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 بسمه تعالي
 چکيده   
 

انتقاد از سياست برجامي ترامپ و تاکيد بر منزوی شدن آمريکا در نتيجه خروج از برجام ، انتقادات به رفتار ترامپ » 

در قبال اوکراين و اِخراج سفير آمريکا از اوکراين و در نتيجه طرح نمايندگان برای استيضاح ترامپ ، افزايش نگران 

، تبعيض دولت آمريکا عليه مسلمانان و اعتراض معلمان نسبت به کننده خودکشي در ميان نظاميان آمريکايي

نوزدهم آبانماه گذشته تا دوم آذر  های بیگانه، دربازه زمانیهای خبری رسانهترین بهانهاز جمله مهم« مشکالت اقتصادی 

 ست. اجامعه آمريکا اوضاع داخلي رصد  حوزهدر ماه جاری 

شود به حوزه مناسبات خارجي واشنگتن با مسکو ، پکن و پيونگ يانگ ؛ دو قسمت اول با که مربوط مي بعدیدر بخش 

در قسمت بعدی )مناسبات واشنگتن پيونگ  ای داشت وليتاکيد بر مناسبات واشنگتن مسکو مطالب قابل مالحظه

 .ندرابطه بوداين فاقد نمونه تبليغاتي قابل در هارسانه يانگ(

 ؛ رسدياساس به ذهن م نيا بر

 

ار است. جدیدترین افک استيضاح ترامپاز جمله مهمترین خبرهای این چند هفته اخیر که به شکل پُرشماری بازتاب یافته خبر 

االت ؤبا س( استيضاح ترامپ)اما این موضوع  1سنجی در آمریکا نیز نشان از رشد تمایل افکار عمومی به استیضاح ترامپ دارد.

استیضاح ترامپ آیا منتج به نتیجه خواهد شد؟ یا تنها یک حرکت نمادین و تشریفاتی است ؟ استیضاح زیادی روبرو است از جمله: 

              ها تمام شود؟ آیا میان این استیضاح و منافع ملی ماهاست؟ یا ممکن است به زیان آنیادشده آیا بیشتر به سود دموکرات

 شود.ای از سواالتی است که ممکن است برای هر پژوهشگری مطرح ا تنها نمونههای وجود دارد؟ این) جمهوری اسالمی ( رابطه

با توجه به اینکه پس از تصویب طرح استیضاح از سوی مجلس نمایندگان؛ طرح یادشده در صورتی اجرایی شده و موجب برکناری اوالً 

مثبت به استیضاح بدهند. این در حالی است که نفر رای  67رییس جمهوری خواهد شد که دو سوم از کل نمایندگان سنا یعنی 

دهد. براساس اطالعات موجود هیچ نماینده جمهوریخواه به طرح استیضاح رای واقعیات موجود چیزی غیر از این را نشان می

یل دال ياثانمثبت نداده بنابر این انتظار رای مثبت آنها در مرحله بعدی یعنی برکناری ترامپ دور از ذهن و غیرواقعی است. 

رسد قدری ضعیف و ناکافی است یعنی این دالیل تنها برای فشار آوردن به حزب رقیب یادشده برای برکناری ترامپ به نظر می

واقعيت اين است که اگر طرح يادشده شکست بخورد ـ )جمهوریخواه( و تضعیف آن در آستانه انتخابات است نه بیشتر! 

  جايگاه جمهوريخواهان به ويژه ترامپ در آستانه انتخابات خواهد بود.که احتمالش کم نيست ـ  موجب تقويت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
کشور به  نیجمهور ا سیمعتقدند دونالد ترامپ رئ کایمردم آمر تیدر کنگره، اکثر یجلسات استماع عموم یپس از برگزار ینظرسنج نیاول جیبر اساس نتاـ  1

 51که  یدر حال پسوسیا-وزین یس یب یا ینظرسنج جیو از مقام خود برکنار شود.براساس نتا ضاحیاست دیبا نیمربوط به اوکرا زیاقدامات جنجال برانگ لیدل

 یو یبدون برکنار ضاحیموافق است گریدرصد د 6ه و مجرم شناخته شود، محاکم ضاح،یاست دیبا کایدرصد از مصاحبه شوندگان معتقدند ترامپ در کنگره آمر

استماع در  یهانشست یبرگزار از شیپ یهایبا نظرسنج سهیهستند در مقا کایجمهور آمر سیرئ ضاحیکه خواستار است یاساس، شمار افراد نیبر ا هستند.

