
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 یناج یپژوهشگر:  مهد 

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 ـهصفح                                                                                                                                    وانعنـ 

 

 

 1 ....................................................................................................................................... دهیچک 

 1 ........................................................................................................................................ مقدمه 

 1 .............................................................................................................. د؟ینرس جهیبه نت ضاحیچرا است 

 2 ......................................................................................... ترامپ ضاحیخواهان سنا: عدم است یجمهور یرا 

 2 ..................................................................................................................... مواضع مخالفان ترامپ 

 5 ...................................................................................................................... مواضع موافقان ترامپ 

 8 .................................................................................................................................... کالم آخر 

  

 

 

 

 



 

1 

 

 بسمه تعالي  
 

 

 چکیده  

ر مجلس سنای آمریکا طرح احضا آمریکا، سناتورها اجازه ندادند دوره ریاست جمهوری ترامپ با استیضاح به پایان برسد.در سنای 

 . از بند دوم استیضاح نیز تبرئه شدترامپ . رای موافق رد کرد 49رای مخالف در برابر  51شهود به جلسه استیضاح ترامپ را با 

سناتور او را گناهکار دانستند. بر این اساس ترامپ از بند دوم استیضاح  4۷رای دادند و سناتور به گناهکار نبودن ترامپ  5٣

  .تبرئه شد« کنگره جلوگیری از فعالیت»

 

  مقدمه  

و کارشکنی در  سوءاستفاده از قدرت ، پس از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا در خصوصهور آمریکاجمرئیس  استیضاح ترامپ،

مجلس نمایندگان  ۲و هر دو ماده طرح کنگره آمریکا به تصویب این مجلس رسید. آغاز شد ۲۰191دسامبر  1۸کار کنگره در 

طرح احضار شهود به مجلس سنای آمریکا با این حال نمایندگان رقبای سیاسی ترامپ هستند که با او رویارویی جدی دارند. 

یندگان مجلس نماو ترامپ را از بند دوم استیضاح نیز تبرئه کرد.  آمریکا را رد کرد رجلسه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهو

، اولین جلسه ۲۰۲۰ 4ژانویه 16، الیحه را به سنا تحویل داد و روز پنجشنبه ۲۰۲۰ ٣ژانویه 15روز چهارشنبه 

 دادگاه برگزار شد.

 

 چرا استیضاح به نتیجه نرسید؟ 

دهمین روز محکمه استیضاح دونالد ترامپ در حالی سپری شد که اکثریت جمهوریخواهان ،  ۲۰۲۰فوریه  1روز دوازدهم بهمن، 

شود. پیش از این با  انجام گیری نهایی درباره این پروندهرأی ( ۲۰۲۰فوریه  5بهمن،  16) سنا موافقت کردند که روز چهارشنبه

خواهد یافت.  خاتمه خواهان سنا به عدم احضار شاهدان، مشخص شده بود که کار دادگاه ترامپ به زودیرای منفی جمهوری

 ترامپخواه در مجلس سنا بدون توجه به جرائم دانستند، اکثریت جمهوریها هم میرفت و دموکراتطور که انتظارش میهمان

 1۷) تهشنبه گذشاش، به کار بردند. روز پنجو تنها با پیروی از منافع حزبی خود، تمام تالششان را برای تبرئه او از اتهامات جدی

ها نتوانستند جناح مقابل را وادار کنند تا ستیضاح ترامپ از مرحله پرسش و پاسخ گذشت و دموکراتا، (۲۰۲۰فوریه  5بهمن، 

                                                           
1 - ۲۷/9/1٣9۸  

رای مخالف به تصویب مجلس  19۷رای موافق در مقابل  ۲٣۰متهم شده است با « سوءاستفاده از قدرت»ماده اول طرح استیضاح که ترامپ در آن به  - ۲

  .رای مخالف به تصویب رسید 19۸رای موافق و  ۲۲9مربوط می شود با « کارشکنی در کار کنگره»نمایندگان رسید. ماده دوم طرح استیضاح نیز که به اتهام 

 

٣ - ۲5/1۰/1٣9۸ . 

