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 بسمه تعالي
  مقدمه 
 

 

 در نتیجه طرحموضوع سوءاستفاده ترامپ از قدرت و  ها در چند ماه اخیرمطبوعات و رسانهو پُربازدید از جمله خبرهای مهم 

ت تالش مد نیدر ا کایآمر یجمهور سیحال رئ نیاست. با ا شرفتیترامپ کماکان در حال پ ضاحیاست ندیفرآاستیضاح وی است. 

رگ که در مورد م یعیوس غاتیماجرا را به انحراف بکشاند. دونالد ترامپ تالش کرد با تبل نیو سخنان خود ا هاتیئکرده با تو

نزد افکار عمومی ود خباال بردن جایگاه  یبرا یغاتیاستفاده تبل کایآمر اباتانتخ یکیبا توجه به نزد از یکسوانجام داد  یابوبکر بغداد

نشان شودیترامپ منتشر م ضاحیکه در مورد است یدیبراند. اما اخبار جد هیخود را به حاش ضاحیاست یماجرا از دیگر سوکند و 

شاهد و هزاران صفحه شهادت باعث شد تا  ۱۲بیش از  موفق نبوده است.در رسیدن به این دو هدف است که ترامپ  نیدهنده ا

یست و چسوء استفاده ترامپ از قدرت اما داستان  استیضاح ترامپ را آغاز کند. یپلوس ینانسرئیس مجلس نمایندگان آمریکا 

 چگونه آغاز شد؟

 (۹8مرداد ۳)جوالی  ۲۵میلیون دالری خود به اوکراین را متوقف کرد، در  ۳۹۱آمریکا کمک  )خردادماه( در میانه ماه جوالی 

تجاری  هایکه فعالیت امپ از رئیس جمهور اوکراین خواستتلفنی صحبت کردند. تریس جمهوری اوکراین ئرنسکی ترامپ و زل

ک خواهان تحقیق یی جلسه بوده گفت رئیس جمهوراین مریکا که در آبایدن در اوکراین را بررسی کند. یکی از افسران ارتش 

 های نظامی به اوکراین به ارزشترامپ متهم است که جلوی ارسال کمک بنابراین .ی درباره یک شهروند آمریکایی بوددولت خارج

جو بایدن یکی از  .دساز میلیون دالر را گرفته است تا از این طریق دولت اوکراین را به تحقیقات درباره خانواده بایدن وادار ۳۹۱

به گفته  .کندبا یک شرکت گاز اوکراینی همکاری می شپسرو  نتخابات ریاست جمهوری آینده استرقیبان احتمالی ترامپ در ا

روز  ندچگفتنی است  است. ۲0۲0 برای پیروزی در انتخابات بایدن  همچنین فشار برو کراین وپ فشار بر ابسیاری اتهام ترام

                   ۱کرد. بیکشور را تصو نیا یجمهورسیرئ ضاحیاست یبرا قیموافق، طرح تحق یرأ ۲۳۲با  کایقبل، کنگره آمر

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
    ۱۱/08/۹8  ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ـ  ۱
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 وری برخبرهای مربوط به استیضاح ترامپمر  ـ  بخش اول 
 

 الف ـ محورها

 
 مشروح مطالبـ ب 

 دنیبا هیدرخواست اقدام عل ـ  یترامپ و زلنسک یجنجال یوگومتن گفتـ  1

جو »خود خواسته پرونده مربوط به  یترامپ از همتا دهدینشان م نیو اوکرا کایآمر یجمهور یرؤسا یوگو انتشار متن گفت

 خره متنالبا ییکایآمر یهاکنگره و رسانه ندگانینما دیتحت فشار شد دیسف کاخ کند. یریگیرا پ نیدر اوکرا «دنیبا

ج شده خار ی شدهبندمتن که از حالت طبقه نیاساس ا بر را منتشر کرد. نیو اوکرا کایجمهور آمر یرؤسا یتلفن یوگوگفت

 ریمیدوال»از  یمکالمه تلفن نیدر ا کایآمر جمهورسیرئ« دونالد ترامپ»قرار گرفته،  دیکاخ سف یرساناطالع گاهیپا یو رو

 بالقوهو نامزد  کایسابق آمر جمهورسیمعاون رئ «دنیجو با»خواسته به پرونده فرزند  نیاوکرا جمهورسیرئ «یزلنسک

