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 بسمه تعالي
  چکيده 

-گسترش دامنه اختالفات ترامپ با دموکرات » ،«طرفه ترامپ از برجام و سياست آمريکا در قبال ايرانانتقادها به خروج يک» 

های بيگانه در های خبری رسانهترين بهانهمهم« ای ايران مخفي هسته ها به ادعای ترامپ در خصوص برنامهواکنش»و  «ها

 بازه زماني هفدهم تيرماه گذشته تا چهارم مردادماه جاری است.  دربخش رصد اوضاع داخلي آمريکا 

جای ای رتبه اول تبليغات رسانهدر  ،ایاز حجم کل تبلیغات رسانه درصد 60 فراواني ، با «اختالفات سياسي » ، حوزهدر این بخش

اما دربازه زمانی حاضر  ،ای را به خود اختصاص دادمابقی تبلیغات رسانه درصد 40 با فراواني« حوزه اجتماعي» گرفت. بر این اساس

 سهمي را به خود اختصاص نداد. « حوزه اقتصادی»ای در تبلیغات رسانه
 

که به مناسبات چالشي واشنگتن با تعدادی از اعضای جامعه بين الملل ) يعني  در بخش رصد سياست خارجي آمريکا    

ای بر روی مناسبات چالشي واشنگتن با مسکو و پکن تنها شاهد تمرکز رسانه اختصاص داردروسيه، چين و کره شمالي( 

ها در خصوص مناسبات های تبليغاتي به اين دو حوزه اختصاص داشت. در نتيجه رسانهبوديم. بنابراين تمامي حجم نمونه

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

 

 : قابل توجه استبر این اساس چند نکته 

 1های مختلف در حال تيرگي روزافزون است.ها به بهانهدر حال حاضر و به طور کلي مناسبات ترامپ با دموکرات ـ 1

 هاست که علت عمده آن رابيش از ساير حوزه داخلي آمريکا، هموارهای در حوزه سياسي های تبليغات رسانهميزان نمونه ـ 2

چرا که موضوعات منتشر شده نشان دهنده اختالف جدی ميان  دانست،توان به تفکر سياسي و رفتاری ترامپ مرتبط مي

ها پيش يکي از موضوعات اختالفي در جامعه سياسي از مدتکه . به طوری های شخص ترامپ استها با سياستدموکرات

 ايران تسری يافته است.های وی در قبال سياست نيز به انتقاد ازطرفه ترامپ از برجام بود که هم اکنون آمريکا خروج  يک

ترامپ است که مدعي شده:  جديديکي ديگر از اختالفات سياسي عمده در جامعه سياسي آمريکا در روزهای اخير؛ ادعای  ـ 3

 2به شدت مورد توجه و مخالفت افراد مختلف قرار گرفته است. مخفيانه در حال غني سازی بوده است. اين ادعا ايران به طور

سياست مهاجرتي ترامپ، انتقاد به شخصيت فاشيستي ترامپ، موافقت احزاب مختلف برای کاستن از حدود انتقادات به ـ 4

 بودند. اين حوزهترين موضوعات مهم 3اختيارات قانوني ترامپ و موافقت مجلس نمايندگان با بازجويي اطرافيان ترامپ

 ها در حوزه سياست خارجي آمريکا بود.مورد توجه رسانه ادامه تنش در مناسبات واشنگتن با مسکو و پکن تنها موضوعـ 5

                                                           
ها و رساختینه درباره ز ،مهاجرت نهینه در زم ،دارو  یگذارمتینه در حوزه ق ،دهندیانجام نم یکار چیدموکرات ها ه»:تریدر توئ کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئـ  1

 یو آزار رقبا بیتعق نیکا از ایاست! مردم آمر «دنیسرک کش» ،خواهند انجام دهند یکه آنها م یاما تنها کار ،وجود دارد ادیز یهافرصت نقدری! اگرید زیچ چینه ه
 (26/04/98 مایصداوس یخبرگزار) !«رندیبگ جهیاالن نت نیهستند که هم نیاند و خواستار اخسته شده ،ابدی ینم انیکه هرگز پا یاسیس
داشته  "یسازیغن" انهیمخف شیها پاز مدت رانیا نکهیبر ا یترامپ مبن یدر واکنش به ادعا ترییدر تو  کایآمر ندگانیمجلس نما یاطالعات تهیکم سیآدام شف رئـ  2

