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 سمه تعاليب 

 دهیچک   

قدامات ها و اکه معمول سیاستـ  اختالفات سياسيها بر بیشترین تمرکز رسانه -رصد اوضاع داخلی آمریکا  ـدر این بخش 

ها و حجم تبلیغات را به خود اختصاص تنهایی بیش از نیمی از نمونهای که این حوزه به به گونه، معطوف بود ـترامپ است 

و موضوعات  طرح استيضاح ترامپمربوط است به موضع اصلی ـ چند هفته گذشته همچون  –در بازه زمانی حاضر  داد.

 بر این اساس است.نیز با اهمیت  1صدور حکم جريمه مالي ترامپ از سوی دادگاهموضوع؛ البته در کنار این  مرتبط با آن.

و تعميق اختالفات  ترامپ ضاحياست برای هادموکرات تيشدن اتهام سوء استفاده از قدرت توسط ترامپ، جد یجد »

اظهار در ادامه یعنی در حوزه اجتماعی؛  ها در این باره است.های تبلیغاتی رسانهترین نمونهماز مه « هاترامپ با دموکرات

 ، و اعتراضات مردمي به جهت2درباره رفتارهای ترامپ و شخصيت رواني وی انروانشناسگروهي از نظر کارشناسي 

الت اهای خارجي ايچالشدر بخش آخر که مربوط است به  ها بازتاب یافت.در رسانه گيرها و اقدامات اجتماعي ترامپ

اختصاص داشت و در نتیجه در این هفته تمامی خبرها به دو حوزه روسیه و چین  متحده با روسيه، چين و کره شمالي

 ها فاقد نمونه تبلیغاتی بودند.خصوص حوزه کره شمالی رسانه
 

 ؛رسدیاساس به ذهن م نیا بر

يک نقطه قوت بزرگ يعني عملکرد اقتصادی وی و در مقابل يک نقطه ضعف بزرگ دارای حاضر  در حال ترامپدونالد 

واقعیت این است که عموم  داخلی و خارجی را در پی داشته است.وی است که انتقادات زیاد  يعني نگرش و رفتارسياسي

 عملکرد وی است.عملکرد اقتصادی و  در وهله اول نگرش؛ یس جمهورئساسیتشان برای انتخاب رمردم آمریکا توجه و ح

 برای ویله ئاقتصادی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش به استناد اطالعات و اخبار موجود قابل دفاع بوده و همین مس

هر چند برخی صاحب نظران معتقدند بر خالف کوتاه  –است.  2020وانه امیدوارکننده در انتخابات پیش رو در سال  تپش

این تمرکز مخالفان و رقبای وی چون  بنابر – های اقتصادی نتیجه عکس خواهد داد.مدت؛ در دوره بلندمدت این سیاست

البته تمامی رقبای وی بر روی مسائل  ترامپ دور از ذهن است. مقابلها آن پیروزیست انتظار ا سیاسیبر روی مسائل 

ي فقر و تبعيض و به طور کلي ضعف عدالت اجتماعبر روی  برني سندرزاند بلکه برخی دیگر همچون سیاسی متمرکز نشده

 بهتری در انتخابات داشته باشند.له باعث شده که از دیگر رقبا وضع ئاند که همین مسمتمرکز شده در جامعه آمريکا

 

 

 

                                                           
 هيريخ یهاکمکاز استفاده نادرست  لیحکم به دل نیا کرده است. یمال مهیدالر جر ونیلیم 2ترامپ را محکوم به پرداخت  ورکیویدر ن یدادگاه یقاضـ  1

 رفتهیخود را پذ هیریخ ادیبن یمال یهاصادر شده است. ترامپ سوءاستفاده از کمک دونالد ترامپ ياسيو اهداف س يباتانتخا یهاترامپ در رقابت اديبن

 (17/08/98 مهر یخبرگزار) .ردیاو صورت گ ادیبن هیریخ یهاتیبر فعال یشتریب یهاتیها و محدودنظارت نیو قبول کرده که بعد از ا

 -یمربوط به سالمت روح طیهستند شرا یکه مدع یگروه از کارشناسان پزشک کی: «يروان يثبات يب»با عنوان  نريروزنامه واشنگتن اگزم مقالهـ  2

آن  البنامناسب است، به دن کایآمر یجمهور استیمقام ر یتصد یکرده است که برا لیخطرناک تبد یاو را به فرد کا،یجمهور آمر سیدونالد ترامپ، رئ یروان

هادت ترامپ ش هیمجلس حاضر شوند و عل نیمختلف ا یهاتهیترامپ، در کم یاحتمال ضاحیاست یبرا کایآمر ندگانیمجلس نما قاتیهستند که در روند تحق

 (18/08/98  مایصداوس یخبرگزار) دهند.
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