 ۱.اندازدیب «ینگاه»، ۲0۲0سال  یجمهوراستیها در انتخابات ردموکرات

 شد نیبا اوکرا یبا افشاگر تماس تلفن داریترامپ خواستار د ـ 2

به  رگیبار د نیجمهور اوکرا سیاش با رئیبا افشاگر تماس تلفن داریضمن درخواست د کایآمر یجمهور سیرئ« ترامپ دونالد»

عه در مجمو کشنبهیترامپ عصر  ل،یبه گزارش ه هشدار داد. کایآمر ندگانیاطالعات مجلس نما تهیکم سیرئ «فیآدام ش»

در  ژهیکنم به و داریدکه من را متهم کرده است،  یحق دارم با فرد یگرید ییکاینوشت: من هم مانند هر آمر ییهاتیتوئ

                                                                           ۲ .ارائه داده است یکامال غلط و جعل یرا به روش یرهبر خارج کیهمان افشاگر مکالمه با  ایفرد  نیکه ا یطیشرا

                                                           
 0۳/07/۹8 ،نیخبرآنال ـ ۱

 08/07/۹8 ،یاسالم یجمهور یخبرگزارـ  ۲

.ـ ترامپ  با سوءاستفاده از قدرت درصدد شکست رقبای سیاسی خود در انتخابات است

.داندـ ترامپ شهادت علیه خود را جعلی می

.ها خواهان برکناری افراد مرتبط با ترامپ در پرونده اوکراین هستندـ دموکرات

.کنندـ به رغم میل کاخ سفید برخی اعضای آن با مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ همکاری می

.ـ مجلس نمایندگان نسبت به استیضاح ترامپ جدی است

.ـ  اقدامات ترامپ امنیت ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داده است

.ای بر ضد ترامپ وجود داردـ  شواهد قابل مالحظه
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ر نقش داشتن د لیاروپا را به دل هیدر اتحاد کایآمر ریگوردون ساندلند سف یاستعفا ندگانیدوازده دمکرات مجلس نما ـ 3

 خواستار شدند نیترامپ و اوکرا ییرسوا

 ریسف یخواستار استعفا کایآمر ندگانیدوازده دموکرات مجلس نما ن،یعمال فشار بر اوکراترامپ در ارتباط با ا   ییدر بحبوحه رسوا

دونالد ترامپ  اطارتبنوشت: با گسترش جنجال بر سر  یدر گزارش لیه هینشر ینترنتیا گاهیپا اروپا شدند. هیکشور در اتحاد نیا

 ندگانیاش، دوازده دموکرات مجلس نمایاصل یانتخابات بیو اعمال فشار بر آن در ارتباط با رق نیبا اوکرا کایجمهور آمر سیرئ

او از جمله  دهدینشان م شیهاامکیاروپا شدند که متن پ هیدر اتحاد کایآمر ریگوردون ساندلند سف یخواستار استعفا کایآمر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۱نقش داشت. نیاعمال فشار بر اوکرا یکه در تالش ترامپ برا ودب یافراد

 نیاوکرا یترامپ در ماجرا هیاز توص دیاز مشاوران کاخ سف یکی یچیسرپ ـ4

افسر ارتش  نیاست. ا ندگانیترامپ در مجلس نما ضاحیناظر بر است قاتیدر تحق ینقطه عطف)افشاگر(  ندمنیلکساندر وا اظهارات

کنگره حضور  ندگانیاکتبر( در برابر نما ۲۹شنبه هفتم آبان )روز سه( ندمنیلکساندر وا)دونالد ترامپ  یو مشاور نظام کایآمر

 یدر مورد مضمون تماس تلفن کایآمر یتیدو مقام امن یهادر اظهارات خود، گفته ندمنیو .تو به پرسش آنان پاسخ گف افتی

 نیبه اوکرا کایآمر یدالر ونیلیم ۴00 یهاپرداخت کمک رامپوی در این باره گفت: ت کرده است. دییرا تا یترامپ و زلنسک

                                        ۲.کرده بود نیدر اوکرا دنیپسر جو با دن،یهانتر با یاقتصاد یهاتیدر رابطه با فعال یزلنسک یرا منوط به همکار

 .شد بیتصو کایجمهور آمررئیس ضاحیاست قاتیبه تحق دنیبخش تیقطعنامه رسمـ 5

 کایجمهور آمررئیس ضاحیدرباره است قاتیآن به روند تحق یکرده است که بر مبنا بیرا تصو یاقطعنامه کایآمر ندگانینما مجلس

ه گذاشته شد یمجلس به را نیدموکرات ا ندگانیقطعنامه که توسط نما نیا یبرا یریگیرا انیجر در .شودیداده م تیرسم

مثبت  یقطعنامه را نیبه ا یخواهیجمهور ندهینما چیدادند. ه مخالف یرا نیز ندهینما ۱۹۶موافق و  یرا ندهینما ۲۳۲بود، 

و عدالت  تیو فاقد مشروع یرقانونیرا غ قاتیمتحد او، تحق خواهانیو جمهور کایآمر یجمهورسیترامپ، رئ دونالد نداده است.

