
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 رصد مسائل مربوط به آمريکا
 ها و رويدادها()اظهارات شخصيت

 (114و 115)
 22/02/98 تا 14/02/98 مقطع بررسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ي در بخش های زير قابل دسترس استخبری و توليدات پژوهشهای فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سايت خبرگزاری صداوسيما  )سرويس پژوهش (  

 مرتضي هوشيارپژوهشگر:  

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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های نخستين پيروزی انقالب سابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

اين دشمني ممکن است دچار فراز و فرود شده باشد اما به گواهي تاريخ هرگز در گردد. اسالمي باز مي

اصل و اساس خود دستخوش کوچکترين تغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها اثبات کرده که 

تر شده است. بهترين نمونه اين جانبهتر و همهدشمني کاخ سفيد با ايران اسالمي روز به روز سخت

ت ای يافهای اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهاست که در سال« هاتحريم» زايد؛ دشمني روبه ت

ها و ای که اعتراض نهادبلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد ، به گونه

 های انسان دوستانه را در پي داشت.  جمعيت

رييس جمهوری آمريکا هر چند در وهله اول حزب واقعيت اين است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 

کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني جمهوريخواه آمريکا را تقويت مي

را نيز تقويت کرده و در نتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده است. دونالد ترامپ در دوره 

های آمريکا، انتقادات زيادی ترين چالشبه عنوان يکي از مهم های انتخاباتي با توصيف ايرانرقابت

حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي متوجه جمهوری اسالمي کرد. در حال

 کنند.برای حمله به ايران فروگذار نمي

را دربازه زماني های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا ترين چالشبولتن حاضر تالش دارد  مهم

سازان اين حوزه قرار بندی و در اختيار پژوهشگران و برنامههفتگي، رصد و در چارچوب موضوعي دسته

 دهد.



 

3 

 

 رصد اوضاع داخلي آمريکا -  اولبخش 

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار
 

 

 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي 

 

  مشروح مطالب  –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

نمایندگان دموکرات 
آمریکا نسبت به 
برخورد سیاسی و 

غیرعادالنه ترامپ با 
مساله ایران منتقدند

اقدامات ترامپ بر ضد
سپاه و جمهوری اسالمی
در خلیج فارس انتقاد

ها را در پی دموکرات
داشته  

ها خواهان دموکرات
ایجاد محدودیت در 
اختیارات ترامپ در 

قبال ایران هستند

سیاستمداران زیادی 
مخالف روش ترامپ در 

برابر ایران هستند

ها نسبت به دموکرات
تصمیمات ترامپ در حوزه 

اجتماعی معترضند

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

نمايندگان 

دموکرات آمريکا 

نسبت به برخورد 

سياسي و 

غيرعادالنه ترامپ 

با مساله ايران 

 منتقدند

--------- 

 اکیامور خارجه آمر ریوز یکار یاسیاز س یادر نامه ییکایشش سناتور دموکرات آمر

زارت و حاتیبه برجام در گزارش ساالنه کنترل تسل رانیا یبندیدر عدم اشاره به پا

قدان ف لیقبل به دل یهاگزارش با گزارشات سال نیانتقاد کردند.. ا کایامور خارجه آمر

 یبایارز نیترفرق داشت. نگران کننده یاسیعمق و استقالل از مداخله س ت،یواقع

به تعهداتش بر اساس معاهده منع اشاعه  رانیا یبندیگزارش درباره پا نیا یاسیس

ه ب رانیا یاحتمال یبندیگزارش درباره عدم پا نیا ی( است. ادعایت ی)ان پ یاهسته

 ۹۲ر د یاطالعات مل ریکه توسط دان کوتس مد یجامعه اطالعات یابیبا ارز یت یان پ

 است. ریدر جلسه استماع کنگره ارائه شد مغا ۹۱۰۲ هیژانو

 خبرگزاری صدا

 و

 سيما

15/2/98 

2.  