4 - ۲6/1۰/1٣9۸.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1347788/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1347931/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


 

۲ 

 

ال ؤنمایندگان در طول هشت ساعت نود سهایشان بدهند. در این مرحله که روز چهارشنبه و پنجشنبه انجام شد، تن به خواسته

خواهان پیش رفت به شکلی که در همان روز اول برخی از نمایندگان در در این جلسه به سود جمهوریمطرح کردند. وضعیت 

 وری رای برای تبرئهآو استیضاح به مرحله جمع یافت  خواهد خاتمهع ها اعالم کرده بودند که روز شنبه، موضومصاحبه با رسانه

-توانند بر روی انشقاق و جدایی میان جمهوریها نمیدموکرات . از همان روز چهارشنبه مشخص شد کهخواهد انجامیدترامپ 

ا هخواهان دل ببندند. آنها با مطرح کردن موضوع احضار شهود تالش کردند تا از بسته شدن پرونده جلوگیری کنند، اما این تالش

نمایندگان در سنا به احضار شهود یا ارائه مدارک تازه علیه ترامپ ( ۲۰۲۰فوریه  ۷بهمن،  1۸)به جایی نرسیده بود. روز جمعه 

. حاال نمایندگان جمهوریخواه، شدرای منفی دادند. این رای به معنای نقطه پایانی بر استیضاح رئیس جمهور آمریکا دانسته 

  1حد ممکن برسانند.رزویش را داشتند، توانستند مدت زمان رسیدگی به این پرونده را به کمترین آطور که همان

  رای جمهوری خواهان سنا: عدم استیضاح ترامپ 

اند؛ به استثنای میت رامنی که ح ترامپ دادهخواهان رأی به عدم استیضاتمامی جمهوری دهدمی گیری در سنا نشاننتایج رأی

های سیاسی ها و چهرههای متفاوتی از سوی مقاماما این رأی سنا با واکنش . تنها در بند نخست رأی به استیضاح داده است

 اشاره شده است:  به آنکه در ذیل آمریکا روبرو بوده است. 

  مواضع مخالفان ترامپ 

                                                           
انداز تبرئه دونالد ترامپ در دادگاه استیضاح با توجه به رد احضار شهود از سوی مداده بود: درحالی چش گزارش اناندر این زمینه شبکه خبری سی - 1

 .رسد با نبود اکثریت حزبی در مجلس سنا، استیضاح ترامپ پوچ خواهد بودخواهان، از هم اکنون هویدا شده که به نظر میجمهوری

 

 مواضع مخالفان

رهبر چاک شومر 

اقلیت دمکرات 

 سنا

  .جمهوری خواهان باید بابت رأی خود برای تبرئه ترامپ پاسخگو باشند

 با او .خواند "عمال بی ارزش"گیری تبرئه ترامپ را چاک شومر رهبر اقلیت دمکرات سنا بعد از این رای

همچنین با انتشار شومر  .ندهند دست از را امیدشان که گفت هاآمریکایی به خطاب ویدئویی انتشار

گزارش جدیدی از سی ان ان درباره اوکراین گیت اضافه کرد که اطالعات و شواهد جدید آشکار خواهند 

  .شد و جمهوری خواهان باید بابت رأی خود برای تبرئه ترامپ پاسخگو باشند

  آمریکا:ها در تاریخ ترین سرپوش گذاشتنیکی از بزرگتبرئه ترامپ، 

 "تاریخ این رای را یک پیروزی با تحمل تلفات سنگین برای ترامپ رقم خواهد زد"گفت که  چاک شومر

ها در تاریخ کشور قلمداد خواهند ترین سرپوش گذاشتنیکی از بزرگ"دهندگان آن را و افزود که رای

