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 سمه تعاليب 

  چکيده  
 

اختالفات عميق و گسترده در  انتقاد از سياست برجامي ترامپ و تاکيد بر منزوی شدن آمريکا در نتيجه خروج از برجام ، »

زای ترامپ ، پافشاری دستگاه قضايي آمريکا بر  استيضاح ترامپ ، انتقاد  های تنشجامعه سياسي آمريکا بر اثر سياست

مپ بر سر تحقيقات از وی ، انتقاد گسترده نظاميان ارشد آمريکايي از کنگره از کارشکني کاخ سفيد و هواداران ترا

های خبری ترین بهانهاز جمله مهم« های ترامپ در ارتش و خبر روزنامه واشنگتن پست از سوءاستفاده مالي ترامپ دخالت

  جامعه آمریکا است.در حوزه رصد اوضاع داخلی م آذر ماه جاری نُهم تا سو های بیگانه، دربازه زمانیرسانه

 ف هتهه برخال قسمت هر سه ؛ حوزه مناسبات خارجي واشنگتن با مسکو ، پکن و پيونگ يانگشود به در بخش بعدی که مربوط می

 .های تبلیغاتی بودپیش حاوی نمونه

 ؛ رسديبه ذهن منکات زير  اساس نيا بر

 

ر در حال حاضکه ای . به گونه استا روبرو هو دموکرات ویبا گذشت زمان با پیشرفت و تعمیق اخهالفات هواداران  استيضاح ترامپاوالً 

مجلس . بر این اساس ضاح وی استیحامیان و مخالتان برگزاری اسه و حمالت ترین خبرها در این مورد کش و قوسیکی از پر حجم

از مقامات کاخ ستید را برای ایراد شهادت  و تعدادیوی  حضورو ترامپ از ای را برای تحقیق ویژه یقاتیتحق ههیکمنمایندگان آمریکا 

فراخواند که با پاسخ منتی کاخ ستید و شخص ترامپ مواجه شد . حال دسهگاه قضایی آمریکا حضور ترامپ و مقامات یادشده در کنگره 

شکست بخورد ـ نتيجه بوده و بييادشده استيضاح اگر رسد ميبه هر روی به نظر  1را در این جلسه ضروری اعالم کرده است.

ـ  تقويت   دخواه در پيدر آستانه انتخابات را جايگاه جمهوريخواهان به ويژه ترامپ بيش از پيش که احتمالش کم نيست 

 . داشت

 

انتقادات  -در حالی که پیش از این هیچ خبری از آن نبود –اهمیهی که شاهد آن هسهیم ز ئبا بررسی خبرهای یادشده نکهه نوین و حاثانيا 

های اهمیت این مساله به این است که دخالت  2آمریکاست.های ترامپ در ارتش گسترده نظاميان ارشد آمريکايي از دخالت

 ي متعددی برای منافعآمدهای منفپيترامپ ناراضایهی مجموعه را در پی داشهه و این نارضایهی در ارتش و نیروی نظامی آمریکا 

 کشور دارد.آن  ملي

 

 

 

 

 

 

                                                           
کنگره گردن نهاده و  هیبه احضار دیبا دیکاخ ست نیشیصادر کرد که بر اساس آن، دان مک گن، مشاور پ یفدرال، )حکم یقاض  براون جکسون يکتانج 1

 تی.. مصون».« سهندیجمهور، پادشاه ن یساده است ... روسا یلیخ.»«سهندیجمهور، پادشاه ن یروسا»: شهادت در نشست پرسش و پاسخ حاضر شود.( ارائه یبرا

که در قانون  یانجام نظارت درست و حساب یما برا یهادولت، به تالش نیا یهایبه علت سنگ انداز« »ندارد. یکنگره، وجود خارج یاجبار ندیکامل از فرا

 05/09/98مايصداوس یخبرگزار  «است.. یدادگاه اقدام خوب یلذا را شود؛یاثر داده نم بیشده است ترت دیبر آن تاک یاساس

 یاعضا از یکیاخراج  برای اقدامات ترامپ اگر اندکرده دیتهد لزیس ژهیو یهارویفرمانده ن نيگر نيکال اساالریو در ییایدر یروین ریوز اسپنسر چاردير 2

