
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 (112و 113)
 13/02/98 تا 01/02/98 مقطع بررسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  مرتضي هوشيارپژوهشگر:  
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 سياسي اهياداره ژپوهش
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نخستين پيروزی انقالب اسالمي های سابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

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

اساس خود دستخوش کوچکترين تغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها اثبات کرده که دشمني 

تر شده است. بهترين نمونه اين دشمني روبه جانبهتر و همهکاخ سفيد با ايران اسالمي روز به روز سخت

ای يافت بلکه بسياری های اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهاست که در سال« هاتحريم» تزايد؛ 

های انسان ها و جمعيتای که اعتراض نهاداز شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد ، به گونه

 دوستانه را در پي داشت.  

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

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

در دوره را نيز تقويت کرده و در نتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده است. دونالد ترامپ 

های آمريکا، انتقادات زيادی ترين چالشهای انتخاباتي با توصيف ايران به عنوان يکي از مهمرقابت

حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي متوجه جمهوری اسالمي کرد. در حال

های يکجانبه از سوی مه تحريمخروج ترامپ ازبرجام و بازگشت هکنند. برای حمله به ايران فروگذار نمي

 در راستای شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است. آمريکا،

ای مقامات آمريکايي در خصوص جمهوری اسالمي ايران ترين تبليغات رسانهبولتن حاضر تالش دارد مهم

در چارچوب  های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را دربازه زماني هفتگي، رصد وترين چالشو مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.بندی و در اختيار پژوهشگران و برنامهموضوعي دسته
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 رصد اوضاع داخلي آمريکا -  اولبخش 

 نمودارها  -الف 

 ـ نموداراختالفات سياسي
 

 
 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتار ترامپ تضعیف جایگاه آمریکا را در پی دارداستیضاح ترامپ توجیه قانونی دارد

اختالفات بر سر همکاری احتمالی ترامپ و مسکو ادامه دارد

تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر در جامعه آمریکا افزایش زیادی یافته 

افکار عمومی آمریکا ترامپ را در جریان انتخابات دروغگو می داند

نظامیان  آمریکایی از خالء امنیت اخالقی در رنجند
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 مشروح مطالب   –ب 

  ـ اختالفات سياسي

 

 ـ معضالت اجتماعي  

 

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  
استيضاح ترامپ 

 توجيه قانوني دارد

  وارن اليزابت

سناتور دموکرات ایالت 

  ماساچوست

من واقعًا تمام گزارش مولر را خواندم. این روشن است که دونالد ترامپ در روند 

نیست و کنگره بر تحقیقات مشکل سازی کرده است. رئیس جمهور فراتر از قانون 

از اتهامات  یبرخ..  اساس قانون اساسی موظف است که روند استیضاح را آغاز کند

قانون  یاست. به عنوان مثال چنانچه اتهام ممانعت از اجرا ضاحیمطرح شده، قابل است

 متوسل شد. ضاحیبه است توانیشود؛ م دییتأ

 خبرگزاری مهر 

03/02/98 

2.  

رفتار ترامپ 

تضعيف جايگاه 

آمريکا را در پي 

 دارد

  بايدن جو 

معاون سابق ریاست جمهوری 

ترین نامزد آمریکا و اصلی

 2۰2۰دموکرات انتخابات 

 در ـ  ترامپ دونالدـ جمهورمان خورده آمریکا از سوی رئیسنظام سیاسی شکست

 خبرگزاری مهر  ..از قدرت ادامه دهد سوءاستفاده تداوم به ترتیب،این به تا است تضعیف حال

10/02/98 

 و تاريخ منبع متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف
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اختالفات بر سر 
 ياحتمال یهمکار

ترامپ و مسکو 
 ادامه دارد

      ---------
  

 یدسترس نهیتا دوشنبه مهلت داده است تا زم یدادگستر ریوز« بار امیلیو»به  کایکنگره آمر
 استیدر انتخابات ر هیپرونده دخالت روس ژهیکنگره به گزارش سانسور نشده بازپرس و ندگانینما

