
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 اجتماعي ـ  نمودار بازتاب معضالت

 
 یداقتصبازتاب معضالت انمودار   ـ

 

ا های ترامپ انزوای آمریکسیاست
را در پی داشته

در ها با سیاست خارجی ترامپمخالفت
سیاست خارجی ترامپ انتقاداتحال افزایش است

زیادی به دنبال داشته

نارضایتی عمومی از عملکرد ترامپ افزایش یافته 

واشنگتن درگیر کسری بودجه است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

های ترامپ سياست

انزوای آمريکا را در 

 پي داشته

  نکنيبل يتون

 ریوز نیشیمعاون پ

 کایامور خارجه آمر

جمهور  سیبود که رئ دیشد یو سرزنش خیما به مثابه  توب یبرا سیپار یدادهایرو

کنند.  یم تیکه دارند ما و کشور را هدا یریترامپ و گروهش عامل آن بودند و مس

 یبه معنا «کاینخست آمر»شعار  نکهیبر ا یبود مبن گرید یدر واقع شاهد و گواه

که منتشر شد  یریو هم در تصاو انرا هم در سخن نیشده است. ا یمنزو یکایآمر

 یمل استیدر تخطئه س میبه طور مستق جمهور مکرون سی. سخنان رئمیشاهد بود

 شد. رادیجمهور ترامپ ا سیرئ انهیگرا

خبرگزاری 

 صدا و سيما

22/08/97 

2.  

رفتار ترامپ با 

ها مستبدانه رسانه

 است

 هيالری کلينتون

امور خارجه  روزی

 کایاسبق آمر

رهبران  یها دگاهینشان دهنده د (حمالت مداوم علیه رسانه ها  ) اقدام ترامپ نیا

برده اند. ترامپ ثابت  نیو اسناد را از ب قیااست که اعتماد به حق ستیمستبد و فاش

و اهانت و حضور دائم در اخبار رسانه ها  یتریتوی یها امیکرده است که در انتشار پ

 شود. ینم دهیماهر است و اغلب هم توسط رسانه ها به چالش کش

خبرگزاری 

 صدا و سيما

03/09/97 

3.  

ها با مخالفت

سياست خارجي 

ترامپ در حال 

 افزايش است

  مايک لي

سناتور جمهوری 

خواه در نشست 

مجلس سنا برای 

 بررسی جنگ یمن

موافقت  هیدر سا منیکشتارها در   .میمشارکت داشته باش منی نیدر جنگ خون دیما نبا

است، جنگ باعث کشته شدن  میوخ تینها یب منیهمچنان ادامه دارد. اوضاع در  کایآمر

اوضاع  منیاز عربستان سعودی در جنگ  تیدر حما کایشده و دخالت آمر گناهیده ها هزار ب

 یکنگره تنها مرجع کا،یآمر یلی تصریح کرد براساس قانون اساس مایکرا بدتر کرده است. 

درخواست با وجود ) وزارت دفاع. ایجمهور  سیکند نه رئ یاست که فرمان جنگ را صادر م

کاخ سفید و وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص بررسی نکردن مساله، سنای آمریکا با 

شصت و سه رأی موافق در برابر سی و هفت رأی مخالف، راه را برای بررسی پایان دادن به 

 ( .حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن هموار کرد

خبرگزاری 

 صدا و سيما

08/09/97 

4.  

سياست خارجي 

ترامپ انتقادات 

زيادی به دنبال 

 داشته

 اليزابت وارِن 

سناتور ایالت 

ر د ماساچوست

دانشکده حقوق 

 دانشگاه واشنگتن 

اجتناب کرده است،  یاز نفروختن سالح به عربستان سعود کایجمهور آمر سیرئ

عالقمند است تا پاسخگو کردن  کایآمر یدفاع مانکارانیبه جذب پ شتریچون که او ب

هزاران شهروند  ایقتل روزنامه نگار واشنگتن پست و  نهیدر زم یعربستان سعود

ترامپ بیش از آنکه نگران قتل خاشقجی  . شوند .یسالح ها کشته م نیکه با ا یمنی

  و هزاران غیر نظامی یمنی باشد عالقه مند به جذب سازندگان اسلحه است

خبرگزاری 

 سيماصدا و 

09/09/97 

5.  

