
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رصد مسائل مربوط به آمريکا
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 بسمه تعالي
  چکيده   
 

استيضاح ترامپ در مجلس نمايندگان آمريکا و افزايش حمايت نمايندگان مختلف از اين امر، تاکيد متحدان اروپايي  آغاز رسمي روند» 

از  «ايران و تداوم اعتراضات کارگری در آمريکا   ، اذعان سياستمداران آمريکايي به شکست فشارهای تحريمي بر ضدبرجامبرحفظ 

در حوزه اختالفات سیاسی و معضالت اقتصادی  مهر 6تا  گذشته  سي ويکم شهريورماهدربازه زمانی ها های خبری رسانهترین بهانهجمله مهم

 اوضاع داخلیشمارترین حوزه تبلیغاتی در رابطه با های تبلیغاتی به خود؛ پُر درصد  از نمونه 80در جامعه آمریکاست. این حوزه با اختصاص بیش از 

  آمریکاست.
خبر دادند. در حوزه اجتماعی  _سابقه بود که در طی یک دهه گذشته بی _ها در حوزه اقتصادی از تداوم اعتراضات کارگری در آمریکا اما در ادامه رسانه

 خورد. در پایان در بخشبه چشم نمی ایبرخالف گذشته که بیش از حوزه اقتصادی دارای نمونه تبلیغاتی بود در بازه زمانی یادشده هیچ نمونه

 .منحصر استای به نمونه تبلیغاتی در خصوص مناسبات واشنگتن روسیه سیاست خارجی آمریکا، تبلیغات رسانه
 

 شود؛بر اين اساس به چند نکته اشاره مي
ت سا و علنی است. جدیدترین بهانه اختالفی عبارتخواهان از دیرباز تاکنون در فضای سیاسی آمریکا مشهود ها و جمهوریـ  اختالف میان دموکرات1

که به اعتقاد برخی از فعاالن سیاسی آمریکایی موجب به خطر افتادن منافع ملی آمریکاست و همین امر موجب شده ضمن عملکرد ترامپ از 

 1روند رسمي استيضاح آغاز شود.های مختلف؛ افزایش نمایندگان موافق استیضاح از جناح

 2های ایران دیگر محور یادشده در این زمینه است.از رفتار ایران در قبال ایران به بهانه خروج ترامپ از برجام و حتی تاکید بر ناکام ماندن تحریمانتقاد  -2

از  تراضات پسها این اعخبر دادند. به گفته رسانه اعتراضات گسترده کارگری تداوم ها ازرسانه -که تنها یک نمونه داشت -در حوزه اقتصادی  -3

های مختلف اقتصادی کامال موفق توصیف صِرف این رخداد با توجه به تبلیغات گسترده دولت ترامپ که خود را در زمینه 3ها رخ داده است.مدت

 .حائز اهميت فراوان  است ؛ دکردنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ترامپ از  یدر واکنش به تقاضا ندیفرا نیا شودیدونالد ترامپ را صادر کرده است. گفته م ضاحیاست یدستور بررس کایمتحده امر االتیا ندگانیمجلس نما ـ 1

 03/07/98دویچه وله   آغاز شده است. اشیاسیس بیرق دن،یدر مورد جو با یافشاگر یبرا نیجمهور اوکرا سیرئ

 یهاکدام از درخواست چیبه دونالد ترامپ نشان داده است که قصد ندارد ه کا،یآمر یها میتهران مقاوم در برابر تحر :نترستینشنال ا ییکایآمر هینشرـ  2

بعد از خروج  مینیبب دیبا: کایآمر نیشیامور خارجه پ ریوز یکر جان      31/06/98  مایو س صدا  یخبرگزار لغو شوند. شیها میمگر آنکه تحر رد،یرا بپذ کایآمر

 یامتحدان ما از توافق هسته .میها وارد کردبر آن ی. ما فشار حداکثرمیکرد رانیا هیعل یرخ داد. ما اساساً اعالم جنگ اقتصاد ی( چه اتفاقیما از توافق )هسته ا

توافق  یراه برا کیشوند و  کینزد گریکدیبه  شتریب نیتا طرف شودیبا متحدانمان سبب م شتریو ب ربهت یپلماسیباور هستم که د نی. من بر اکنندیم تیحما

 01/07/98  مایو س صدا یخبرگزار .ردیگیرا در بر م یامسائل همانند مسائل هسته ریو سا آوردیمنطقه به ارمغان م یکامل را برا تیوجود دارد که امن

