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 رصد مسائل مربوط به آمريکا

 (133و  132و 131)
 ها و رويدادها()اظهارات شخصيت

 23/06/98 تا 03/06/98 مقطع بررسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 :ي در بخش های زير قابل دسترس استهای خبری و توليدات پژوهشفرآورده

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

 مرتضي هوشيارپژوهشگر:   

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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  چکيده 

گرانی از ن»، «انتقادات گسترده از تصمیمات غیر انسانی ترامپ در حوزه اجتماعی»، «انتقادها به شیوه مدیریت سیاسی ترامپ»

افزایش »و « کاهش محبوبیت اجتماعی ترامپ در جامعه آمریکا» ، «تشدید و گسترش کم سابقه خشونت در جامعه آمریکا 

ای ههای خبری رسانهترین بهانهو انتقادات گسترده از شیوه عمکرد اقتصادی ترامپ، مهم« های آمریکامیزان خودکشی در زندان

 . بازه زمانی سوم تا بیست و سوم شهریورماه جاری است بیگانه در بخش رصد اوضاع داخلی آمریکا در

افتاد و در نتیجه در صدر  ها با اندکی افزایش از حوزه سیاسی پیشپس از مدت« معضالت اجتماعی » ، حوزه در این بخش

ها فاقد حجم قابل مالحظه بود صادی که پس از مدتاما حوزه اقتای در خصوص اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفت. ت رسانهتبلیغا

 فاصله از حوزه سیاسی در جایگاه سوم قرار گرفت.شده با اندکی  بازه زمانی یاد در

ل )یعنی الملدر بخش رصد سیاست خارجی آمریکا که مربوط است به مناسبات چالشی واشنگتن با تعدادی از اعضای جامعه بین

نگ یانگ وو در آخر پی پکن، مسکوای بر روی مناسبات چالشی واشنگتن با روسیه، چین و کره شمالی( تنها شاهد تمرکز رسانه

 های تبلیغاتی در این زمینه بودند. حاوی نمونه مذکوردر بازه زمانی  های یادشدهبودیم. بنابراین تمامی حوزه

 بر اين اساس چند نکته قابل توجه است: 

ها پیش تاکنون گسترش اختالف در جامعه سیاسی آمریکا با شواهد و قرائن متعددی توجهات زیادی را به خود ـ  از مدت1

حال موضوع از این  1.اندجلب کرده است تا اینکه اخیرا برخی مقامات آمریکایی این واقعیت غیر قابل کتمان را آشکار ساخته

 2فراتر رفته و حتی به تعدادی از اعضای کاخ سفید رسیده است.

ت های مختلف نسبشخصیتای از ـ هر چند از نقاط قوت دولت ترامپ بهبود شرایط اقتصادی است ولی تعداد قابل مالحظه2

 3دهند.به عملکرد اقتصادی ترامپ هشدار می

ا ها از گسترش خشونت در جامعه آمریکـ  انتقادات به سیاست مهاجرتی ترامپ، انتقاد به رفتار غیرانسانی ترامپ و نگرانی3

 4 .شودای تقریبا ثابت در حوزه اجتماعی است که هر چند یک بار دیده میمحورهای رسانه

                                                           
ن، تگزاس سه شنبه در سفر کوتاه خود به واشنگت التیاز ا خواهیکروز، سناتور جمهور تد :رول کال ینترنتیا گاهیدر پا یدر نوشتار مک مانوس یتول نیکاتر ـ 1

دولت  یهاکند تالشیم یخود را بقبوالند که دولت پنهان در دو وزارتخانه مزبور سع دهیا نیشمرد تا ا متیدر نشست مؤسسه هادسون فرصت را غن
انند که م یافراد“ دولت پنهان همچنان زنده و فعال است. میآمده ام تا به شما بگو نجایبه ا”هم زنند.  بر رانیا یابردن توافق هسته نیاز ب یترامپ را برا

