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 سمه تعاليب 

 

  چکيده  
 

 

به تصميم اخير ترامپ برای خارج ساختن نيروهای نظامي های مختلف از جناحفعاالن سياسي آمريکا های متعدد واکنش» 

 و بيستها، دربازه زمانی های خبری رسانهبهانه« ترامپ افزايش نارضايتي افکار عمومي از آمريکا از مرز سوريه و ترکيه و 

البته با مراجعه به ست. ا -در دو حوزه سیاسی و اجتماعی  – در خصوص اوضاع داخلی آمریکا مهرماه جاریتا بيست و هفتم م يک

از حجم  درصد 80ای که ای اختصاص دارد به حوزه سیاسی به گونهنمودارها کامال مشخص است که حجم خیلی بیشتر تبلیغات رسانه

 سیرئ يپلوس ينانس، کایآمر نیشیپ یمل تیامن مشاور سيسوزان رابر این اساس  کلی تبلیغات را به خود اختصاص داده است.

در واه خ یجمهور سناتور يرامن تيمو  کایآمر یسنا یروابط خارج تهیدموکرات کم یاز اعضا کانز سيکر، کایآمر ندگانیمجلس نما

بدیل های آمریکا تکه در چند روز گذشته به شدت به خبر اول رسانه طرح استيضاح ترامپاما  اظهارات تند و انتقادی کردند.این باره 

بود این هفته نیز البته با شدت کمتری بازتاب  داده های دیگر را تحت الشعاع خود قرارو در نتیجه بقیه موضوعات حتی حوزه -شده 

سفير سابق آمريکا در اوکراين  افشاگریدر پي  افزايش نارضايتي افکار عمومي از ترامپها از یافت. در این خصوص رسانه

 1خبر دادند.

و در  ومسکمناسبات چالشي واشنگتن با در بخش بعدی که مربوط بود به حوزه مناسبات خارجی آمریکاست، خبرها منحصر بود به 

رات اا اظههبر این اساس در این بخش رسانه و پیونگ یانگ ( فاقد خبر بودند. نپکها ) مناسبات چالشی واشنگتن با نتیجه دیگر حوزه

کو مس –واشنگتن یس جمهور روسیه را بازتاب دادند که وی صراحتا رفتارهای ترامپ را عامل تشدید تنش در مناسبات ئرپوتين 

 معرفی کرد.

 

 شود؛بر اين اساس به چند نکته اشاره مي

های مختلف در اين خصوص واکنش نشان داده و باعث شده بيشتر فعاالن سياسي از جناح استيضاح ترامپ نجدی شدـ 1

 خوش کند. های متوالي در  صدر خبرها جادر نتيجه اين موضوع برای روزها و هفته

 خلي و حتياقادی دهای انتواکنش تصميم اخير ترامپ برای خارج ساختن نيروهای نظامي آمريکا از مرز سوريه و ترکيه -2

هم پيمانان خارجي ترامپ را در پي داشته است . در وهله اول به نظر مي رسد که اين انتقادات به شخص ترامپ و ناپختگي 

تصميم  اينعلت انتقادات يادشده اين است که نشانگر اين نکته است که  بيشتر توجهشود ولي سياسي وی مربوط مي

در حقيقت اين انتقادات نشان  ببخشند. که جايگاه خود را در سوريه ارتقاترامپ فرصت مناسب را به روسيه و ايران داده 

وردن ترامپ برای وارد آ ،نکته ديگر اين که به اعتقاد برخي کارشناساناز ميزاني دشمني با ايران است تا موضوعي ديگر. 

گيری بيشتر و نوين از عناصر ضد شيعي رحال جابجايي نيروهای خود و تالش برای بهرهفشار بيشتر به محور مقاومت د

 در منطقه است.

                                                           
از عملکرد  کایآمر یافکار عموم یتیاز نارضا هاینظرسنج کا،یجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ هیعل نیدر اوکرا کایسابق آمر ریسف یهایهمزمان با افشاگر 1

 سیبه عنوان رئ امپاز عملکرد تر هاییکایدرصد آمر 5۴ دهدینشان م اکیپینیدانشگاه کوئ ی. نظرسنجکندیم تیحکا یو یاز برکنار هاتیترامپ و حما

درخواست  هاییکایدرصد آمر ۴۸ ینظرسنج نیمعتقدند ترامپ از قدرت سوء استفاده کرده است. براساس ا زین هاییکایدرصد از آمر 55و  ستندین یجمهور راض

 یرخبرگزا دانستند. یجمهور استیر ندهیدر انتخابات آ یاحتمال بیضربه زدن به رق یبرا یرا اقدام دنیدرباره با قاتیتحق یبرا نیو چ نیترامپ از اوکرا

 21/07/9۸مایسصداو
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن گردد. ايهای نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز ميسابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

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

 تغييری نشده است..  

