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

و اساس خود  گردد. اين دشمني ممکن است دچار فراز و فرود شده باشد اما به گواهي تاريخ هرگز در اصلمي

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

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

يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني ای های اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهکه در سال

 های انسان دوستانه را در پي داشت.  ها و جمعيتای که اعتراض نهادرا درگير خود کرد، به گونه

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

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

 هاینيز 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

حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي برای حمله به ايران مي کرد. در حالاسال

در راستای  های يکجانبه از سوی آمريکا،کنند. خروج ترامپ ازبرجام و بازگشت همه تحريمفروگذار نمي

 شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.

با هدف مجاب کردن ايران به ای آمريکا نيز عليه ايران، و منطقههمراهي و همکاری متحدين اروپايي 

 گيرد.ای جديد و تغيير رفتار صورت ميمذاکره

های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را دربازه زماني هفتگي، ترين چالشبولتن حاضر تالش دارد مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.برنامهبندی و در اختيار پژوهشگران و رصد و در چارچوب موضوعي دسته
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رصد اوضاع داخلي آمريکا -  اولبخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

   اجتماعي  معضالت نمودار ـ

 

 ـ نمودار معضالت اقتصادی

 

نحوه تقابل ترامپ با ایران منتقدان زیادی دارد

بازگشت به برجام و همگرایی خواسته بسیاری از سیاستمداران آمریکایی است

افزایدتداوم رفتارهای تحریک آمیز ترامپ بر میزان تنش در خاورمیانه می

شناخت وتعامل ترامپ با موضع ایران نادرست است

های ترامپ جدی و گسترده استاختالفات اروپا با سیاست

مواضع کاخ سفید در خصوص ایران اغراق آمیز است

نحوه تعامل ترامپ با ایران منتقدان جدی و زیادی در آمریکا دارد

خروج خودسرانه ترامپ از برجام اقدام نادرستی بود

کندترامپ در قبال ایران آتش افروزی می

محبوبیت مردمی 

ترامپ دچار کاهش 

تچشمگیر شده اس

زندانیان در آمریکا در 

وضعیت نابسامانی 

میزان خودکشی در

پلیس آمریکا 

ی افزایش چشمگیر

یافته است

افته و بستگانش افزايش يانتقادات شديد مالي به ترامپ
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  
نحوه تقابل ترامپ با 
ايران منتقدان زيادی 

 دارد

 يپلوس ينانس

 ندگانیمجلس نما سیرئ
 کایآمر

 تیعکه وض میانجام ده یکاتیتحر ای میوارد جنگ شو رانیبا ا میندار یلیما مطلقا تما "
ما  .."در آن رخ دهد. یبوجود آورند که امکان دارد اشتباهات ییرا با واکنش ها ییها

 یمت هاس ایساالر بودند  ایدر ایژنرال  ر،یکه سف میتداش یادیز یمل تیکارشناسان امن
   "کردند.یم تیحما رانیبا ا یاداشتند و از توافق هسته یگرید

 ينترنتيا گاهيپا
 ليه
27/03/98 

2.  

بازگشت به برجام و 
همگرايي خواسته 

بسياری از 
سياستمداران 
 آمريکايي است

 سندرز يبرن
ورمونت در  التیسناتور ا 

 یریواکنش به موضع گ
 رتیتهران در توئ اخیر یِبرجام

 هیمقامات بلندپا دگاهیمخالف با د یدر اقدام رانیا یاترامپ با خروج از توافق هسته
اک خطرن ریکرده و ما را در مس یمتحدانش منزو نیکترینزد انیرا در م کایآمر ،یتیامن
تا  مینک یو با متحدان خود همکار میوندیتوافق بپ نیبه ا دیقرار داده است. ما با یگرید
 شود. ییاجرا یتوافق به طور مؤثر نیا

 خبرگزاری مهر 
19/03/98 

3.  