و نظارت گسترده قرار دارد و  های(، در معرض بازرسیبر اساس توافق )هسته ا رانی. اشوندیمربوط م یاهسته یهابه برنامه یدارند به خصوص وقت تیاهم هاتیواقع
 چیون هتوافق را بد نی... شما ا"فراتر نرفتند. یساز یغن زانیآن در خصوص م یهاتیبودند و از محدود بندیتوافق پا نیها به اکرد که آن یابیارز نیچن یجامعه اطالعات

 نهایمخف رانیترامپ ادعا کرده بود، ا یدر واکنش به ادعا تریدر توئ کایدفاع اسبق آمر ریوز  «یپر امیلیو»(  21/04/98 مایصداوس یخبرگزار) ". دیترک کرد یابرنامه
 (23/04/98مایصداوس  یخبرگزار) «.اش دروغ استهمه نهایبوده : ا یساز یسرگرم غن

احضار ده ها شاهد شامل جارد کوشنر داماد دونالد  یکند روز پنج شنبه به طرحی برایم تیکه حزب دموکرات، آن را هدا کایآمر ندگانیمجلس نما یقضائ تهیکمـ  3
 تهیمک سیبه جرولد نادلر رئ ه،مثبت اعضای این کمیت یداد.را یعدالت توسط ترامپ را یمربوط به فساد و ممانعت از اجرا قاتیدر تحق کایجمهور آمر سیترامپ رئ

 دیبق کاخ سفدفتر اس سیرئ یو جان کل کایجف سشنز دادستان کل سابق آمر ریترامپ نظ نیشیپ ای یدهد تا مشاوران فعل یرا م اریاخت نیقضائی مجلس نمایندگان ا
خواهد یجمهور م سیکه از رئ یطرح دو حزب کی بیروز جمعه با تصو کایآمر ندگانینما مجلس( 20/04/98مایو س صدا یخبرگزار)احضار کند.  قاتیتحق نیرا در ا

طرح در برابر  نیبه ا یرا 251داد. یرا رانیبه ا یحمله نظام یجمهور ترامپ برا سیرئ ییبه گرفتن توانا رد،یکنگره را بگ دییتهران تا هیعل ینظام یرویقبل از استفاده ن
تنش ها  شیبا توجه به افزا ندگانیخواسته نما نیاست. ا هیواگذار شده درباره جنگ و صلح از قوه مجر اریپس گرفتن اخت یبرا ندگانینما لیمانشان دهنده ت یرا 170

اما  وستندیطرح پ نیابه  خواهیجمهور 27است. انهیسال مناقشه در خاورم 17جنگ بعد از  هر دو حزب از یزارینشان دهنده ب نیهمچن نیاست. ا افتهی شیافزا رانیبا ا
 (21/04/98مایصدا و س یخبرگزار)ندادند.  یهفت دموکرات به آن را
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های نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز 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 اساس خود مي

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

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

ياری از شئون غير نظامي و انساني را ای يافت بلکه بسهای اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهکه در سال

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

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

دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني را کند اما شواهد خواه 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

ترين فرصتي برای حمله به ايران حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچک حالاسالمي کرد. در 

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

 شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.

 هفدهمبازه زماني  داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را در هایترين چالشبولتن حاضر تالش دارد مهم

بندی و در اختيار پژوهشگران و ، رصد و در چارچوب موضوعي دستهمردادماه چهارم تا گذشته تيرماه

 سازان اين حوزه قرار دهد.برنامه
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ارصد اوضاع داخلي آمريک -  اولبخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي نمودارـ 
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ت اختالفات سیاسی عل
ایجاد محدودیت در 
اختیارات ترامپ است

سیاست ترامپ در برابر 
ایران سردرگم  است 

ر های ترامپ در برابسیاست
نتیجه استایران بی

اطالعات ترامپ در خصوص 
ای ایران هستهبرنامه 

نادرست است

ادعای ترامپ درباره برنامه 
مخفی ایران نادرست است

اختالفات ترامپ با 
ها گسترده استدموکرات
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