در رابطه با ترامپ 

دروغ  مسکو بارها

 فتهگ

 کريس کونز

دموکرات سنا  ندهینما

 نیدرباره تازه تر

ها ضد  یافشاگر

 دونالد ترامپ

 

ترامپ نگفت همین تازگی قراردادی تجاری را با روسیه به هم زده، او نگفت که 

با ضرس قاطع می همین چند روز پیش تماس هایش را با کرملین قطع کرده بلکه 

گفت هیچ قرارداد تجاری با روسیه ندارد. این غیرقانونی نیست بلکه تنها به یکی از 

.. ویژگی های دونالد ترامپ )دروغگویی( در جایگاه نامزد ریاست جمهوری اشاره دارد

در شرایطی که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود بارها و بارها با اطمینان  ترامپ 

 .. د هیچ گونه منافع تجاری در روسیه نداردتاکید می کر

خبرگزاری 

 صدا و سيما

09/09/97 
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 بازتاب معضالت اجتماعي  ـ
 

 

 معضالت اقتصاديبازتاب   ـ

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 

نارضايتي 
عمومي از 

عملکرد ترامپ 
 افزايش يافته 

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

از عملکرد دونالد ترامپ  هاییکایدرصد آمر ۶۰ دهدیموسسه گالوپ نشان م ینظرسنج

خود نوشت  ینترنتیا گاهیدر پا یدر گزارش هینشر نیا اند.یکشور ناراض نیجمهور ا سیرئ

 یتیآمار نارضا نیباالتر نیندارند که ا تیشش نفر از عملکرد ترامپ رضا ،ییکایآمر 1۰از هر 

ت آمده موسسه گالوپ به دس یهایکه تاکنون در نظرسنج کاستیجمهور آمر سیاز رئ

( که کشنبهینوامبر ) 2۵به  یعملکرد ترامپ در هفته منته یهفتگ ینظرسنج جهینتاست.

ندارند، و  تیاز عملکرد ترامپ رضا هاییکایدرصد آمر ۶۰ دهدیدوشنبه منتشر شد نشان م

 .کنندیم دییرا تا یگفتند عملکرد و زیدرصد ن 3۸

 خبرگزاری 

صدا و سيما 

06/09/97 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 
واشنگتن درگير 

 کسری بودجه است
--------- 

منتشر  کایآمر یکه روز سه شنبه توسط وزارت خزانه دار ییداده ها
دالر  اردیلیم 1۰۰در ماه اکتبر  کایشد نشان داد دولت فدرال آمر

بودجه مطابق انتظار  یکسر زانیم نیا بودجه داشته است. یکسر
 یاعالم کرد بودجه مصرف کایآمر یدار خزانهگران بوده است. لیتحل

 افتهی شیدرصد افزا 1۸ زانیفدرال نسبت به اکتبر سال گذشته به م
 یدولت یدهایاست حال آن که رس دهیدالر رس اردیلیم 3۵3و به 

 است. دهیدالر رس اردیلیم 2۵3و به  افتهی شیهفت درصد افزا

 خبرگزاری 

 صدا و سيما 

22/08/97 



 

۵ 

 

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

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 

تنش در مناسبات پکن و 

 واشنگتن افزايش يافته 
----------- 

 برای را خود طرح دوشنبه روز است قرار موتورز جنرال

شرکت در منطقه اوشاوا در کانادا که  نیکارخانه ا یلیتعط

 نیاعالم کند. ا کنند،ینفر در آنجا کار م 3۰۰۰به  کینزد

در چارچوب  ییکایآمر یشرکت خودرو ساز نینخست میتصم

شرکت جنرال  تیری. مدردیگیآن صورت م یکل یبازساز

خصوص  نیتا در ا وددر دسترس نب کشنبهیموتورز شامگاه 

 ها کسب اطالع شود.از آن

جنرال موتورز، کارخانه جنرال  یاطالعات گاهینوشته پا به

تورونتو در استان  یلومتریک ۶۰موتورز اوشاوا در حدود 

احداث شده است. در حال  1۹۵3قرار دارد و در سال  ویاونتار

 یهانفر در بخش مونتاژ وانت 2۸۰۰کارخانه  نیحاضر در ا

 الکیکادو  مپاالیشورولت ا نیو همچن ،یام س یشورولت و ج

 .کنندیاس کار م یت کسیا

 خبرگزاری 

 صدا و سيما 

05/09/97 



 

۶ 

 

 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

 

 

72%

14%

14%

نمودار هفتگی سیاست خارجی آمریکا

(97/09/12تا   97/08/22در بازه زماني  )

اختالفات سیاسی

اختالفات اجتماعی

اختالفات اقتصادی

0 20 40 60 80 100

کومناسبات چالشی  واشنگتن و مس

نمناسبات چالشی واشنگتن و پک

مناسبات چالشی پیونگ یانگ

100

0

0

نمودار چالش های خارجی کابینه ترامپ

97/09/12تا    97/08/22

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

های چالش تداوم اختالفات سياسي در جامعه آمريکا به دليل سياست رصد اوضاع داخلي آمريکا ؛یعنی  اولدر بخش 

اساس  این ای در بازه زمانی یاد شده را به خود اختصاص داد. برهای اخیر بیشترین حجم تبلیغات رسانههمچون هفته برانگيز ترامپ