 (28/08/98 مایس وصدا  یخبرگزار) است. افتهی شیدر چهارشنبه گذشته، افزا ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیکم
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

 ر پي داشته اولد اما شواهد دال بر اين است حضور ترامپ در کاخ سفيد دو پيامد خيلي مهم و آشکار را دکرآمريکا را تقويت 

 های چند جانبه (. 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 رسانهبولتن حاضر تالش دارد مهم

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

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

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 اجتماعي  ـ نمودار معضالت 

 

  معضالت اقتصادی ـ نمودار 

 

 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج 
5+1ای یکطرفه از توافق هسته

انزوای آمریکا را در پی داشته 
است

ترامپ منافع ملی آمریکا را به 
خطر انداخته 

فیر رفتار ترامپ در قضیه اخراج س
اوکراین منافع ملی آمریکا را 

تضعیف کرد

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

تصميم ترامپ مبني بر 

خروج يکطرفه از توافق 

انزوای  5+1ای هسته

آمريکا را در پي داشته 

 است

 دنيجو با

 استینامزد دموکرات ر 

در برنامه  کایآمر یجمهور

 نلیدر شهر گر یانتخابات

 ووایآ التیا

 نیاست که ا نیکرد. مشکل ا یرا منزو کایآمر ،یاخروج ترامپ از توافق هسته

 ،کیگروه پنج به عالوه  یو اعضا جهان،به روابطمان در  یجمهور به قدر سیرئ

 تیبه ظرف رانیا یابیاز دست یریجلوگ یبرا یلطمه زده است که ما را از همکار

( که ما  در دولت مان ی)بازرس یمیرژ نیترخارج  کرده است؛ از سرزده یاهسته

شر ب خیاز آن در تار شیکه هرگز پ یمیرژ م؛ی)دولت اوباما( درباره آن مذاکره کرد

تک  در تک یاتم یانرژ یالملل نیب  ونیسیدر کم یجاد نشده بود. ما بازرسانیا

 ی. وردی( در آنها صورت گی)تخلف یکه ممکن است اقدام بد میدار ییهامکان

. ابدیت دس یبتواند به )توافق( بهتر نکهی( خارج شد تا ارانیا یا)از توافق هسته

  .. میاشده یاما چه شد؟ اکنون ما منزو

شبکه 

 يس يونيزيتلو

 ان ان

21/08/98  
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  معضالت اجتماعي ـ 

 

2.  
ترامپ منافع ملي 

 آمريکا را به خطر انداخته 

 نانسي پلوسي
رئیس مجلس نمایندگان  

  آمریکا

 نیبه اوکرا یجمهور این کشور، با مشروط کردن کمک نظام سرئی دونالد ترامپ،

را  کایآمر یمل تیامن دنیاش جو بایانتخابات بیپسر رق هیعل قاتیدر مقابل تحق

در  نیرا نقض کرده است. ا یجمهور استیدر معرض خطر قرار داده و سوگند ر

ها  است. تال نیبه نفع پوت نیبه اوکرا ینظام یهاکمک قیاست که تعل یحال

رافت بلکه با ش ستین استیس کی ندگانیمجلس نما قیعزل ترامپ از طر یبرا

دن مرتبط است. شهادت دا یبه قانون اساس یبندیو پا میکرده ا ادیکه  یسوگند

ه رشوه ب مرتبط با اتهام ترامپ یدر کنگره سندها ییکایروز گذشته مسئوالن آمر

ر د قاتیانجام دادن تحق یو اقدامات الزم را برا ریکند. ما تدابیدادن را ثابت م

 کرد. میخواه یریگیمورد عزل ترامپ پ

  یخبرگزار

 مايصدا و س

23/08/98 

3.  

