
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 (108و 107و 106)
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 :ي در بخش های زير قابل دسترس استهای خبری و توليدات پژوهشفرآورده

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

 هوشيارپژوهشگر:  مرتضي 

 سياسيمعاونت 
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های نخستين پيروزی انقالب اسالمي سابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

گواهي تاريخ هرگز در اصل و گردد. اين دشمني ممکن است دچار فراز و فرود شده باشد اما به 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 رش کمي قابل مالحظههای اخير نه تنها گستاست 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  یواقعيت اين است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس جمهور

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

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

زيادی های آمريکا، انتقادات 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 خروج ترامپ ازبرجام و بازگشت همه تحريمکنند. 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 رسانهحاضر تالش دارد مهمبولتن 

های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را دربازه زماني هفتگي، رصد و در چارچوب ترين 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
 

 
 

 

 

 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 

نمودار اختالفات 

سیاسی 

های با نزدیک شدن به رقابت

رامپ انتخاباتی آمریکا تنش میان ت

ها تعمیق شده و دموکرات

مقامات آمریکایی بر سر ایران 

اختالف نظر دارند

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 
های با نزديک شدن به رقابت

آمريکا تنش ميان انتخاباتي 

 ها تعميق شده ترامپ و دموکرات

  دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا 

 در توییتر

این اقدام به . د هستنرفتار با دادستان کل سوءمتهم به ها دموکرات

های مشروع موفق به دانند از راهشود که آنها میاین خاطر انجام می

وقتی جمهوریخواهان . نخواهند شد 2۰2۰پیروزی در انتخابات 

نمایندگان را در اختیار داشتند؛ هرگز رفتاری از سر اکثریت مجلس 

 .ها( نشان ندادندتنفر )از دموکرات

 خبرگزاری مهر 

21/12/97 

2 
مقامات آمريکايي بر سر ايران 

 اختالف نظر دارند
---------- 

به دنبال  یکشورها همچون کره جنوب یبرخ رسدیخبر م کهیدرحال

 دیدر خصوص خر کایآمر یهامیاز تحر تیآن هستند تا دوره معاف

« جان بولتون»کنند بلومبرگ از اختالف نظر  دیرا تمد رانینفت از ا

 نیبر سر ا کایخارجه آمر ریو وز یمل تیمشاور امن« پمپئو کیما»و 

دولت ترامپ بر  یگزارش، اعضا نیاساس ا برموضوع خبر داده است.

دچار  رانیا هینفت عل یهامیاز تحر تیمعاف دیعدم تمد ای دیسر تمد

 کیجان بولتون و ما نیاند. عمده اختالفات بشده دیاختالف شد

 رانیا هیعل یاو که از فشار حداکثر میو ت بولتوندارد. انیپمپئو جر

 یحاال به اندازه کاف نینفت هم متیق ندیگویم کنندیم تیحما

نفت نخواهد داشت. در  متیبر ق یاثر هاتیاست و قطع معاف نییپا

از بازار  رانینفت ا یکه قطع ناگهان دهندیپمپئو هشدار م میمقابل، ت

 .بردمحصول را باال خواهد  نیا متیق

 خبرگزاری مهر 

۰7/۰1/98 
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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

 
 

