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 بسمه تعالي
  چکیده  

اذعان مقامات اقتصادی دولت » ،«رفتار اقتصادی ترامپوجود ابهام در »  ،«ترامپ به شیوه مدیریت سیاسی انتقادها » 

ها از افزایش نگرانی» و « کاهش محبوبیت اجتماعی ترامپ در جامعه آمریکا» ، «ترامپ بر کسری بودجه دولت آمریکا 

های بیگانه در بخش رصد اوضاع داخلی آمریکا های خبری رسانهترین بهانهمهم «موج فراگیر خشونت در جامعه آمریکا

 ماه جاری است. یوررشهم دوگذشته تا  مرداد چهارمبیست و دربازه زمانی 

 ای شده و در نتیجه ها صدرنشینی دچار کاهش تبلیغات رسانهپس از مدت« اختالفات سیاسی» ، حوزه در این بخش

« حوزه اجتماعی»به ای رتبه اول تبلیغات رسانهاما  .را به خود اختصاص داد ایاز حجم کل تبلیغات رسانه درصد 14 فراوانی

ای در از تبلیغات رسانهدرصد  29معادل سهمی با « حوزه اقتصادی» حجم اخبار  اختصاص داشت. درصد 57با فراوانی 

 . جایگاه دوم قرار گرفت

) یعنی  یالمللدر بخش رصد سیاست خارجی آمریکا که به مناسبات چالشی واشنگتن با تعدادی از اعضای جامعه بین

یونگ و پای بر روی مناسبات چالشی واشنگتن با پکن تنها شاهد تمرکز رسانهمربوط است روسیه، چین و کره شمالی( 

 ها در خصوصهای تبلیغاتی به این دو حوزه اختصاص داشت. در نتیجه رسانهبودیم. بنابراین تمامی حجم نمونهیانگ 

 ای را بازتاب ندادند. زه زمانی گذشته( هیچ نمونه)بر خالف با مسکومناسبات چالشی واشنگتن با 

 

 بر اين اساس چند نکته قابل توجه است: 

ی اما این تیرگ های مختلف در حال تیرگی روزافزون است.ها به بهانهمناسبات ترامپ با دموکراتها پیش تاکنون از مدتـ  1

موضوع از این فراتر رفته و  جمهوریخواهان را گرفته است. حالها نیز سرایت کرده و دامن برخی از و اختالف به غیر دموکرات

 1حتی به تعدادی از مقامات پیشین کاخ سفید رسیده است.

 های ترامپ برایها از تالشهر چند از نقاط قوت دولت ترامپ بهبود شرایط اقتصادی است ولی شفاف سازی اخیر رسانهـ  2

 2دهد.دور زدن قانون و حتی فساد اقتصادی خبر می

 ها از گسترش خشونت در جامعهو نگرانی ـ  انتقادات به سیاست مهاجرتی ترامپ، انتقاد به شخصیت فاشیستی ترامپ،3

 3 .شودای تقریبا ثابت در حوزه اجتماعی است که هر چند یک بار دیده میآمریکا محورهای رسانه

                                                           
 "ز ترامپهرگ" یبه معن نیکنند. ا یهستم که درست مثل من فکر م یاز افراد یمیمن در حال درست کردن ت: دیارتباطات کاخ سف نیشیپ ریمد یاسکاراموچ یآنتون ـ1

 مینیبب دیدانند. با یرا م نیخارج هم ا فراد، همه ا دانندیمسئله را م نیا دیآدم متزلزل است. همه افراد درون کاخ سف نیا .ستیو داد کردن صرف ن غیو ج یلفاظ نی. استین

 کی نیکه ا دانند یباره، هم نظر هستند. آنها م نیترامپ را جمع کنم که در ا نهیاز مقامات سابق کاب یبرخ دیمن با" "نه. ای میکن دایمناسب پ نیگزیجا کی میتوان یم ایآ

 (28/05/98مایس صدا و یخبرگزار) "بحران است.