روز  کایآمر یدادگستر ریبود که وز یدر حال نیرا فراهم کند.ا رکشو نیا شیدوره پ یجمهور
شده بود، حضور  یزیکه از قبل برنامه ر ندگانیمجلس نما ییقضا تهیپنجشنبه در جلسه استماع کم

 یابا ارسال نامه کایآمر ندگانیمجلس نما ییقضا تهیکم سیرئ« جرالد نادلر»اقدام،  نیا یدر پ.افتین
  کند. جادیگزارش را ا نیبه ا ندگانینما یخواست صبح روز دوشنبه امکان دسترس یبه بار از و

 مهر  یخبرگزار

13/02/98 

 

تلفات ناشي از 
مصرف مواد مخدر 
در جامعه آمريکا 

زيادی افزايش 
 يافته 

 دونالد ترامپ
در نشستی درباره مواد  

  مخدر

از  شی. هر سال بمیداشت یفوق العاده ا شرفتیفوق العاده است. ما پ میدیکه به آن رس یجینتا
 نیدهند و به نظر من ا یجان خود را به خاطر بحران مواد مخدر از دست م ییکایهفتاد هزار آمر

 یسالمت عموم تیفور کی ادیاعت یریبا همه گ مقابله یاست. دولت من برا نیاز ا شتریب اریرقم بس
مقابله با بحران مواد مخدر بدست  یدالر برا اردیلیاعالم کرد. ما از آن زمان به بعد شش م یمل

 .میآورد

خبرگزاری 
 سيماوصدا

05/02/98  
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 يافکار عموم
ترامپ را در  کايآمر

انتخابات  انيجر
 ددانيدروغگو م

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

و تفحص  قیتحق یجمهور کشورشان در ماجرا سیبه اقدامات دونالد ترامپ رئ کایآمر یافکار عموم
 کایسال دو هزار و شانزده آمر یجمهور استیدر انتخابات ر هیدخالت روس یمولر در خصوص ادعا

خصوص  نیدر ا وزین یس یب یایونیزیاند. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلو دهحساس ش اریبس
و  قیتحق نیترامپ درباره ا ایکه آ دندیانجام دادند و از شرکت کنندگان پرس یمشترک ینظرسنج

اعالم کردند ترامپ در  هاییکایراست گفته است؟پنجاه و هشت درصد آمر کایتفحص به مردم آمر
جمهور  سیرئمعتقد بودند  زیدرصد شرکت کنندگان ن کیو  یباره به مردم دروغ گفته است. س نیا

  باره با مردم صادق بوده است. نیدر ا کایآمر

خبرگزاری 
 صداوسيما

08/02/98 

 

 

 ييکايآمر  انينظام
 تياز خالء امن

 در رنجند ياخالق
------------ 

در ارتش  یجنس تیبرخورد قاطع تر را با موارد آزار و اذ کایدفاع موقت آمر ریشاناهان وز کیپاتر
ساالنه اعالم  یدرخواست پس از آن مطرح شد که پنتاگون در گزارش نیکشور خواستار شد.ا نیا

 افتهی شیقبل از آن افزا یبا سال ها سهیدر مقا 2۰18در سال  ینسج تیکرد موارد آزار و اذ
گزارش شده است،  --هم مردان هم زنان  --که توسط کارکنان وزارت دفاع  یاست.آزار جنس
 نی.ادیمورد رس 263و به هفت هزار و  افتی شیدرصد افزا 13, 2۰17با سال  سهیپارسال در مقا

 تینفر شکا کیدر ارتش فقط  یشود از هر سه قربان یم برآوردکه  نیاست که با توجه به ا یدر حال
  احتماال حدود سه برابر رقم گزارش شده است. یآزار جنس یکند, موارد واقع-یم

خبرگزاری 
 صداوسيما

12/02/98 
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 سياست خارجي آمريکا  - دومبخش 

 الف ـ نمودارها

 هاي خارجي ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي(ار چالشدـ نمو 
 

 

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

 هاي خارجي ترامپ )روسيه، چين و کره شمالي(ـ چالش

 
 
 

ن مناسبات واشنگت
تمسکو متشنج اس

تشنج مناسبات واشنگتن پکن  م
است

دات چین بیشترتهدی
اطالعاتی را بر ضد

آمریکا انجام 
می دهد

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1.  

