
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رصد مسائل مربوط به آمريکا
 ها و رويدادها()اظهارات شخصيت

( 127) 
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 :ي در بخش های زير قابل دسترس استخبری و توليدات پژوهشهای فرآورده

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

 مرتضي هوشيارپژوهشگر:  

 سياسيمعاونت 
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 بسمه تعالي
  چکيده 
 

دی درخواست تعدا »، «استعفای مدير اطالعات ملي به دليل اختالف با ترامپ  »، «ها تداوم بلکه تشديد اختالفات ترامپ با دموکرات» 

 «ها به آنشو واکن توهين ترامپ به رييس کميته نظارتي کنگره  »، «نمايندگان آمريکايي برای به جريان افتادن طرح استيضاح ترامپ از 

ر دهای بيگانه های خبری رسانهترين بهانهمهم«  اوتمايالت نژادپرستانه  ترامپ وسنجي مردمي درباره شخصيت نتيجه يک نظر »  و 

صاص اختالفات سياسي، با اخت» اما اين هفته برعکس بازه زماني پيشين خود ؛ مربوط استکه به رصد اوضاع داخلي آمريکا بوده  اولبخش 

درصد مابقي  60ای جای گرفت. بر اين اساس حوزه اجتماعي ای به خود در رتبه اول تبليغات رسانهدرصد از حجم کل تبليغات رسانه 40

 ها فاقد نمونه تبليغاتي مرتبط با حوزه اقتصادی بودند.اما دربازه زماني حاضر رسانه .ختصاص دادای را به خود اتبليغات رسانه
 

الملل )يعني روسيه، چين و کره شمالي( که مربوط است به مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از اعضای جامعه بين دوماما بخش  

ه در حقيقت بايد گفت در اين حوزای بر روی مناسبات چالشي واشنگتن با مسکو و پکن بوديم. شاهد تمرکز رسانههمانند هفته پيش 

ها و اقدامات واشنگتن در خليج فارس و اوج گرفتن تنش انتقاد مسکو از سياست .شاهد افزايش تنش ميان واشنگتن و مسکو هستيم

 ها بود.های تبليغي رسانهبهانهعمده تجاری  نگ(جدر مناسبات واشنگتن پکن به بهانه اختالفات )

ها در خصوص مناسبات چالشي واشنگتن با های تبليغاتي به اين دو حوزه اختصاص داشت. در نتيجه رسانهبنابراين تمامي حجم نمونه

 ای را بازتاب ندادند. بازه زماني گذشته( هيچ نمونه همچونپيونگ يانگ )

 : رسدمیبر این اساس چند نکته به قرار زیر به ذهن 

 1های مختلف در حال تيرگي روزافزون است.ها به بهانهمناسبات ترامپ با دموکراتها پيش از مدتدر حال حاضر و به طور کلي  ـ 1

شود بلکه اختالفات يادشده به دهد اختالفات موجود در جامعه آمريکا به ترامپ با حزب رقيبش ختم نمياطالعات و اخبار نشان ميـ 2

 2نمونه آن استعفای مدير اطالعات ملي آمريکاست. برای مثال جديدترين تسری يافته است.درون کاخ سفيد و دولت نيز 

تمايالت و  ترين موضوعات حوزه اجتماعي بودند.ترامپ مهمانتقاد به شخصيت فاشيستي  ت به سياست مهاجرتي ترامپ وانتقاداـ 3

 3اند.ها فراگير شده که در اين باره نظرسنجي کردهبه قدری در جامعه و رسانههای نژادپرستانه ترامپ سياست

 ها در حوزه سياست خارجي آمريکا بود.مورد توجه رسانه ادامه تنش در مناسبات واشنگتن با مسکو و پکن تنها موضوعـ 4

 

 

                                                           
رائه کرد که ا یهستند. مولر در شهادت خود اسناد و مدارک کاف قتیحق دنیشن ستهیخواهان و شا کایمردم آمر: کایدموکرات کنگره آمر هیبلندپا ندهینماانگل  وتیالـ  1