در  دیادوارد گاالگِر با ناونوشت مه هریهتهه در توئ نی. ترامپ اکنندیرا مهوقف کند، از سمت خود اسهعتاء م یجنگ اتیدر ارتکاب جنا لیو دخ ژهیو یهاروین

 03/09/98   مايصداوس یخبرگزار .                                                                  بماند. یخود باق یواحد خدمه
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دشمني  گردد. اينهای نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز ميسابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

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

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

کرد اما شواهد دال بر اين است حضور ترامپ در کاخ سفيد دو پيامد خيلي مهم و آشکار را در پي داشته اول آمريکا 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 تبليغات رسانه ترينبولتن حاضر تالش دارد مهم

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 -بخش اول 

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 
 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي  

 

 

  معضالت اقتصادی ـ نمودار 

 

 

 

های ترامپ عامل اختالفاتسیاست

گسترده و عمیق داخلی است ت یکطرفه ترامپ از برجام موقعیخروج

جهانی آمریکا را تضعیف کرد

تیضاح دستگاه قضایی آمریکا مصمم به اس
ترامپ است

های ترامپ در نیروهای نظامی دخالت
ته  بازتاب منفی گسترده ای در پی داش

کنگره از مانع تراشی هواداران ترامپ 
برای تحقیقات ناراضی است

ی ترامپ متهم به دخالت در نیروهای نظام
است

ترامپ درگیر پول های کثیف است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

  معضالت اجتماعي ـ 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

های ترامپ سياست

اختالفات گسترده و عامل 

 عميق داخلي است

 « سوزان رايس»
مشاور امنیت ملی در 

دولت سابق آمریکا در 

 کهاب جدید خود

 لیبدت یمل تیامن یبرا دیتهد نیتربه بزرگ کایآمر یداخل یاسیس یهاتترقه

ر د یاست که حه یدر دوران ترامپ به حد یاسیس دیاخهالفات شد است. هشد

ترامپ در دور دوم  یروزیدرون خانواده من هم موجب تنش شده است و پ

  به آن فکر کنم. خواهمینم یماست که حه یو رهبر یجهان گاهیجا یبرا یکابوس

 یخبرگزار

 مايسواصد
03/09/98 

2.  

خروج يکطرفه ترامپ از 

برجام موقعيت جهاني 

 آمريکا را تضعيف کرد
____________ 

 سیرئ یهاهمه دروغ»مسهند با عنوان  یاان ان در برنامه یس یونیزیشبکه تلو

را درباره مسائل  کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ یهااز دروغ ی، بخش«جمهور

 تاسیان ان گتت: دونالد ترامپ در چارچوب س یس گزارشگرمخهلف افشا کرد.

ندارم و  توافق را دوست نیخارج شد. من ا یااز توافق هسهه ران،یخود درباره ا

از  رانی: اگتتیکه ترامپ م ی. اما در حالکندینم تیتوافق تبع نیهم از ا رانیا

یاو م به یترامپ هم مشاوران و یهم شرکا کندینم تیتبع یاتوافق هسهه

اقدامات ترامپ،  یپ دراست. یااز توافق هسهه یرویدر حال پ رانیکه ا گتهند

و از  کندیم یساز یرا غن ومیشده اوران نییتع اسیفراتر از مق رانیاکنون ا

ها اسهتاده از آن ،یاکه در چارچوب توافق هسهه کندیاسهتاده م ییهاوژیتیسانهر

هد ف انجام شد که اروپا وادار شود  نیاقدامات با ا نیممنوع اعالم شده بود. همه ا

 ازد. خروجتوافق بپرد نیرا از ا کایخارج شود و غرامت خروج آمر یااز توافق هسهه

 یاندر صحنه جه کایمنجر به کاهش نقش آمر ،یااز توافق هسهه کایآمر کجانبهی

دولت  کیبا  یاند که اگر توافق دهیرس جهینه نیجهان به ا یهاشد. اکنون کشور

خواهان به  یکه بعد از آن جمهور یامضا کنند، در صورت کایدموکرات در آمر

 نخواهد داشت. یاعهبار گریقدرت برسند، آن توافق د

 

 یخبرگزار

 مايسواصد
07/09/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

دستگاه قضايي 

آمريکا مصمم به 

 استيضاح ترامپ است

  براون جکسون يکتانج
صادر کرد  یحکم) فدرال، یقاض

که بر اساس آن، دان مک گن، 

به  دیبا دیکاخ ست نیشیمشاور پ

کنگره گردن نهاده و  هیاحضار

شهادت در نشست  ارائه یبرا

 (پرسش و پاسخ حاضر شود.