مردم " خواهان سنا که به منع احضار شهود در محاکمه رای دادند گفت:اشاره به جمهوری بااو  ".کرد

 ".دانند که چه کسی سر راه حقیقت ایستادآمریکا می

https://www.khabaronline.ir/news/1349669/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1347900/%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF


 

٣ 

 

                                                           
متن سخنرانی ساالنه او را در حضورش پاره کرد. پاسخی تند به ترامپ که دستش ، ترامپرئیس مجلس نمایندگان یک شب پیش از تبرئه نانسی پلوسی  - 1

ن هستند رارا هنگام خوشامدگویی پس زده بود. تنشی که بین دو حزب اصلی آمریکا باال گرفته است؛ در سال انتخابات زنگ خطری است برای آنهایی که نگ

 رزویی بیش نیست.  کشور آمریکا بیش از این دوپاره شود. اتحاد هم فعال آ

سفید روز  (Alex Vindman) سرهنگ الکس ویندمنسی ان ان،  به گزارش پایگاه اینترنتی - ۲ شورای امنیت ملی کاخ  شد امور اوکراین در  شناس ار ، کار

شمممته شمممود، اما در هفته های اخیر به جمعه و زودتر از آنچه انتظار می رفت ، از سممممت خود برکنار شمممد. ویندمن قرار نبود تا ماه ژوئیه مقامش از کنار گذا

وکیل ویندمن گفت:او که یک بازنشسته نظامی و  (David Pressman)دیوید پرسمن .همکارانش گفته بود که به زودی از مقامش کنار گذاشته خواهد شد

برادر دوقلوی او یعنی  .وی دیگر نیازی ندارند در اوکراین متولد شممده به وسممیله نیروهای امنیتی از کاخ سممفید به بیرون همراهی شممد و گفت که به خدمات

)خبرگزاری صدا و  .وکیل شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز اخراج شد و در کنار او از کاخ سفید خارج شد (Yevgeny Vindman) سرهنگ یوگنی ویندمن

 (  19/11/1٣9۸سیما، 

نانسی پلوسی 

رئیس مجلس 

 1نمایندگان

ی انانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در بیانیه: خواهان سنا به قانون اساسیخیانت جمهوری

اشاره به رای او در . متهم کرد "قانونیعادی کردن بی"خواهان سنا را به رئیس جمهور آمریکا و جمهوری

.. متاسفانه . ترامپ با حمایت اکثریت مردم آمریکا استیضاح شد "مجلس نمایندگان برای استیضاح گفت: 

خواهان سنا به قانون اساسی، رئیس جمهور همچنان تهدیدی برای دمکراسی به دلیل خیانت جمهوری

 ".آمریکاست

سناتور الیزابت 

 وارن

های درونی حزب دمکرات در سناتور الیزابت وارن از نامزدهای رقابت: روزی غم انگیز برای آمریکا

امروز روزی شرم آور برای سنای آمریکاست، روزی غم انگیز برای "انتخابات ریاست جمهوری نوشت: 

که مردم تسلیم  -عمیقا امیدوارم  -قانون اساسی آمریکا و روزی غم انگیز برای آمریکا. اما من امیدوارم 

 نه فقط برای ثروتمندان، قدرتمندان -کند جنگیم که به نفع همه مردم کار میبرای دولتی مینشوند. ما 

 ".های فاسدو آدم

نامزد  جوبایدن

دموکرات انتخابات 

 یجمهور استیر

 کایآمر

جو بایدن، نامزد : ، اخراج یک وطن پرستاستیضاح ترامپ در کنگره 2اخراج شاهد کلیدی

جمهوری آمریکا در بخشی از یک رشته توئیت در اشاره به اخراج سرهنگ دموکرات انتخابات ریاست 

الکساندر ویدمن، یکی از شاهدان کلیدی پرونده استیضاح ترامپ، از شورای امنیت ملی کاخ سفید نوشت، 