تداوم رفتارهای 
تحريک آميز ترامپ بر 

ميزان تنش در 
 افزايدخاورميانه مي

 ریوز نتونيکل یالريه
در دولت  کایخارجه آمر

در واکنش به «  باراک اوباما»
 اخیر یِ برجام یریموضع گ

 تهران

ب و بم مابریرا تصور کرد. ارسال ناو هواپ یخطرناک تر از اوضاع کنون یتوان وضعینم
 کیاعمال تحر یکند. من نگران برخ یم شتریتنها وخامت اوضاع را ب B-۵۲ یافکن ها

 به موافقت نامه ها ندارد. یکه اعتقاد میدولت دار کیهستم. اکنون ما  یدولت کنون زیآم
ود و ب میما هم نخواه د،ینباش بندیها هم گفته اند اگر شما به موافقت نامه ها پا یرانیا

 کرد. میخواه ومیاوران یساز یشروع به غن

 خبرگزاری مهر 
19/03/98 

4.  
شناخت وتعامل 

ترامپ با موضع ايران 
 نادرست است

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

مپئو پ کیبه ما ینامه مشترک رانیدرباره ا کایمرآ ندگانیدر مجلس نما تهیکم ۳ یرؤسا
در  تهیکم ۳ یرؤسا رهینامه بنا بر گزارش شبکه الجز نیا درنوشتند. کایخارجه امر ریوز

درباره  یاطالعات یهاکردن داده یاسینسبت به سوءاستفاده و س کایامر ندگانیمجلس نما
در مجلس  تهیکم ۳ ینامه مشترک رؤسا نیا درکردند. یکشورها ابراز نگران ریو سا رانیا

منع  انمیکشورها به پ یبندیپا رامونیپ کایاز گزارش وزارت خارجه امر کایامر ندگانینما
 اکینامه مشترک آمده است وزارت خارجه امر نیا درانتقاد کردند. یاهسته یجنگ افزارها
 .کندیم یاسیرا س رانیه ادربار یاطالعات یهااغلب داده

 خبرگزاری مهر 
27/03/98 

5.  
اختالفات اروپا با 

های ترامپ سياست
 جدی و گسترده است

 میعضو ت «فوين چاردير»
 اکیآمر یامذاکره کننده هسته

در واکنش به جدا شدن ناو 
اسپانیایی از ائتالف آمریکا در 

 خلیج فارس

 یپلماسیو د کیاستراتژ ،یاسیاما از لحاظ س دانمیناو را نم نیارزش ا یاتیاز لحاظ عمل
 شدن شکاف بوده و داللت بر ترقیاز عم یاو نشانه کایآمر یشکست بزرگ برا کی نیا

از خروج موقت ناو خود از  ایگذشته اسپان روز.دهندیرخ م ندهیدارد که در آ ییهابحران
ن بر سر اروپا با واشنگت هیفارس به علت اختالف نظر اتحاد جیدر خل کایآمر ییایائتالف در

 خبر داده بود. رانیا

 مهر  یخبرگزار
25/03/98 

6.  
مواضع کاخ سفيد در 
خصوص ايران اغراق 

 آميز است

  «روبن گلگو»
 التیدموکرات ا ندهینما

 زونایآر

متحده و  االتیا هیعل رانیا دیکرده تا تهد یاطالعات محرمانه را دستکار دیکاخ سف
 داستان نیا یدیدو مهره کل یو  کند. ییاز حد بزرگنما شیمتحدانش در منطقه را ب

 اهخویسناتور جمهور« تام کاتن»ترامپ و  یمل تیمشاور امن« جان بولتون» یساختگ
 شیا پر رانیا هیعل ینظام کردیبسته طرح رو یآرکانزاس هستند که در پشت درها التیا
 رانیدر مورد ا ییخواست اطالعات ادعا دیاز قانونگذاران و مقامات کاخ سف گلگو.برند. یم

 را با نگاه منتقدانه بنگرند.

 مهر  یخبرگزار
29/03/98 

7.  
نحوه تعامل ترامپ با 
ايران منتقدان جدی و 
 زيادی در آمريکا دارد

يس یخبرنگار شبکه خبر
 تریدر توئ وزين اسيب

  هیدر نشر یدر نشست کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ ،یپلوس ینانس
 «یاشتباه محاسبات»و خطر  کایو آمر رانیا انیموجود م از تنش «توریماننسیسانیستیرک

که  ییها یکشت نکهیها خواست درباره ااز رسانه نیهمچن یوکرد.  یبه شدت ابراز نگران
 کنند. یرساننبودند، اطالع ییکایقرار گرفتند آمر رانیهدف حمله ا