اقدامات ترامپ بر 

ضد سپاه و 

جمهوری اسالمي 

در خليج فارس 

  يمورف سيکر

  ترییسناتور دموکرات در تو

 

 نرایا یسپاه پاسداران انقالب اسالم دنینام ستیدانست با تروریترامپ م دولت

 بوش و لیدل نی. به همابدی یم شیدر عراق افزا ییکایآمر یروهاین هیعل دهایتهد

رات اقدام به خط نیا یایکه مزا دندیرس جهینت نینکردند. آنها به ا یکار نیاوباما چن

 مسیاز ترور رانیا یپاسداران انقالب اسالم پاهوجود ندارد که س یارزد. شک یآن نم

هستند. اما ماه گذشته که من  یبد و شرور گرانیکند. آنها باز یم تیدر منطقه حما

 خبرگزاری صدا

 و

 سيما

12/2/98 
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 ـ معضالت اجتماعي  

 

 

 

 

 

ها انتقاد دموکرات

 را در پي داشته  

 ستیراقدام )ترو نیبه اتفاق با ا بایما تقر کیپلماتیو د یدر بغداد بودم رهبران نظام

بودند. همه شبه  مخالفآن بر اهداف مان در عراق  یواقع ریتاث لیخواندن سپاه( به دل

 نرایا یسپاه پاسداران انقالب اسالم میدر عراق تحت کنترل مستق عهیش انینظام

ها به از آن یشتریشود تعداد ب یخواندن سپاه در واقع باعث م ستیاما ترور ستندین

آنها  ندنیرا برگز یکی کایو آمر رانیا نیب میبروند، اگر ما آنها را وادار کن رانیسمت ا

ارند قرار د یاسیس ندیدر فرا انیشبه نظام نیکنند. ا یه خودشان را انتخاب میهمسا

وانند ت یما نم ینظام یروهایها و ن پلماتیکنند اکنون د یپارلمان رقابت م یآنها برا

را خارج  اکیامر آمر نیکه با سپاه ارتباط دارند گفتگو کنند و ا یشبه نظام یبا گروهها

در عراق  رانیدور ا دنیدهد. خط قرمز کش یقرار م قدر عرا یاسیس یآشت یاز باز

 کشور و نیما از ا انیراندن نظام رونی باعث بکاغذ خوب باشد اما احتماال یرو دیشا

خطرناکتر از زحمت  اریبس جهینت نیشود. ا یحضور داعش م یبرا یطیشرا جادیا

  خواهد بود. یستیترور یهاخارج کردن نام سپاه از فهرست گروه

3.  

ها خواهان دموکرات

ايجاد محدوديت در 

اختيارات ترامپ در 

 قبال ايران هستند

 يپلوس ينانس
 ندگانیمجلس نما سیرئ 

 کایآمر

توانند بدون رجوع به کنگره  یهستند، نم رانیا هیعل یاگر آنها به فکر اقدام نظام

 یگونه، ولع چیخود را مطرح کنند. در کشور ما ه لیدال دیکنند و با یکار نیچن

. میداشته باش زیراهکار صلح آم دیجنگ وجود ندارد و موضوع هر چه باشد، ما با یبرا

بحث  کیاز  یبخش دی( بایآنگاه مسئله )اقدام نظام د،یستین یکار نیاگر قادر به چن

زوئال آنچه را که در ون دیکند. ما با یم صدق زیمسئله درباره ونزوئال ن نیباشد. هم یمل

  .میحل و فصل کن زیدهد، به شکل صلح آم یرخ م

 ينترنتيا گاهيپا

 اسپن يس

18/2/98 

4.  