داد نه راش دونالد ترامپ باید به سرهنگ ویدمن مدال می"؛ "ویدمن یک آمریکایی وطن پرست بود"

  ".لیمبو

 

سرهنگ الکس 

 Alex) ویندمن

Vindman) 

ویندمن در جریان  :ژوئیه با رهبر اوکراین 25در مورد تماس ترامپ در  ویندمنهای نگرانی

های خود را در مورد تماس شهادت خود در کنگره در ماه نوامبر به نمایندگان مجلس گفت که وی نگرانی

شورای امنیت ملی آمریکا چند ساعت پس از زمان ژوئیه با رهبر اوکراین به وکیل ارشد  ۲5ترامپ در 

ویندمن همچنین به قانونگذاران گفت که بعدًا به او گفته شد بود که با هیچ  ت.تماس اعالم کرده اس

ویندمن که به دلیل حضورش در عراق و پس از مجروح  .فردی درباره این تماس تلفنی صحبت نکند

وی همچنین به  هم در بدنش ترکش این حمله را دارد.شدن نشان قلب بنفش به وی اعطا شده هنوز 



 

4 

 

                                                           
 .  19/11/1٣9۸. سی ان ان پایگاه اینترنتیخبرگزاری صدا و سیما به نقل از  - 1

روز گذشته هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به تبرئه دونالد  .شهر آمریکا برگزار شد ٣۰۰تظاهرات گسترده علیه تبرئه شدن دونالد ترامپ در بیش از  - ۲

سر دادند. همچنین « خود تو را بیرون خواهیم کردبا رای »و « پنهان کاری را نپذیرید»، معترضان شعارهایی از جمله پ تظاهرات کردند. طی این تظاهراتترام

شعار  سی، پلیس تعدادی از « تو گناهکاری»و « او را حبس کنید»تظاهرکنندگان با تجمع مقابل برج ترامپ در نیویورک،  سر دادند. به گزارش ام اس ان بی 

 .  1۸/11/1٣9۸، اری صدا و سیما خبرگز .معترضان که درون ساختمان کنگره اعتصاب کرده بودند را بازداشت کرده است

 . 1۸/11/1٣9۸خبرگزاری صدا و سیما،  - ٣
 . ۷1/11/1٣9۸خبرگزاری صدا و سیما،  - 4

نمایندگان مجلس گفت که چگونه خانواده وی زمانی که وی کودک بود از اتحاد جماهیر شوروی )سابق( 

 .1به آمریکا فرار کردند

سناتور جف 

مرکلی عضو 

کمیته روابط 

 خارجی سنا

 : از قدرت در سنا ترامپ سوءاستفاده پنهانکاری سنا ناشی از 

سناتور جف مرکلی عضو کمیته روابط خارجی سنا، در توئیتی ویدئوی سخنرانی خود در جمع معترضان 

آنچه که امروز شاهدش بودیم پایان یک "مقابل ساختمان کنگره آمریکا را منتشر کرده و نوشته است، 

های کرده و پایه دادگاه نبود. یک پنهان کاری بود. سوءاستفاده رئیس جمهور از قدرت در سنا هم نفوذ

ای کامل و عادالنه بخواهید، هیچ عذری پذیرفته این مجلس و قوانین ما را تهدید کرده است. محاکمه

 ".۲ت. نیس

 انایسناتور آ

 یپرسل

                                                                                                                                        : تریعبارات در توئ نیاز پربسامدتر یکی ،«دانندیها ترامپ را گناهکار مییکایآمر»هشتگ 

 ٣۰۰از  شیتبرئه شدن ترامپ، در ب هین اعتراضات )تظاهرات گسترده علیکه در ا زین یپرسل انایسناتور آ

شما هنوز هم در برابر مردم  ،یدموکراس نیدر ا"نوشته است،  یتیتوئ( حضور داشت در کایشهر آمر