 خبرگزاری 
 صدا و سيما

29/03/98 

8.  
خودسرانه خروج 

ترامپ از برجام اقدام 
 نادرستي بود

نماینده تولسي گابارد 
هاوایی در کنگره آمریکا و 

در   نامزد ریاست جمهوری
 توییتی خطاب به ترامپ

. دیحاال عوض کن نیخود را هم هیاست. رو نانهیناپخته و کوته ب رانیراهبرد شما درباره ا
 دیشود. غرور خود را کنار بگذار رید یلیقبل از آنکه خ دیبرگرد رانیا یبه توافق هسته ا
 ".دی. کار درست را انجام دهدینفع کشورمان قرار ده ریرا در مس یاسیو محاسبات س

 خبرگزاری 
 صدا و سيما

 
31/03/98 

9.  
ترامپ در قبال ايران 

 کندآتش افروزی مي

 «سندرز يبرن »
در مصاحبه با شبکه 

 وزیاس ن یب یس یونیزیتلو

 ی. اقدام دونالد ترامپ مبنکندیو بعد آن را خاموش م کندیم ی)ترامپ( ابتدا آتش افروز
 یچون خود ترامپ فرد کند،ینم جادیا یو یبرا یاعتبار رانیاز جنگ ضد ا یریبر جلوگ

ه است ک یسوق داده است. ترامپ مانند فرد رانیرا به آستانه جنگ با ا کایاست که آمر
را خاموش کند.  یآتش سوز کندیبعد تالش م زند،یذ را آتش ممملو از کاغ یاجعبه

 بحران کمک و بعد حمله را متوقف کرده است. جادیبه ا یو

 خبرگزاری 
 صدا و سيما

02/04/98 
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 ي  جتماعـ معضالت ا

 

 ـ معضالت اقتصادی  

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

محبوبيت مردمي 

ترامپ دچار کاهش 

چشمگير شده 

 است

--------- 

 نیاز ا یکی یترامپ از سو ضاحیاست یبرا ییکایشهروندان آمر یامضا ونیلیم ۱۰با  یطومار

ترامپ  احضیشده درخواست است گفتهداده شد. لیکشور تحو نیکشور به کنگره ا نیا ندگانینما

ه داده شد لیبه کنگره تحو ندگانیدر مجلس نما گانیشیم ندهینما ب،یطل دهیرش یاز سو

 کایکه آمر یطیترامپ اعالم کرد: در شرا ضاحیدرخواست است لیهنگام تحو بیطل دهیرشاست.

روشن  یاجمهور لحظه سیرئ ضاحیاست یامضا برا ونیلیده م لیتحو برد،یبه سر م یکیدر تار

د، دموکرات کنگره مطرح شده بو ندگانینما یبرخ یاز سو زین نیاز ا شیترامپ پ ضاحیاستاست.

 ند.کسب ک کایآمر ندگانیا کنون نتوانسته حد نصاب الزم را در مجلس نمادرخواست ت نیاما ا

 خبرگزاری مهر 

20/03/98 

2 

زندانيان در آمريکا 

در وضعيت 

 نابساماني 

-------- 

 تریر تب ی.با مروررندیرا بگ انیزندان یخودکش ینتوانسته اند جلو کایآمر یهااز زندان یاریبس

د وجو وتای یهادر زندان انیزندان یبه نام خودکش یبحران میشویمتوجه م کایها در سراسر آمرخبر

ل مهم از عوام یکی ،یاست. خودکش افتهی شیبه شدت افزا وتایدر  انیزندان یخودکش زانیدارد. م

که  یسال نیآخر ۲۰۱۴ یکه آمار رسم یااست به گونه کایآمر یهادر زندان ریمرگ و م نهیرید

هزار  ۱۰۰از هر  دهدیرا منتشر کرد، نشان م انیزندان یمربوط به خودکش یهاداده کایدولت آمر

زده  یکه دست به خودکش ییهایسوم از زندان کیحدود  در اند..کرده ینفر خودکش ۵۰ یزندان

ارائه  یها براکارکنان زندان یخوددار یجان خود را از دست داده اند در پ یخودکش یدر پ ایاند 