نگره است بر عهده ک نیکند. ا یریگیرا پ یو یرسم ضاحیاست دیبا ندگانیکرده است و معتقدم مجلس نما یعدالت کارشکن یاجرا ریجمهور در مس سیداد رئ ینشان م
 دارد.وجود ن یجمهور کنون سیرئ هیعالم جرم علکرد که بر اساس آن امکان ا یرویپ یمولر از دستورالعمل وزارت دادگستر رایکند ز یدگیکه به تخلفات ترامپ رس

  (09/05/98 مایوسصدا  یخبرگزار)
« نژادپرستانه»رامپ ت تحمال کایکنگره آمر ینظارت تهیکم سیرئ «نگزیکام جایاال»ترامپ به  یتریدر واکنش به حمالت توئ کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ یپلوس ینانسـ 

 (06/05/98 مهر یاست. خبرگزار موریدر بالت« قابل افتخار یرهبر» «نگزیکام جایاال..»میکنیرا رد م ندهینما نیا هیعل یجمهور سیاست. همه ما حمله نژادپرستانه رئ

 یلاطالعات م ریداشت، از سمتش برکنار شد. دن کوتس، مد یو کره شمال هیبا ترامپ به خصوص درباره روس یادیز یهاکه اختالف نظر کایآمر یاطالعات مل ریمد ـ2
یم انیدر دوران خدمت خود پا یالعاتکشور، با مقامات اط نیجمهور ا سیدونالد ترامپ، رئ یریخواهد کرد و به دو سال درگ یریاز سمت خود کناره گ ندهیماه آ کایآمر

  مایو س صدا یخبرگزار) .شدیم یکره شمال یاهسته یهاییواناو ت کایدر انتخابات آمر هیکوتس با ترامپ شامل مداخله روس یو شخص یعلن یهااز جمله اختالف نظر .دهد
07/05/98) 

درصد  ۵۱. کنندینژادپرست نگاه م کیکشور به چشم  نیا یجمهورسیبه دونالد ترامپ رئ ییکایدهندگان آمر یاز را یمین دهدینشان م «اکیپینیکوئ» ینظرسنجـ 3
 (10/05/98  مهر یخبرگزار) متفاوت دارند. یدرصد نظر ۴۵او نژادپرست است و  ندیگویم هاییکایاز آمر
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

های نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز جمهوری اسالمي به هفتهسابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با 

گردد. اين دشمني ممکن است دچار فراز و فرود شده باشد اما به گواهي تاريخ هرگز در اصل و اساس خود مي

دستخوش کوچکترين تغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها اثبات کرده که دشمني کاخ سفيد با ايران 

است  «هاتحريم» تر شده است. بهترين نمونه اين دشمني رو به تزايد؛ جانبهتر و همهبه روز سختاسالمي روز 

ای يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني های اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهکه در سال

 نه را در پي داشت.  های انسان دوستاها و جمعيتای که اعتراض نهادرا درگير خود کرد، به گونه

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

کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني را جمهوريخواه آمريکا را تقويت مي

 هایافزوده است. دونالد ترامپ در دوره رقابتنيز تقويت کرده و در نتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني 

های آمريکا، انتقادات زيادی متوجه جمهوری ترين چالشانتخاباتي با توصيف ايران به عنوان يکي از مهم

ترين فرصتي برای حمله به ايران حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکاسالمي کرد. در حال

در راستای  های يکجانبه از سوی آمريکا،برجام و بازگشت همه تحريم ج ترامپ ازکنند. خروفروگذار نمي

 شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.

های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را دربازه زماني هفتگي، ترين چالشبولتن حاضر تالش دارد مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.پژوهشگران و برنامهبندی و در اختيار رصد و در چارچوب موضوعي دسته
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ارصد اوضاع داخلي آمريک -  اولبخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسی ـ نمودار

 
 

 

 

   اجتماعی  ـ نمودار معضالت

 

 

 

 

 

 

 

 

اختالفات 

سیاسی

ها جدی استاختالفات ترامپ با دموکرات

اختالفات سیاسی در دولت ترامپ گسترده است 

ترامپ به دلیل ممانعت از اجرای عدالت
باید استیضاح شود 

ترامپ نژادپرست است

بخش عمده ای از شهروندان آمریکایی 
معتقدند ترامپ نژادپرست است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسی 

 