وفادارند و از حد  شیفدرال هستند که همچنان به دولت اوباما ب یاز کارکنان در درون نهادها یادیشمار ز ندیگو یکروز به وجود دولت پنهان معتقدند م
 13/06/98 رول کال ینترنتیا گاهیدارند. پا دخالتها و دستورکار دولت ترامپ استیاز س یریجلوگ یبرا

جمهور کامال  سیمن و رئ ،خارجه ریپمپئو وز یکه آقا میبگو دیبا  کایخارجه آمر ریپمپئو وز کیمشترک با ما یدر کنفرانس خبر کایآمر یخزانه دار ریوز  نیمنوچ ویاست ـ2
اق جان بولتون درباره جنگ عر دگاهیبا د یو دگاهیرابطه با طور شفاف اعالم کرده است که د نیجمهور در ا سی. رئمیهم نظر هست رانیضد ا یدر رابطه با فشار حداکثر

 19/06/98  ترزیرو یونیزیشبکه تلو داشته است. انیموضوع را ب نیاو به طور شفاف ا بوده است. متفاوتکامال 

، را از باراک اوباما به ارث برد یجمهور ترامپ اقتصاد کامالً خوب سیرئ" را از اوباما به ارث برد و اکنون او در حال بر باد دادن آن است. یترامپ اقتصاد کامالً خوب: دنیجو باـ  3
 16/06/98مایسصدا و  یخبرگزار "( است.کایو اکنون او در حال برباد دادن آن )اقتصاد آمر -به ارث برده است  یکه در زندگ ییزهایدرست مثل همه چ

 یاستید؛ سکردن تیدولت ترامپ در قبال آوارگان شکا دیجد استیمتوقف شدن س یکشور، به منظور تالش برا نیا تختیبه همراه شهر واشنگتن، پا کایآمر التیا 19 ـ  4
 ایفرنیکال التیدر ا یدر دادگاه تیشکا نیا نامعلوم مواجه خواهند بود. یشوند با مجازات بازداشت به مدت کایاز مرز وارد آمر یرقانونیکه به طور غ ین آوارگانکه طبق آ

 شتریتر و بحمالت مرگبار نیا دهدیسال گذشته نشان م 53در  کایو کور آمر یجمع یهایراندازیت یآمار لیتحلـ  ( 05/06/98 مایسصدا و  یخبرگزار) ارائه شده است.
از  هایراندازیاز ت یمیاز ن شیرخ داده است. ب ریسال اخ 5ما، در  یهاداده گاهیمورد در پا 164درصد از  20اما  دهد،یسال را پوشش م 50از  شیما ب قاتی. تحقاندشده
 ضاعگذشته او یهاامسال از سال رسدیبودند و به نظر م 2018و  201۷ها سال نیرخ داده است. مرگبارتر 2010از  هایراندازیدرصد از ت 33طرف و  نیبه ا 2000سال 

 وصدا  یخبرگزار) اند.هفته گذشته کشته شده 5ها در تن آن 38اند که کور جان خود را از دست داده یهایراندازیتن بر اثر ت 60باشد؛ تاکنون دست کم  ترمیوخ
 (11/06/98مایس
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گردد. های نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز ميسابقه 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 اصل و اساس خود دستخوش کوچکترين 

ر و تاثبات کرده که دشمني کاخ سفيد با ايران اسالمي روز به روز سختتغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها 

های اخير نه تنها گسترش است که در سال« هاتحريم» تر شده است. بهترين نمونه اين دشمني رو به تزايد؛ جانبههمه

ها و هادای که اعتراض نگونهای يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد، به کمي قابل مالحظه

 های انسان دوستانه را در پي داشت.  جمعيت

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

ز تقويت کرده و در کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني را نيآمريکا را تقويت مي

های انتخاباتي با توصيف ايران به عنوان نتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده است. دونالد ترامپ در دوره رقابت

حاضر نيز عالوه بر ترامپ های آمريکا، انتقادات زيادی متوجه جمهوری اسالمي کرد. در حالترين چالشيکي از مهم