 بوده است. انیزندان یروان یماریب تیریمد یبرا یزیتجو یهادارو

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

28/03/98 

3 

ميزان خودکشي 

در پليس آمريکا 

افزايش 

چشمگيری يافته 

 است

---------- 

 یاروزه یط کایآمر سیپل یروهاین انیدر م یشمار خودکش شیبه افزا مزیتا ورکیویروزنامه ن

فسر ا کیبی رویه این حوادث نگران هستند. شیباره نوشت مقامات از افزا نیپرداخت و در ا ریاخ

ل که مح «لندیآ تنیاست» یکالنتر کیسال داشت، بعد از ظهر جمعه نزد 29که  ورکیوین سیپل

روز  10 یط کایآمر سیافسران پل یمورد خودکش نیسوم نیکرد. ا یبود، خودکش یخدمت و

 گذشته است.

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

26/03/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

انتقادات شديد 

 مالي به ترامپ 

و بستگانش 

 افزايش يافته 

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

آنها  اتقیبر سر تحق ندگانیمجلس نما یبا دموکراتها کایجمهور آمر سیرئ یریاختالف و درگ

 یم دهیکش کایآمر یاز کنگره به دادگاهها جیدرباره ترامپ، خانواده و کسب و کارش به تدر

 یاسیو آزار س تیاذ ای ییاو اقدامات دموکراتها را خودنما خواهیو طرفداران جمهور ترامپ شود.

 قاتیانجام تحق ندیگو یدارند م اریرا در اخت ندگانیدانند. دموکراتها که کنترل مجلس نما یم

 ،ستیحاکم قائل ن یقانون و هنجارها یبرا یکه احترام یجمهور سیپاسخگو بودن رئ یبرا

 20فدرال در  یقاض کیشود  یدموکراتها محسوب م یبرا یروزیکه پ یمورد درالزم است.

ره ارائه کنگ قاتیتحق یترامپ را برا یسابقه مال دیترامپ با یمه اعالم کرد شرکت حسابرس

هم حکم  گرید یقاض کیاست.  یرقانونیدرخواست غ نیا ندیگو یترامپ م یکند. وکال

ادر بانک ص چهیآنها در تعامل بوده است مانند دو اکه ترامپ ب ییدر خصوص بانکها یمشابه

 کرده است.

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

28/03/98 
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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

 
 
 
 

اندها تعهدات تجاری خود را زیرپا گذاشتهچینی 

مناسبات واشنگتن پکن در حال تیرگی است 

.مسکو تیره تر از قبل است–مناسبات واشنگتن 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
های تعهدات چيني 

تجاری خود را زيرپا 
 اندگذاشته

  دونالد ترامپ
 کایآمر یجمهور سیرئ

 یدر سخنان

د. کردن یعهدشکن ها()چینیاست که آنها نیا لشیدل د؟یکه وضع کردم هست ییهاشاهد تعرفه

خواهد  نجایپنجشنبه به ا نیچ ری. معاون نخست وزندیآ یم نجایبه ا نیهم یکردند و برا یعهدشکن

ت. را خواهند پرداخ شیبها جهیکار را انجام دهند. در نت نیتوانند ایکردند. نم یآمد، اما آنها عهدشکن

 زین نیچ دالر وجود ندارد. اردیلیم ۱۰۰از  شیساالنه ب افتیدر یبرا یمشکل میبه توافق نرس گرا

ات اقدام»واشنگتن مجبور خواهد بود  یاز سو یمیتصم نیاعالم کرده است که در صورت اتخاذ چن

 را انجام دهد.« متقابل الزم

 خبرگزاری مهر
19/03/98 

2  
مناسبات واشنگتن 
پکن در حال تيرگي 

 است 
-------- 

افزوده است که از  ییرا به فهرست نهادها ینیچ یشرکت فناور ۶اعالم کرد  کایآمر یوزارت بازرگان

ه باره آمد نیدرا کایآمر یوزارت بازرگان هیانیاند. در بمنع شده ییکایحساس آمر یهایصدور فناور

شرکت مستقر در امارات را به فهرست  ۵و  یشرکت پاکستان کی ،ینیچ یشرکت فن آور ۶است که 

« دونالد ترامپ» اند.منع شده ییکایحساس آمر یهایکه از صدور فناور کندیاضافه م یشرکت هائ