بندی و در در چارچوب موضوعي دستههای مجزا و به شکل مستند دربازه زماني هفتگي، رصد و خارجي آمريکا را در بخش

 سازان اين حوزه قرار دهد.اختيار پژوهشگران و برنامه
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ارصد اوضاع داخلي آمريک -  لوابخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 

 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي  

 

 

 

  معضالت اقتصادی ـ نمودار 

 
 

 

 

تهاسدموکراتاستیضاحآستانهدرترامپتدولت ترامپ متهم به سوء استفاده از قدرت اس

فات استیضاح احتمالی ترامپ بر شدت اختال
ها افزوده استوی با دموکرات

اح باره استیضنزدیکان ترامپ از همکاری در
کنندوی خودداری می

بردثباتی روانی رنج میترامپ به لحاظ شخصیتی از بی

.های ترامپ افزایش یافته استاعتراضات مردمی به سیاست

ترامپ محکوم به سوءاستفاده مالی است
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 مطالب مشروح   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

دولت ترامپ متهم به 

سوء استفاده از قدرت 

 است

 ماری يووانوويچ

 سفیر سابق آمریکا در اوکراین

هنگام شهادت دادن در برابر 

 کایآمر ندگانیمجلس نما

 (از مقامات دولت ترامپ یکی و ( اپند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروگوردون ساندلَ

 تیمنتشر و علناً از ترامپ اعالم حما تریتوئ تیدر سا یامیاز من خواسته بود که پ

 کنم تا مگر بتوانم شغل خود را نگه دارم و اخراج نشوم.

خبرگزاری 

  صداوسيما

14/08/98 

 

2.  
ترامپ در آستانه 

 هاستاستيضاح دموکرات
------------ 

 شیپ یتهاجم یحرکت یقصد دارند ط کایآمر ندگانیمجلس نما یهادموکرات

ترامپ را جمع  هیعل ریچند هفته اخ یخیتار یهایبازرس 2020از آغاز سال 

از  شیپ یو ضاحیاست یکه ممکن است به صدور را یکنند؛ اقدام یبند

 یکارشناسان معتقدند سرنوشت ترامپ به ماجرا یمنجر شود. برخ سمسیکر

ه ک ینوشت: از زمان یدر گزارش لیه هینشر همزمان گره خورده است. ضاحیتاس

نشان دادند که در حال اتمام مرحله محرمانه  یها با اقدامات جددموکرات

 یشتریمورد توجه ب یجدول زمان نیو آغاز مرحله دوم هستند، ا یابی قتیحق

عموم  مقابلترامپ  ضاحیدوم شامل باز کردن پرونده است مرحله قرار گرفته است.

 سیرئ فيآدام ش یبازرسان کنگره به رهبر رسدینظر م به .کاستیمردم آمر

موارد از پانزده مورد شهادت  نیآخر کا،یآمر ندگانیاطالعات مجلس نما تهیکم

ه بازرسان در هفت نیا اند.کرده یو سابق دولت ترامپ را جمع بند یمقامات کنون

 نیهمچن اند.آغاز کرده زیها را نمصاحبه نیانتشار هزاران صفحه از متون ا ریاخ

 ریهفت هفته اخ یهایاز بازرس یونیزیتلو گزارش نینخست نده،یهفته آ

ترامپ شهادت  هیعل نیاز ا شیکه پ یشغل یسه مقام خدمات خارج یهاگفتگو

 ،یانیجول یشاهدان، ترامپ، رود نیداده بودند، پخش خواهد شد. بنا بر اعالم ا

 یباج خواه یدر پ یابه همراه متحدانشان به طور گستاخانه ،یو یشخص لیوک

 یتیکسب موقع یبر تالش آنان در پ یمبن زین یگرید شواهد بودند. نیاز اوکرا

 سیرئ نیرا سوم یکه و یترامپ در ماه دسامبر وجود دارد؛ اقدام ضاحیاست یبرا

 خواهد کرد. کایآمر خیشده تار ضاحیجمهور است

خبرگزاری 

 صداوسيما

18/08/98 

 

3.  

استيضاح احتمالي 

ترامپ بر شدت اختالفات 

ها افزوده وی با دموکرات

 است

 « دونالد ترامپ»

رئیس جمهور آمریکا در 

به  انتقاد از نانسی پلوسی

  پیگیری استیضاح بهانه

بازگردد چون  ایفرنیاش در کالبه خانه دیعقلش را از دست داده و با یپلوس

به آنها  یاند و کسشده خانمانیب ایفرنیمردم کال رود.یدارد به جهنم م ایفرنیکال

خراب  یلیها پر از سرنگ معتادان است و اوضاع خابانیکل خ کند،ینم یتوجه

. خواهدینم ضاحیمن است. اما او است ضاحیاست یاست. اما تمام فکر و ذکر پلوس

 گردانند،یحزب را م نیکه ا ییخواهند؟ آنهایم ضاحیاست یچه کسان دیدانیم

 .یچپ افراط

 خبرگزاری مهر 

13/08/98 

4.  