                                               ۳.دانندیم

 .را به خطر انداخته است کایآمر یمل تیترامپ امنـ  6

جمهور این  سرئی خود در واشنگتن گفت: دونالد ترامپ، یهفتگ یدر نشست خبر کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ یپلوس ینانس

 کایآمر یمل تیامن دنیاش جو بایانتخابات بیپسر رق هیعل قاتیدر مقابل تحق نیبه اوکرا یکشور، با مشروط کردن کمک نظام

مجلس  قیعزل ترامپ از طر یها برارا نقض کرده است. تالش یجمهور استیرا در معرض خطر قرار داده و سوگند ر

ت. شهادت دادن مرتبط اس یبه قانون اساس یبندیو پا میاکرده ادیکه  یبلکه با شرافت سوگند ستین استیس کی ندگانینما

اقدامات  و ریکند. ما تدابیمرتبط با اتهام ترامپ به رشوه دادن را ثابت م یدر کنگره سندها ییکایروز گذشته مسئوالن آمر

 ۴.کرد میخواه یریگیدر مورد عزل ترامپ پ قاتیانجام دادن تحق یالزم را برا

                                                           
 ۱۶/07/۹8 مایصدا و س یخبرگزارـ  ۱

 08/08/۹8دویچه وله  ـ ۲

 0۹/08/۱۳۹8   فردا ویراد ـ ۳

 ۲۳/08/۹8  مایصدا و س یخبرگزارـ   ۴
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ربوط به م قاتیادامه تحق یبرا ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیکم یدر جلسه استماع علن نیدر اوکرا کایسابق آمر ریسفـ 7

 شد. تهیکم نیدونالد ترامپ، وارد ا ضاحیاست

. شودیباسابقه محسوب م یرا در پرونده خود دارد. او فرد کایدر وزارت خارجه آمر تیساله فعال ۳۳سابقه  چیووانووی یخانم مار

 یکه رود یحمالت مختلف به علت چیووانووی یکرده است. مار تیفعال ییکایآمر خواهیدموکرات و جمهور یهادر دولت یو

ند از سمت بدنام کردن او مطرح کرده بود ی( و همراهانش براکایآمر یجمهورسیترامپ، رئ دونالد یشخص لی)وک یانیجول

 ۱خود برکنار شد.

 ؟ترامپ شهادت داد هیعل کایآمر ریترامپ؛ سف ضاحیاست قاتیتحق -8

 دیگویاروپا، م هیدر اتحاد کایآمر ری، سفساندلند گوردون. بوده است خواهیحزب جمهور یمال انیاز حام یکی، ساندلند گوردون

 شیرا به پ دنیپسر جو با هیعل قاتیآغاز تحق یبرا نیکارزار فشار بر اوکرا کا،یآمر یجمهور سیکه به دستور دونالد ترامپ، رئ

 نیگفت که دستور در ا ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیکم ینوامبر( در جلسه علن ۲0ساندلند چهارشنبه ) یآقا برده است.

 ریئو، وزپومپ کیگفت عالوه بر دونالد ترامپ ما او به او داده بود. مایترامپ، مستق یآقا یشخص لیوک ،یانیجول یرا رود نهیزم

 ۲ اند.آگاه بوده یانیجول یاو و رود یهاتیاز فعال زین ،یجمهور سیپنس، معان رئ کیامور خارجه، و ما

از آنها  یکیمنتشر کرد که “تیگ نیاوکرا”شاهد را در پرونده موسوم به  ۳از متن اظهارات  ییهابخش کایآمر ندگانینما مجلس

دونالد ترامپ  ضاحیاست ندیفرا شبردیپ یها برااز تالش یبه عنوان بخش کایآمر یهااز مقامات پنتاگون است. دموکرات

را  نیرادر امور اوک کایآمر نیشیپ ندهینما« کورت ولکر»سابق  ارانیدست یاز اظهارات کتب ییهاکشور، بخش نیا یجمهورسیرئ

 یباز اظهارات کت ییهااز انتشار بخش یاهیانیبا صدور ب کایآمر ندگانیمجلس نما یهاراستا، دموکرات نیهم در منتشر کردند.