منتشر شده آورده بود: به صراحت به  تریکه در توئ یامیدر پ شیپ یساعات کایجمهور آمر سیرئ

 دیخواهد د بیبه شدت آس نیکه چ میگو یم نیخواه در چ ادیو دوستان ز ءیجمهور ش سیرئ

. شوندیم گرید یهاو حضور در کشور نیها مجبور به ترک چشرکت رایاگر با ما به توافق نرسد ز

مام شده ت با  یتوافق تقر نیداشت، ا دیخواه یگران خواهد شد. شما توافق بزرگ اریبس نیدر چ دیخر

 د؟یکنینم تیاز آن حما ایاست، آ

 خبرگزاری مهر
23/03/98 

3  
 –مناسبات واشنگتن 

مسکو تيره تر از قبل 
 است.

 والديمير يرماکوف

مدیر اداره کنترل 
تسلیحات و عدم اشاعه 
  وزارت خارجه روسیه

سازمان  یآماده ساز تهیکه قصد داشتند در نشست کم یروس یهاپلماتیاز د یواشنگتن به تعداد

( شرکت NPT) یاهسته یهامعاهده منع گسترش سالح یاعضا ۲۰۲۰ یکنفرانس بازنگر یملل برا

ق به موف یمقام روس نیچند کایآمر یرقانونیاقدامات غ جهیصادر نکرده است. در نت دیکنند، رواد

به  اکیاز آمر دینشست با نیتکرار شود، ا یعمل نیچن کهیاند. در صورتنشست نشده نیشرکت در ا

داده  یروس ئتیه یبه اعضا یسال جار انیتا پا ییکایآمر دیمنتقل شود. اگر رواد یگریکشور د

 تختیپا ایو  نیو ایرا در ژنو،  ۲۰۲۰ یالملل نیکنفرانس ب دیسازمان ملل با رخانهینشود، دب

 یبه سازمان ملل را به طور جد یو تعهدات فن یکند که حداقل بتواند سازمانده رگزارب یهرکشور

 کند. تیرعا

 خبرگزاری مهر
21/03/98 
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 جمع بندی  

از حجم کل  درصد 69، با اختصاص  اختالفات سياسي» ؛  که مربوط است به رصد اوضاع داخلي آمريکا اولدر بخش 

ای مابقی تبلیغات رسانه درصد 23ی عاجتمگرفت . بر این اساس حوزه اای جای ای به خود در رتبه اول تبلیغات رسانهتبلیغات رسانه

 د.حجم تبلیغات را به خود اختصاص دا درصد 8تنها ی قتصادا حوزه مرتبط بهنمونه تبلیغاتی دامه در ا و را به خود اختصاص داد

ین ) یعنی روسیه، چ بين الملل جامعهاعضای که مربوط است به مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از  دوماما بخش     

یم. بنابراین تمامی حجم و در ادامه مسکو بودای بر روی مناسبات چالشی واشنگتن با پکن و و کره شمالی(، شاهد تمرکز رسانه

)بر  پیونگ یانگها در خصوص مناسبات چالشی واشنگتن با های تبلیغاتی به این دو حوزه اختصاص داشت. در نتیجه رسانهنمونه

 ند.دای را بازتاب نداخالف بازه زمانی گذشته( هیچ نمونه

 

به   ترامپ زيچالش برانگ هایاستيس لیبه دل کایدر جامعه آمرسیاسی  اختالف؛   کايآمر يرصد اوضاع داخل یعنی اولبخش اما در 

 سندرز يبرن،  کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ يپلوس ينانس .است ای را به خود اختصاص داده حجم تبلیغات رسانهتنهایی نیمی از 

 یاهمذاکره کننده هست میعضو ت «فوين چاردير»،  « باراک اوباما»در دولت  کایخارجه آمر ریوز نتونيکل یالريه، ورمونت  التیسناتور ا

افرادی ، جمهوری استیو نامزد ر کایدر کنگره آمر ییهاوا ندهینما گابارد يتولسو  زونایآر التیدموکرات ا ندهینما «گلگو روبن»،  کایآمر

ی از بی شک یکو خروج ترامپ از برجام  اختالف بر سر چگونگي برخورد با ايرانباال گرفتن بودند که در این حوزه اظهار نظر کردند. 

