارهاي هفتگي  -سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 
 

 

 

36%

45%

19%

نمودار هفتگی سیاست خارجی آمریکا

(97/11/09تا   97/10/19در بازه زماني  )

اختالفات سیاسی

اختالفات اجتماعی

اختالفات اقتصادی

 تيو حق حاکم يالمللنيحقوق و قواعد ب يبرا يارزش چيو اروپا ه کايآنست که آمر

 کالسين يمجدد از دولت قانون تيضمن حما نيهمچن هيروس .ستنديکشورها، قائل ن

 يهاها و جناحهمه گروه يو گفتگو ياسيس قيبحران از طر ني، خواهان حل امادورو

 شده است. يخارج يها، بدون دخالت قدرتريدرگ

5 

انتظار ترامپ از انهدام 

ای کره تسليحات هسته

 شمالي خوشبينانه است

 « دن کوتس»

 کايآمر ياطالعات مل ريمد

 يامر ياهسته حاتيتسل ديتول نهيخود در زم يها يياز توانا انگي ونگيپ يچشم پوش

 حاتيدر ارتباط با تسل «زيآم کيرفتار تحر»عالوه بر توقف  يکره شمال. . است ديبع

از  يسال گذشته، بخش کيظرف  ياموشک هسته شيو عدم آزما يکشتار جمع

خود  رياخ يهايابيما در ارز» خود را منهدم کرده است. يهسته ا يهارساختيز

 حاتيخود در حوزه تسل يهاييدر تالش خواهد بود تا توانا يکه کره شمال ميافتيدر

 انگي ونگيوجود دارد که پ ياندک اريرا مجدداً کسب کند و احتمال بس يکشتار جمع

به طور کامل  حاتيگونه تسل نيا ديتول يهاتيخود و قابل ياهسته حاتياز تسل

 ميرژ يبقا يرا برا ياهسته حاتيتسل تيدر نها يرهبران کره شمال رايصرفنظر کند؛ ز

 «.داننديم ياتيخود ح

 خبرگزاری مهر

09/11/97 
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  جمع بندي 

های چالش برانگيز اختالفات سياسي در جامعه آمريکا به دليل سياست»  يعني رصد اوضاع داخلي آمريکا ؛اول در بخش 

مهمترين ، از  «خروج از سوريه و همچنين به خاطر تعطيلي دولتترامپ و به طور مشخص به خاطر تصميم ترامپ برای 

هاي آمريکايي هستند که از جمله شخصيت جان مارکي ، ليندسي گرام و باب منندز. شودمحسوب مي ايرسانه محورهاي

مپ را موجب در اين حوزه اظهار نظر کردند. اما عالوه بر اين ، تعدادي ديگري از سياستمداران آمريکايي تصميمات ترا

  دانند.مي انزوای واشنگتن در عرصه بين المللي

اعتراف شخص ترامپ به افزايش شمار تلفات ناشي از سوءمصرف مواد مخدر در  » در ادامه و در حوزه معضالت اجتماعي

جامعه آمريکا، افزايش محسوس نارضايتي عمومي از شخص ترامپ ، واکنش منفي به تصميمات ترامپ در زمينه حقوق 

 زماني اخير است .از جمله مهمترين محورهاي تبليغاتي در بازه  «زنان و تاکيد برني سندرز بر نژادپرست بودن ترامپ

تاکيد برني سندرز بر ناعادالنه بودن توزيع ثروت در جامعه آمريکا و خسارت کالن شهروندان آمريکايي در اثر تصميمات 

 اخير ترامپ محورهای اختصاصي در زمينه اقتصادی است. 

جم بود ، در بازه زماني اخير کم ح مناسبات چالشي واشنگتن اي در زمينههاي اخير که تبليغات رسانهاما بر خالف هفته

 شود بههاي خبري مربوط مياي برخوردار است که البته بيشترين بهانه ه تبليغات رسانهاين بخش ؛ از حجم قابل توج

 مناسبات چالشي واشنگتن با مسکو .