همه  برجام و بازگشت کنند. خروج ترامپ ازن فرصتي برای حمله به ايران فروگذار نمياعضای کابينه وی از کوچکتري

 در راستای شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است. های يکجانبه از سوی آمريکا،تحريم

ای مذاکرهبا هدف مجاب کردن ايران به ای آمريکا نيز عليه ايران، همراهي و همکاری متحدين اروپايي و منطقه

 گيرد.جديد و تغيير رفتار صورت مي

ای مقامات آمريکايي و متحدانش را در خصوص جمهوری اسالمي ترين تبليغات رسانهحاضر تالش دارد مهمبولتن 

بازه زماني هفتگي، رصد و در چارچوب موضوعي  های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را درترين چالشايران و مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.در اختيار پژوهشگران و برنامه بندی ودسته
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ارصد اوضاع داخلي آمريک - اولبخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 

 ـ معضالت اقتصادی

 
 

 

   اجتماعي  ـ نمودار معضالت

 

 

داردنظراختالفایرانهایتحریمرفعیاادامهسربرآمریکاسیاسیجامعه

خوردمیچشمبهآمریکاخارجیسیاستدرآمریکاارشدمقاماتمیانعمیقیاختالفات

استکردهدشوارویبرایراآیندهانتخاباتاندازچشمترامپسیاسیمشکالتافزایش

صاد جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن بر اقت
آمریکا تاثیر منفی بیشتری گذاشته 

ی دهدترامپ اقتصاد آمریکا را به نابودی سوق م

ان تصمیمات اجتماعی ترامپ مخالف
جدی بسیاری دارد

ه محبوبیت مردمی دولت آمریکا ب
شدت کاهش یافته

ر های مسلحانه در آمریکا دخشونت
هزمان اخیر شدت بیشتری یافت

شرایط بد و کمبود امکانات 
های آمریکا را خودکشی در زندان

افزایش داده
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 

  معضالت اقتصادی  ـ 

 

 

 منبع و تاريخ متن اظهارنظر کننده مقام محور رديف

1.  

جامعه سياسي 
بر سر ادامه يا  آمريکا

های ايران رفع تحريم
 اختالف نظر دارد 

 مک مانوس يتول نيکاتر
 گاهیپا در نوشتاری در 

 رول کال ینترنتیا

تگزاس سه شنبه در سفر کوتاه خود به  التیاز ا خواهیتد کروز، سناتور جمهور
خود را  دهیا نیشمرد تا ا متیواشنگتن، در نشست مؤسسه هادسون فرصت را غن

رامپ دولت ت یهاکند  تالشیم یبقبوالند که دولت پنهان در دو وزارتخانه مزبور سع
ا شم ام تا بهآمده نجایبه ا” .بر هم زنند. رانیا یابردن توافق هسته نیاز ب یرا برا
که مانند کروز به وجود دولت  یافراد“ دولت پنهان همچنان زنده و فعال است. میبگو

فدرال هستند  یاز کارکنان در درون نهادها یادیشمار ز ندیگویپنهان معتقدند م
 و هاسیاست از جلوگیری برای واز حد وفادارند  شیبه دولت اوباما ب همچنانکه 

 .دارند دخالت ترامپ دولت دستورکار

 ينترنتيا گاهيپا

 رول کال

13/06/98 

2.  

اختالفات عميقي 
ميان مقامات ارشد 

در سياست  آمريکا
به  آمريکاخارجي 

 خوردچشم مي

 نيمنوچ وياست

 آمریکا یخزانه دار ریوز 
 یدر کنفرانس خبر

پمپئو  کیمشترک با ما
 آمریکاخارجه  ریوز

جمهور کامال در رابطه با فشار  سیمن و رئ، خارجه ریپمپئو وز یکه آقا میبگو دیبا
 میرتح رانیضد ا آمریکادر  یاز هر دولت شیما ب .میهم نظر هست رانیضد ا یحداکثر

موضوع را به طور شفاف  نیجمهور ا سیرئ کامال موثر بوده است. نیا .میاوضع کرده
 استیاما ما س .کند دارید یشرط شیپ چیه ناعالم کرده است که حاضر است که بدو

رابطه با طور شفاف اعالم  نیجمهور در ا سی. رئمیکنیخود را حفظ م یفشار حداکثر
جان بولتون درباره جنگ عراق کامال متفاوت  دگاهیبا د یو دگاهیکرده است که د

 داشته است. انیموضوع را ب نیاو به طور شفاف ا بوده است.