سياستمداران 

زيادی مخالف روش 

ترامپ در برابر 

 ايران هستند

 هيالری کلينتون

وزیر خارجه سابق آمریکا، با  

 ها میانانتقاد از تشدید تنش

 دولت ترامپ با ایران

 یو بمب افکن ها مابریناو هواپ کیو اعزام  رانیدولت ترامپ ضد ا ریاخ یها میتحر

 انیروابط م شتریتر شدن( هر چه ب رهی)تفیفارس فقط موجب تضع جیبه خل 22-یب

دوره  یجنجال یاز توافق هسته ا کایواشنگتن و تهران شده است که با خروج آمر

دارد. به توافقات ن یکه اعتقاد میدار یولتاکنون ما د"گفت:  نتونیاوباما آغاز شد. کل

 ید و غنکنن ینم یرویآنها هم پ د،ینکن یرویگفته اند اگر شما از توافقات پ انیرانیا

( دولت )ترامپ نیا یاز سو یمیتصم نیکنند... من نگرانم ا یرا آغاز م ومیاوران یساز

 "اوضاع باشد. کیتحر یبرا

 خبرگزاری صدا

 و

 سيما

19/2/98 

 و تاريخ منبع متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

ها نسبت دموکرات
تصميمات ترامپ به 

در حوزه اجتماعي 
 معترضند

---------- 

ابق دفتر س سيبه رئ کايدر آمر يقانون ريکودکان مهاجر غ یمراکز نگهدار تيريسپردن مد
 سيدفتر سابق دونالد ترامپ رئ سيرئ ،يکل جان . ختيها را برانگترامپ خشم دموکرات

که مراکز کودکان مهاجر بدون همراه را  وستيشرکت پ کي تيريبه مد کايجمهور آمر
اعالم شد خشم  ييکايآمر یرسانه ها یخبر که روز جمعه از سو نيکند. ا ياداره م

 يداخل تيکه وزارت امن کايآمر ييايدر یرويژنرال سابق ن نيا.ختيدموکرات ها را برانگ
 يقانون ريکودکان مهاجر غ ييجدا يجنجال استيس یاجرا يرا بر عهده داشت و عامل اصل

 .توسيپ نترنشناليبه موسسه کالبرن ا ديماه پس از ترک کاخ سف 4بود،  نشانياز والد

 خبرگزاری صدا 
 و 

 سيما
14/2/89 
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 سياست خارجي آمريکا  - دومبخش 

 الف ـ نمودارها

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

 

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

 خارجي ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي( هايـ چالش

 

 

پکن -تنش در مناسبات واشنگتن 
افزایش یافته است

ارت پکن به بهانه تج-مناسبات واشنگتن 
تیره شده 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
مناسبات تنش در 

 پکن - واشنگتن
 افزايش يافته است

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

 يکيامروز دوشنبه در نزد ييکايخواهد شد، دو ناو آمر نيچ يکه موجب ناراحت يدر اقدام

 یاقدام ناوها نيا پرداختند. يبه گشت زن يجنوب نيچ یايمورد مناقشه در ريجزا

ز ا کايجمهور آمر سيرئ« دونالد ترامپ»که روز گذشته  شوديانجام م يدر حال ييکايآمر

رابطه منابع  نيهم در خبر داده بود. نياز چ يواردات یبر کاالها ديجد یهااعمال تعرفه

امپ دونالد تر ميواشنگتن به دنبال اعالم تصم-پکن یآگاه از احتمال لغو مذاکرات تجار

خبر  ينيچ یکاالها يگمرک یهامجدد تعرفه شيبر افزا يمبن کايآمر یجمهور سيرئ

 .دهنديم

 خبرگزاری مهر 
16/20/79 

2  
مناسبات واشنگتن 
پکن به بهانه تجارت 

 تيره شده 

  زريتيرابرت ال
 کایآمر یتجار ندهینما

 انيعدول کرده است؛ اما گفت که توافق م یمذاکرات تجار انياز تعهداتش در جر نيچ

 نيا یجمهور سيدونالد ترامپ رئ ديتعرفه ها هنوز ممکن است. تهد نهيدو طرف در زم

 یداد که پکن در قول ها یپس از آن رو نيبر صادرات چ ديجد اتياعمال مال یکشور برا

 نظر کرده بود. ديخود تجد نيشيپ

 خبرگزاری مهر 
19/20/79 
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 نمودارهاي هفتگي  -سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ
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 جمع بندي                                  