اشنگتن و مناسبات
 مسکو متشنج است

 « جان هانتسمن»

 هیدر روس کایآمر ریسف 

مسکو است  یبرا یرا به مثابه هشدار ترانهیمد یایدر در کایآمر مابریهواپ یحضور ناوها

 یانشانه ها،یکشت نیا یقدرتمند دفاع یهاستمیو گفتگو، همراه با س کیپلماتیارتباطات د

متحده است،  االتیکشور به دنبال بهبود روابط خود با ا نیاست که اگر واقعًا ا هیروس یبرا

  ثبات کننده خود را در سراسر جهان متوقف کند.. یب یهاتیفعال دیبا

 مهر  یخبرگزار

04/02/98 

2.  
اشنگتن و مناسبات

 متشنج است پکن 
--------- 

برای به چالش المللی اما در اصل های بیناقدامی که با تاکید بر حق آزادی کشتیرانی در آب

های آمریکایی در راستای اجرای کشتی ..شودای چین انجام میکشیدن قدرت منطقه

 .پاسیفیک مرتبط است، از تنگه تایوان گذشتند-مأموریتی که به راهبرد ایندو

 مهر  یخبرگزار

09/02/98 

3.  

چين بيشترتهديدات 
اطالعاتي را بر ضد 

 دهدآمريکا انجام مي

 یر ستوفريکر

در  یآ یاف ب سیرئ 
شورای روابط خارجی در 

 واشنگتن

جاسوسی اقتصادی امروز برنامه  .  است کایمنافع آمر یبرا "یا هیال-چند" یدیتهد نیچ

ضد اطالعات ما را به خود اختصاص داده است. بیش از پیش, دشمنان دارایی های کشور 

فناوری ما را هدف قرار می دهند ما, ایده ها و اطالعات ما, نوآوری ما, تحقیق و توسعه ما و 

 و تهدید هیچ کشوری در زمینه جمع آوری اطالعات جدی تری و گسترده تر از چین نیست

 خبرگزاری
  صداوسيما

06/02/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

 

 

معضالت سیاسی

40%

معضالت اجتماعی 
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نمودار هفتگي سياست خارجي آمريکا

(98/02/13تا   96/02/01در بازه زماني  )
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نمودار چالش های خارجی کابینه ترامپ

98/02/13تا    98/02/01

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

حجم تبلیغاتی تمام  «اختالفات سياسي و معضالت اجتماعي در جامعه آمريکا» ؛  آمريکااع داخلي رصد اوضیعنی  اولدر بخش 

فاقد  و معضالت مربوط به آن  اقتصاد حوزه در نتیجه  )البته حجم بیشتر به حوزه اجتماعی اختصاص داشت.(.را از آن خود کرد

 .نمونه تبلیغاتی در این خصوص بود

مناسبات چالشي واشنگتن با ؛ مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از تابعان بين الملل  که مربوط است به دوماما بخش 

مناسبات چالشي واشنگتن ها در خصوص رسانه در نتیجه .ی تبلیغاتی را به خود اختصاص دادهاتمامی حجم نمونهمسکو و پکن 

 .ندای را بازتاب نداهیچ نمونه با پيونگ يانگ

 

 زيچالش برانگ هایاستيس ليبه دلکه البته برخی  کایدر جامعه آمر اختالف در حوزه اجتماعي؛   کايآمر يرصد اوضاع داخل 

در واکنش به تداوم اختالفات بر سر همکاری ها بر این اساس رسانه .گوی سبقت را از اختالفات سیاسی ربود ،باشد می ترامپ

