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 بسمه تعالي
  چکيده 

«  جامعه آمريکا یايجاد مشکالت جدی تفکر ياد شده در رشد و ارتقا ترامپ و تاکيد برانتقاد از تصميمات سياسي و رفتار » 

مردادماه جاری  بيست و سومهفدهم تا  های بیگانه در بخش رصد اوضاع داخلی آمریکا دربازه زمانیخبری رسانه ترین بهانهمهم

  است.

تبليغات  موسدر رتبه ، ایاز حجم کل تبلیغات رسانه درصد 11با فراواني برخالف گذشته ، «اختالفات سياسي» حوزه ، در این بخش

یادشده بازه زمانی  درو ، داشتای بلیغات رسانهت درصد درصد 67با فراواني« يجتماعحوزه ا» جای گرفت. بر این اساس ایرسانه

 را به خود اختصاص داد. درصد  22بالغ بر سهمي « حوزه اقتصادی»ای در تبلیغات رسانه

 

 

در بخش رصد سياست خارجي آمريکا که مربوط است به مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از اعضای جامعه     

ای بر روی مناسبات چالشي واشنگتن با پکن بوديم. الملل ) يعني روسيه، چين و کره شمالي( تنها شاهد تمرکز رسانهبين

ها در خصوص مناسبات چالشي اختصاص داشت. در نتيجه رسانههای تبليغاتي به اين حوزه بنابراين تمامي حجم نمونه

 ای را بازتاب ندادند. پيونگ يانگ )بر خالف بازه زماني گذشته( هيچ نمونهمسکو و واشنگتن با 

 

 بر اين اساس چند نکته قابل توجه است: 

شک و بی مختلف در حال تیرگی روزافزون استهای ها به بهانهبه طور کلی مناسبات ترامپ با دموکراتحتی  وها پیش از مدتـ 1

 1.های انتخاباتی بر شدت این اختالف و درگیری افزوده استرقابت

کننده خشونت در ها بر افزایش نگرانانهستاکید رترامپ، غیراجتماعی ـ انتقادات به سیاست مهاجرتی ترامپ، انتقاد به شخصیت 2

 ترین موضوعات حوزه اجتماعی بودند.مهم 2،سیاستمداران به این بهانه به ترامپآمریکا و در نتیجه اعتراضات روزافزون 

                                                           
الزم  کایو بازگرداندن اتحاد به مردم آمر شتریهر چه ب شرفتیپ یکشور و باز شدن راه برا نیمثبت در ا راتییتغ یبرا :ووایآ التیدر ا یغاتیتبل یسخنران در دنیجو باـ  1

طبقه  نیترکاست؛ کشور ما بزرگیبه آن وابسته هستند، طبقه متوسط در آمر گرید ی. آنچه که طبقات اجتماعمیو او را شکست ده میاست که از شر ترامپ خالص شو

 یزندگ تیداشته باشد وضع یعملکرد خوب کایطبقه متوسط در آمر نیو اگر ا تیکند نه وال استریم دیطبقه متوسط است که ثروت تول نیرا دارد و ا ایمتوسط در دن

 05/98 /18 مایصداوس یخبرگزار  است. شیطبقه در حال فروپا نیکه ا میاکنون شاهد یبهتر خواهد شد ول زیو ثروتمند ن ریطبقه فق یبرا

از جوامع ما  یکی ،دهدیرخ م کایدر آمر یجمع یراندازهایهر بار که ت: مزیتا ورکیویدر ن یادر مقاله ۲۰۲۰ یجمهور استیدموکرات انتخابات ر نامزد  دنیجو باـ  2

متفاوت خواهد بود. اما سپس  طیابار شر نیرسد که ایگونه به نظر م نی. هر بار امیهست نهیزم نیدر ا یاقدامات یپاسخ و اجرا افتیگردد. ما خواهان دریم بیدچار آس

ساعت اختالف 13تنها  تونیدر ال پاسو و دا یراندازیوقوع حادثه ت نیدهد. بیرخ م گریاتفاق د کی گرید یکه در زمان میرسیم جهینت نیشود و ما به ایخبرها منتشر م

کنند و خانواده  یهراس داشته باشند و مردم همواره احساس ناامن یجمع یهایراندازیاست که کودکان همواره در ارتباط وقوع ت رشیپذ رقابلیغ نیا وجود داشت. یزمان

 05/98 /21 مایصداوس یخبرگزار کنند.یم یاحساس ناامن کایدر آمر یباره نگران باشند که در هر مکان نیدر ا یا ندهیها به صورت فزا
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 ها در حوزه سیاست خارجی آمریکا بود.تنش در مناسبات واشنگتن با پکن تنها موضوع مورد توجه رسانهبلکه افزایش ادامه  ـ 5