ها و در مقابل اظهارات انتقادی تعدادی از نمايندگان مجالس آمريکا اظهارات انتقادی ترامپ درباره عملکرد دموکراتها رسانه

و خروج  اصرار ترامپ بر واگرايي در خصوص کایامور خارجه آمر ریوز نیشیمعاون پ نکنيبل يتون، اظهارات  های ترامپدرباره رفتار

درباره هيالری کلينتون همچنین اظهارات انتقادی  های تبلیغاتی در این قسمت است.از جمله مهمترین نمونه های جمعی ،از پیمان

 زابتيالواکنش ،  منیجنگ  یبررس یخواه در نشست مجلس سنا برا یجمهور سناتور يل کيماسخنان  ،شخصیت استبدادگونه ترامپ

بر ها یافشاگر نیدموکرات سنا درباره تازه تر ندهینما کونز سيکرو ماساچوست در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن  التیا سناتور وارِن 

 های تبلیغاتی در این بخش است.نمونهدیگر ، از  ضد دونالد ترامپ

حوزه  تبلیغاتی مهم درتنها نمونه های ترامپ نارضايتي شهروندان آمريکايي از سياستها در خصوص نتيجه نظر سنجي

 یقتصادبخش اتبلیغاتی در  نمونهتنها دولت آمریکا در ماه گذشته میالدی به عنوان  کسری بودجه قابل توجهاست . اما  اجتماعي

، به دالیل مختلفی  سياست چالشي واشنگتن با روسيه ، چين و کره شماليشود به که مربوط می  دومبخش . بازتاب یافته است 

افزايش تنش ميان واشنگتن و و .. فاقد تبلیغات پر تعداد بود و تنها نمونه تبلیغاتی چالشی مربوط به  G20همچون برگزاری اجالس 

 .است پکن 

  چالش  هایاستيس ليبه دل کايدر جامعه آمر ياسياختالفات ستداوم ؛  کايآمر يرصد اوضاع داخل یعنی اولدر بخش

روبه البته  استشده  ادی یدربازه زمان ایرسانه غاتیتبلهای محور نیترعمدهیکی از  دتردییب ینهای پیشهمچون هفته ترامپ زيبرانگ

در  کايامور خارجه آمر ريوز نيشيمعاون پ ،نکنيبل ياظهارات تون .را نباید فراموش کرد رشد بودن حجم تبليغات يادشده

 تيدرباره شخص نتونيکل یالريه یاظهارات انتقاد ني، همچن يجمع هایمانيو خروج از پ ييخصوص اصرار ترامپ بر واگرا

موضعگيری ،  منيجنگ  يبررس یخواه در نشست مجلس سنا برا یسناتور جمهور يل کيما اظهارات استبدادگونه ترامپ،

دموکرات سنا درباره  ندهيکونز نما سيماساچوست دردانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن و کر التيسناتور ا  وارِن زابتيال

 نیشیپ معاون نکنيبل يتونبر این اساس  بخش است. نیدر ا یغاتیتبل هاینمونه دیگر، از ضد دونالد ترامپ  هایافشاگر نيترتازه

خواند و افزود:  آمد آن را انزوای بيش از پيش آمريکاپيبا انتقاد از سیاست های ترامپ در سطح جهان ،  کایامور خارجه آمر ریوز

 یريجمهور ترامپ و گروهش عامل آن بودند و مس سيبود که رئ ديشد يو سرزنش خيتوبما به مثابه  یبرا سيپار یدادهايرو»

 یبه معنا «کاينخست آمر»شعار  نکهيبر ا يبود مبن گريد يکنند. در واقع شاهد و گواه يم تيکه دارند ما و کشور را هدا

جمهور مکرون  سي. سخنان رئميکه منتشر شد شاهد بود یريرا هم در سخنان و هم در تصاو نيشده است. ا یمنزو یکايآمر

 ( 22/۰۸/۹7  مایصدا و س یخبرگزار) «.شد راديجمهور ترامپ ا سيرئ انهيگرا يمل استيدر تخطئه س ميبه طور مستق

ها در انتقاد از شخصیت ضمن اعتراض به برخورد ترامپ با رسانه کلينتونهيالری انتخاباتی ترامپ؛ رقیب اما وزیر خارجه اسبق آمریکا و 

است که  ستيرهبران مستبد و فاش یهادگاهيها ( نشان دهنده داقدام ترامپ ) حمالت مداوم عليه رسانه نيا»  افزود: وی

و اهانت و حضور دائم در  یتريتوي یهاامياند. ترامپ ثابت کرده است که در انتشار پبرده نيو اسناد را از ب قياعتماد به حقا

 (۰3/۰۹/۹7 مایصدا و س یخبرگزار)  «شود. ينم دهيها به چالش کشنهها ماهر است و اغلب هم توسط رسااخبار رسانه