به  یف باز حرفه گل کیبتوان ترامپ را که  دیشا کرد.یم یبز نگهدار یوجرسیخود در ن یها نیدر زم یاتیفرار مال یدونالد ترامپ برا: پست نگتونیهاف ینترنتیا گاهیپاـ  2

 از بز کرده است.  یاقدام به نگهدار یوجرسیگلف خود در ن یها نیدر سال، در زم یها هزار دالرده یاتیفرار مال یبه شمار آورد که برا زین یحرفه ا یرود، بزچران یشمار م

 (26/05/98مایسصدا و یزارخبرگ) موضوع بهره ببرد. نیا یبرا یمزرعه دار فیاز هشتاد و هشت هزار دالر تخف انهیخود باعث شده است بتواند سال یها نیترامپ در زم یبزچران

 ایر کنباراک اوباما د دیموضوع بنا نهاد که بگو نیخود را بر ا یاسیس هیاست که کل سرما یترامپ فرد: کایآمر یجمهور استیدموکرات انتخابات ر نامزد ینسلیا یج ـ  3

ه نژاد دامن زدن ب قیکند که از طریاو تالش م کند. لیتحم گرانیکند که وجود خود را به د یکه گفته است تالش م یانژاد پرستانه یاو به خاطر دروغ ها متولد شده است.
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 کایمسلحانه در آمر یهاخشونت شیدر اعتراض به افزا ورکیویها تن از مردم شهر نصد  ( 27/05/98 مایس وصدا  یخبرگزار) شکاف به اهداف خود برسد. جادیو ا یپرست

  ( 28/05/98 مایس وصدا  یخبرگزار) کند. یانواع اسلحه را بررس دارانیخر یفریسوابق ک عا  یاز دولت فدرال خواستند سر نیشهر تجمع کردند. معترضان همچن نیدر ا

درصد او  62دارند و  تیدونالد ترامپ رضا تیانجام مسئول وهیاز ش ییکایدرصد از شهروندان آمر 36تنها  ،ینظرسنج نیبر اساس ا: نورک-یپ یا یامور عموم قاتیتحق مرکز

 14 یدوره بر سر کار بوده و ط کیاست که تنها  یهورجم سیرئ ینامطلوب برا یجیدهنده نتاارقام نشان نیا رندیپذ یترامپ را نم تیریمد وهیها شییکایکنند. آمریرا رد م

 نیاست. بر اساس ا نییاسلحه همچنان پا و یخارج استیس ،یبهداشت یهاراقبتم ،همانند مهاجرت یشود. نمرات ترامپ در خصوص موضوعات یبا انتخابات مواجه م یماه آت

او را در  یها استیدرصد از آنها س 61است که  یدر حال نیکنند و ایم دییمسئله اسلحه تأ خصوصترامپ را در  یهااستیس ییکایدرصد از شهروندان آمر 36 ،ینظرسنج

 (31/05/98مایوسصدا یخبرگزار) کنند. یرد م نهیزم نیا

گردد. های نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز مياسالمي به هفتهسابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری 

اين دشمني ممکن است دچار فراز و فرود شده باشد اما به گواهي تاريخ هرگز در اصل و اساس خود دستخوش کوچکترين 

ر و تسختتغييری نشده است بلکه گذشت زمان بارها اثبات کرده که دشمني کاخ سفيد با ايران اسالمي روز به روز 

های اخير نه تنها گسترش است که در سال« هاتحريم» تر شده است. بهترين نمونه اين دشمني رو به تزايد؛ جانبههمه

ها و هادای که اعتراض نای يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد، به گونهکمي قابل مالحظه

 ر پي داشت.  های انسان دوستانه را دجمعيت

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

کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني را نيز تقويت کرده و در آمريکا را تقويت مي

های انتخاباتي با توصيف ايران به عنوان است. دونالد ترامپ در دوره رقابتنتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده 

حاضر نيز عالوه بر ترامپ های آمريکا، انتقادات زيادی متوجه جمهوری اسالمي کرد. در حالترين چالشيکي از مهم

مه برجام و بازگشت ه ز. خروج ترامپ اکننداستفاده مياعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي برای حمله به ايران 

 در راستای شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است. های يکجانبه از سوی آمريکا،تحريم

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

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

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 

 ـ معضالت اقتصادي

 
 

   اجتماعي  ـ نمودار معضالت

 

 

 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

اختالفات سیاسی

انتقاد از شیوه 
مدیریت سیاسی 
ترامپ گسترش 

یافته 

. ستدار اترامپ در فرار مالیاتی سابقه
دولت ترامپ درگیر کسری بودجه

است

عی محبوبیت اجتما
ترامپ در میان 
ه زنان کاهش یافت

ترامپ یک نژاد 
پرست است

شهروندان آمریکایی 
ر نگران افزایش خشونت د

جامعه هستند

نارضایتی عمومی از رفتار 
مدیریتی ترامپ افزایش 

چشمگیری یافته 

 تاريخ منبع و متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

انتقاد از شيوه 
مديريت سياسي 
ترامپ گسترش 

 يافته 

 ياسکاراموچ يآنتون
 ارتباطات نیشیپ ریمد

 دیکاخ سف

به  نیکنند. ایهستم که درست مثل من فکر م یاز افراد یمیمن در حال درست کردن ت
لزل آدم متز نی. استیو داد کردن صرف ن غیو ج یلفاظ نی. استین "هرگز ترامپ" یمعن