 

  های چالش برانگيز ؛ اختالفات سياسي در جامعه آمريکا به دليل سياستيعني رصد اوضاع داخلي آمريکا اولدر بخش

شک يکي ترامپ و به طور مشخص به خاطر تصميم ترامپ برای خروج از سوريه و همچنين به خاطر تعطيلي دولت ، بي

هاي از جمله شخصيت های تبليغاتي را به خود اختصاص داد. جان مارکي ، ليندسي گرام و باب منندزاز پرشمارترين بهانه

 ، تعدادي ديگري از سياستمداران آمريکايي تصميماتهار نظر کردند. اما عالوه بر ايناظآمريکايي هستند که در اين حوزه 

با سناتور دموکرات وارد جان مارکي اد بر اين اساسدانند. مي ترامپ را موجب انزوای واشنگتن در عرصه بين المللي

ده از سوی جان بولتون تصريح کرد: جان اشاره و احتمال افزايش خطر مناقشه با ايران و نادرست بودن اطالعات ارائه ش

بولتون که آمريکا را برای جنگي پرهزينه با عراق گول زد به همراه پمپئو وزير امور خارجه دوباره سعي دارد همين رويه 

ای ايران خارج شد نه بخاطر اينکه اين توافق، بدترين توافق را در قبال ايران به کار ببندد. اين دولت از توافق هسته

    (25/10/97مونيتورينگ خبرگزاري صدا و سيما ) پ بشدت عالقه مند به يک جنگ است.بوده بلکه بخاطر اينکه کابينه جنگي ترام

ليندسي گراهام سناتور جمهوری خواه خروج آمريکا از سوريه را عامل تحکيم قدرت ايران در منطقه دانست  اما در ادامه

نظامي آمريکايي از سوريه ، مناطق شمال سوريه را نمي توان به ايران واگذار کرد . در بعداز خروج نيروهای »  فزود:او 

آن صورت به دوستان اسرائيلي پيام خواهيم داد که از تهران تا بيروت از طريق سوريه يک اتوبان سرعت برای ايران به 

تصميم آمريکا درباره عقب نشيني   هد شد.اوجود خواهد آمد و سوريه به لبنان دوم برای دوستان اسرائيلي ما تبديل خو

از منطقه شمال شرقي سوريه قابل درک است اما اگر بدون برنامه ريزی عقب نشيني کند بحران بوجود مي آيد. من به 

ترامپ هشدار دادم که اشتباهات اوباما را در سوريه تکرار نکند و بدون برنامه ريزی از سوريه خارج نشود. عقب نشيني 

بايد در راستای تحقق سه هدف انجام گيرد:  داعش نابود شود. از پيروزی ايران در سوريه پيشگيری شود . ترکيه آمريکا 
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. ای ترکيه مشکل زا شده است حل شودکه بر« های مدافع خلق و پ ک ک يگان»تحت محافظت قرار بگيرد و مسئله 

 (30/10/97خبرگزاري آناتولي) «.کندواگذار کردن شمال سوريه به ايران به تحقق اهداف ما کمک نمي

عامل انزوای آمريکا در عرصه  های ترامپ راسياست ديگر منتقد شناخته شده کاخ سفيد که اما در ادامه جان کری

اقدامات دونالد ترامپ در صحنه بين المللي به آمريکا کمک نکرده است و نشان مي دهد »  توصيف کرد و افزود: المللبين

کند. رييس جمهور مذاکره کننده نيست. اين يک رياست جمهوری پسرفتي است و منافع آمريکا را تقويت نميکه او يک 

هان است. او درباره چه مذاکره ترامپ مذاکره نمي کند. او مردی است که مدعي است بهترين مذاکره کننده در ج

پاسيفيک -تان؛ خروج از پيمان شراکت ترانس کند؟ تصميم های ترامپ برای خارج کردن نيروها از سوريه و افغانسمي

و معاهده آب و هوايي پاريس آمريکا را منزوی کرده است و ما را از نهادهايي که از زمان جنگ جهاني دوم برای اتحاد 

 (30/10/97خبرگزاري صدا و سيما )«  جهان ايجاد شدند؛ خارج کرده است.

شخص ترامپ خود به گسترش سوءمصرف  بازتاب داشت ؛ از جمله اينکهاي نيز مطالب قابل مالحظه حوزه اجتماعيدر 

بر اين اساس ترامپ در نخستين سخنراني خود در سال جديد ميالدي در کاخ  .اعتراف کرد مواد مخدر در جامعه آمريکا 

جنوبي ما ايجاد کنم زيرا يک بحران فزاينده انساني و امنيتي در مرز امشب من با شما صحبت مي»  سفيد اعالم کرد:

شده است. هر روز، مأموران گمرکي و گشت های مرزی با هزاران مهاجر غيرقانوني مواجه مي شوند که سعي مي کنند 

وارد کشور ما شوند. ما ديگر فضا برای نگهداری آن ها در اختيار نداريم و هيچ راهي برای بازگرداندن فوری آن ها به 