 يونيزيشبکه تلو

 ترزيرو

19/06/98 

3.  

افزايش مشکالت 
ترامپ چشم سياسي 

انداز انتخابات آينده 
را برای وی دشوار 

 کرده است

  امزيليلن و
 هیاتحاد سیرئ بینا

در  یخبرنگاران خارج
  آمریکا

 دیکاخ سف یمستاجر بعد "ها درباره بحث ،آمریکا 2020با داغ شدن موضوع انتخابات 
 آمریکامهم  یهاالتیترامپ در همه ا دهدینشان م هایباال گرفته است. نظرسنج "

 نیبه ا آمریکابا رصد چهار دهه تحوالت  مواجه شده است. یعموم تیبا افت مقبول
 یاز دشمنان متحد روبرو بوده و کارش برا یکه ترامپ با جبهه بزرگ دهینکته رس

 سخت است. 2020

خبرگزاری 

 صداوسيما

08/06/98  

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

جنگ تجاری 
ميان واشنگتن و 

بر اقتصاد پکن 
تاثير منفي  آمريکا

 بيشتری گذاشته 

-------- 

 تبعات آمریکا یهاها و کارخانهشرکت یبرا نیاو با چ یترامپ، جنگ تجار یهابه رغم ادعا
 روز سه شنبه گفت: اگر آمریکاجمهور  سیدونالد ترامپ رئ به دنبال داشته است. یمنف
ست ا یدر حال نینابود خواهد شد. ا دشیموافقت نکند تول آمریکا یبا شروط تجار نیچ

به دنبال  آمریکا یرا برا یتبعات نیاو با چ یجنگ تجار دهدینشان م دیجد یهاکه داده
 بیجمهور به دنبال محافظت از آنهاست آس سیکه رئ ییآمریکا یهاداشته و کارخانه

 یهاتیشد، شاخص فعال ییدو طرف اجرا دیجد یهاچند روز بعد از آنکه تعرفه .اند دهید
 نی. ارسید کی زیدو به چهل و نه مم زیمم کیشاهد کاهش از پنجاه و  آمریکا یدیتول

است.  2016بار از سال  نینخست یبرا آمریکا یهاکارخانه تینشان دهنده کاهش فعال
کاهش  نیشرکت کردند گفتند ا نیتأم تیریمؤسسه مد یکه در نظرسنج ییهاشرکت

 یبرا نیاز چ نیتأم رهیترامپ و چالش خارج کردن زنج یجنگ تجار جهیصادرات نت
  هاست. عرفهاجتناب از ت

خبرگزاری 
 صداوسيما

13/06/98 

2.  
ترامپ اقتصاد 

را به نابودی  آمريکا
 دهدسوق مي

 دنيجو با
 معاون اوباما

 .را از اوباما به ارث برد و اکنون او در حال بر باد دادن آن است یخوبترامپ اقتصاد کامالً 
مثل همه  رسترا از باراک اوباما به ارث برد، د یجمهور ترامپ اقتصاد کامالً خوب سیرئ"
و اکنون او در حال برباد دادن آن )اقتصاد  -به ارث برده است  یکه در زندگ ییزهایچ

 "( است.آمریکا
 

خبرگزاری 
 صداوسيما

16/06/98 
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 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 
تصميمات اجتماعي 
ترامپ مخالفان جدی 

 بسياری دارد
 ----------- 

وقف مت یکشور، به منظور تالش برا نیا تختیبه همراه شهر واشنگتن، پا آمریکا التیا 19
که طبق آن  یاستیکردند؛ س تیدولت ترامپ در قبال آوارگان شکا دیجد استیشدن س

لوم نامع یشوند با مجازات بازداشت به مدت آمریکااز مرز وارد  یرقانونیکه به طور غ یآوارگان
 ارائه شده است. ایفرنیکال التیدر ا یدر دادگاه تیشکا نیا مواجه خواهند بود.