رفتار ترامپ در قضيه 

کراين واخراج سفير ا

منافع ملي آمريکا را 

 تضعيف کرد

 باب منندز
 سناتور دموکرات

مسائل وجود دارد و واضح است که  نیا نیب میارتباط مستق کیواضح است که 

دولت  کیجمهور از قدرت خود سوء استفاده کرده است و او در واقع از  سیرئ

 یمل تیامن فیخواسته است در انتخابات ما مداخله کند و سبب تضع یخارج

 شود،یما نم خواه یهمکاران جمهور ینگران هیموضوع ما نیشود. اگرا کایآمر

جمهور وارد  سینگران شوند. رئ یادر ارتباط با چه مسئله دیها باآن دانمینم

 ییقاطع محافظت و آن را اجرا یما به صورت یتا از قانون اساس شودیم دیکاخ سف

 کند.

  یخبرگزار

 مايصدا و س

01/09/98 

 تاريخمنبع و  متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  
دولت آمريکا 

مسلمانان را تحت 
 دهدفشار قرار مي

--------- 

هزاران نفر به همراه شماری از نمایندگان مجلس و سنای آمریکا و همچنین 
نماینده مسلمان ایالت مینوساتا در سالگرد تشکیل شورای روابط آمریکایی 

 .هشر واشنگتن شرکت کردند "گرند حیات"در محل هتل  اسالمی یا کِر
نماینده مسلمان از ایاالت مینوسوتا در سخنرانی خود از برنامه  "الحان عمر"خانم 

های دولت آمریکا در شنود مسلمانان و هدف قرار دادن آنان که بر خالف قانون 
طور هاساسی آمریکا است، انتقاد کرد و گفت: دولت آمریکا، مسلمانان را ب

داده است که با کمک شورای روابط غیرقانونی در فهرست ناظر امنیتی قرار 
اسالمی توانستیم در دادگاه آمریکا، این فرایند غیر قانونی مطرح کنیم -آمریکایی

 ..و دادگاه حکم به نفع مسلمانان داد

  یخبرگزار
 مايصدا و س

19/08/98 

2.  

ميزان خودکشي در 
ميان نظاميان 

آمريکايي افزايش 
 ای يافتهنگران کننده

 جو بايدن
رئیس جمهور سابق معاون 

 آمریکا

هستند در ارتش خدمت  لیما تیدرصد جمع کیاست که فقط  نیا تیواقع
یرا به جنگ م انینظام یوقت ما .کنندیکار را نم نیا گریدرصد د 99کنند و 

خدمتشان  یایاز مزا گردندیباز م یکه وقت میحاصل کن نانیاطم دیبا میفرست
 کنندیم ی( که خودکشکایسابق )ارتش آمر انی. تعداد نظامشوندیبرخوردار م

 دیروند با نیاند. انبرد کشته شده یهادانیاست که در م یانیاز تعداد نظام شتریب
 متوقف شود.

  یخبرگزار
 مايصدا و س

21/08/98 

3.  

بخش عمده افکار 
عمومي آمريکا 

خواهان استيضاح 
 ترامپ است 

------- 

ر د یجلسات استماع عموم یپس از برگزار ینظرسنج نیاول جیبر اساس نتا
ور به کش نیجمهور ا سیمعتقدند دونالد ترامپ رئ کایمردم آمر تیکنگره، اکثر

د و از مقام خو ضاحیاست دیبا نیمربوط به اوکرا زیاقدامات جنجال برانگ لیدل
که  یدر حال  پسوسیا-وزین یس یب یا ینظرسنج جینتا براساس برکنار شود.

 ضاح،یاست دیبا کایدرصد از مصاحبه شوندگان معتقدند ترامپ در کنگره آمر 51
 یو یبدون برکنار ضاحیموافق است گریدرصد د 6محاکمه و مجرم شناخته شود، 

 کایجمهور آمر سیرئ ضاحیکه خواستار است یاساس، شمار افراد نیا برهستند.
استماع در  یهانشست یاز برگزار شیپ یهایبا نظرسنج سهیهستند در مقا

 ست.ا افتهی شیدر چهارشنبه گذشته، افزا ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیکم

  یخبرگزار
 مايصدا و س

28/08/98 
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  ی قتصادمعضالت اـ 

 

 

 