ترامپ با  تقابلنحوه ضمن انتقاد از  کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ يپلوس ينانسبر این اساس  .بودموضوعات مورد توجه در این بخش 

نش را با واک ييها تيکه وضع ميانجام ده يکاتيتحر اي ميوارد جنگ شو رانيبا ا ميندار يليما مطلقا تما»تصریح کرد:  رانیا

 ايژنرال  ر،يکه سف ميداشت یاديز يمل تي.. ما کارشناسان امن. در آن رخ دهد. يبوجود آورند که امکان دارد اشتباهات ييها

 (27/03/98 لیه ینترنتیا گاهیپا)« .دندکريم تيحما رانيبا ا ایداشتند و از توافق هسته یگريد یها سمت ايساالر بودند  ايدر

جمهوری اسالمی ایران در تعدیل برخشی از تعهدات برجامی  ریاخ یِ برجام یریورمونت در واکنش به موضع گ التیسناتور ا  سندرز يبرن

ترامپ با خروج از توافق » و گفت:  ستدان ییکایآمر استمدارانیاز س یاریخواسته بسرا   جهانی  ییبه برجام و همگرا بازگشت خود ؛

رده و ک یمتحدانش منزو نيکترينزد انيرا در م کايآمر ،يتيامن هيمقامات بلندپا دگاهيمخالف با د يدر اقدام رانيا یاهسته

وافق به ت نيتا ا ميکن یو با متحدان خود همکار ميونديتوافق بپ نيد به ايقرار داده است. ما با یگريخطرناک د ريما را در مس

 (19/03/98مهر  یخبرگزار) «شود. يياجرا یطور مؤثر

 

 کيتحر یرفتارها تداوم؛  رانای ریاخ یِبرجام یریدر واکنش به موضع گ« باراک اوباما»در دولت  کایخارجه آمر ریوز نتونيکل یالريه

. را تصور کرد يخطرناک تر از اوضاع کنون يوضع توانينم» :دانسته و افزود انهيدر خاورمها تنشرا عامل تشديد ترامپ  زيآم

دولت  زيآم کياعمال تحر يکند. من نگران برخيم شتريتنها وخامت اوضاع را ب B-۵۲ یو بمب افکن ها مابريارسال ناو هواپ

ها هم گفته اند اگر شما به موافقت نامه  يرانيبه موافقت نامه ها ندارد. ا یکه اعتقاد ميدولت دار کيهستم. اکنون ما  يکنون

 يتولسدر ادامه  ( 19/03/98مهر  یخبرگزار) «کرد. ميخواه ومياوران یساز يبود و شروع به غن ميما هم نخواه د،ينباش بنديها پا

 رانيراهبرد شما درباره ا» نوشت:  خطاب به ترامپتندی  یتییدر تو یجمهور استیو نامزد ر کایدر کنگره آمر ییهاوا ندهینما گابارد

شود.  ريد يليقبل از آنکه خ ديبرگرد رانيا ی. به توافق هسته اديحاال عوض کن نيخود را هم هياست. رو نانهيناپخته و کوته ب

 خبرگزاری )« .دي. کار درست را انجام دهدينفع کشورمان قرار ده ريرا در مس ياسيس محاسباتو  ديغرور خود را کنار بگذار



 

8 

 

 ( 31/03/98 و سیما صدا

 تيمحبوب ريکاهش چشمگای به آن اختصاص دارد. درصد کل حجم تبلیغات رسانه 23اما در ادامه که به حوزه اجتماعی اختصاص دارد ، 

رد موضوعات مو کايآمر سيدر پل يخودکش زانيم ريچشمگ شيافزاو  کايدر آمر انيزندان تيوضع ينابسامان، ترامپ  يمردم

 ها در این حوزه بود. بررسی رسانه

شهروندان  یامضا ونيليم ۱۰با  یطومار. شده است ریترامپ دچار کاهش چشمگ یمردم تیمحبوب ها اعالم کردند:بر این اساس رسانه

ه شده داده شد.گفت ليکشور تحو نيکشور به کنگره ا نيا ندگانينما نياز ا يکي یترامپ از سو ضاحياست یبرا ييکايآمر