عدالت متمرکز  یهستند. ما خشم بر حق خود را بر جستجو نیخشمگ کایو مردم آمر دیپاسخگو هست

از  یکیبه « دانندیها ترامپ را گناهکار مییکایآمر»اعتراضات، هشتگ  نیا یپ در. "کرد. میخواه

   ٣شده است. لیتبد تریعبارات در توئ نیپربسامدتر

شرود 

براون)سناتور 

دموکرات از ایالت 

 اوهایو(

  مبنی بر تبرئه ترامپ به دلیل ترس:خواهان در محافل خصوصی  جمهوریاذعان 

جمهوریخواهان در  نوشت: نیویورک تایمزدر مقاله روزنامه  )سناتور دموکرات از ایالت اوهایو( براون دشرو

به دلیل همین ترس بود که میچ مک کانل . اندکنند از ترس ترامپ را تبرئه کردهمحافل خصوصی اذعان می

ه االمکان بدون جلب توجه زیاد برهبر اکثریت سنا سعی کرد تا جلسه استیضاح ترامپ خیلی سریع و حتی

 .سرعت برگزار شود

 : یندهآبدعت نادرستی برای استیضاح رئیسان جمهور در  ،استیضاح ترامپ

برخی جمهوریخواهان نوشت:  نیویورک تایمز در مقاله روزنامه )سناتور دموکرات از ایالت اوهایو( براون شرود

 ت.ینده خواهد گذاشآبدعت نادرستی برای استیضاح رئیسان جمهور در  ،بر این باورند که استیضاح ترامپ

اما این یک وابستگی به قدرت است که او را اسیر خود  ؛های خود وفادار استکند که به آرمانترامپ ادعا می

 .4داردنگه می
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سناتور تینا 

 اسمیت

 سوء استفاده ترامپ از جایگاهش برهم زننده توازن قدرت در آمریکا:

اده وی از سوء استف: نوشت روزنامه استار تریبیون به نقل از سناتور آمریکایی موافق استیضاح دونالد ترامپ،

را در کشور برهم زده، مردم را از حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه محروم  جایگاهش توازن قدرت

دادگاه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور  . کرده و جایگاه معنوی آمریکا را در معرض خطر قرار داده است

 1شود.آمریکا به آخر کارش نزدیک می

 ها دموکرات

 اخراج ویندمن تالش ترامپ برای تالفی: 

رئیس جمهور دونالد ترامپ در  :خنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفیدس   (John Ullyot)تجان اولیو

ها زد و برخی از دموکراتجریان تحقیقات درباره شهادت دادن ویندمن در نهان با عصبانیت حرف می

 واضح نشان دهنده تالش ترامپ برای تالفی این اقدام ویندمن بوده است.گویند که این اقدام به طور می

 .ترامپ اوایل روز جمعه را برای برکناری ویندمن در نظر گرفته بود

  «:.شدکاری است که باید انجام می»استیضاح ترامپ 

 درصد از طرفداران حزب دمکرات در آمریکا ۷۷ایپسوس نشان داد  یک نظرسنجی مشترک رویترز/

 «.شدکاری است که باید انجام می»معتقدند استیضاح ترامپ هنوز هم 

تد کروز سناتور 

 خواه جمهوری

 رای به تبرئه ترامپ دفاع از قانون اساسی: 

 آدام و پلوسی نانسی تالش چهارماه از بعد نوشت اش،رای اعالم با خواه د کروز سناتور جمهوریت

 مردم از نفر میلیون ۲۸ از نمایندگی به: افزود همچنین کروز. است رسیده پایان به استیضاح شیف،

 .داد رای ترامپ پرزیدنت تبرئه به اساسی، قانون از دفاع در هاآمریکایی همه و تگزاس

 