خبرگزاری 
 صداوسيما

05/06/98 
 

2 
محبوبيت مردمي 

به شدت  آمريکادولت 
  کاهش يافته

------- 

 دیحاکم که از د یاسیاز ساختار س آمریکامردم  شتریب دهدینشان م ینظرسنج کی جینتا
وسط که ت ینظرسنج نیا براساس اند.نیبه حلقه قدرت است، خشمگ کانیها به نفع نزدآن

درصد از  ۷0منتشر شده است،  کشنبهیانجام گرفته و روز  یس یژورنال و ان ب تیوال استر
کشور تنها به نفع صاحبان قدرت و ثروت عمل  نیا یاسیکه نظام س نیاند از اگفته هاییآمریکا

کامال  دهیعق نیبا ا ییآمریکادرصد از  43 ،ینظرسنج نیا براساس هستند. نیمگخش کنند،یم
 موافق بوده اند. یتا حدود زیصد نرد 2۷موافق و 

خبرگزاری 
 صداوسيما

04/06/98 
 

3 
مسلحانه  هایخشونت

 ريدر زمان اخ آمريکادر 
 افتهي یشتريشدت ب

--------- 

 

حمالت  نیا دهدیسال گذشته نشان م 53در  آمریکاو کور  یجمع یهایراندازیت یآمار لیتحل
 انیلیو ج یلدنس مزیبه قلم ج یاروزنامه در مقاله نیا ینترنتیا گاهپای .اندشده شتریتر و بمرگبار

در  هدو موضوع نگران کنند میکن یکور را در طول زمان بررس یهایراندازیپترسون نوشت: اگر ت
 یاژهپرو یبرا و به مراتب مرگبارتر شده اند. شتریب اریحمالت بس نی: اشودیآن کامال روشن م

باره کرده است، در نیبودجه آن را تام ،یوزارت دادگستر یقاتیعدالت، شاخه تحق یکه موسسه مل
سال را پوشش  50از  شیما ب قاتی. تحقمیکرد قیتحق 1966کور از سال  یهایراندازیهمه ت

 شیرخ داده است. ب ریسال اخ 5ما، در  یهاداده گاهیمورد در پا 164درصد از  20اما  دهد،یم
رخ داده  2010از  هایراندازیدرصد از ت 33طرف و  نیبه ا 2000از سال  هایراندازیاز ت یمیاز ن

گذشته  یهاامسال از سال رسدیبودند و به نظر م 2018و  201۷ها سال نیاست. مرگبارتر
کور جان خود را از دست  یهایراندازیتن بر اثر ت 60باشد؛ تاکنون دست کم  ترمیوخ وضاعا

 هفته گذشته کشته شده اند. 5ها در تن آن 38اند که داده

خبرگزاری 
 صداوسيما

11/06/98  

4 

بد و کمبود  طيشرا
در  يامکانات خودکش

را  آمريکا هایزندان
 داده شيافزا

 واشنگتن پست

 رو،یها و کاهش نبد زندان طیاست و به علت شرا شیرو به افزا آمریکا یهادر زندان یخودکش
جمهور  سیکه دولت دونالد ترامپ، رئ یاز زمان است. ینیب شیقابل پ هایخودکش شیافزا

ها، توقف استخدام و کاهش بودجه، موفق به کوچک زندان یروینفر از ن 5156ل یبا تعد ،آمریکا
در حال  انیزندان انیدر م یخودکش زانیکشور شد، م نیها در ازندان یدرصد 14 یساز
 یکارکنان و قطع همکار یخال یهاپست شیها با افزادر زندان یخودکش زانیم است. شیافزا
  است. شیافزا حالدر  2018ها در سال با آن یدائم