جمهور، پادشاه  یساده است ... روسا یلیخ.»«سهندیجمهور، پادشاه ن یروسا»

 «ندارد. یکنگره، وجود خارج یاجبار ندیکامل از فرا تیمصون.« ».. سهندین

انجام نظارت  یما برا یهادولت، به تالش نیا یهایبه علت سنگ انداز»

ر داده اث بیشده است ترت دیبر آن تاک یکه در قانون اساس یدرست و حساب

 «.است. یدادگاه اقدام خوب یلذا را شود؛ینم

 

 یخبرگزار

 مايسواصد
05/09/98 

2.  

های ترامپ دخالت

در نيروهای نظامي 

بازتاب منفي گسترده

 ای در پي داشته  

---------- 

 یهارویفرمانده ن نیگر نیکال اساالریو در ییایدر یروین ریاسپنسر وز چاردیر

 یاز اعضا یکیاخراج  یاند اگر ترامپ اقدامات براکرده دیتهد لزیس ژهیو

را مهوقف کند، از سمت خود  یجنگ اتیدر ارتکاب جنا لیو دخ ژهیو یهاروین

در  دینوشت مهناو ادوارد گاالگِر با هریهتهه در توئ نی. ترامپ اکنندیاسهعتاء م

روابط  خیدر تار تیوضع نیاز ا یمعدود مواردبماند.  یخود باق یواحد خدمه

 سیباال، رئ یهاوجود دارد که فرماندهان رده کایجمهور با ارتش آمر سیرئ

ن طرفدارا نیترحیاز صر یکیخودش را  گاالگر،جمهور را تحت فشار قرار دهند.

موارد مههم است:  نیو به ارتکاب چند جرم از جمله ا کندیم یترامپ معرف

 یخبرگزار

 مايسواصد
03/09/98 
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  ی قتصادمعضالت اـ 

 

                                                           
مهحده است که در امور  االتیا یمل تیامن یمقام سابق در شورا کیاست. او مهولد شده سیاست که در انگل سیمهخصص امور خارجه انگل فیوناهیل  1

 شاهد بود.حضور یافت و ترامپ  جمهورسیرئ ضاحیدر مورد اسه2۰19در نوامبر  ندگانیمجلس نما یدر جلسات دادرس یو اروپا تخصص دارد. و هیروس

رد داعش با اسهتاده از کا رانیاز اس یکیقهل  ان،ینظام ریبه طر ف غ یراندازیت

یکه درباره او گزارش م لزیس یهارویبه کشهن ن دیدر عراق و تهد یشکار

 .دادند

3.  

کنگره از مانع 

تراشي هواداران 

ترامپ برای تحقيقات 

 ناراضي است

 « آدام شف»
رئیس کمیهه اطالعاتی 

ا بمجلس نمایندگان آمریکا 

از بولهون به دلیل عدم انهقاد 

مشارکت در روند تحقیقات 

 کنگره 

را  کایانهخابات آمر یکپارچگیاست که  یجمهور فرد سیکه رئ یطیدر شرا»

حاال دست  نیشود که هم یضرورت احساس م نیکند، ا یبا خطر مواجه م

 مطمئن میتوان یوجود نداشهه باشد، م ی. اگر عامل بازدارنده امیبه کار شو

 یشهریبه اقدامات فاحش ب ندهیآ یماهها یجمهور ط سیرئ نیکه ا میباش

]بولهون[ است که همچون دکهر  تهیوظ نیدر حال حاضر ا«.دست خواهد زد

گرفت که کار  میزن تصم نیاز خود جرأت و جسارت نشان دهد. ا 1لیه ونایف

 .«ردیبگ یمشابه میتصم دیبا زیدرست را انجام دهد. جان بولهون ن

  مهرخبرگزاری 

04/09/98 

4.  