 تشدید تنش است.کنگ و واکنش آمریکا بدان عامل عالوه بر اختالفات تجاری، اعتراضات هنگ

 

 

 

 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز  های نخستين پيروزی انقالب اسالميسابقه 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 اساس خود مي

گذشت زمان بارها اثبات کرده که دشمني کاخ سفيد با ايران دستخوش کوچکترين تغييری نشده است بلکه 

است « هامتحري» تر شده است. بهترين نمونه اين دشمني رو به تزايد؛ جانبهتر و همهاسالمي روز به روز سخت

اني را ای يافت بلکه بسياری از شئون غيرنظامي و انسهای اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهکه در سال

 های انسان دوستانه را در پي داشت.  ها و جمعيتای که اعتراض نهادير خود کرد، به گونهدرگ

يس جمهوری آمريکا هر چند در وهله اول حزب انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئ واقعيت اين است که

اني را ضد اير کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندرویخواه آمريکا را تقويت ميجمهوری

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

های آمريکا، انتقادات زيادی متوجه جمهوری ترين چالشانتخاباتي با توصيف ايران به عنوان يکي از مهم

ه ايران ترين فرصتي برای حمله بنه وی از کوچکحاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابياسالمي کرد. در حال

در راستای  های يکجانبه از سوی آمريکا،برجام و بازگشت همه تحريم کنند. خروج ترامپ ازفروگذار نمي

 شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.

هفتگي، رصد و  انيبازه زم های داخلي و خارجي دولت آمريکا را درترين چالشبولتن حاضر تالش دارد مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.بندی و در اختيار پژوهشگران و برنامهدر چارچوب موضوعي دسته

 



 

3 

 

 

 ارصد اوضاع داخلي آمريک -  اولبخش 

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 

   اجتماعي  ـ نمودار معضالت

 

 

 ـ معضالت اقتصادي

 

 

 

 

0
ترامپ مانع از رشد و ارتقای جامعه آمریکا می شود

افزایش خشونت در جامعه 
آمریکا، اعتراضات زیادی را به

دولت در پی داشته است 

رواج خشونت در جامعه آمریکا، 
ی نگرانی سیاستمداران را در پ

داشته است

دولت ترامپ فاقد سیاست  
خارجی اصولی است 

تردید دروغگواستترامپ بی
ن در برترپنداری سفید پوستا

آمریکا عامل مهمی برای 
خشونت در جامعه آمریکاست

ردی ترامپ به لحاظ شخصیتی ف
غیراجتماعی است

با اختالفات تجاری واشنگتن
ر پکن نابسامانی اقتصادی د
آمریکا را سبب شده 

دولت آمریکا درگیر کسری
بودجه است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 ی  جتماعـ معضالت ا

 
 صادی  قتـ معضالت ا

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

 ترامپ مانع از
 رشد و ارتقای
جامعه آمريکا 

 شودمي

 جو بايدن
در سخنرانی تبلیغاتی در 

 ایالت آیووا

اندن اتحاد به و بازگرد شتریهر چه ب شرفتیپ یکشور و باز شدن راه برا نیمثبت در ا راتییتغ یبرا
قات . آنچه که طبمیو او را شکست ده میالزم است که از شر ترامپ خالص شو کایمردم آمر

بقه ط نیترکشور ما بزرگ کاست؛یبه آن وابسته هستند ، طبقه متوسط در آمر گرید یاجتماع
 نیاگر ا و تیکند نه وال استریم دیاست که ثروت تول ططبقه متوس نیرا دارد و ا ایمتوسط دن

 زیتمند نو ثرو ریطبقه فق یبرا یزندگ تیداشته باشد وضع یعملکرد خوب کایطبقه متوسط در آمر
 طبقه در حال فروپاشی است. نیکه ا میاکنون شاهد یبهتر خواهد شد ول

 خبرگزاری 
 صداوسيما

18/ 05/98 
 

 تاريخمنبع و  متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

افزایش خشونت در جامعه 
را آمریکا اعتراضات زیادی 
به دولت در پی داشته 

 است

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

 «کایالح در آمرسنشان دادن به  تیحساس یمادران خواهان اقدام برا»تن از اعضا و هواداران گروه  صدها
نفر از  80از  شیشدن ب یو کشته و زخم ویمرگبار در تگزاس و اوها یها یراندازیروز شنبه پس از ت

گردهم  دیفسکاخ  رد کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ یاقامتگاه رسم یجمله زنان و کودکان، روبرو
 ند.سالح گرم سر داد یو فروش و نگهدار دیاز اصالح قانون خر تیدر حما ییآمدند و شعارها