 « اختالفات سياسي و معضالت اجتماعي در جامعه آمريکا» ؛  اع داخلي آمريکارصد اوضکه مربوط است به    اولدر بخش  

به  دبوط بوای مرین حجم تبلیغات رسانهبیشتراین هفته )البته .ه است را از آن خود کردای این هفته سانهرحجم تبلیغاتی تمام 

فاقد نمونه تبلیغاتی در این و معضالت مربوط به آن  اقتصاد حوزه در نتیجه  (درصد حجم کلی تبلیغات. 08 باسیاسی وزه ح

                                  .خصوص بود

                            

ناسبات ماختصاص داشت تنها به ؛ مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از تابعان بين الملل  که مربوط است به اما بخش آخر

ها در سانهر در نتیجه .شتاختصاص دابه این حوزه ی تبلیغاتی هاتمامی حجم نمونهبنابراين تمامي چالشي واشنگتن با پکن 

 .ندای را بازتاب نداهیچ نمونه مناسبات چالشي واشنگتن با پيونگ يانگخصوص 

 

 زيچالش برانگ هایاستيس ليبه دل کایدر جامعه آمرسياسي اختالف در ؛   کايآمر يرصد اوضاع داخل يعنيبخش دوم اما در  

ک شموضعگیری در قبال ایران بیالف بر سر اخت .استود اختصاص داده را به خ ایبيشترين حجم تبليغات رسانه  ترامپ

های خبری در این زمینه بود . به طوری که شش سناتور دموکرات نامه اعتراضی در خصوص یکی از پرشمارترین بهانه

م اعال ها بر این اساس رسانههای اتخاذ شده از سوی وزیرخارجه آمریکا در قبال ایران  را به رشته تحریر درآوردند . سیاست

 یبنديدر عدم اشاره به پا کايامور خارجه آمر ريوز یکار ياسياز س یادر نامه ييکايسناتور دموکرات آمرشش  کردند:

گزارش با گزارشات  نيا انتقاد کردند. کايآمر جهوزارت امور خار حاتيبه برجام در گزارش ساالنه کنترل تسل رانيا

 ياسيس يابيارز نيترفرق داشت. نگران کننده ياسيعمق و استقالل از مداخله س ت،يفقدان واقع ليقبل به دل یهاسال

  یماس و خبرگزاری صدا) ( است.يت ي)ان پ یابه تعهداتش بر اساس معاهده منع اشاعه هسته رانيا یبنديگزارش درباره پا نيا

51/2/80) 

 رسفا جیدر خل یاسالم یترامپ بر ضد سپاه و جمهور اقداماتبا انتقاد از  ترییدموکرات در تو سناتور يمورف سيکردر ادامه 

 يياکيآمر یروهاين هيعل دهايتهد رانيا يسپاه پاسداران انقالب اسالم دنينام ستيبا ترور دانستيدولت ترامپ منوشت: 

اقدام به  نيا یايکه مزا دنديرس جهينت نينکردند. آنها به ا یکار نيبوش و اوباما چن ليدل ني. به همابدي يم شيدر عراق افزا

کند. آنها  يم تيدر منطقه حما سمياز ترور رانيا يپاسداران انقالب اسالم سپاهوجود ندارد که  يارزد. شک يخطرات آن نم

 (51/2/80 سیما و  صدا زاریخبرگ) هستند. یبد و شرور گرانيباز

توانند  يهستند، نم رانيا هيعل يبه فکر اقدام نظام اگر آنهادر این باره گفت:  کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ يپلوس ينانس