برآورده شدن  یدر راستا نیخبر داده و از دغدغه آنها درباره اعمال فشار بر اوکرا« کرافت نیکاتر»و « اندرسون ستنوفریکر»

 ۳ترامپ سخن گفتند. یاسیاهداف س

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۲۴/08/۹8  مایصدا و س یخبرگزارـ  ۱

 ۳0/08/۹8بی بی سی  ـ  ۲

 ۲۱/08/۹8 کیمشرق به نقل از اسپوتنـ  ۳
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 مانع تراشی کاخ سفید بر سر همکاری در روند استیضاح قانونی ترامپ  ـ   دومبخش   

 الف ـ محورها

 
 ب ـ مشروح مطالب

 او مشارکت یو برکنار ضاحیمجلس از ترامپ به منظور است قاتیدر تحق کایاعالم کرد دولت آمر دیکاخ سف ـ 1

 نخواهد کرد.

آدام » عات  اطال تهیکم سیرئ «انگل وتیال»  ،کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ «یپلوس ینانس»به  یابا ارسال نامه دیسف کاخ

کرد:  الماع کایآمر ندگانینظارت و اصالحات مجلس نما تهیکم سیرئ «نگزیکام جهیال» و  یروابط خارج تهیکم سیرئ «شف

جمهور ترامپ  سیاست. رئ یو سوابق قانون تیبا حاکم ریو مغا یقانون ریاو  غ یرو برکنا ضاحیاز ترامپ به منظور است قاتیتحق

                                                                    ۱شرکت نخواهند کرد. ،رودیبه شمار م «یاسیس یشینما»  شتریکه ب یقانونریو غ یحزب قاتیتحق نیو دولت او در ا

 .کندیم یاحساس ناامن نیدر اوکرا کایآمر نیشیپ ریسف ـ 2

پنهان دولت ترامپ را آشکار کرده  یخارج استیاز س یبخش ن،یمتن مربوط به استماع شاهدان در ارتباط با پرونده اوکرا انتشار

 یمار .خود سخن گفته است هیمخرب طرفداران ترامپ عل غاتیاز تبل نیدر اوکرا کایآمر نیشیپ ریسف چ،یووانووی یاست. مار

 فیکث»ارزار ک کیکنگره از به راه افتادن  ندگانینما پرسشپس از پاسخ دادن به  نیدر اوکرا کایآمر نیشیپ ریسف چ،یووانووی

 ،یانیولج یاو در دست رود هیمسموم عل یارسانه غاتیتبل نیاو گفته است که سرنخ ا خود خبر داده است. هیعل «یغاتیتبل

ه او ب نیوکرااز مسئوالن دولت ا یگفته است که برخاو  است. ینیاز بازرگانان اوکرا یدونالد ترامپ و شمار یشخص لیوک

                                                    ۲ او دارند. تیثیرساندن به ح بیآس یبرا ییهابرنامه یانیو جول دیاند که کاخ سفهشدار داده

                                                           
 ۱7/07/۹8 ،خبرگزاری صدا و سیما ـ ۱

 ۱۴/08/۹8 ،وله چهیدو ـ  ۲

.کندـ  کاخ سفید بر سر استیضاح ترامپ مانع ایجاد می

.  ـ شاهدان پرونده استیضاح ترامپ نگران اِعمال نفوذ وی هستند

.رو استـ  مجلس نمایندگان آمریکا برای دریافت اطالعات مورد نظرش درباره استیضاح ترامپ با مشکالت زیادی روب

ای خود در ماجرای اخراج سفیر اوکراین معترف استترامپ به رفتار سلیقه
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شهادت در پرونده  یادا یاز حضور در جلسه استماع برا کایسابق آمر یمل تی، مشاور امن«جان بولتون»ـ 3

 کرد.  ی، خوددار«ترامپ» ضاحیاست قاتیتحق

طالع داد ا لشیکرد و وک یخوددارع گفته بولتون از حضور در جلسه استما کایآمر ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیمقام کم کی

به  یااشاره کایآمر یهامقام که رسانه نیاقرار خواهد داد.  ییقضا گردیمجلس را تحت پ نیا هیکه در صورت صدور احضار

ماه طول بکشد از امتناع  نیمبارزه در دادگاه که ممکن است چند یبه جا دهندیم حیران ترجااند گفته قانونگذنامش نکرده