 داده شده ليبه کنگره تحو ندگانينما مجلسدر  گانيشيم ندهينما ب،يطل دهيرش یترامپ از سو ضاحيدرخواست است

 برد،يبه سر م يکيدر تار کايکه آمر يطيدر شرا» ترامپ اعالم کرد:  ضاحيدرخواست است ليهنگام تحو بيطل دهياست.رش

 يرخب یاز سو زين نياز ا شيترامپ پ ضاحيروشن است.است یاجمهور لحظه سيرئ ضاحياست یامضا برا ونيليده م ليتحو

 کايآمر ندگانيدرخواست تا کنون نتوانسته حد نصاب الزم را در مجلس نما نيکنگره مطرح شده بود، اما ا دموکرات ندگانينما

 (20/03/98مهر  یخبرگزار )« کسب کند.

را  انينزندا يخودکش ینتوانسته اند جلو کايآمر یهااز زندان یاريبسقرار دارند و  ينابسامان تيدر وضع کايدر آمر انيزندان

وجود  وتاي یهادر زندان انيزندان يبه نام خودکش يبحران ميشويمتوجه م کايها در سراسر آمرخبر تريبر ت ی.با مروررنديبگ

 در ريمرگ و م نهيرياز عوامل مهم د يکي ،ياست. خودکش افتهي شيبه شدت افزا وتايدر  انيزندان يخودکش زانيدارد. م

 انيزندان يمربوط به خودکش یهاداده کايکه دولت آمر يسال نيآخر ۲۰۱۴ يکه آمار رسم یااست به گونه کايآمر یهازندان

که دست به  ييهايسوم از زندان کي حدود در .اندکرده ينفر خودکش ۵۰ يهزار زندان ۱۰۰از هر  دهديرا منتشر کرد، نشان م

 یهاارائه دارو یها براکارکنان زندان یخوددار يجان خود را از دست داده اند در پ يخودکش يدر پ ايزده اند  يخودکش

  (28/03/98 و سیما صداخبرگزاری ) بوده است. انيزندان يروان یماريب تيريمد یبرا یزيتجو

ه ب مزيتا ورکيويروزنامه نبر اين اساس خبر دادند.  کايآمر سيدر پل يخودکش زانيم ريچشمگها از افزایش و در ادامه رسانه

ي ب شيباره نوشت مقامات از افزا نيپرداخت و در ا رياخ یروزها يط کايآمر سيپل یروهاين انيدر م يشمار خودکش شيافزا

 تنياست» یکالنتر کيبعد از ظهر جمعه نزد اشت،سال د 29که  ورکيوين سيافسر پل کيرويه اين حوادث نگران هستند.

 .روز گذشته است 10 يط کايآمر سيافسران پل يمورد خودکش نيسوم نيکرد. ا يبود، خودکش یکه محل خدمت و «لنديآ

 (6/03/98 وسیماصدا خبرگزاری)

 

ها رسانه . بر این اساسها اشاره کرددر رسانه بستگانش و ترامپاز يمال ديانتقادات شد شيافزابه  باید معضل اقتصادیخصوص اما در 

، آنها درباره ترامپ قاتيبر سر تحق ندگانيمجلس نما یبا دموکراتها کايجمهور آمر سيرئ یرياختالف و درگ» اعالم کردند: 

 او اقدامات خواهيشود. ترامپ و طرفداران جمهور يم دهيکش کايآمر یاز کنگره به دادگاهها جيخانواده و کسب و کارش به تدر

 نديوگ يدارند م اريرا در اخت ندگانيدانند. دموکراتها که کنترل مجلس نما يم ياسيو آزار س تياذ اي ييخودنما ادموکراتها ر

الزم است.در  ست،يحاکم قائل ن یقانون و هنجارها یبرا يکه احترام یجمهور سيپاسخگو بودن رئ یبرا قاتيانجام تحق

 ديترامپ با يمه اعالم کرد شرکت حسابرس 20فدرال در  ياضق کيشود  يدموکراتها محسوب م یبرا یروزيکه پ یمورد

 ياضق کياست.  يرقانونيدرخواست غ نيا نديگو يترامپ م یکنگره ارائه کند. وکال قاتيتحق یترامپ را برا يسابقه مال

 «بانک صادر کرده است. چهيکه ترامپ با آنها در تعامل بوده است مانند دو ييدر خصوص بانکها يهم حکم مشابه گريد