 انیشود. برایهفته م نیوارد سوم شتریب یایمزا یبودن دستمزدها و درخواست برا نییدر اعتراض به پا کایاعتصاب بزرگ کارکنان جنرال موتورز در آمر ـ 3

 نیا ، روتنبرگ در پاسخ به.«ابدییهفته ادامه م نیگفتگوها ا»فرانسه گفت:  یبه خبرگزار «ویدبل یا وی» یقدرتمند خودروساز هیاتحاد یروتنبرگ سخنگو

به پرونده  کیع نزدمناب .«میدهیبه گفتگو ادامه م میکه به توافق برس یتا زمان»نه گفت:  ایشکل گرفته است  یتوافق دیپس از دو هفته توقف تول ایپرسش که آ

 06/07/98 مایو س صدا یخبرگزار. است هتازه استخدام شدگان به مانع خورد یشغل برا یداریدستمزدها و پا زانیر حال حاضر بر سر مگفتند مذاکرات د
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گردد. نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز مي هایسابقه 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 تتغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها اثبات کرده که دشمني کاخ سفيد با ايران اسالمي روز به روز سخت

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 نای يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد، به گونهکمي قابل مالحظه

 های انسان دوستانه را در پي داشت.  جمعيت

يس جمهوری آمريکا هر چند در وهله اول حزب جمهوريخواه ئواقعيت اين است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ر

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

های انتخاباتي با توصيف ايران به عنوان رامپ در دوره رقابتنتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده است. دونالد ت

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

ت همه زگشبرجام و با کنند. خروج ترامپ ازاعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي برای حمله به ايران فروگذار نمي

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

ای با هدف مجاب کردن ايران به مذاکرهای 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 تبليغات رسانه ترينحاضر تالش دارد مهمبولتن 

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

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

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 ا

 

 ـ معضالت اقتصادی

 
 

 

 

اختالفات
سیاسی

افعمننقضنگرانآمریکایینمایندگان
اندترامپسویازآمریکاملی

ایرانربرابدرواشنگتنتحریمیفشارهای
استناکام

برجامازخروجبرترامپاصراررغمبه
بندندپایبرجامبهآمریکااروپاییمتحدان

تاررفازآمریکاییسیاستمدارانانتقاد
یافتهشدتترامپ

ضاحاستیازمختلفسیاستمدارانحمایت
یافتهافزایشترامپ

استفراجناحیترامپاستیضاحبهتمایل

معضالت اقتصادی

اعتراضات 
کارگری 

در آمریکا 
ادامه دارد
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

    معضالت اقتصادیـ 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

نمايندگان 

آمريکايي نگران نقض 

منافع ملي آمريکا از 

 ندا سوی ترامپ

  يپلوس ينانس

 ندگانیمجلس نما سیرئ

 کایآمر

جمهور  سیدونالد ترامپ رئ ایکه آ نیرا درباره ا یرسم یقاتیتحق ییکایآمر ندگانینما

 سیا رئترامپ ب یتماس تلفن . ..آغاز خواهند کرد ریخ ایشود  ضاحیاست دیکشور با نیا

 سی. رئکاستیآمر یدر قانون اساس یو یها تیولئنشانگر نقض مس نیجمهور اوکرا

 یراتماس گرفته ب گانهیب یگفت: دونالد ترامپ با کشور کایآمر ندگانیمجلس نما

ه ک یکار نقض آشکار قانون است. نیکشور ما دخالت کنند و ا یآنکه در امور داخل

 یریادامه داد کنگره تداب یزند. و یما را بر هم م یمل تیدولت ترامپ کرده است امن

 کند.یم یریگیپ کایجمهور آمر سیو بازخواست از رئ یبرکنار یرا برا

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

 03/07/98 

2.  
فشارهای تحريمي 

واشنگتن در برابر 

 ناکام استايران 

 نشنال ييکايآمر هينشر

 نترستيا

به دونالد ترامپ نشان داده است که قصد  کا،یآمر یها میتهران مقاوم در برابر تحر 

 ند.لغو شو شیها میمگر آنکه تحر رد،یرا بپذ کایآمر یهاکدام از درخواست چیندارد ه

 خبرگزاری 

  صدا و سيما

31/06/98 

3.  