جفری توبین حقوقدان 

 آمریکایی

  :با علم به تبرئه ترامپ ها به فکر حفظ وجهه خوددموکرات

ها موکراتد :به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، جفری توبین حقوقدان آمریکایی تصریح کرد

ها در جلسه استیضاح دموکرات. شود و به فکر حفظ وجهه خود هستنددانند ترامپ تبرئه میمی

اند که اوضاع به چه صورت است. آنها در جلسه امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا متوجه شده

حتی از چهارساعت زمانی که در اختیار داشتند تا صحبت کنند استفاده نکردند. این رویکرد آنها 

مهور جنهایت، رئیس دانند که درزیرا آنها می ؛نکردند خردمندانه بود که همه مسائل را بار دیگر باز

https://www.khabaronline.ir/news/1349669/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1349669/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1349669/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF
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خواهند ای حفظ ظاهرکنند و نمیخواهند به گونهشود و به همین علت آنها میترامپ تبرئه می

 بیش از گذشته، مسائل را واکاوی کنند. 

دموکراتها : جفری توبین ها ناتوان از حاضر کردن شاهدان در جلسات استیضاح:دموکرات

هان در صحن سنا پاسخ بدهند اما این کار را نکردند. های امروز جمهوریخواتوانستند به حرفمی

ها اند. آنبندی دیگری رسیدههای حاضر در جلسه، سخنرانان عالی هستند اما حاال به جمعدموکرات

حداکثر تالش خود را کردند اما نتوانستند شاهدان خود را در جلسات استیضاح حاضر کنند و 

شود. به همین علت، آنها شوند و ترامپ تبرئه میبازنده میگیری نیز دانند که در جلسه رایمی

 . ای از این جریان خارج شوند که وجهه خود را حفظ کرده باشندخواهند به گونهمی

برنامه  یگلن بک، مجر

 «زیبل  » یونیزیتلو

 :نیباراک اوباما در مراوده با دولت اوکرا یاز سو ینقض قانون اساسشواهد تازه مبنی بر 

 و در سطح جهان کایده ترند نخست در آمر انی، در م«قطعه نی: آخرنیاوکرا»با عنوان   یابرنامهنام 

ا ب جمعه روزید «نیقطعه اوکرا نیآخر»موجب شد هشتگ  یبرنامه جنجال نیقرار گرفت. انتشار ا

، شود. گلن بک کایو ترند دوم در آمر یترند ششم جهان بیبه ترت ت،یهزار توئ ۲6و  41از  شیب

تماس  یموشکافانه ماجرا یپخش شد، به بررس «زیبلِ» یونیزیبرنامه که از شبکه تلو نیا یمجر

انون از نقض ق یاست که حاک افتهیتازه دست  یشد به شواهد یپرداخت و مدع نیبا اوکرا یتلفن

ساس ا ردنال بؤس ریبرنامه با ز نیهستند. ا نیباراک اوباما در مراوده با دولت اوکرا یاز سو یاساس

از مردم  یتریمتعدد توئ یهاامیپ یط د،یانجام یبه تبرئه و تیدونالد ترامپ که در نها ضاحیاست

موضوع و محاکمه مجرمان  یریگیهشتگ، خواهان پ نیخواسته است با انتشار گسترده ا کایآمر

 1پرونده شوند. نیدر ا یواقع

 وکالی دونالد ترامپ

 وکالی من در آغاز روند: در کاخ سفیددونالد ترامپ های صحبت: شیفآدام جعلی بودن بیانیه 

فع شما کلیه حقایق به ن؛ استیضاح به من گفته بودند چیزی وجود ندارد که باعث نگرانی شما شود

 است. من گفتم شما متوجه نیستید. اصال حقایق مهم نیستند و این گفته من هم درست بود. آنها

جعل کردند. یک سیاستمدار فاسد به نام آدام شیف )رئیس کمیته اطالعاتی ( حقایق را ها)دمکرات

که  گویندمجلس نمایندگان( در مورد تماس من با رئیس جمهور اوکراین بیانیه جعل کرد. آنها می