ترامپ متهم به 

دخالت در نيروهای 

 نظامي است

 باری مک کفری

 ژنرال سابق ارتش آمریکا 

آمریکا توسط وزارت دفاع یا کاخ ستید های نظامی در قوانین دادگاه ویژه نیرو

نوشهه نشده بلکه توسط سیسهم قضایی فدرال نوشهه شده است و کنگره هم 

این قوانین را تایید کرده است. اما موضوع خوفناک این است که رئیس جمهور 

کند و یکی از این افراد حهی به دادگاه آمریکا از برخی از افراد مههم حمایت می

شده است. همچنین مسائلی مانند سخن گتهن درباره شکنجه هم فراخوانده 

های بازداشت شدگان در اخهیار آمریکا به شدت نظم و انضباط داخلی را در نیرو

کند. واقعا وضع هولناکی است. رئیس جمهور آمریکا بطور نظامی ما تضعیف می

ا برای ریکهای مسلح آمعلنی از اخهیارات و نتوذ خود به عنوان فرمانده کل نیرو

 حمایت از یک مههم اسهتاده کرده است

 یخبرگزار

 مايسواصد
05/09/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 
های ترامپ درگير پول

 کثيف است
-------------- 

شان ن کایآمر یمخت سیواشنگهن پست نوشت: سوابق سرو ییکایوزنامه آمرر

 25۰دونالد ترامپ  یجمهور استینهاد فقط در پنج ماه نخست ر نیا دهدیم

سوابق به  نیپرداخت کرده است. در ا یو یخصوص یهاهزار دالر به شرکت

 ییکایدهندگان آمر اتیکه ترامپ از پول مال ییهااز درآمد یبرخ اتیجزئ

 یهابر شرکت تیمالک کایجمهور آمر سیرئاشاره شده است. کندیم افتیدر

و  ارانیدسه کند،یم دیها بازدشرکت نیود را حتظ کرده است، مکرر از اخ

افراد  نیآنچه ا یو از دولت برا کندیاش را با خود همراه میهیمقامات امن

 84 نهیکه قبال منهشر شده بودند، هز یاسناد.ردیگیپول م کنندیم یداریخر

 یو یجمهور استینخست ر یهافدرال در امالک ترامپ را در ماه یهزار دالر

 یهاصدور کارت یهانهیهز اتیها به جزئسوابق که در آن نی. ادهندینشان م

, یمخت سیفقط سرو دهندیاشاره شده است نشان م یمخت سیسرو یاعهبار

 یمخت سیسرو دهندینشان م اسناد کرده است. نهیگر هزیهزار دالر د 254

 یباشگاه مل"دالر به  268۰2به مبلغ پنج پرداخت مجموعا  5در آن روز  کایآمر

در  سهرینیمه در باشگاه گلف خود در ِبد م ۷ ترامپ داشهه است. "گلف ترامپ

در  دهندینشان م کایآمر یمخت سیو اسناد سرو بردیبسر م یوجرسین التیا

 پرداخت شده است. "گلف ترامپ یباشگاه مل"هزار دالر به  16آن روز, 

 مايوساصد یخبرگزار

۰2/۰9/98 
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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

نتیجه اقدامات آمریکا ؛ فروپاشی احتمالی برجام است

تنش در مناسبات واشنگتن پکن افزایش چشمگیری یافته است

روابط واشنگتن پکن متشنج است

هنگ کنگ جدیدترین بهانه تیرگی مناسبات واشنگتن پکن است

واشنگتن نگران فعالیت موشکی پیونگ یانگ است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1  
نتيجه اقدامات آمريکا ؛ 

فروپاشي احتمالي 

 برجام است

 ابکوفير يسرگئ

امور خارجه  ریوز معاون

 در پکن هیروس

است که  یابه نقطه یدر حال سوق دادن جامعه جهان کایاقدامات آمر

 ریممکن است اجهناب ناپذ ران،یا یاتوافق هسهه یدر آن فروپاش

از  یاکه مجموعه میهسه یاشدن به نقطه کیما در حال نزد»باشد.