 (28/03/98 و سیما صداخبرگزاری )
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به  ای اختصاص داشتکل حجم تبلیغات رسانه اختصاص دارد ، چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با روسيه در پایان که به 

مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین ، از افزایش  راخبابا انتشار ها بر این اساس رسانه .مسکو پکن و مناسبات چالشي واشنگتن با 

ها در تجارت با آمریکا خبر از قول ترامپ از بدعهدی چینی ها در این زمینهتنش در مناسبات یاد شده در روزهای اخیر خبر دادند. رسانه

کردند.  ي( عهدشکنهاينياست که آنها)چ نيا لشيدل د؟يکه وضع کردم هست هاييشاهد تعرفه» اعالم کردند:  داده و 

 يخواهد آمد، اما آنها عهدشکن نجايپنجشنبه به ا نيچ ري. معاون نخست وزنديآ يم نجايبه ا نيهم یکردند و برا يعهدشکن

 افتيدر یبرا يمشکل ميرا خواهند پرداخت. اگر به توافق نرس شيبها جهي. در نتهندکار را انجام د نيا تواننديکردند. نم

 واشنگتن یاز سو يميتصم نياعالم کرده است که در صورت اتخاذ چن زين نيدالر وجود ندارد. چ ارديليم ۱۰۰از  شيساالنه ب

واشنگتن  مناسبات ها در ادامه از تیرگی رسانه (19/03/98 مهر یخبرگزار« )را انجام دهد.« امات متقابل الزماقد»مجبور خواهد بود 

افزوده است که از  ييرا به فهرست نهادها ينيچ یشرکت فناور ۶اعالم کرد  کايآمر يوزارت بازرگان» خبر داده و افزودند: پکن 

شرکت فن  ۶باره آمده است که  نيدرا کايآمر يوزارت بازرگان هيانياند. در بمنع شده ييکايحساس آمر یهایصدور فناور

یکه از صدور فناور کندياضافه م يهائستقر در امارات را به فهرست شرکتشرکت م ۵و  يک شرکت پاکستاني ،ينيچ یآور

ر شده منتش تريکه در توئ ياميدر پ شيپ يساعات کايجمهور آمر سيرئ« دونالد ترامپ»اند. منع شده ييکايحساس آمر یها

اگر  ديخواهد د بيبه شدت آس نيکه چ ميگو يم نيدر چ هخوا اديو دوستان ز ءيجمهور ش سيآورده بود: به صراحت به رئ

گران  اريبس نيدر چ دي. خرشونديم گريد یو حضور در کشورها نيها مجبور به ترک چشرکت رايبا ما به توافق نرسد ز

 یزارخبرگ) «د؟يکنينم تياز آن حما ايتمام شده است، آ با  يتوافق تقر نيداشت، ا ديخواه يخواهد شد. شما توافق بزرگ

 را بازتاب دادند هیو عدم اشاعه وزارت خارجه روس حاتیاداره کنترل تسل ریمد رماکوفي ريميوالدها واکنش پایان رسانهدر  ( 23/03/98مهر

 یل براسازمان مل یآماده ساز تهيکه قصد داشتند در نشست کم يروس یهاپلماتياز د یواشنگتن به تعداد»  :که تصریح کرد

صادر نکرده است. در  دي( شرکت کنند، روادNPT) یاهسته یهامعاهده منع گسترش سالح یاعضا ۲۰۲۰ یکنفرانس بازنگر

 يملع نيچن کهياند. در صورتنشست نشده نيموفق به شرکت در ا يمقام روس نيچند کايآمر يرقانونياقدامات غ جهينت

 ئتيه یابه اعض یسال جار انيتا پا ييکايآمر ديمنتقل شود. اگر رواد یگريبه کشور د کاياز آمر دينشست با نيتکرار شود، ا

برگزار کند  یهرکشور تختيپا ايو  نيو ايرا در ژنو،  ۲۰۲۰ يالملل نيکنفرانس ب ديملل با ازمانس رخانهيداده نشود، دب يروس

 (21/03/98مهر یخبرگزار) «کند. تيرعا یبه سازمان ملل را به طور جد يو تعهدات فن يکه حداقل بتواند سازمانده

  