ماساچوست  التیا سناتور وارِن زابتيالو همچنین  منیجنگ  یبررس یخواه در نشست مجلس سنا برا یجمهور سناتور يل کيما

ترامپ را شريک جنايات ضمن انتقاد از سیاست خارجی ترامپ در خصوص عربستان و یمن ،  در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن

.  کشتارها ميمشارکت داشته باش مني نيدر جنگ خون ديما نبا»  در این خصوص افزود: ي ل کيما معرفی کردند.مقامات سعودی 



 

۸ 

 

است، جنگ باعث کشته شدن ده ها هزار  ميوخ تينها يب منيهمچنان ادامه دارد. اوضاع در  کايموافقت آمر هيدر سا منيدر 

صدا و  یخبرگزار)« اوضاع را بدتر کرده است. منياز عربستان سعودی در جنگ  تيدر حما کايشده و دخالت آمر گناهيب

    ( ۰۸/۰۹/۹7مایس

ترامپ در رابطه های متعدد با تاکید بر دروغگویی ها ضد دونالد ترامپیافشاگر نیتردموکرات سنا درباره تازه ندهینما کونز سيکردر ادامه 

 شيچند روز پ نيبه هم زده، او نگفت که هم هيرا با روس یتجار یقرارداد يتازگ نيترامپ نگفت هم» اضافه کرد: مسکو  با

 ستين يرقانونيغ نيندارد. ا هيبا روس یقرارداد تجار چيگفت ه يقطع کرده بلکه با ضرس قاطع م نيرا با کرمل شيتماس ها

 يطياشاره دارد.. ترامپ  در شرا یجمهور استينامزد ر گاهيا( در جييدونالد ترامپ )دروغگو یها يژگياز و يکيبلکه تنها به 

 «.ندارد هيدر روس یگونه منافع تجار چيکرد ه يم ديتاک نانينامزد شده بود بارها و بارها با اطم یجمهور استير یکه برا

   ( ۰۹/۰۹/۹7 مایصدا و س یخبرگزار)

البته ناگفته نماند که است .  حوزه اجتماعي دهداختصاص میهای تبلیغاتی را به خود که نمونهسیاست داخلی آمریکا حوزه بعدی 

جدیدترین نظر سنجی نشاندهنده ها رسانهگزارش بر اساس  دهد .مقایسه با بازه زمانی پیشین کاهش نشان میدر ها میزان تبلیغات رسانه

درصد  60 دهديموسسه گالوپ نشان م ينظرسنج :. در این نظر سنجی آمدهافزايش نارضايتي مردم از عملکرد ترامپ است

خود  ينترنتيا گاهيدر پا يدر گزارش هينشر ني. اانديکشور ناراض نيجمهور ا سياز عملکرد دونالد ترامپ رئ هاييکايآمر

 کاستيرجمهور آم سياز رئ يتيآمار نارضا نيباالتر نيندارند که ا تيشش نفر از عملکرد ترامپ رضا ،ييکايآمر 10نوشت از هر 

به  يعملکرد ترامپ در هفته منته يهفتگ ينظرسنج جهنتيموسسه گالوپ به دست آمده است. یهايکه تاکنون در نظرسنج

 38ندارند، و  تياز عملکرد ترامپ رضا هاييکايدرصد آمر 60 دهديشد نشان م ( که دوشنبه منتشرکشنبهينوامبر ) 25

 (۰۶/۰۹/۹7 مایو س صدا یخبرگزار) .کننديم دييرا تا یگفتند عملکرد و زيدرصد ن

که  ييداده ها»  ها اعالم کردند:، بر این اساس رسانه کسری بودجه کاخ سفيدبه ها منحصر بود تبلیغات رسانه حوزه اقتصاددر 

 یدالر کسر ارديليم 100در ماه اکتبر  کايمنتشر شد نشان داد دولت فدرال آمر کايآمر یروز سه شنبه توسط وزارت خزانه دار

اعالم کرد بودجه  کايآمر یگران بوده است.خزانه دار ليبودجه مطابق انتظار تحل یکسر زانيم نيبودجه داشته است. ا

است حال آن که  دهيدالر رس ارديليم 353و به  افتهي شيدرصد افزا 18 زانيگذشته به م سالفدرال نسبت به اکتبر  يمصرف

 (22/۰۸/۹7  مایو س صدا یخبرگزار) « است. دهيدالر رس ارديليم 253و به  افتهي شيهفت درصد افزا يدولت یدهايرس

 اختصاص دارد ، با توجه به شدت اختالفات واشنگتن  یو کره شمال نی، چ هیبا روس کایآمر یچالش استیکه به س بخش دوماما در

 بود . پکن آن هم به بهانه اقتصادی با  کايآمر يچالش استيسمنحصر به  ایرسانه غاتيتمامِ تبل، پکنبا 