بازگشت شود و توافق فرو بپاشد. آشکار  رقابلیممکن است غ دادهایرو

 نیبه دنبال آن است. در ا کایاست که آمر یزیچ قاًیدق نیاست که ا

 دییایما و واشنگهن در تعارض است. ب کردیمسائل، رو ریو سا نهیزم

  .«مییصا ف و پوست کنده بگو ار نیا

 07/09/98تارتاسيا

2  
تنش در مناسبات 

واشنگتن پکن افزايش 

 چشمگيری يافته است

--------- 

 یکه اخبار مهتاوت یغرب دگاهیبا د دیشبکه جد کیقصد دارد  کایآمر

آن  تهیکند که وظ سیتأس کندیمنهشر م نیچ یدوله یهااز رسانه

 نیا یدوله یهااز اخبار رسانه ریبه غ یقرار دادن اطالعات اریدر اخه

 کا،یو آمر نیچ انیپایظاهرا ب یکشور است.بر خال ف سابقه جنگ تجار

 نیچ یاز مردم عاد یدارد به برخ میواشنگهن تصم رسدیبه نظر م

ر د یرسانه دوله یبرا ینیگزیها جاآن یکند و برا دایپ یدسهرس

پکن از  یهاتیدسهرس قرار دهد که به گتهه واشنگهن تنها روا

 .دهدیقرار م نیچ مردم اریها و اطالعات نادرست را در اخهارزش

 

 خبرگزاری صدا 

 و 

 سيما 

04/09/98 
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3  
روابط واشنگتن پکن 

 متشنج است

  نجريسيک یهنر

 اسبق آمریکا امور خارجه ریوز

شور دو ک نیممکن است به جنگ ب کایو آمر نیچ نیب یتجار یریدرگ

دو  نیب یریدرگ رایبدهند، ز ازیامه دیبا کایو آمر نیشود. چ لیتبد

مسئله هنگ کنگ  دوارمیخطرناک خواهد بود. ام تیبشر یطر ف برا

 یبرا یادیز تیحساس رایحل و فصل شود، ز زیمسالمت آم وهیبه ش

 .رفتیبه شمار نم ینظام دیتهد شیده سال پ نیدارد. چ نیچ

 خبرگزاری صدا 

 و 

 سيما 

03/09/98 

4  
هنگ کنگ جديدترين 

بهانه تيرگي مناسبات 

 واشنگتن پکن است

----------- 

در امور منطقه  کایامروز دوشنبه و در اعهراض به دخالت آمر نیچ

 دادیرو نیا کشور را احضار کرد. نیواشنگهن در ا ریکنگ، ستهنگ

پس از آن انجام شد که پکن تا کنون چند بار در خصوص مداخالت 

اعهراض کرده  کایمنطقه هنگ کنگ به آمر یواشنگهن در امور داخل

در  نیوزارت امور خارجه چ یآبان ماه جنگ شوانگ سخنگو 28بود.

 خارجه ریوز انهیدر پاسخ به اظهارات مداخله جو یکنترانس خبر کی

کرده بود: مسائل هنگ کنگ مسلماً  حیدر امور هنگ کنگ تصر کایآمر

حق  یفرد خارج ایدولت، سازمان  چیاست و ه نیچ یجزء امور داخل

 کایخارجه آمر ریپمپئو وز کیکه ما ستیدر حال نیا دخالت ندارد.

هنگ کنگ اظهارات  یاشکار در امور داخل یریگدر موضع شهریپ

 داشهه بود. انیرا ب یاانهیمداخله جو

 خبرگزاری مهر 

04/09/98 

5  
واشنگتن نگران فعاليت 

موشکي پيونگ يانگ 

 است

------- 

 یموشک شیآزما نیتردر واکنش به تازه کایمقام وزارت خارجه آمر کی

ها درباره اقدام که روز گذشهه انجام شد؛ گتت: از گزارش یکره شمال

ادامه داده و با مهحدان  تی. به رصد وضعمیمطلع هسه یکره شمال

 نیهمچن کایمقام وزارت خارجه آمر نیا.میکنیمشورت م یامنطقه

 زیپره زیآمکیحرتاز اقدامات  میخواهیم یمالشد: از کره ش یمدع

هم خود س بیترت نیبازگردد تا به ا یو اساس داریکرده و به مذاکرات پا

 یالاست کره شم یگتهنکره بپردازد. رهیرا از خلع سالح کامل شبه جز

 شیآزما تیانداز چند منظوره خود را با موفقروز گذشهه سامانه راکت

را  شیآزما نیا تیهدا یرهبر کره شمال« جونگ اون میک»کرد. 

 برعهده داشت.

 خبرگزاری مهر 

08/09/98 
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 نمودارهاي هفتگي  -بخش چهارم 
 

 نمودار اوضاع داخلي آمريکاـ 

 
 

29%

14%

57%

نمودار اوضاع داخلي آمريکا

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

معضالت سیاسی معضالت اقتصادی معضالت اجتماعی 
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 ـ نمودار سياست خارجي آمريکا
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