نزديکان ترامپ از 

باره استيضاح همکاری در

 کنندوی خودداری مي

------------ 

از حضور در جلسه  کایجمهور آمر سیسابق رئ یمل تیجان بولتون مشاور امن

 یعزل دونالد ترامپ خوددار قاتیشهادت در مورد تحق یبرا ندگانیمجلس نما

جان از عدم حضور  کایآمر ندگانیاطالعات مجلس نما تهیمقام کم کی. کرد.

 ندگانیبولتون به مجلس نما لیدر جلسه روز پنج شنبه خبر داد. وک بولتون

 نیدر ا یحضور الزام یبرا یموکلش احضار یکه برا یگفته است در صورت

در  ییکایمقام آمر نیا مراجعه خواهد کرد. ییخصوص صادر شود به دستگاه قضا

لسه ج نیعدم حضور در ا یاز بولتون برا دیحال گفت که درخواست کاخ سف نیع

 ترامپ در کار کنگره اضافه خواهد شد. یمانع تراش یبرا یگرید لیبه عنوان دل

 خبرگزاری مهر 

17/08/98 
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  معضالت اجتماعي ـ 

 

  ی قتصادمعضالت اـ 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

ترامپ به لحاظ 

 يثباتياز ب يتيشخص

 برديرنج م يروان

روزنامه واشنگتن  مقاله

 يب»با عنوان  نرياگزم

 «يروان يثبات

مربوط به سالمت  طیهستند شرا یکه مدع یگروه از کارشناسان پزشک کی

 لیخطرناک تبد یاو را به فرد کا،یجمهور آمر سیدونالد ترامپ، رئ یروان -یروح

 نامناسب است، به دنبال کایآمر یجمهور استیمقام ر یتصد یکرده است که برا

 ضاحیاست یبرا کایآمر ندگانیمجلس نما قاتیآن هستند که در روند تحق

ترامپ  هیمجلس حاضر شوند و عل نیمختلف ا یهاتهیترامپ، در کم یاحتمال

 کیگروه هفت نفره، شامل چهار روان پزشک،  نیا یاعضا شهادت دهند.

متخصص  کیمتخصص مغز و اعصاب و  کی ،ینیبال روانمتخصص اعصاب و 

شرکت در جلسات استماع کنگره  یخود را برا یبرنامه دارند آمادگ ،یطب داخل

ها، اعالم کنند. مختلف با رسانه یهامصاحبه یاجرا نیو همچن ندهیدر هفته آ

 ها،با آن یخصوص یزنیکنگره و را یمشورت دادن به اعضا یبرا نیها همچنآن

  ود.در دسترس خواهند ب

خبرگزاری 

 صداوسيما

18/08/98 

 

2.  

اعتراضات مردمي به 

های ترامپ سياست

 .افزايش يافته است

---------- 

هر ش نیبه ا کایجمهور آمر سیساکنان شهر آتالنتا به سفر دونالد ترامپ رئ

به شهر آتالنتا با  کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ سفر اعتراض کردند.

 نیها نفر از ساکنان اشهر مواجه شد و صد نیها و تظاهرات ساکنان ااعتراض

 ییهامحل حضور ترامپ تجمع کردند و شعار یمرکز کنگره جهان یکیشهر در نزد

 ار! ترامپ ديندازيب ي! ترامپ را به زباله دانديکن يرا زندان یومانند 

الش ت کایجمهور آمر سیترامپ رئ دونالد سردادند.! ديو برکنار کن ضاحياست

و  بکند کیکشور تحر نیرا ضد مهاجران در ا کایآمر پوستاهیجامعه س کندیم

تبار  ییقایآفر یهاییکایاز آن که به وضع آمر شیها باست که دموکرات یمدع

. کنندیتوجه م شوندیکشور م نیکه از خارج وارد ا یتوجه کنند به وضع کسان

تقاعد را م هاپوستاهیسفر به شهر آتالنتا تالش کرد س انیدر جر نیترامپ همچن

و  هاتاسیبکنند، اما ساکنان شهر آتالنتا به شدت از س تیحما یبکند که از و

 هستند. یناراض هاپوستاهیاقدامات ترامپ در قبال س

خبرگزاری 

 صداوسيما

18/08/98 

 