   ۱کنگره استفاده کنند. هیعل هایکارشکن دییدر تأ یبولتون به عنوان سند

 بزند واریکه اخراجش کردم حاضر نبود عکس من را به د نیاوکرا ریترامپ؛ سف-4

اضر نشده است ح ضاحیاست قاتیتحق یدان اصلهااز ش یکیکه  نیدر اوکرا کایسابق آمر ریسف چ،یوانووی ایترامپ گفته مار یآقا

 هئاره اراب نیادر  یشتریب حاتیترامپ توض یآقا .زدیاویب نیدر اوکرا کایرا در داخل سفارت آمر یجمهورسیبوده که عکس رئ

از  «نیدروغ یهااتهام»گفته بود علت اخراج او  ندگانیکه هفته گذشته در کنگره شهادت داد به نما چیانووووی خانم نکرد.

 انیشاهد از م ۱۲ زبانیم کایدو هفته گذشته کنگره آمر یط داشتند. «یزیسوال برانگ یهازهیانگ»بوده که  یکسان یسو

 قاتیو کمک به تحق حاتیتوض یادا یکنگره برا یرسم هیو وزارت خارجه بود که در پاسخ به احضار دیسفارشد کاخ یهامقام

تهام ا رامونیپ یشواهد افتنیبه دنبال  ضاحیاست قاتیتحق قرار گرفتند. خواهیدموکرات و جمهور ندگانیدر برابر نما ضاحیاست

  ۲ترامپ از قدرت است. یفساد و سوء استفاده آقا
 

                                                                        

 جرم سوءاستفاده از قدرت در قانون اساسی آمریکاـ  بخش سوم 

 یقانون اساس یبر مبنا یجمهورسیرئ اراتیقدرت و اخت طهیحـ 

وتو شده توسط  سینوشیحق را دارد که پ نیمخالفت کند. کنگره اما ا نیقوان سینوشیبا پ تواندیم جمهورسیرئ

نهاد  هر دو ندگانیسوم نماـ  موافقت دو سینوشیپ نیمجدد هم دییتا یبراکه البته  را دوباره مطرح کند جمهورسیرئ

 سینوشیپ ۱۵00تاکنون  کایجمهور آمر یوسااست. ر یضرور کایآمر یو سنا ندگانیمجلس نما یعنی ،یگذارقانون

 سیئکه ر یدر صورت اند.کنگره شده ندگانیسوم نما-دو دییمورد آنها موفق به گرفتن تا ۱۱۱اند و تنها قانون را وتو کرده

او را  تواندیم ندگانیشود، مجلس نما یمرتکب خطا و بزهکار ایخود سوءاستفاده کند  تیاز موقع کایجمهور آمر

نابراین بدر هر دو ناموفق بوده است.  ضاحیاند و استشده ضاحیمهور استج سیتنها دو رئ کایآمر خیکند. در تار ضاحیاست

کنگره  یاو از سو یشنهادیبودجه پ بیاز تصو یریجلوگ»جمهور،  سیرئ یهامتوقف کردن برنامه یراه حل بهتر برا

رتکاب ا لیرا به دل جمهورسیو خم دارد. رئ چیو پر پ دهیچیپ یو روند ستیساده ن کایآمر جمهورسیرئ ضاحیاست. «است

مجاز  یکار فقط در صورت نیا کایآمر یقانون اساس ۲ماده  ۴کرد و طبق بند  ضاحیاست توانیهم نم یهر جرم معمول

                                                           
 ۱7/08/۹8ـ خبرگزاری فارس  ۱

 0۲/0۹/۹8بی بی سی  ـ ۲
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یتخلفات و جرائم مربوط به افراد عال ریارتشا و سا انت،یخ»مانند  ینین مرتکب جرائم سنگقاست که او طبق ادله مت

 دادگاه را اداره و متهم نیفدرال ا یعال وانید سیشده، رئ لیسنا به دادگاه  تبد لسمجدر این صورت شده باشد.  «رتبه

 یجمهور استیرا از سمت ر یدو سوم آرا، و تیبا اکثر تواندیدادگاه، سنا م نی. پس از اردیگیمورد محاکمه قرار م

 برکنار کند.