ب جمهوريخواه حزنخست واقعيت اين است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهوری آمريکا هر چند در وهله 

کند اما شواهد دال بر اين است حضور ترامپ در کاخ سفيد دو پيامد خيلي مهم و آشکار را در پي داشته آمريکا را تقويت مي

 های چند جانبه (. اول  افزايش ميزان اختالفات سياسي دوم ورود اياالت متحده به دوره انزواطلبي ) و خروج از پيمان

ای و حوادث مربوط به اوضاع داخلي آمريکا و همچنين مناسبات چالشي ترين تبليغات رسانههمبولتن حاضر تالش دارد م

های مجزا و به شکل کامال مستند و دقيق دربازه زماني هفتگي، رصد و در چارچوب موضوعي خارجي آمريکا را در بخش

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

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي  

 

 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

فرایند تصمیم گیری در کاخ سفید غیرکارشناسی است

سیاست ترامپ در قبال سوریه و ترکیه انتقادات زیادی در پی داشته است

تصمیمات ترامپ در خصوص ترکیه و سوریه غیرکارشناسی است

اقدامات اخیر ترکیه جایگاه ایران در سوریه را تقویت کرده

نارضایتی افکار عمومی از ترامپ افزایش بی سابقه ای یافته

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

فرايند تصميم گيری در 

کاخ سفيد غيرکارشناسي 

 است

 سوزان رايس
مشاور امنیت ملی پیشین 

 آمریکا

 تینام یدر شورا یریگ میتصم ندیاست و فرا یدولت ترامپ فاقد برنامه راهبرد

گفت در  هیکه ترامپ به ترک ندیگویم یاریبس .است دهیکامال از هم پاش یمل

کار را انجام  نیا هیکه ترک دانستیاو م دیترد یوارد عمل نشود. اما ب هیسور

 دهدیاتفاق نشان م نیا ان،یاتفاق به سرعت رخ داد. به نظر جهان نیخواهد داد. ا

 تینام یدر شورا یریگ میتصم ندیو فرا میکنیچه کار م میدار میدانیکه ما نم

 بوش گان،یر یجمهور استیدوران ر در است. دهیکشورمان کامال از هم پاش یمل

 تیحوزه امن در یریگ میتصم یبرا یندیو اوباما فرا نتونیکل لیپدر، بوش پسر، ب

 باشند. بندیبه آن پا کردندیوجود داشت و همه تالش م یمل

  یخبرگزار

 مايس و صدا
22/07/98 

2.  

رامپ در قبال تسياست 

سوريه و ترکيه انتقادات 

 زيادی در پي داشته است

  يپلوس ينانس
 ندگانیمجلس نما سیرئ

 کایآمر

به وجود  هیرا در مناطق شمال سور یشتابزده ترامپ، بحران و ناامن ماتیتصم

کرد ما چراغ  یحمله به شرکا یبرا هیجمهور ترامپ، به ترک سیرئ. آورده است

جهان در  تیحفظ امن یکه جانشان را برا ییسبز نشان داد، به هزاران جنگجو

جوالنه و ع ماتیکرد. تصم انتیداعش به خطر انداختند، خ یگریبرابر وحش

 کایاعتبار آمر ورا به خطر انداخته  یمل تیکرده، امن دیرا تهد هایشتابزده او، زندگ

و دموکرات  خواهیکنگره اعم از جمهور یکرده است. اعضا فیرا در جهان تضع

 هیرو رییتغ خواهندیو از او م کنندیجمهور را محکوم م سیهمچنان اقدامات رئ

 بدهد.

  یخبرگزار

 مايس وصدا
23/07/98 
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  معضالت اجتماعي ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

تصميمات ترامپ در 

خصوص ترکيه و سوريه 

 غيرکارشناسي است

 کريس کانز
از اعضای دموکرات کمیته  

روابط خارجی سنای 

 آمریکا

 هیبه ترک کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ ندیگویم کایدر دولت آمر یمقامات

 نیچراغ سبز نداده است. اما بنده ا هیها در شمال سورحمله به مواضع کرد یبرا

در  رمتعارفیخام و غ یجمهور سیرئ یها را اصال قبول ندارم. وقتسخن آن

و  هاپلماتید یهاشاوره. او به مدیآیم شیپ تیوضع نیمسند امور باشد هم

باشد  یوضع نیچن ی. وقتکندیو مشاورانش گوش نم یرنظامیو غ یمقامات نظام

 استیو س ورزدیمبادرت م دهیبه حرکات نسنج دهیچیپ اریبس یااو در منطقه

 .تسین حیبر اطالعات صح یاست و مبتن بیکه عج ردیگیم شیرا در پ یخارج

  یخبرگزار

 مايس وصدا
23/07/98 

4.  