اختالفات سياسي 

علت ايجاد 

محدوديت در 

اختيارات ترامپ 

 است

  نيلو یاند

در  گانیشیم ندهینما

در جمع ، کایآمر کنگره

مسلمان و  رهبران

 یسایدر کل یحیمس

 تدیونایسنترال 

  ستیمتود

 نیا یهسته ا حاتیتسل یها یکه در دولت اوباما امضا شده بود و توانمند یبه توافق رانیا

توافق خارج  نیرا از ا کایترامپ، آمر کهیکرد تا زمانیکشور را محدود کرده بود عمل م

با ترامپ و  میدار یما سع نیکرد. بنابرات را در جهان کمتر یاقدام ترامپ، امن نیکرد ا

وجود  رانیجنگ با ا یبرا یهدف چیه مییو به آنها بگو میرهبران کشورمان تماس برقرار کن

ر از وقوع آن به کا یریجلوگ یرا در توانمان برا یهر اقدام دیو با میریپذیندارد ما آن را نم

وارد  رانیبا ا دیخواهد بود. اگر بخواه یرقانونیبدون اجازه کنگره غ رانیبه ا حمله .میبند

. دیکن فتایمجوز آن را در کایو از کنگره آمر دیکن تیتبع یاز قانون اساس دیبا دیجنگ شو

 بیطرح تصو نیدارد اما ا یبودجه نظام زانیاز جمله م یدفاع مل اریبه قانون اخت یراداتیا

 .میگنجانیرا در آن م رانیبا ا یرقانونیجنگ غ تیممنوع حتماالشود و ما ا یم

 گانيشيم ويراد

18/4/98 

2.  

سياست ترامپ 

در برابر ايران 

 سردرگم  است 

اندرو کونز  ستوفريکر

 التیدموکرات ا ندهینما

 دالوِر در سنا

غو را ل یتوافق هسته ا دیرس یجمهور استیبعد از آن که به ر یدونالد ترامپ مدت کوتاه

توافق موجود کند. اما من  نیگزیرا جا یتر یقول داده بود که توافق بهتر و قو یکرد. و

 کایآمر یبعد از سال ها مذاکره با شرکا دنیکنم که دولت اوباما و بایم یادآوریبه شما 

ت را کنترل بکند و تح رانیا یکه برنامه هسته ا ابدیدست ب یموفق شده بود به توافق

ما بازگشت به مذاکرات با  یرو شیراه پ نینظر من بهتره . باوردیجامع درب یها یبازرس

 چیکشور است اما من تاکنون ه نیتوافقنامه گسترده تر و سخت تر با ا کی یو امضا رانیا

خصوص مشاهده نکرده ام. من نگران آن هستم که بدون  نیاز دولت ترامپ در ا یاقدام

ت حرک رانیبا ا یبه سمت تقابل نظام یجیما به شکل تدر روشنو  حیراهبرد صر کی

 .میبکن

ام اس  ونيزيتلو

  وزين يس يان ب

18/4/98 

3.  

های سياست

ترامپ در برابر 

نتيجه ايران بي

 است

  نتونيکل یالريه

وزیرخارجه اسبق آمریکا 

  رتیدر توئ

 میشود و تحریخارج م رانیکرد که از توافق ا دیکه دولت ترامپ تهد یسال گذشته زمان

کند، مشخص بود که ما اهرم فشار خود را از دست یکشور اعمال م نیبر ا یشتریب یها

باز خواهد بود.  دهد،خواهد انجام یدر انجام هر آنچه که م رانیداد و دست ا میخواه

اعمال  یساز یاکنون در حال عبور از محدوده غن رانیشد، ایم ینیب شیطور که پهمان

 .است که خود کنده یتنها راه خروج ترامپ از چاه یپلماسید توافق است. نیشده در ا

خبرگزاری صدا 

 و

 سيما 

18/04/98 

4.  