به رغم اصرار ترامپ 

بر خروج از برجام 

متحدان اروپايي 

آمريکا به برجام 

 پايبندند

  یجان کر

 نیشیامور خارجه پ ریوز

 کایآمر

رخ داد. ما اساسًا اعالم  ی( چه اتفاقیابعد از خروج ما از توافق )هسته مینیبب دیبا

ن متحدا. .. میها وارد کردبر آن ی. ما فشار حداکثرمیکرد رانیا هیعل یجنگ اقتصاد

بهتر و  یپلماسیباور هستم که د نی. من بر اکنندیم تیحما یاما از توافق هسته

راه  کیشوند و  کینزد گریکدیبه  شتریب نیتا طرف شودیبا متحدانمان سبب م شتریب

مسائل  ریو سا آوردیمنطقه به ارمغان م یکامل را برا تیتوافق وجود دارد که امن یبرا

 .ردیگیرا در بر م یاهمانند مسائل هسته

 خبرگزاری 

  صدا و سيما

01/07/98 

4.  
انتقاد سياستمداران  

آمريکايي از رفتار 

 ترامپ شدت يافته 

 نتونيکل یالريه
 نیشیامور خارجه پ ریوز 

 یدر واکنش به گفتگو کایآمر

 سیرئو  دونالد ترامپ  یتلفن

 نیاوکرا جمهور

 ست،ین یاسیس هیانیب کی ن،یکرده است. ا انتیبه کشور ما خ کایجمهور آمر سیرئ

 ییهازیچ یآشکار برا ی. او }ترامپ{ خطرمیاقدام کن دیتلخ است و ما با یتیبلکه واقع

 .کنمیم تیحما ضاحی. من از استداردیاست که ما را قدرتمند و آزاد نگه م

 خبرگزاری 

صدا و سيما 

03/07/98 

5.  

حمايت 

سياستمداران مختلف 

از استيضاح ترامپ 

 افزايش يافته

کنگره  هينشر

 )هيل(کايآمر

 یجبا نظرسن سهیدر مقا کا،یجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ ضاحیاز روند است تیحما

 است. افتهی شیواحد افزا  12که سه ماه قبل انجام شد,  یمشابه
 خبرگزاری 

 صدا و سيما

06/07/98 

6.  
تمايل به استيضاح 

ترامپ فراجناحي 

 است

  روزنامه واشنگتن پست

از  فیل اسکات فرماندار جمهوری خواه ورمونت و چارلی بیکر فرماندار ماساچوست

خواه  یبار است که دو فرماندار جمهور نینخست نیا .کنندمیدونالد ترامپ  ضاحیاست

حول ت کی نیکنند. ایدرباره دونالد ترامپ اعالم م قاتیخود را از تحق تیآشکارا حما

 یا دهنیشود که تاکنون به صورت فزآیمحسوب م یدیشد یاسیدر مناقشه س دیجد

 بوده است. یدو حزب

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

05/07/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

اعتراضات 

کارگری در 

 آمريکا ادامه دارد

---------- 

بودن دستمزدها و  نییدر اعتراض به پا کایاعتصاب بزرگ کارکنان جنرال موتورز در آمر

 هیاتحاد یروتنبرگ سخنگو انیشود. برا یهفته م نیوارد سوم شتریب یایمزا یدرخواست برا

ه ادامه هفت نیگفتگوها ا»فرانسه گفت:  یبه خبرگزار «ویدبل یا وی» یقدرتمند خودروساز

به پرونده  کیمنابع نزد .«میده یبه گفتگو ادامه م میکه به توافق برس یتا زمان» ،.«ابدی یم

تازه استخدام  یشغل برا یداریدستمزدها و پا زانیگفتند مذاکرات در حال حاضر بر سر م

 .شدگان به مانع خورده است

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

06/07/98 
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 سياست خارجي آمريکا  -وم دبخش 

 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

 
 

 

 

 

مسکو درگیر اختالفات موشکی هستند-واشنگتن 

     رديف

1  

واشنگتن مسکو 

اختالفات  ريدرگ

 هستند يموشک

 الوروف  يسرگئ

در  هیامور خارجه روس ریوز

 یروس هیگفتگو با نشر

 مانیپ بارهکمرسانت در 

 بردانیم یاهسته یروهاین

 

شرکت  9М729 یموشک روس شیدر آزما میخواست کایآمر یما از مسئوالن نظام

 ستین دبرانیم یاهسته یروهاین مانیموشک ناقض پ نیا ابندی نانیکنند تا اطم

اهند خو یراض یزمان هاییکایرسد آمر ی. به نظر مرفتندیدعوت را نپذ نیاما آنها ا

 زاتیموشک اندازها و تجه ،خواهند کرد که همه موشکها دایپ نانیشد و اطم

تحت نظارت و کنترل آنها حذف شوند. اما  هیروس یمرتبط با صنعت موشک

  . ستیاز نظر ما قابل قبول ن نهیزم نیدر ا هاییکایسماجت آمر

 یخبرگزار

   مايسصدا و 

04/07/98 
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