 يدسترس نهيتا دوشنبه مهلت داده است تا زم یدادگستر ريوز« بار اميليو»به  کايکنگره آمر :ترامپ با مسکو نوشتند

 شيدوره پ یجمهور استيدر انتخابات ر هيپرونده دخالت روس ژهيکنگره به گزارش سانسور نشده بازپرس و ندگانينما

مجلس  ييقضا تهيروز پنجشنبه در جلسه استماع کم کايآمر یدادگستر ريبود که وز يدر حال نيکشور را فراهم کند.ا نيا

مجلس  ييقضا تهيکم سيرئ« جرالد نادلر»اقدام،  نيا يدر پ .افتيشده بود، حضور ن یزيکه از قبل برنامه ر ندگانينما

گزارش را  نيبه ا ندگانينما يخواست صبح روز دوشنبه امکان دسترس یبه بار از و یابا ارسال نامه کايآمر ندگانينما

 ( 13/۰2/98مهر  یخبرگزار)  کند. جاديا

به  کايآمر يافکار عموم ها نتیجه نظر سنجی در خصوص شخصیت ترامپ را بازتاب بخشیدند که این طور آمده:در ادامه رسانه

در انتخابات  هيدخالت روس یو تفحص مولر در خصوص ادعا قيتحق یجمهور کشورشان در ماجرا سياقدامات دونالد ترامپ رئ

 يس يب یايونيزيشده اند. روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلو سحسا اريبس کايسال دو هزار و شانزده آمر یجمهور استير

و تفحص  قيتحق نيترامپ درباره ا ايکه آ دنديانجام دادند و از شرکت کنندگان پرس يمشترک يخصوص نظرسنج نيدر ا وزين

دروغ گفته است.  ردمباره به م نياعالم کردند ترامپ در ا هاييکايراست گفته است؟پنجاه و هشت درصد آمر کايبه مردم آمر

 یخبرگزار)  باره با مردم صادق بوده است. نيدر ا کايجمهور آمر سيمعتقد بودند رئ زيدرصد شرکت کنندگان ن کيو  يس

 (۰8/۰2/98  مایصداوس

از مصرف مواد مخدر  یناشها همچنین اظهارات ترامپ را در خصوص معضل مواد مخدر بازتاب دادند که بر افزایش تلفات رسانه

. هر سال ميداشت یافوق العاده شرفتيفوق العاده است. ما پ ميديکه به آن رس يجيتانتاکید کرد و افزود:  کایدر جامعه آمر

از  شتريب اريرقم بس نيدهند و به نظر من ا يجان خود را به خاطر بحران مواد مخدر از دست م ييکاياز هفتاد هزار آمر شيب

اعالم کرد. ما از آن زمان به بعد شش  يمل يسالمت عموم تيفور کي ادياعت یريمقابله با همه گ یاست. دولت من برا نيا

اما وضعیت اخالقی نظامیان آمریکایی  (۰5/۰2/98 مایصداوس یخبرگزار) .ميمقابله با بحران مواد مخدر بدست آورد یدالر برا ارديليم

برخورد قاطع تر را با موارد آزار  کايدفاع موقت آمر ريشاناهان وز کيپاتر بر اين اساس. بودها دیگر موضوع مورد بررسی رسانه

ساالنه اعالم  يدرخواست پس از آن مطرح شد که پنتاگون در گزارش نيکشور خواستار شد.ا نيدر ارتش ا يجنس تيو اذ

که توسط  ياست.آزار جنس افتهي شيقبل از آن افزا یبا سال ها سهيدر مقا 2018در سال  ينسج تيکرد موارد آزار و اذ

و  افتي شيدرصد افزا 13 ،2017با سال  سهيگزارش شده است، پارسال در مقا -هم مردان هم زنان  -کارکنان وزارت دفاع 
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 کيدر ارتش فقط  يشود از هر سه قربان يم برآوردکه  نياست که با توجه به ا يدر حال ني.اديمورد رس 263به هفت هزار و 