 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

روسیه ، چین و ایران دشمنان آمریکا در جنگ سرد 
نوین هستند

را روسیه ؛ سیاست ترامپ در قبال برجام
داندنادرست می

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

معلمان آمريکايي 

بدی  به معترض

شرايط اقتصاديشان 

 هستند

----------- 

همزمان با موج اعتراض گسترده فعاالن بخش آموزش و آموزگاران در 

سه شنبه هزاران معلم که لباس قرمز رنگ به تن  کا،یسراسر خاک آمر

را محاصره کردند و خواهان  انایندیا التیدر ا یالتیداشتند مجلس ا

مربوط به معلمان اعالم کردند:  یهاهیاتحاد دستمزد خود شدند. شیافزا

 یالتیظاهرات روز سه شنبه که همزمان با نشست قانونگذاران ابه علت ت

 300به  کیاز نزد یمیبرگزار شد، حدود ن 2020سال  یهادرباره برنامه

مدارس در  نیبوده و معلمان ا لیتعط انایندیدر ا یامدرسه منطقه

 2021که حداقل تا سال  رودیانتظار نم .تظاهرات شرکت کرده بودند.

 .اورندیبودجه مدارس به عمل ب شیدر جهت افزا یبتوانند اقدام

  یخبرگزار

 مايصدا و س
29/08/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1  

روسيه ، چين و ايران 

دشمنان آمريکا در 

جنگ سرد نوين 

 هستند

 پمپئو کيما

 کایامور خارجه آمر ریوز 

 یروزیپ قتیدر حق نیو ا میشد روزیجنگ سرد پدر  گریکدیهمه ما با 

 یداتیبا تهد گریسال بعد ما بار د یبود. س ییجامعه آزاد بر اقتدارگرا

ا با هم ب دیبا گریو ما بار د میاقتدارگرا روبرو هست یهامیرژ هیاز ناح

 اریبس یارزش یهاستمیس رانیو ا نیچ ه،ی. روسمیآنها مقابله کن

کنند و بر یمقابل حرکت م ریمتفاوت با ما دارند و آنها در مس

در سراسر جهان از جمله  سمیکه ما از طرف ترور ندیافزا یم یداتیتهد

 .میروبرو هست یبریسا داتیو تهد یاسالم یگر افراط

را دارند و ما  داتیتهد نیمقابله با ا تیو مسئول فهیهمه متحدان وظ

بروکسل  2019نشست  یوعده ها یحاصل شده در اجرا شرفتیاز پ

 100 شیافزا ی. ما از متحدان خود به خاطر تعهد برامیخوشحال هست

  نگيتوريمون
  یخبرگزار

  مايصدا و س

30/8/98 
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 نمودارهاي هفتگي  -م سوبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 نمودار اوضاع داخلي آمريکاـ 

 
 

43%

14%

43%

نمودار اوضاع داخلي آمريکا

(98/09/02تا   98/08/19در بازه زماني  )

معضالت سیاسی معضالت اقتصادی معضالت اجتماعی 

. میکنیم دیتمج 2020سال  انیتا پا یدفاع دیدر بودجه جد اردیلیم

 هنیکه وعده هز یمعنا است که هر کشور نیمردم ما به ا یبرا تیامن

ار ک نیا دیبا را داده است، یناخالص مل دیدرصد تول 2کردن به مقدار 

نسل  یهامانند جنگنده دیجد یهایرا انجام دادم. ما به توانمند

 .میدار ازین یو بهود منابع اطالعات نیسنگ یادوات زره ،یبعد

2  
روسيه ؛ سياست ترامپ 

در قبال برجام را 

 داندنادرست مي

 انوفياول ليخائيم
در سازمان  هیروس ندهینما 

  نیدر و یالملل نیب یها

  

 یالملل نیحکام آژانس ب یدر شورا رانیمذاکرات پنجشنبه درباره ا

( 1وجود داشت:  یاصل دگاهیدشوار و سخت بود. سه د ،یاتم یانرژ

در خصوص برجام ابراز  کایآمر استی}از کشور{ درباره س یاریبس

درباره کاهش  زیاز سخنرانان ن یشتری( تعداد ب2 دندتأسف کر

همه کامال به برجام  بای( تقر3نگران بودند. رانی[ ایتعهدات]برجام

 همچنان در انزوا است. کایمتعهد هستند و آمر

 1/9/98 تريتوئ
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 ـ نمودار سياست خارجي آمريکا
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نمودار سیاست خارجی آمریکا

98/09/02تا    98/08/19

مناسبات چالشي  واشنگتن و مسکو مناسبات چالشي واشنگتن و پکن مناسبات چالشي پیونگ یانگ