نویس درمانده است که تالش کرد اما موفق نشد و یک فیلمنامه ؛وی یک فیلمنامه نویس است

  . متاسفانه وارد سیاست شد

رانش در ترامپ و طرفدا

 کاخ سفید

 که روزنامه واشنگتن پسترئیس جمهور آمریکا درحالی استیضاح اقدامی سیاسی و نه حقوقی:

در دست گرفته بود گفت این جمله تنها عنوان خبری « ترامپ تبرئه شد»را با عنوان درشِت 
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به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان؛ دونالد ترامپ رئیس  .واشنگتن پست بود که آن را پسندیدم

این جمله )ترامپ تبرئه شد(  :جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود در کاخ سفید گفت

 .دها همین تیترها را درج کردنتنها تیتر خبری در واشنگتن پست بود که آن را پسندیدم. همه روزنامه

اقدامی سیاسی بود و  ( استیضاح) ای داریم. این افراد مبارز هستند. اینعادهالما در اینجا مبارزان فوق

اصال حقوقی نبود. من هر بار گفتم که این اقدام غیرمنصفانه است و باید به دادگاه مراجعه کنیم در 

توانید به دادگاه مراجعه کنید چون این مسئله سیاسی است. اول مدام پاسخ گفتند که شما نمی

همه این چیزها چرندیات بود. ما در ادامه گزارش رابرت مولر را «. روسیه ،روسیه ،روسیه»گفتند 

 .1آمدند اما دو سال طول کشید تا بازگردندداشتیم که آنها باید یک روز بعد سراغ ما می

ی به گزارش شبکه تلویزیونی س :های کثیف و افراد بدپلیسمطرح شدن استیضاح توسط 

این هجمه سیاسی متوقف نشد و ما بیش از سه سال با این هجمه : کاخ سفید گفتان ان؛ ترامپ در 

ر افشاگران و دروغگویان در آن حضو ،های کثیفای شیطانی و فاسد بود و پلیسروبرو بودیم که هجمه

ه دانم کجمهور دیگری در آمریکا رخ دهد. نمیداشتند. این ماجرا هرگز و هرگز نباید برای هیچ رئیس

ر من دونالد ترامپ افزود: اگ. توانستند این را تحمل کنندجمهور بودند میاگر کسانی دیگر رئیسآیا 

شد و احتماال من االن اینجا ریزی میمایه آبرو -که یک فاجعه بود -کردم جیمز کومی را برکنار نمی

ای هپلیس، فتیممچ او را گر ؛جلوی شما حاضر نبودم. ما در زمانی که جیمز کومی مشغول اقدام بود

بودند. اگر این مسئله برای رئیس  (کثیف و افراد بد در این ماجرا )مطرح کردن اتهامات استیضاح

میشدند و از هم اکنون هم  بسیاری از افراد برای مدت زمان طوالنی زندانی ؛دادجمهور اوباما رخ می

 ۲. شدندهای سال زندانی میبودند. سالدر زندان می

ن ترامپ و پاره کردن مت انهیبه نطق سال ندگانیمجلس نما سیرئ یپلوس یواکنش نانس

 یاررا پاره کرد، ک یمتن سخنران یو نکهیا :یترامپ از رفتار پلوس فیتوصی ترامپ و سخنران

ند. او کار را ک نیحق نداشت ا یو ،ینظر قانون بود و از یسند رسم کیبد بود. اوال متن مذکور  اریبس

 نیاو چن نندک اورتوانستند بیو نم دندیکار او را د نیا یادیعده ز ایکرد. ثان یکارش، قانون شکن نیبا ا

که  یبه کنگره بود. نمره ا دیشد ینیوحشتناک و توه اریکار او بس نیکرده است. به هرحال، ا یکار