 ( 12/۰2/98 مایصداوس یخبرگزار) احتماال حدود سه برابر رقم گزارش شده است. يآزار جنس يکند, موارد واقعيم تينفر شکا

 سناتور وارن زابتيالها اظهارات رسانه و حجم آن در این بخش در مقام دوم است و بر این اساس اختالفات سياسيو اما 

من واقعًا تمام گزارش مولر را »بازتاب دادند که گفت:  ترامپاحتمالی  ضاحیاسترا در خصوص ماساچوست  التیموکرات اد

و  ستيجمهور فراتر از قانون ن سيکرده است. رئ یمشکل ساز قاتيروشن است که دونالد ترامپ در روند تحق نيخواندم. ا

است.  ضاحيقابل است ،از اتهامات مطرح شده يبرخ را آغاز کند . ضاحيموظف است که روند است يکنگره بر اساس قانون اساس

 (۰3/۰2/98مهر  یخبرگزار) «متوسل شد. ضاحيبه است توانيشود؛ م دييقانون تأ یبه عنوان مثال چنانچه اتهام ممانعت از اجرا

با انتقاد از رفتارهای ترامپ   2۰2۰نامزد دموکرات انتخابات  نیتریو اصل کایآمر یجمهور استیسابق ر معاون دنيجو بادر ادامه 

 ياسيظام سن . دارد يرا در پ کايآمر گاهيجا فيترامپ تضع رفتار»آن را موجب خدشه وارد شدن جایگاه آمریکا دانست و افزود: 

ـ  در حال تضع جمهورمانسيرئ یاز سو کايخورده آمرشکست م سوءاستفاده به تداو ب،يترتنيااست تا به  فيـ دونالد ترامپ 

 (1۰/۰2/98مهر  یخبرگزار)« .از قدرت ادامه دهد

  

جان »ظهارات اها بر این اساس رسانه. اختصاص دارد ، چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با روسيه در پایان که به 

جان ». در آغاز را بازتاب داند یروابط خارج یدر شورا یآ یاف ب سیرئ یر ستوفريکرو  هیدر روس کایآمر ریسف «هانتسمن

بر تنش موجود در مناسبات   ترانهیمد یایدر در کایآمر مابریهواپ یناوهابا اشاره به حضور  هیدر روس کایآمر ریسف «هانتسمن

مسکو  یبرا یرا به مثابه هشدار ترانهيمد یايدر در کايآمر مابريهواپ یحضور ناوها»واشنگتن مسکو اذعان کرد و افزود: 

است که  هيروس یبرا یانشانه ها،يکشت نيا يقدرتمند دفاع یهاستميو گفتگو، همراه با س کيپلماتياست ارتباطات د

ثبات کننده خود را در سراسر  يب یهاتيفعال ديمتحده است، با االتيکشور به دنبال بهبود روابط خود با ا نياگر واقعًا ا

 (۰4/۰2/98مهر  یخبرگزار)« .جهان متوقف کند

معرفی  کایبر ضد آمر یاطالعات داتیتهدین شتریبرا عامل   نیچ یروابط خارج یدر شورا یآ یاف ب سیرئ یر ستوفريکرو اما 

امروز برنامه ضد اطالعات ما را به  یاقتصاد يجاسوساست.  کايمنافع آمر یبرا "یا هيال-چند" یديتهد نيچ»کرد وافزود: 

و توسعه ما  قيتحق ،ما یها و اطالعات ما, نوآور دهيا ،کشور ما یها ييدشمنان دارا ،شياز پ شيخود اختصاص داده است. ب

 نيو گسترده تر از چ یتر یاطالعات جد یجمع آور نهيدر زم یکشور چيه ديدهند و تهد يما را هدف قرار م یو فناور

 (۰6/۰2/98 مایصداوسی خبرگزار) «.ستين

پيونگ  –مناسبات چالشي واشنگتن ای برای باال مشخص شد که در بازه زمانی اخیر هیچ نمونه های تبلیغاتیتوجه به نمونهبا 

 یافت نشد. يانگ