دارد جنگ وجود ن یبرا يگونه، ولع چيخود را مطرح کنند. در کشور ما ه ليدال ديکنند و با یکار نيبدون رجوع به کنگره چن

( يآنگاه مسئله )اقدام نظام د،يستين یکار نيقادر به چن ر. اگميداشته باش زيراهکار صلح آم ديو موضوع هر چه باشد، ما با

دهد، به يآنچه را که در ونزوئال رخ م ديکند. ما بايصدق م زيمسئله درباره ونزوئال ن نيباشد. هم يبحث مل کياز  يبخش ديبا

 (50/2/80 اسپن یس ینترنتیا گاهیپا) .ميحل و فصل کن زيشکل صلح آم

 

ها اعالم بر این اساس رسانه .ها با تصمیمات اجتماعی ترامپ خبر دادندها از اختالف دموکراتدر ادامه در بخش اجتماعی رسانه

 اهدفتر سابق ترامپ خشم دموکرات سيبه رئ کايدر آمر يقانون ريکودکان مهاجر غ یمراکز نگهدار تيريسپردن مدکردند: 
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راکز که م وستيشرکت پ کي تيريبه مد کايجمهور آمر سيدفتر سابق دونالد ترامپ رئ سيرئ ،ي.  جان کلختبرانگي را

اعالم شد خشم دموکرات  ييکايآمر یرسانه ها یخبر که روز جمعه از سو نيکند. ا يکودکان مهاجر بدون همراه را اداره م

 استيس یاجرا يرا بر عهده داشت و عامل اصل يداخل تيکه وزارت امن کايآمر ييايدر یرويژنرال سابق ن ني.اختيها را برانگ

 نترنشناليبه موسسه کالبرن ا ديماه پس از ترک کاخ سف 4بود،  نشانياز والد يقانون ريغ جرکان مهاکود ييجدا يجنجال

 (51/2/80سیما و خبرگزاری صدا ) .وستيپ

  

 ای اختصاصکل حجم تبلیغات رسانه اختصاص دارد ، چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با روسيه در پایان که به 

واهد خ نيچ يکه موجب ناراحت يدر اقدام ها اعالم کردند:بر این اساس رسانه مناسبات چالشی واشنگتن با پکن. داشت به

اقدام  نيپرداختند. ا يبه گشت زن يجنوب نيچ یايمورد مناقشه در ريجزا يکيامروز دوشنبه در نزد ييکايشد، دو ناو آمر

 ديجد یهااز اعمال تعرفه کايجمهور آمر سيرئ« دونالد ترامپ»که روز گذشته  شوديانجام م يدر حال ييکايآمر یناوها

واشنگتن به -پکن یرابطه منابع آگاه از احتمال لغو مذاکرات تجار نيخبر داده بود. در هم نياز چ يواردات یبر کاالها

خبر  ينيچ یکاالها يگمرک یهامجدد تعرفه شيبر افزا يمبن کايآمر یجمهور سيدونالد ترامپ رئ ميدنبال اعالم تصم

 (51/82/81مهر  یخبرگزار) .دهنديم

عدول کرده است؛ اما گفت  یمذاکرات تجار انياز تعهداتش در جر نيچنیز اعالم کرد:  کایآمر یتجار ندهینما زريتيرابرت ال

اعمال  یکشور برا نيا یجمهور سيدونالد ترامپ رئ ديتعرفه ها هنوز ممکن است. تهد نهيدو طرف در زم انيکه توافق م

   مهر یخبرگزار) نظر کرده بود. ديتجد دخو نيشيپ یداد که پکن در قول ها یپس از آن رو نيبر صادرات چ ديجد اتيمال

51/82/81) 

مسکو  –مناسبات چالشي واشنگتن ای برای های تبلیغاتی باال مشخص شد که در بازه زمانی اخیر هیچ نمونهتوجه به نمونهبا 

 یافت نشد. پيونگ يانگ -و واشنگتن 