 

 استیضاح ترامپجمع بندی)سخن آخر(  ـ بخش چهارم 
 

بیشتر  استیضاح یادشده آیا است ؟تشریفاتی و ین دترامپ آیا منتج به نتیجه خواهد شد؟ یا تنها یک حرکت نمااستیضاح 

 ها تمام شود؟ آیا میان این استیضاح و منافع ملی جمهوری اسالمیهاست؟ یا ممکن است به زیان آنبه سود دموکرات

 شود.ای از سواالتی است که ممکن است برای هر پژوهشگری مطرح ها تنها نمونهای وجود دارد؟ اینرابطه

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

ح بدهند. نفر رای مثبت به استیضا ۶7یس جمهوری خواهد شد که دو سوم از کل نمایندگان سنا یعنی ئموجب برکناری ر

اطالعات موجود هیچ نماینده جمهوریخواه دهد. براساس واقعیات موجود چیزی غیر از این را نشان میاین در حالی است که 

این انتظار رای مثبت آنها در مرحله بعدی یعنی برکناری ترامپ دور از ذهن و رح استیضاح رای مثبت نداده بنابربه ط

 غیرواقعی است. 

رسد قدری ضعیف و ناکافی است یعنی این دالیل تنها برای میعالوه بر این دالیل یادشده برای برکناری ترامپ به نظر 

طرح ر اگواقعیت این است که  فشار آوردن به حزب رقیب )جمهوریخواه( و تضعیف آن در آستانه انتخابات است نه بیشتر!

جایگاه جمهوریخواهان به ویژه ترامپ  در آستانه انتخابات موجب تقویت  ـ که احتمالش کم نیست ـ یادشده شکست بخورد 

  .خواهد بود

 یخارج استیو س یدر روند حل و فصل مسائل داخلترامپ  ضاحیاست ندیفرآ آنچه حقیقت دارد اینکه در شرایط فعلی

 یموجب شده فضا ضاحیاستهمچنین  کند.میتر دولت ترامپ سخت یکرده و کار را برا جادیا یاختالل بزرگ کایامر

کل  دارد یکه ترامپ سع یشود. خصوصا زمان ترقیشده بود، عم کایامر یهااستیس شبردیمانع از پ یکه مدت یچندقطب

 ست.ا های دموکراتاز سو یداستان ساختگ کی ییگوجلوه دهد که  یماجرا را طور

افزایش یابد منافع ملی کشورمان بیشتر مصون خواهد های داخلی احزاب آمریکایی نکته آخر اینکه هر چقدر که درگیری

 .یردبگ )منطقه غرب آسیا( ماند مگر اینکه ترامپ تصمیم به فرافکنی و انتقال کانون بحران از داخل به خارج کشور

شکالت م ریدرگ کایآمر یجمهورسیجهت که رئ نیمثبت باشد از ا رانیا یتواند برایکنگره م قاتیو تحق یکنون طیشرا

 .خواهد داشت رانیچون ا گرید یصدمه زدن به کشورها یبرا یو فرصت کمتر شودیم یداخل
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 بعمنا

 

    ۱۱/08/۹8ـ خبرگزاری جمهوری اسالمی،  

 0۳/07/۹8 ،نیخبرآنالـ 

 08/07/۹8 ی،اسالم یجمهور یخبرگزارـ 

 ۱۶/07/۹8 ،مایصدا و س یخبرگزارـ 

 08/08/۹8دویچه وله،  ـ

 0۹/08/۱۳۹8،   فردا ویراد ـ

 ۲۳/08/۹8  ،مایصدا و س یخبرگزارـ  

 ۲۴/08/۹8  ،مایصدا و س یخبرگزارـ 

 ۳0/08/۹8بی بی سی،  ـ 

 ۲۱/08/۹8، کیمشرق به نقل از اسپوتنـ 

 ۱7/07/۹8ـ  خبرگزاری صدا و سیما، 

 ۱۴/08/۹8 ،وله چهیدو ـ 

 ۱7/08/۹8ـ خبرگزاری فارس،  

 0۲/0۹/۹8بی بی سی،  ـ
 
 
 

 

 

چند مالحظه درباره استیضاح ترامپ

.احتمال برکناری ترامپ از طریق استیضاح اندک است

.ا در پی داردها راستیضاح نافرجام، تحکیم موقعیت ترامپ و تضعیف بیش از پیش دموکرات

.هدف از  استیضاح شکل دادن به افکار عمومی و جلب نظر آنهاست

.  اتهامات وارده به ترامپ برای استیضاحش ناکافی است

.  هدف اولیه یعنی کاهش قدرت ترامپ در مبارزه انتخاباتی پیش روست

بگیرداشتغال ترامپ به مسائل داخلی به نفع ایران است مگر وی تصمیم به فرافکنی