يک مسير اصلي برای ورود مقادير زيادی مواد غيرقانوني از جمله متامفتامين،  کشورهای شان نداريم. مرز جنوبي ما

هروئين، کوکائين و فنتانيل محسوب مي شود.هر هفته، سيصد تن از شهروندان ما تنها به واسطه مصرف هروئين جان 

ريکايي های بيشتری در نود درصد اين مواد از مرزهای جنوبي ما وارد مي شود. امسال آم خود را از دست مي دهند که

 «مقايسه با تعدادی که در کل جنگ ويتنام کشته شدند، به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست خواهند داد.

 (19/10/97خبرگزاري صدا و سيما )

ها برای سرزنش»  خبر داده و افزودند: کاهش شديد محبوبيت مردمي ترامپ ها ازالبته اين تمام ماجرا نبود بلکه رسانه 

تعطيلي بخشي از دولت همچنان بر روی دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، و حزب او در کنگره تمرکز دارد.مردم 

آمريکا دونالد ترامپ را مسئول تعطيلي دولت مي دانند. اين در حالي است که در مقايسه با ديگر روسای جمهور اين 

وری آمريکا، ترامپ در پايين ترين سطح محبوبيت قرار دارد. کشور پس از پايان دو سال تصدی مقام رياست جمه

سي نيوز/ واشنگتن پست نشان مي دهد  بي انتقادها نيز همچنين در همه جناح ها وجود دارد. جديدترين نظرسنجي ای

درصد  60درصد از افراد مانند دو هفته قبل، ترامپ و جمهوريخواهان کنگره را مسئول اين تعطيلي مي دانند، و  53

افراد از تالش های ترامپ برای پايان دادن به اين مسئله رضايت ندارند.نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا، 

درصد از آمريکايي  54درصد(، اما  34و همچنين دموکرات های او سهم کمتری از تقصير را در اين نظرسنجي داشتند )

 (06/11/97خبرگزاري صدا و سيما  ) «اعالم نارضايتي کرده اند.ها نيز از عملکرد آنها در مورد اين موضوع 

، رييس « مارتين لوترکينگ»منتقد پر سر و صداي ترامپ ضمن انتقادات شديد از وي در مراسم يادبود  برني سندرز

سناتور دموکرات امروز ما درباره عدالت و نژادپرستي صحبت »  توصيف کرد و گفت: فردی نژادپرستجمهوري آمريکا را 

مي کنيم و من به شما مي گويم که هيچ لذتي برای من ندارد که بگويم ما اکنون رئيس جمهوری داريم که نژادپرست 

در است. ما فردی را به عنوان رئيس جمهور آمريکا داريم که کارهايي را انجام مي دهد که هيچ رئيس جمهور ديگری 
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دنيای مدرن آنها را انجام نمي دهد. اين رئيس جمهور چه کاری انجام داده تا ما دور هم جمع شويم )متحد شويم(؟ ما 

رئيس جمهوری داريم که بطوری عمدی و هدف دار سعي در ايجاد تفرقه ميان ما بر اساس رنگ پوست، جنسيت، مذهب 

 (02/11/97رگزاري مهر خب)«  و کشورهايي که در آن به دنيا آمده ايم دارد.

اي حجم تبليغاتش تنها به نصف حوزه اجتماعي بلکه کمترش از مطالب کمتري برخوردار بود به گونه حوزه اقتصادی

امروز يک »  با انتقاد از نابرابري گسترده در توزيع ثروت در جامعه آمريکا افزود: برني سندرز رسد. در اين حوزه در آغازمي

اند. دهباالی جامعه در آمريکا ثروتي بيش از نود درصد طبقات پائين جامعه را به خود اختصاص دادهم درصد اقشار 

های يجاد مشاغلي با حقوق خوب، مراقبتتواند موتور محرک اقتصاد ما باشد. وظيفه ما احرص و طمع کنترل نشده نمي

 (  23/10/97سيما  خبرگزاري صدا و ) «بهداشتي، آموزش با کيفيت و محيط زيست سالم است.