ره کار او شدم که داشتم از کنگ نیمتوجه ا یخوب بوده است. من وقت اریبنده داده اند بس یبه سخنران

ست. کرده ا یکار نیکنم او چنیمباور  ایکنگره به من گفتند که آ یاز اعضا یشدم و شمار یخارج م

 . کار او نشده بودم نیمن خودم متوجه ا
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   کالم آخر 
 

اتهاماتش با همدستی مریکا از آرفت و رئیس جمهور رفت پیشطور که انتظار میروند استیضاح ترامپ همان     

جمهوری این یسئگیری در خصوص استیضاح رای که برای رأیشد. سنای آمریکا در جلسه تبرئه خواهان سنا،جمهوری

یس ئکشور برگزار کرد، رأی به عدم استیضاح داد و بدین ترتیب دونالد ترامپ از اتهامات وارد شده تبرئه شد و همچنان ر

اخالل  "و "قدرت از سواستفاده" بند دو قالب در استیضاح ماجرای در ترامپ علیه شده مطرح اتهامات جمهور آمریکا ماند.

مخالفانش  ،آمریکا ییک روز پس از تبرئه دونالد ترامپ در سنا رئیس جمهور .مطرح شده بود "در روند رسیدگی کنگره

طور میت رامنی تنها ها و همینخبیث و مخوف نامید. ترامپ در سخنرانی در کاخ سفید به شدت به دموکراترا افرادی 

میت رامنی اقدام رئیس جمهور را اشتباهی بزرگ دانست. علیه او رای داده بود تاخت.  که 1خواهیسناتور جمهوری

واسته خگفتند که ترامپ با گروگان گرفتن صدها میلیون کمک اختصاص داده شده به اوکراین میکنندگان میاستیضاح

سناتور میچ مک کانل،  ۲کند تا نام یکی از رقبای انتخاباتی ترامپ را لکه دار کند.است رئیس جمهوری این کشور را راضی 

کردند ایده خوبی دارند اما دستکم در ها فکر میگوید: دموکراترهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا می

خواهان بر جمهوری گفتندکا جمع شدند معترضانی که روبروی کنگره آمریکوتاه مدت برای آنها اشتباه سیاسی بزرگی بود. 

ند نگذاشترا که حقمان بود  انیاینکه کل دادگاه نمایشی بوده است و شاهدو اند. گناهان دونالد ترامپ سرپوش گذاشته

ها امیدوارند اقدامشان برای استیضاح با وجود اینکه دموکراتمجرم است؛ محکوم شده و باید برکنار شود.  ترامپاحضار کنیم. 

 ،ترامپ در میان اذهان عمومی آمریکااقبال به گویند که ام میقمار و ارآاما  ؛در انتخابات امسال بیانجامد تای مثبترامپ به نتیجه

وردن به آنها نیاز دارد، کماکان طرفدار ترامپ هستند و جلسه استیضاح و آماری که او برای رای آاست. جامعه  نرفتهاز دست 

خواهان به تبرئه رئیس جمهور، آنها را از پشتیبانی از مریکا زده شد و حتی رای ناعادالنه جمهوریآاتهاماتی که به رئیس جمهور 

 . ترامپ ناامید نکرده است

                                                           
  در پایان روند استیضاح دونالد ترامپ او را تبرئه کرد. بهمن( 1۸) ۲۰۲۰فوریه  ۷روز جمعه خواهان در آن اکثریت دارند سنا که جمهوری - 1

برای اعالم تحقیقات  -ولودیمیر زلنسکی  -میلیون دالر کمک نظامی به اوکرایان را در تالشی برای فشار آوردن بر رئیس جمهور این کشور  ٣91آقای ترامپ متهم بود  - ۲

 . چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا هرگونه تخلفی را رد کرده است .فساد علیه جو بایدن، رقیب انتخاباتی بالقوه او از حزب دمکرات، معلق گذاشت

 

https://www.khabaronline.ir/news/1349580/%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