خبرگزاری 
 صداوسيما

10/06/98  



 

۷ 

 

 سياست خارجي آمريکا  - دومبخش 

 الف ـ نمودارها

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

 

 مشروح مطالب  –ب 

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

دولت کره شمالی 
طغیانگر است

اقدامات تحریک 
مل آمیز واشنگتن عا

های برداشتن گام
برجامی تهران است

جنگ تجاری میان 
واشنگتن و پکن
شدت گرفته 

چین مخالف 
سیاست تقابلی
تترامپ با ایران اس

واشنگتن عامل 
ناآرامی های اخیر 

مسکو است

تن تنش میان واشنگ
و پکن گسترش 

یافته است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
دولت کره شمالي 

 طغيانگر است

 پمپئو  کيما
 آمریکاخارجه  ریوز

ما  .میرا جلب کرده ا یجهان تیحما ،یهسته ا حاتیاز تسل یخلع سالح کره شمال یما برا

در  نهایاتوجه عبور کرد. یب یگرانه کره شمال یاغیتوان از کنار رفتار یکه نم میردک دیتاک

 اصول رایاست ز آمریکا انگذاریاصول پدران بن یهسته اصل نهایکانون اصول ما قرار دارد. ا

م از حقوق مسل تیو حما آمریکاملت  یبر اصول است آنهم برا یبندیپا یبه معنا ییآمریکا

آمده است. ما شاهد عدول  زیاستقالل کشورمان ن هیاصول در اعالم نی. همشدمان هرجا که با

 .میاصول بوده ا نیاز ا

خبرگزاری 
 صداوسيما

05/06/98 

2  

اقدامات تحريک آميز 
واشنگتن عامل 

های برداشتن گام
 برجامي تهران است

 الوروف  يسرگئ
 هیخارجه روس ریوز

 و سمیمبارزه با ترور نیو همچن یو اجتماع یاسیس ،یشراکت اقتصاد تیدر خصوص تقو»

 ریوز. میتخرسند هس یتعامالت تجار شی. از افزامیبحث و گفتگو کرد یالملل نیمسائل ب گرید

انه کننده آست نیسه کشور تضم یگفتگوها یدر خصوص برهه برگزار»گفت:  هیخارجه روس

ت مخالف یروش چیگفت مسکو با ه هیجمهور روس سیهمان طور که رئ ه،یو گروه کوچک سور

 کنم که یادآوریخواهم یها باشد. منشست نیبه منزله تداوم ا نکهیکند؛ مشروط به اینم

جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در ماه اکتبر با  سیرئ یعنی کوچکهمکاران ما در گروه 

 تهیکم لیخواستند به تشک هیو ترک هینشست از روس نیگروه آستانه نشست داشتند و در ا

دولت  نیبه توافق ب ران،یا تیبا حما هیو ترک هیروس یکمک کنند. وقت یقانون اساس نیتدو

کل سازمان ملل خواستند که  ریگروه کوچک از دب رهمکاران ما د دند،یو معارضان رس هیسور

 رییفهرست را تغ یاز اسام یبه آنها داده شد که برخ اریاخت نینکند. ا دییفهرست را تا نیا

 گذرد. مواضعیسال از آن زمان م کی ابیکنند. تقر نییتع یگریآنها افراد د یدهند و به جا

مه ه یبرا میبگو دیکوچک، با گروهنشست آستانه و  یکشورها نیما در خصوص ارتباط ب

ه خواهد جلس لیدر ژنو تشک تهیباشد، کم زیآمتیها موفقشتال نی. اگر امیدار یها آمادگتماس

امکان وجود دارد که افزون بر آن، گروه  نیخواهد کرد. ا نییو اقدامات خود را تع نیداد و قوان

 یفقط برا دارهاید یبرگزار ماداشته باشند. ا یدارینشست آستانه هم د یکوچک و کشورها

  «ندارد. یا دهیفا دارهاید یبرگزار

 يونيزيشبکه تلو
 وميال ايروس

11/06/98  

3  
جنگ تجاری ميان 

واشنگتن و پکن شدت 
 گرفته 

-------- 
تبعات  آمریکا یهاها و کارخانهشرکت یبرا نیاو با چ یترامپ، جنگ تجار یهابه رغم ادعا