هاي ترامپ هاي آمريکايي از تحميل خسارت هنگفت به شهروندان آمريکايي در اثر سياستاما در ادامه مطبوعات و رسانه 

ميليارد دالر از ميزان  1.5روزه بخش هايي از دولت فدرال آمريکا هر هفته بالغ بر  35تعطيلي »  خبر داده و افزودند:

اين کشور کاسته و در کل حداقل شش ميليارد دالر به اقتصاد آمريکا زيان وارد کرده است. موسسه توليد ناخالص داخلي 

روز جمعه اعالم کرد تعطيلي بخش هايي از دولت فدرال  "اس اند پي"جهاني اعتبارسنجي اقتصاد کشورها موسوم به 

يان يافت، طوالني ترين دوره تعطيلي دولت آمريکا که از اواخر سال گذشته ميالدی شروع شد و روز جمعه بطور موقت پا

 (06/11/97خبرگزاري صدا و سيما  ) «اين کشور لقب گرفته و تاکنون بيش از شش ميليارد دالر به اقتصاد آمريکا ضرر زده است.

 

  تبليغات هاي اخير که بر خالف هفته، چين و کره شمالي اختصاص دارد در پايان که به سياست چالشي آمريکا با روسيه

؛ از حجم قابل توجه تبليغات ناسبات چالشي واشنگتن کم حجم بود، در بازه زماني اخير اين بخشاي در زمينه مرسانه

 مناسبات چالشي واشنگتن با مسکو . شود بههاي خبري مربوط مياي برخوردار است.که البته بيشترين بهانه رسانه

عامل اصلي اين  ، تعامل کاخ سفيد با کاراکاس و دمشق INFن موشکي نظر مسکو با واشنگتن بر سر پيما اختالف 

با اشاره به مشاور رئيس جمهور روسيه  «يوری اوشاکوف» :ها اعالم کردند. بر اين اساس رسانهاستهاي خبري بهانه

توسط مقامات روسيه برخي تحرکات برای بهبود اين رابطه  اعالم کرد  INFپيمان  مذاکرات اخير روسيه و آمريکا در مورد

انجام شده است. ريابکوف در ژنو مذاکراتي داشته است. اين همه آن چه است که انجام شده است. روابط بين روسيه و 

 (  26/10/97خبرگزاري مهر  ) .ي برای بهبود آن صورت نگرفته استآمريکا اکنون بدتر از هميشه شده است و هيچ حرکت

اگر اياالت متحده  »:ت اعالمي ترامپ درباره سوريه گفتخارجه روسيه درخصوص سياس معاون وزير  سرگئي ريابکوف اما

از سوريه خارج شود من بسيار خرسند خواهم شد .آمريکا به طور غير قانوني و بدون درخواست دولت سوريه در اين 

د وجود داشته باشد. آنها برای توانای از سوی شورای امنيت در اين زمينه نبوده و نميکشور حضور دارد و هيچ قطعنامه

تراشي در مسير حل و فصل مشکل آزادسازی سوريه از تروريسم وارد اين کشور شدند. هرچند آنها پشت شعار مانع

ع برای دولت اند اما هدف غير از اين است و آن پيچيده کردن اوضامبارزه با تروريسم و ائتالف ضد تروريسم مخفي شده

وزارت خارجه روسيه هم در خصوص سياست واشنگتن در قبال کاراکاس   (04/11/97خبرگزاري مهر ) «سوريه در دمشق است.

در پي برگزاری نشست شورای امنيت سازمان ملل متحد که با مواضع قاطع روسيه در حمايت از دولت قانوني »  گفت:

آمريکا و اروپا هشدار داد ، از دخالت های  نيکالس مادورو همراه بود ، وزارت امورخارجه روسيه نيز با صدور بيانيه ای به

وزارت امورخارجه روسيه ضمن تاکيد بر حق حاکميت و  بي مورد و وقيحانه در امور داخلي ونزوئال دست بردارند.
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سرنوشت کشورها ، تالش آمريکا برای کودتا و سرنگوني دولت قانوني ونزوئال و دعوت از مردم اين کشور برای شورش 

دخالت گستاخانه آمريکا و تعيين ضرب العجل » در اين بيانيه آمده است : « ا به شدت محکوم کرده است.و نافرماني ر

د بين المللي و حق حاکميت روزه از سوی اروپا ، بيانگر آنست که آمريکا و اروپا هيچ ارزشي برای حقوق و قواع ۸

وني نيکالس مادورو ، خواهان حل اين بحران از روسيه همچنين ضمن حمايت مجدد از دولت قان ، قائل نيستند.کشورها

سيما خبرگزاري صداو) « ، بدون دخالت قدرتهای خارجي شده است.ها و جناح های درگيروی همه گروهطريق سياسي و گفتگ

06/11/97)  

 

 

 