 ی  جتماعـ معضالت ا

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

اختالفات ترامپ 

ها جدی با دموکرات

 است

 دونالد ترامپ 

در  کایجمهور آمر سیرئ

با  یمصاحبه اختصاص

 لیه ییکایآمر هینشر

جمهور  سیترامپ رئ دونالد  “خندد.یها دلقک هستند و همه جهان به آنها مدموکرات”

رار را به شدت مورد حمله ق پوستاهیاز منتقدان شناخته شده س یکی کشنبهیروز  کایآمر

 یمتوال تیتوئ نیخواند. آماج حمالت ترامپ در چند «یوحش یزورگو» کیداد و او را 

 ندگانیانظارت مجلس نم تهیدموکرات کم سیرئ نگزیکام جاهیجز ال یصبح، کس کشنبهی

 نبود.

  یخبرگزار

 مايصدا و س

05/05/98 

 

2.  

اختالفات سياسي 

در دولت ترامپ 

 گسترده است 
--------- 

 هیبا ترامپ به خصوص درباره روس یادیز یهاکه اختالف نظر کایآمر یاطالعات مل ریمد

 ماه کایآمر یاطالعات مل ریداشت، از سمتش برکنار شد. دن کوتس، مد یو کره شمال

 سیدونالد ترامپ، رئ یریخواهد کرد و به دو سال درگ یریاز سمت خود کناره گ ندهیآ

از جمله  .دهدیم انیدر دوران خدمت خود پا یتکشور، با مقامات اطالعا نیجمهور ا

های علنی و شخصی کوتس با ترامپ شامل مداخله روسیه در انتخابات آمریکا اختالف نظر

 .شدای کره شمالی میهای هستهو توانایی

  یخبرگزار

 مايصدا و س

07/05/98 

 

 تاريخمنبع و  متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

ترامپ به دليل 

ممانعت از اجرای 

عدالت بايد 

 استيضاح شود 

  اليوت انگل

 کایدموکرات کنگره آمر هیده بلندپانماین

ر هستند. مول قتیحق دنیشن ستهیخواهان و شا کایمردم آمر

ارائه کرد که نشان  یدر شهادت خود اسناد و مدارک کاف

 کرده یعدالت کارشکن یاجرا ریجمهور در مس سیداد رئیم

 یو یرسم ضاحیاست دیبا ندگانیاست و معتقدم مجلس نما

بر عهده کنگره است که به تخلفات  نیکند. ا یریگیرا پ

مولر از دستورالعمل وزارت  رایکند ز یدگیترامپ رس

کرد که بر اساس آن امکان اعالم جرم  یرویپ یدادگستر

 وجود ندارد. یجمهور کنون سیرئ هیعل

  یخبرگزار

 مايصدا و س

09/05/98 

 

2 
ترامپ نژادپرست 

 است

  يپلوس ينانس
در واکنش به  کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ

 «زنگیکام جایاال»به  ی ترامپتریتوئحمالت 

  کایکنگره آمر ینظارت تهیکم سیرئ

ژادپرستانه نهمه ما حمله  .است« نژادپرستانه»ترامپ حمالت 

 جاياال» .میکنیرا رد م ندهینما نیا هیعل یجمهور سیرئ

  است. موریدر بالت« قابل افتخار یرهبر» «نگزيکام

 مهرخبرگزاری 

06/05/98 
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بخش عمده ای از 

شهروندان 

آمريکايي 

معتقدند ترامپ 

 نژادپرست است

------ 

دهندگان  یاز را یمین دهدینشان م «اکیپینیکوئ» ینظرسنج

 کیکشور به چشم  نیا یجمهورسیبه دونالد ترامپ رئ ییکایآمر

او  ندیگویم هاییکایدرصد از آمر ۵۱ .کنندینژادپرست نگاه م

 یدر حال نیا متفاوت دارند. یدرصد نظر ۴۵نژادپرست است و 

سلمان م ای پوستنیمکرر به زنان رنگ نیرغم توهاست که ترامپ به

استخوان نژادپرست هم در کل  کی یاست حت یکنگره، مدع

 بدنش ندارد!