 نیروز سه شنبه گفت: اگر چ آمریکاجمهور  سیترامپ رئ دونالد به دنبال داشته است. یمنف

 یهااست که داده یدر حال نینابود خواهد شد. ا دشیموافقت نکند تول آمریکا یبا شروط تجار

خبرگزاری 
 صداوسيما

13/06/98 
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به دنبال داشته و  آمریکا یرا برا یتبعات نیاو با چ یجنگ تجار دهدینشان م دیجد

 چند اند.دهید بیمحافظت از آنهاست آس بالجمهور به دن سیکه رئ ییآمریکا یهاکارخانه

 آمریکا یدیتول یهاتیشد، شاخص فعال ییدو طرف اجرا دیجد یهاروز بعد از آنکه تعرفه

نشان دهنده کاهش  نیبود. ا کی زیل و نه ممدو به چه زیمم کیشاهد کاهش از پنجاه و 

که در  ییهااست. شرکت 2016بار از سال  نینخست یبرا آمریکا یهاکارخانه تیفعال

نگ ج جهیکاهش صادرات نت نیشرکت کردند گفتند ا نیتأم تیریمؤسسه مد ینظرسنج

 اجتناب از تعرفه هاست. یبرا نیاز چ نیتأم رهیترامپ و چالش خارج کردن زنج یتجار

4  
چين مخالف سياست 
تقابلي ترامپ با ايران 

 است

 نگيهوا چونگ 
وزارت امور  یسخنگو

 نیخارجه چ

 آمریکا". است رانیبا ا یکنون یاتنش هسته شهیواشنگتن را ر یو راهبرد فشارحداکثر آمریکا

بکشد.  دست رانیا هیعل یو فشار حداکثر کجانبهی یهامیاز اقدامات اشتباه خود مانند تحر دیبا

 بندیبه طور کامل به مفاد آن پا دیبا 2015سال  یاتوافق هسته یهاحال همه طرف نیدر ع"

 باشند و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را به طور موثر اجرا کنند.

خبرگزاری 
 صداوسيما

18/06/98 

5  
واشنگتن عامل ناآرامي 

 مسکو است های اخير

 والديمير پوتين
رئیس جمهور روسیه  

در  نیز پس از اخذ رای
سه  یروساانتخابات 

 ندگانیو نما یجمهور
 مجلس دوما یااندورهیم

 ها پس از انتخاباتکار آن تیفیبلکه ک ست،یها در انتخابات ندارد تعداد نامزد تیآنچه اهم

در  یاگسترده یهایناآرام ر،یاخ یهابرگزار شد که در هفته یانتخابات در حال نیا است.

الم اع یداد. مقامات روس یرو یکشور، به بهانه تجمع انتخابات نیا یهاشهر یو برخ تختیپا

قش اعتراضات، ن میمستق تیبا هدا هیدر روس ییاروپا یهاکشور یو برخ آمریکا سفارتکردند: 

 کرده اند. فایا ینیدر تشنج آفر یموثر

خبرگزاری 
 صداوسيما

18/06/98 

6  
تنش ميان واشنگتن و 
پکن گسترش يافته 

 است

 نگيپ يج يش
در  نیجمهور چ سیرئ 

آبه  نزویبا ش دارید
ژاپن در  رینخست وز

 20اجالس گروه  هیحاش

درباره مذاکرات تجاری من  د.ربه ترامپ اعتماد ک توانینم آمریکابا  یمناقشه تجار انیدر جر

خبرگزاری  ... توانم باور کنمگوید نمیرا که رئیس جمهور ترامپ می آنچه
 صداوسيما

19/06/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - بخش سوم

 همقايس و آمار ارائه ـ
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نمودار اوضاع داخلي آمريکا

(98/06/09تا   96/06/03در بازه زماني  )
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