 خبرگزاری 
 صداوسیما 

15/ 05/98 
 

2 
ترامپ به لحاظ 
شخصیتی فردی 
 غیراجتماعی است

 سندرز يبرن
ـــنـاتور  در دموکرات س

  یتجمع انتخابات

وچک را از آغوش ککودکان, نوزادان  دی, هرگز نبااندازدیکودکان را به داخل قفس ب دیهرگز نبا کایآمر 
گرا و متعصب جنسیت ؛بیگانه ستیز ،دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نژادپرست .مادرانشان جدا کند

 است. دینی

 خبرگزاری 
 صداوسیما 

15/ 05/98 

3 
دولت ترامپ فاقد سیاست  

 خارجی اصولی است 
 لورنس اميليو

 ییکایاسبق آمر پلماتید

 یو .کنندیتوجه نم ،یخارج استیمربوط به س لیبه مسا دهند،یم یکه به دونالد ترامپ را یکسان
در خارج  که یندارد. متاسفانه از تحوالت ی، اصول مشخصیخارج استیس نهیافزود دولت ترامپ در زم

 .کنندیم یچشم پوش دهد،یرخ م کایآمر

 خبرگزاری 
 صداوسیما 

20/ 05/98 

4 

رواج خشونت در جامعه 
آمریکا، نگرانی 

سیاستمداران را نیز در پی 
 داشته است

   دنيجو با
نامزد دموکرات انتخابات 

 ۲۰۲۰ یجمهور استیر
 ورکیویدر نای در مقاله

 مزیتا

. ما خواهان گرددیم بیاز جوامع ما دچار آس یکیدهد, یرخ م کایدر آمر یجمع یراندازهایهر بار که ت
 طیبار شرا نیا رسد کهیگونه به نظر م نی. هر بار امیهست نهیزم نیدر ا یاقدامات یپاسخ و اجرا افتیدر

 کی گرید یکه در زمان میسر یم جهینت نیشود و ما به ا یمتفاوت خواهد بود. اما سپس خبرها منتشر م
وجود  یختالف زماناساعت  13تنها  تونیدر ال پاسو و دا یراندازیوقوع حادثه ت نیدهد. بیرخ م گریاتفاق د
راس داشته ه یجمع یهایراندازیاست که کودکان همواره در ارتباط وقوع ت رشیپذ رقابلیغ نیا .داشت.

نگران باشند که در  باره نیدر ا یاندهیکنند و خانواده ها به صورت فزا یباشند و مردم همواره احساس ناامن
 کنند.یم یاحساس ناامن کایدر آمر یهر مکان

 خبرگزاری 
 صداوسیما

21/ 05/98 
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 تردید ترامپ بی

 دروغگواست  

 گلن کسلر
ای در روزنامه در مقاله

 اینترنتی نیویورک تایمز

دروغ  یدعاا ۱۹هزار و  ۱۲خود  یجمهور استیروز ر ۹۲۸در مدت  کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ، رئ
به قلم  یزارشگخود و در  ینترنتیا گاهیدر پا ییکایروزنامه آمر نیاگمراه کننده مطرح کرده است.  ای

آشکار  یهااساس و دروغ یب یهاشده، مبالغه یینمااعداد بزرگ انیب یترامپ برا لیگلن کسلر افزود: تما
و  ستیبد و نهص یعنیکه براساس گزارش فکت چکر تا پنجم ماه اوت  یامه دارد. به گونههمچنان ادا

 کرده است. انیگمراه کننده ب ایدروغ  یادعا ۱۹هزار و  ۱۲ترامپ  د،یدر کاخ سف تشیروز فعال نیهشتم

 خبرگزاری 
 صداوسیما 

22/ 05/98 
 

6 
برترپنداری سفید پوستان 
در آمریکا عامل مهمی 

 برای خشونت 

 نانيمک آل يک نيکو
 یداخل تیسرپرست امن
 کایآمر

نگیزه این حمله حمله ال پاسو و ایدئولوژی برترپنداری سفید پوستان آمریکا که با خشونت همراه است ا
کشور  نیدر ا یاخلد سمیبه ترور کایدر آمر دپوستانیسف یبرترپندار  .بود، حمله ای که همه ما را رنجاند

 .زندیدامن م

 خبرگزاری 
 صداوسیما 

23/ 05/98 
 

رد
 يف

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور

1 

اختالفات تجاری 
واشنگتن با پکن 

نابسامانی اقتصادی در 
 آمریکا را سبب شده 

 

د جهان تنها افرا نینفر از ثروتمندتر 500 کایارزش سهام در بازار بورس آمر یسقوط ناگهان یدر پ
ست دالر از د اردیلیم 117درصد از ارزش سهام خود را به ارزش  2/1روز در مجموع  کیدر 