 خبرگزاری مهر

10/05/98 
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 سياست خارجي آمريکا  -دومبخش 

 الف ـ نمودارها

 هاي خارجی ترامپ )روسيه، چين و کره شمالی(ار چالشدـ نمو 
 

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

 هاي خارجی ترامپ )روسيه، چين و کره شمالی(ـ چالش

 
 
 

اقدامات واشنگتن بر 
ها در خلیج میزان تنش

فارس می افزاید

چالش های خارجی ترامپ

یر مناسبات واشنگتن مسکو درگ
تنش روز افزون  است

چالش های خارجی ترامپ

نج مناسبات واشنگتن پکن متش
است 

چالش های خارجی ترامپ

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
مناسبات واشنگتن 
 پکن متشنج است 

  دونالد ترامپ
 کایآمر یجمهور سیرئ

 تریدر توئ

 .کنمیبا پکن توافق م تررانهیشوم، سختگ ۲۰۲۰ یجمهور استیانتخابات راگر من برنده 

( )عملکرد نیکند؛ بدتر یدارد بد عمل م نیچ خصوص نوشت: نیدر ا کایآمر یجمهور سیرئ

نشانه  چیما را آغاز کند؛ اما ه یمحصوالت کشاورز دیقرار بود االن خر نی. چریسال اخ ۲۷در 

جاست. اقتصاد ما در  نیهم نیشود. مشکل چینم دهیکار توسط آنها د نیاز انجام دادن ا یا

من، هم اکنون سرگرم مذاکره  میشده است! ت نیتر از اقتصاد چبه مراتب بزرگ ر،یسال اخ ۳

 دیدهند. آنها احتماال بایم رییبه نفع خود تغ انیتوافق را در پا شه،یبا آنها است؛ اما آنها هم

 ..( باشند ۲۰۲۰سال  یرجمهو استیانتخابات ما )ر یمنتظر برگزار

 خبرگزاری مهر 
08/05/98 

2  
مناسبات واشنگتن 

 شنتمسکو در گير
 است روز افزون 

-------- 

کشور  نیا هیعل کایآمر دیجد یها میامروز جمعه و در واکنش به تحر هیوزارت خارجه روس

خارجه  وزارت یصادره از سو هیانیب در .میاقدام واشنگتن متأسف نیاعالم کرد: از ا یا هیانیدر ب

دو کشور  انیشود تا روابط م یموجب م کایاقدام آمر نیخصوص آمده است: ا نیدر ا هیروس

 شیپ یساعات کایکه دو مقام دولت آمر ستایدر حال نیا تنش باشد. یاز گذشته دارا شیب

 هیروس هیعل هامیکشور فرمان اعمال تحر نیا یجمهور سیاعالم کردند که دونالد ترامپ رئ

به  کایآمر ( صادر کرده است.یسیانگل -ی)جاسوس دوجانبه روس پالیرا به بهانه پرونده اسکر

 مسکو صادر کرده بود. هیرا عل ییهامیتحر زیسال گذشته ن یبهانه مشابه

 مهر یخبرگزار
11/05/98 

3  

اقدامات واشنگتن بر 
 در هاتنش زانيم

 فارس  جخلي
 ديافزا يم

 زاخارووا ايمار

وزارت  یسخنگو
 خارجه روسيه

گسترده  ینظام یریرود و خطر بروز درگیم شیپ یدر آنجا جداً به سمت خطرناک دادهایرو

 کردن میوخ یبرا یبهانه ا یواشنگتن صرفاً در جستجو میکنیاساساً ما فکر م وجود دارد.

و  دتریشد یمرحله ا یو حرکت به سو ران،یا هیخود عل یتهاجم یهایاوضاع، تداوم لفاظ

 ترشیدر تنگه هرمز، ب ییایدر تیمامور کی جادیدر ا کایاقدام آمر  .است.. یریفعال تر از درگ

  است. رانیتحت فشار قرار دادن ا یبرا انهیناش یتالش هیشب

 ترزيرو یخبرگزار
10/05/98  
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقایس و آمار ارائه ـ

 اي آمريکا بر ضد جمهوري اسالمي خصمانه متحدان منطقه مواضع ـ
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معضالت سیاسی معضالت اجتماعی  معضالت اقتصادی 
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نمودار سیاست خارجی آمریکا
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مناسبات چالشی  واشنگتن و مسکو مناسبات چالشی واشنگتن و پکن مناسبات چالشی پیونگ یانگ