 منبع و تاريخ متن کنندهمقام اظهارنظر  محور رديف

1 

ترامپ محکوم به 

 يسوءاستفاده مال

 است

---------- 

در  هیریخ یهاترامپ را به سوءاستفاده از کمک کایدر آمر یدادگاه

 رکویویدر ن یدادگاه یخود متهم کرد. قاض یغاتیو تبل یاسیاهداف س

 نیا کرده است. یمال مهیدالر جر ونیلیم 2ترامپ را محکوم به پرداخت 

ترامپ در  ادیبن هیریخ یهاکمک تاستفاده نادرس لیحکم به دل

 دونالد ترامپ صادر شده است. یاسیو اهداف س یانتخابات یهارقابت

 و رفتهیخود را پذ هیریخ ادیبن یمال یهاترامپ سوءاستفاده از کمک

بر  یشتریب یهاتیها و محدودنظارت نیقبول کرده که بعد از ا

 2018سال  ورکیویدادستان ن .ردیاو صورت گ ادیبن هیریخ یهاتیفعال

خود را مطرح کرده بود و  هیریخ ادیدادخواست سوءاستفاده ترامپ از بن

دالر و پرداخت  ونیلیم 5از  شیدر ابتدا خواستار بازگشت ب یدادستان

ترامپ شده بود، اما دادگاه در حکم  یاز سو یدالر ونیلیم 2 مهیجر

 .است کرده موافقت یدالر ونیلیم 2 مهیت جرخود فقط با پرداخ یینها

 مهر یخبرگزار

17/08/98 
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 سیاست 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

 

 

های مسکو تحریم
فید یکجانبه کاخ س

ر بر ضد ایران را غی
داندقانونی می

مسکو مخالف 
ن رویکرد واشنگت

در قبال ایران است

واشنگتن و پکن
اختالفات جدی با

هم در دریای چین 
جنوبی دارند
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 یهاميمسکو تحر

ر ب ديکاخ سف کجانبهي

 يقانون ريرا غ رانيضد ا

 دانديم

 پسکوف یتريدم

 یجمهور استیر یسخنگو

 هیروس

ار کن رایز میکنی( را دنبال مرانیتحوالت )مربوط به ا یما با نگران

 یوجه خبر خوب چیقطعا به ه رانیا ایگذاشته شدن توافق نامه هسته

سابقه و  یب " یهامیرا در برابر تحر رانیا یهاینخواهد بود. نگران

 .مکنییبر ضد تهران درک م  کایآمر " یرقانونیغ

 
 نگيتوريمون

 خبرگزاری صداوسيما

14/08/98  

2  
 کرديمسکو مخالف رو

 نرايواشنگتن در قبال ا

 است

 انوفياول ليخائيم

در  هیدائم روس ندهینما

در  یالملل نیب یهاسازمان

 نیو

 شیبرنامه جامع اقدام مشترک نسبتا قابل پ از مفاد رانیا دیانحرافات جد

 نیدر ا یریتداب یو اجرا یبر معرف یخود مبن میبود. تهران به تصم ینیب

بوده است. منافع حاصل از بقا و تداوم توافق  بندیهر دو ماه پا نهیزم

 انیتا به منظور بازگرداندن تعادل و موازنه م ندکیم جابیا رانیا یاهسته

الزم  یهاتالش ترعیبرجام، هر چه سر یو اقتصاد یاهسته یهابخش

 به دیتوافق با نیا یها. به منظور نجات برجام همه طرفردیصورت بگ

 دست کم از توسل دیبه نوبه خود با زین کایتعهدات خود عمل کنند. آمر

دست  ینفت یهامیمحاصره و تحر جادیبه منظور ا یقانون ریغ یهابه تالش

سهل و ساده به نظر  یو فرمول بند نیتدو یکه برا یبردارد.  راهکار

   آن به شدت دشوار است. یاجرا یرسد ولیم

 تارتاسياخبرگزاری 

15/08/98 

3  

واشنگتن پکن 

اختالفات جدی باهم در 

دريای چين جنوبي 

 دارند

 «انيرابرت او برا»

 دیکاخ سف یمل تیامنمشاور 

آن در نشست آسه انیدر جر

 بانکوک

 نیچ است. یجنوب نیچ یایرعب و وحشت در در دمشغول ایجا نیچ

 از منابع یپوشآن به چشمآسه یواداشتن کشورها یاز ابزار ارعاب برا

 یپرازدحام یهابه آبراه یخود استفاده کرده و با اعزام کشت یفراساحل

خود را  گانیهست؛ همسا زیکشورها ن ریسا یکه مورد مناقشه ارض

 .کندیم یعصبان

 خبرگزاری مهر 

13/08/98 
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 نمودارهاي هفتگي  -م سوبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 نمودار اوضاع داخلي آمريکاـ 

 
 

57%

29%

14%

نمودار اوضاع داخلي آمريکا

(98/08/18تا   98/08/12در بازه زماني  )

اجتماعی   اقتصادی                                    سياسی
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 ـ نمودار سیاست خارجي آمريکا
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