 یر از اعضانف 21تنها  کایو آمر نیچ انیتنش ها م دیگذاران به تشد هیواکنش سرما یپ دردادند. 
ا از دست از ثروت خود ر شتریب ایدالر  اردیلیم کیحدود  کیهر  ،بلومبرگ یاردرهایلیفهرست م

ضرر  نیشتریفرد جهان ب نیشرکت آمازون و ثروتمندتر انگذاریجف بزوس بن انیم نیدادند. در ا
 دالر از ارزش سهام شرکتش را از دست داد. اردیلیم 3/4روز  کیشد و در  حملرا مت

 خبرگزاری 
 صداوسیما

15/ 05/98 

دولت آمریکا درگیر  2
 است کسری بودجه

 

ه مدت بنسبت  هیتا ماه ژوئ یجار یبودجه سال مال یاعالم کرد کسر کایآمر یوزارت خزانه دار
و  افتهی شفزایدرصد ا 8ها  نهیمدت هز نیدهد. در اینشان م شیدرصد افزا 27مشابه سال قبل 

 2.86ه مبلغ نشان داد و ب شافزای درصد 3هم  یاتیو درآمد مال دیدالر رس ونیلیتر 3.73به مبلغ 
 183معادل  یجار یماه اول سال مال 10در  کایبودجه دولت آمر یکسر.دیرس دالر ونیلیتر
 .دیدالر رس اردیلیم 867و به مبلغ  افتی شیدالر افزا اردیلیم

 خبرگزاری 
 صداوسیما

22/ 05/98 
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 سياست خارجي آمريکا  -دومبخش 

 الف ـ نمودارها

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

 

 مشروح مطالب  –ب 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کن پ-اختالف نظرواشنگتن 
در خصوص حوادث هنگ 

کنگ بر تنش مناسبات
طرفین افزوده است

اختالفات تجاری بر تنش
موجود در مناسبات 
تواشنگتن پکن افزوده اس

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  

واشنگتن  اختالف نظر
پکن در خصوص 

حوادث هنگ کنگ بر 
تنش مناسبات طرفين 

 افزوده است

 «مورگان اورتگاس»
وزارت خارجه  یسخنگو

 کایآمر

 هنگ انیدانشجو کیمتهم به تحر ییکایآمر پلماتیدرباره د نیچ یرسم یهاگزارش رسانه

رفته خطرناک به خود گ یفراتر رفته و شکل رمسئوالنهیاست که از حالت غ یاقدام ،یکنگ

کشورها،  ریسا یهاپلماتیما مثل د یکنسول یروهاین دانندیخوب م ینیمقامات چ  ... است

ور کش کیدر رفتار  پلمات،ید کی یاطالعات شخص ی! افشادهندیفقط کارشان را انجام م

 .گنجدینم ریپذتیمسؤل

 خبرگزاری مهر 
19/05/98 

2  

اختالفات تجاری بر 
تنش موجود در 

مناسبات واشنگتن 
 پکن افزوده است

---------- 

حصوالت دولت پکن اعالم کرده بر تمام م ن،یو چ کایآمر انیم یدر ادامه جنگ و تنش تجار

زارت و نیهمچن تعرفه اعمال خواهد کرد. کایگذشته از آمر یالدیماه م یواردات یکشاورز

شده  دیتول یمحصوالت کشاورز دیکشور خواسته است تا خر نیا یهااز شرکت نیچ یبازرگان

ن پس از آ نیچ میتصم نیا کنند. یخوددار دیرا متوقف و از ثبت سفارش جد کایدر آمر

رف طدو  انیم یدر ارتباط با جنگ تجار یدر شانگها کایصورت گرفته که مذاکرات با آمر

پس از دو روز  ،ینیچ و ییکایکنندگان آمربا شکست روبرو شد و مذاکره یاجهینت چیبدون ه

سپتامبر  لیامذاکره را ترک کردند. واشنگتن در او زیم یتوافق چیبدون ه ،یمذاکره در شانگها

 اندک است. اریبه توافق، بس دنیرس یمذاکرات خواهد بود، اما انتظارات برا یدور بعد زبانیم

 مهر یخبرگزار
15/05/98 



 

6 

 

 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ
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نمودار اوضاع داخلي آمريکا

(98/05/23تا   96/05/12در بازه زماني  )

معضالت سیاسی معضالت اجتماعی  معضالت اقتصادی 
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نمودار سیاست خارجی آمریکا

98/05/23تا    98/05/12

مناسبات چالشی  واشنگتن و مسکو مناسبات چالشی واشنگتن و پکن مناسبات چالشی پیونگ یانگ