ی روسیه ، چین و کره شمال

خطرات تهدید کننده 

منافع آمریکا هستند

تنش میان واشنگتن و 

تمسکو افزایش یافته اس

کن تنش میان واشنگتن و پ

افزایش یافته است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 

روسيه ، چين و کره 

شمالي خطرات 

تهديد کننده منافع 

 آمريکا هستند

 جوزف دانفورد

 ستاد مشترک ارتش سیرئ 

 تهیدر  جلسه استماع کم کایآمر

 مسلح سنا یروهاین

 میتقس "2+  3"ما را در چارچوب  یراهبرد یهاچالش یراهبرد دفاع مل

به  دیهستند که ما با یاصل یچالش ها هیو روس نیکه چ کندیم یبند

 دسه مور زیخشونت آم ییو افراط گرا رانیا ،یو کره شمال میآنها بپرداز

  .باشندیم گرید

 خبرگزاری 

 صدا وسيما

23/12/97 
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تنش ميان واشنگتن 

مسکو افزايش  و

 يافته است

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

موشک کروز  شیآزما یبرا کایمنبع وابسته به پنتاگون از قصد آمر کی

موشک در  نیادارد. یلومتریهزار ک کی یخبر داد که بُرد یاهیپانیزم

به عدم  کایاست بر عزم آمر یاخواهد شد و نشانه شیماه آگوست آزما

 یالدیکه ماه م بردانیم یاهسته یهامنع موشک مانیبازگشت به پ

 شیآزما مانیطبق پ. است یگفت( از آن خارج شد.هیگذشته )فور

 ممنوع بود. لومتریک ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰با برد  ییهاموشک

 مهر  خبرگزاری

23/12/97 

3 

تنش ميان واشنگتن 

و پکن افزايش يافته 

 است

---------- 

مذاکرات هانوی در ویتنام میان سران واشنگتن و بست در به دنبال بن

 ۵داری ایاالت متحده از اِعمال تحریم علیه یانگ، وزارت خزانه پیونگ

خبر  یانگ های واشنگتن علیه پیونگشرکت چینی به اتهام نقض تحریم

 .داده است

 مهر  خبرگزاری

02/01/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

معضالت سیاسی

100%

معضالت اجتماعی 

0%

معضالت اقتصادی 

0%

نمودار هفتگي سياست خارجي آمريکا

(98/01/10تا   97/12/20در بازه زماني  )

معضالت سیاسی معضالت اجتماعی  معضالت اقتصادی 
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کومناسبات چالشي  واشنگتن و مس

نمناسبات چالشي واشنگتن و پک

مناسبات چالشي پیونگ یانگ

40

40

20

نمودار چالش هاي خارجي کابينه ترامپ

98/01/10تا    97/12/20

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



 

۵ 

 

 جمع بندي 

 

در جامعه  اختالفات سياسي» به منحصر بود ای حجم تبلیغات رسانهتمام ؛ رصد اوضاع داخلي آمريکایعنی  اولدر بخش 

تداوم اختالف نظر در »و  «های انتخاباتي اين کشورها در آستانه رقابتتشديد اختالفات ترامپ با دموکرات»  « .آمريکا

 دو محوری است که اين اختالفات را در خود جای داد. «در قبال ايرانخصوص سياست مناسب 

خارجي آمريکا مناسبات چالشي زمینه  ای درتبلیغات رسانهاخیر  هفتهچند برخالف دربازه زمانی اخیر و در پایان باید گفت 

(را پکن و پيونگ يانگ واشنگتن بانبود بلکه حوزهای ديگر )مناسبات چالشي اشنگتن با مسکو  مناسبات چالشي ومنحصر به 

 .  گرفتهم در بر مي
 

 زيچالش برانگ هایاستيس ليبه دل کایدر جامعه آمر ياسي؛  اختالفات س کایآمر یرصد اوضاع داخل یعنی اولدر بخش اما 

 و برجام خصوص در جمله از ترامپ شخص با هاشدت گرفتن اختالفات دموکراتو به طور مشخص به خاطر  ترامپ

حوزه  نیدر ا ایرسانه یمحورهاو تنها  نمهمتری ، «  آمريکا 2020همچنين با نزديک شدن به شدن به موعد انتخابات 

   .شودیمحسوب م

 دونالد ترامپ ها در این خصوص اعالم کردند:بر این اساس رسانه ؛  هادموکراتبا  ترامپپردازیم به تشدید اختالفات در آغاز می

خاطر انجام  نياقدام به ا نيرفتار با دادستان کل هستند . اها متهم به سوءدموکرات» نوشت : ترییدر تو کایآمر یجمهور سیرئ

 تياکثر خواهانيجمهور ينخواهند شد..وقت 2020در انتخابات  یروزيمشروع موفق به پ یهااز راه داننديکه آنها م شوديم

 ( 21/12/97 مهر یخبرگزار) «ها( نشان ندادند.دموکرات در برابراز سر تنفر ) یرفتار گزداشتند؛ هر اريرا در اخت ندگانيمجلس نما