اطالعات ترامپ 

-در خصوص برنامه 

ای ايران هسته

 نادرست است

  آدام شف

 یاطالعات تهیکم سیرئ

  اکیآمر ندگانیمجلس نما
در واکنش به  رتییدر تو

بر  یترامپ مبن یادعا

ها از مدت رانیا نکهیا

یغن" انهیمخف شیپ

 داشته  "یساز

بر  رانیا. شوندیمربوط م یاهسته یهابه برنامه یدارند به خصوص وقت تیاهم هاتیواقع

 یو نظارت گسترده قرار دارد و جامعه اطالعات های(، در معرض بازرسیااساس توافق )هسته

 آن در خصوص یهاتیبودند و از محدود بندیتوافق پا نیها به اکرد که آن یابیارز نیچن

 ". دیترک کرد یابرنامه چیتوافق را بدون ه نی... شما ا"فراتر نرفتند. یساز یغن زانیم
 خبرگزاری 

 صداوسيما

21/04/98 

5.  

ادعای ترامپ 

درباره برنامه مخفي 

 ايران نادرست است

  «یپر اميليو»

 کایدفاع اسبق آمر ریوز

  تریدر توئ

 خبرگزاری  .«اش دروغ استهمه نهایا»: بوده  یساز یسرگرم غن انهیمخف رانیترامپ ادعا کرده بود، ا

 صداوسيما

23/04/98 

6.  

اختالفات ترامپ 

ها با دموکرات

 گسترده است

 دونالد ترامپ 

در  کایجمهور آمر سیرئ

  تریوئت

 نهینه در زم ،دارو یگذارمتینه در حوزه ق ،دهندیانجام نم یکار چیها ه دموکرات»

 ،وجود دارد ادیز یفرصت ها نقدری! اگرید زیچ چیها و نه ه رساختینه درباره ز ،مهاجرت

 نیاز ا کایاست! مردم آمر «دنیسرک کش» ،خواهند انجام دهندیکه آنها م یاما تنها کار

هستند  نیاند و خواستار اخسته شده ،ابدیینم انیکه هرگز پا یاسیس یو آزار رقبا بیتعق

 !«رندیبگ جهیاالن نت نیکه هم

 خبرگزاری 

 صداوسيما

26/04/98 
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 ي  جتماعـ معضالت ا

  

 

 

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

مجلس 

نمايندگان 

آمريکا خواهان 

بازجويي از رفتار 

اطرافيان ترامپ 

 است

------ 

 کند روزیم تیکه حزب دموکرات، آن را هدا کایآمر ندگانیمجلس نما یقضائ تهیکم

ها شاهد شامل جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ احضار ده یشنبه به طرحی براپنج 

عدالت توسط  یمربوط به فساد و ممانعت از اجرا قاتیدر تحق کایجمهور آمر سیرئ

مجلس  قضائی تهیکم سیمثبت اعضای این کمیته، به جرولد نادلر رئ یرا داد. یترامپ را

نز جف سش ریترامپ نظ نیشیپ ای یمشاوران فعلدهد تا یرا م اریاخت نینمایندگان ا

 قاتیحقت نیرا در ا دیدفتر اسبق کاخ سف سیرئ یو جان کل کایدادستان کل سابق آمر

 احضار کند.

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

20/04/98 

2 

احزاب آمريکايي 

موافق کاستن از 

 اختيارات

 ترامپند

------ 

ور جمه سیکه از رئ یطرح دو حزب کی بیروز جمعه با تصو کایآمر ندگانیمجلس نما

رفتن به گ رد،یکنگره را بگ دییتهران تا هیعل ینظام یرویخواهد قبل از استفاده نیم

طرح  نیبه ا یرا 251داد. یرا رانیبه ا یحمله نظام یجمهور ترامپ برا سیرئ ییتوانا

واگذار شده  اریپس گرفتن اخت یبرا ندگانینما لینشان دهنده تما یرا 170در برابر 

ها تنش شیبا توجه به افزا ندگانیخواسته نما نیاست. ا هیدرباره جنگ و صلح از قوه مجر

هر دو حزب از جنگ بعد  یزارینشان دهنده ب نیهمچن نیاست. ا افتهی شیافزا رانیبا ا

اما هفت  وستندیطرح پ نیبه ا خواهیجمهور 27 است. غرب آسیاسال مناقشه در  17از 

 ندادند. یآن رادموکرات به 

 خبرگزاری

 صدا و سيما 

21/04/98 

3 
 

شهروندان زيادی 

در آمريکا مخالف 

های سياست

مهاجرتي 

 ترامپند

----- 

در اعتراض به  ایفرنیکال التیگو در ا هیاز مناطق شهر سان د یکیاز مردم در  یگروه

. در خصوص مهاجرت تظاهرات کردند کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ یها استیس