 هيترک رياقدامات اخ

 هيدر سور رانيا گاهيجا

 کرده تيراتقو

  يرامن تيم

 سناتور

 ترییخواه در تو یجمهور 

 هیباور ندارد که اقدامات ترک رانیاست که کارشناس ارشد دولت در امور ا بیعج

نون است. کردها اک رانیبه نفع ا طیدهنده شرا رییتغ کی،  هیکردها در سور هیعل

با  رانیقدرت ا گاهیجااست!  رانیا تیکه تحت حما یمیاند؛ رژبا اسد متحد شده

 یوجهقابل ت یبه شکل ه،یبردن دوستان ما، کردها در سور نیدر از ب هیاقدام ترک

 یرها کرده، اسد قو هیرا در سور گاهشیجا کایشده است. از آنجا که آمر تیتقو

فاجعه  کی نیزند. ایخوشحال است و قهقهه م اریبس رانیتر شده است و ا

    است. یخارج استیس

  یخبرگزار

 مايس وصدا

25/07/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

افکار  يتيارضان

از ترامپ  يعموم

 یسابقه ا يب شيافزا

 افتهي

----------- 

 سیدونالد ترامپ رئ هیعل نیدر اوکرا کایسابق آمر ریسف یهایهمزمان با افشاگر

از عملکرد ترامپ و  کایآمر یافکار عموم یتیاز نارضا هاینظرسنج کا،یجمهور آمر

شان ن  اکیپینیدانشگاه کوئ ی. نظرسنجکندیم تیحکا یو یاز برکنار هاتیحما

 یجمهور راض سیبه عنوان رئ امپاز عملکرد تر هاییکایدرصد آمر 5۴ دهدیم

معتقدند ترامپ از قدرت سوء استفاده  زین هاییکایدرصد از آمر 55و  ستندین

درخواست ترامپ از  هاییکایدرصد آمر ۴۸ ینظرسنج نیکرده است. براساس ا

 بیضربه زدن به رق یبرا یرا اقدام دنیدرباره با قاتیتحق یبرا نیو چ نیاوکرا

  دانستند. یجمهور استیر ندهیدر انتخابات آ یاحتمال

  یخبرگزار

 مايس وصدا

21/07/98 
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 سياست خارجي آمريکا  -وم دبخش 

 الف ـ نمودارها

 هاي خارجي ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي(چالشار دـ نمو 

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علت تنش در مناسبات واشنگتن  مسکو تصمیمات کاخ سفید است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1  

در  تنشعلت 

مناسبات واشنگتن  

مسکو تصميمات کاخ 

 سفيد است 

  نيپوت ريميوالد

 هیجمهور روس سیرئ

 اکیو آمر هیدرباره روابط روس کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ میدانیما ممه ه

 یخود از عاد تیاو از حما ،یانتخابات غاتیکه در زمان تبل میدانی. مدیگویچه م

اقدام صورت نگرفته است. در  نیروابط سخن گفت. اما متاسفانه هنوز ا یساز

 اتیکه در ح میشاهد آن هست رایز م،یرا سرزنش کن یکس میخواهینم نجایا

 سیبه رئ ،یداخل یاسیس لئدهد و مسایچه رخ م کایدر داخل آمر یاسیس

 هیبهبود روابط روس یبرا یا شهیبه صورت ر ییهادهد گامینم هاجاز یجمهور فعل

 یکه بخواهد همکار یابه همان اندازه یبردارد. در هر صورت، با هر دولت کایو آمر

 تینو ام یدرباره اوضاع مربوط به مسئله ثبات راهبرد میتوانیکرد. اما نم میخواه

 است. نمسئله کامال روش نیو ا مینگران نباش ،یالملل نیب

 یخبرگزار

 ترزيرو

21/07/98 



 

۸ 

 

 نمودارها  -م سوبخش 
 

 نمودار اوضاع داخلي آمريکاـ 

 
 

 ـ نمودار سياست خارجي آمريکا
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