کشورها  يبرخ رسديخبر م کهيدرحال»  گزارش دادند: اختالف مقامات مختلف آمريکاييها در خصوص اما در ادامه رسانه

کنند  ديرا تمد رانينفت از ا ديدر خصوص خر کايآمر یهامياز تحر تيبه دنبال آن هستند تا دوره معاف يهمچون کره جنوب

موضوع خبر داده  نيبر سر ا کايخارجه آمر ريو وز يمل تيمشاور امن« پمپئو کيما»و « جان بولتون»بلومبرگ از اختالف نظر 

دچار  رانيا هينفت عل یهامياز تحر تيمعاف ديعدم تمد اي ديدولت ترامپ بر سر تمد یگزارش، اعضا نياست.بر اساس ا

 هيعل یحداکثر راو که از فشا ميدارد.بولتون و ت انيپمپئو جر کيجان بولتون و ما نياند. عمده اختالفات بشده دياختالف شد

نفت نخواهد  متيبر ق یاثر هاتياست و قطع معاف نييپا يبه اندازه کاف حاال نينفت هم متيق نديگويم کننديم تيحما رانيا

«  محصول را باال خواهد برد. نيا متياز بازار ق رانينفت ا يکه قطع ناگهان دهنديپمپئو هشدار م ميداشت. در مقابل، ت

 (۰7/۰1/98مهر  یخبرگزار)

 

برخالف  ریاخ یدربازه زمان. گفتنی است اختصاص دارد ، چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با روسيه در پایان که به 

واشنگتن با مسکو  یمنحصر به مناسبات چالش کایآمر یخارج یمناسبات چالش نهیدرزم ایرسانه غاتیتبل راخی چند هفته

ها بر این اساس رسانه . گرفتیرا هم در بر م ( انگی ونگیواشنگتن با پکن و پ ی)مناسبات چالش گرید ینبود بلکه حوزها

ه کرا بازتاب دادند  مسلح سنا یروهاین تهیجلسه استماع کمدر  کایستاد مشترک ارتش آمر سیرئ جوزف دانفورد سخنان

 هيو روس نيکه چ کنديم یبند ميتقس "2+  3"ما را در چارچوب  یراهبرد یهاچالش يراهبرد دفاع مل» : تصریح کرد 
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 گريد دسه مور زيخشونت آم ييو افراط گرا رانيا ،يو کره شمال ميبه آنها بپرداز ديهستند که ما با ياصل یچالش ها

   (23/12/97وسیما صدا خبرگزاری ) «.باشنديم

 کايمنبع وابسته به پنتاگون از قصد آمر کي»  اعالم کردند :واشنگتن و مسکو  انیم تنشبا تاکید بر تشدید  هادر ادامه رسانه

خواهد  شيموشک در ماه آگوست آزما نيدارد.ا یلومتريهزار ک کيخبر داد که بُرد  یاهيپانيموشک کروز زم شيآزما یبرا

گذشته  یالديکه ماه م بردانيم یاهسته یهامنع موشک مانيپ بهبه عدم بازگشت  کاياست بر عزم آمر یاشد و نشانه

 «ممنوع بود. لومتريک ۵00هزار و  ۵تا  ۵00با برد  ييهاموشک شيآزما INF مانياست طبق پ ي( از آن خارج شد.گفتهي)فور

    ( 23/12/97خبرگزاری مهر )

وزارت  انگ،ي ونگيسران واشنگتن و پ انيم تناميدر و یبست در مذاکرات هانوبه دنبال بنها اعالم کردند: نهپایان رساو در 

خبر  انگي ونگيپ هيواشنگتن عل یهاميبه اتهام نقض تحر ينيشرکت چ ۵ هيعل ميمتحده از ِاعمال تحر االتيا یدارخزانه

 (۰2/۰1/98مهر  ریخبرگزا) داده است.

مترين عامل مه  INFن موشکي مسکو با واشنگتن بر سر پيمااخير نظر  اختالفخالی از فایده نیست که  یادآوری این نکته

  . ه استبود مسکوکاخ سفيد با تنش در مناسبات مهم  عواملديگر از  ، اختالف نظر بر سر برجام و ونزوئال  و  است  اختالف

 

 

 

 

 

 