 ساختمان یداشتند به سو یومینیآلوم یها لیخود فو یشانه ها یکودکان که بر رو

ر د ییکنندگان پارچه نوشته ها تظاهراتتظاهرات کردند.  درویسیدر سان ا یمرز یادار

 لیرا تعط یکار اجبار یهااردوگاه»آنها نوشته شده بود:  یدست داشتند که رو

 یبهتظاهرات مشا نیهمچن .«میستین یما ناز»، «ستیکودکان در سلول ن یجا» ،«دیکن

 برگزار شد. یس یاز جمله لس آنجلس و واشنگتن د کایآمر یشهرها گریدر د زین

 خبرگزاری

 صدا و سيما 

22/04/98 

4 

ترامپ از 

شخصيت 

فاشيتي 

 برخوردار است

  کريب يچارل
فرماندار ماساچوست در 

 یهاتییواکنش به تو

ترامپ درباره چهار 

 زن کنگره ندهینما

ها نژادپرستانه بودند و ... حس انزجار را جمهور شرم آور بودند، آن سیرئ یهاتییتو"

  ". کنمیها را محکوم مو من آن کنندیم جادیدر مردم ا

 انایو آ بیطل دهیعمر، رش لهانیکورتز، ا ویاوکاز ایخود الکساندر یهاتییدر تو ترامپ

 نیمدشان برگردند. اآناکار یهاها به کشوررا هدف قرار داد و گفت: بهتر است آن یپرسل

متولد شده اند.  کایها در آمرهستند و سه تن از آن کایشهروندان آمر یهمگ ندگانینما

 کایماساچوست در کنگره آمر ندهیپوست است که به عنوان نما اهیس نز نیهم اول یپرسل

 انتخاب شده است.

 خبرگزاری 

 صدا و سيما

25/04/98 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 

تن در مسکو و پکن اصلی ترین رقبای واشنگ
اندعرصه بین المللی

پکن از مناسبات نظامی آمریکا و تایوان
ناخرسند است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  

مسکو و پکن اصلي 
ترين رقبای 

واشنگتن در عرصه 
 اندبين المللي

 کرگ فالر راليآدم
 یجنوب یفرمانده سیرئ

در  کایوزارت دفاع آمر
خدمات مسلح  تهیکم

 کشور نیا یسنا

ا که منافع واشنگتن هستند. چر یرو شیپ یالملل نیموانع ب نیتر یمسکو، پکن و تهران اصل

رهبر موقت  دویو با خوان گوا تیجمهور ونزوئال حما سیمادورو رئ کالسیسه کشور از ن نیا

  کنند. یاست مخالفت م کایآمر تیکشور که مورد حما نیا

 ينترنتيا گاهيپا
 کيوزوين
20/4/98 

 

2  
پکن از مناسبات 
نظامي آمريکا و 

 تايوان ناخرسند است

  ئي وانگ

 وزیر امور خارجه چین

به تصمیم در واکنش 
فروش آمریکا برای 

 تسلیحات به تایوان

را  نیاتحاد چ تواندینم یخارج یروین چیه کند. یبا آتش باز وانیدر موضوع تا دینبا کایآمر

وزارت  همزمان، مداخله داشته باشد. یبرا یتالش دینبا یخارج یروین چیمتوقف کند و ه

 ۲.۲خبر داد که در قرارداد  ییکایآمر یهاشرکت میتحر یبرا میهم از تصم نیخارجه چ

 هستند. لیدخ وانیبه تا حاتیفروش تسل یدالر اردیلیم

 خبرگزاری مهر 
21/04/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقایس و آمار ارائه ـ
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