را  نیدانند، همه افراد خارج هم ایمسئله را م نیا دیاست. همه افراد درون کاخ سف
 یبرخ دیمن با" "نه. ای میکن دایمناسب پ نیگزیجا کی میتوانیم ایآ مینیبب دیدانند. بایم

 نددانیباره، هم نظر هستند. آنها م نیترامپ را جمع کنم که در ا نهیاز مقامات سابق کاب
 "بحران است. کی نیکه ا

 یخبرگزار
 صداوسيما

28/05/98 
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  معضالت اقتصادي  ـ 

 

 ي  جتماعـ معضالت ا

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  
ترامپ در فرار 

دار مالياتي سابقه
 است. 

 ينترنتيا گاهيپا
 پست نگتونيهاف

 کرد. یم یبز نگهدار یوجرسیخود در ن یها نیدر زم یاتیفرار مال یدونالد ترامپ برا
به  زین یاحرفه یرود، بزچران یبه شمار م یگلف باز حرفه کیبتوان ترامپ را که  دیشا

گلف خود در  یهانیدر سال، در زم یدهها هزار دالر یاتیفرار مال یشمار آورد که برا
خود باعث  یها نیترامپ در زم یبزچران از بز کرده است. یاقدام به نگهدار یوجرسین

 وعضمو نیا یبرا یمزرعه دار فیاز هشتاد و هشت هزار دالر تخف انهیشده است بتواند سال
ه مزرع هیتوج یاقدام برا نیاز ا یگلف ترامپ، و یهانیگفته مسئول زم به بهره ببرد.

 یبیجر زدهیصد و س نیکه در زم یاستفاده کرده است در حال یاتیمال فیو تخف یدار
 کند.یم یکشت علوفه، هشت بز نگهدار یخود برا

 یخبرگزار
 صداوسيما

26/05/98 

2.  
دولت ترامپ 
درگير کسری 

 بودجه است

 ريسواگل مد پيليف
 دفتر بودجه کنگره

خواهد  دالر اردیلیهزار م کیاز  شیبه ب ندهیآ یکشور در سال مال نیبودجه فدرال ا یکسر
تابستان  یاها به توافق بودجهاست که در آن ییهاینیب شیرقم بر اساس پ نی. ادیرس

 .شودیبا کنگره پرداخته م کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ یسال کنون

 یخبرگزار
 صداوسيما

31/05/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

محبوبيت اجتماعي 
ترامپ در ميان زنان 

 کاهش يافته 

سنج شبکه  ينظر
فاکس  يونيزيتلو

 وزين

بد بوده  کایحکومت آمر سیرئ یارقام همواره برا نیاست که ا نیا میگویکه من م یزیچ
 ۳۹ تنها ییکایزنان آمر انیاو در م تیمقبول زانیم وزیفاکس ن یاست. بر اساس نظرسنج

شش نفر  ییکایاز هر ده زن آمر دهدینشان م رایاست، ز یرقم وحشتناک نیدرصد است. ا
 انیاو در م تیمقبول زانیمطرح است. م یتی. موضوع شکاف جنسکنندینم دییترامپ را تأ

 درصد است. ۳۹ها تنها زنان در حومه شهر

 یخبرگزار
 صداوسيما

26/05/98 
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نژاد پرست  کيترامپ 

 است

  ينسليا يج 
دموکرات  نامزد

 استيانتخابات ر
 کايآمر یجمهور

 دیموضوع بنا نهاد که بگو نیخود را بر ا یاسیس هیاست که کل سرما یترامپ فرد 
که گفته است  ینژاد پرستانه ا یاو به خاطر دروغ ها متولد شده است. ایباراک اوباما در کن

ن دام قیکه از طر کند یاو تالش م کند. لیتحم گرانیکند که وجود خود را به د یتالش م
 کنگره یاز اعضا یبه شمار رایاو اخ شکاف به اهداف خود برسد. جادیو ا یزدن به نژادپرست

د خو یحمله کرد و از آنها به خاطر نژادشان و رنگ پوستشان خواست که به کشورها کایآمر
ه آنها او ب اماهستند  کایاز کنگره آمر یانتخاب کرده اند و بخش کایآنها را مردم آمر بازگردند.
ه الزم است که ب دیگویاو به آنها م .دیگوینژاد پرستانه ضد آنها م یکند و دروغ ها یحمله م

  .دیبازگرد دیآمده ا کایکه از آنجا به آمر ییجا

 یخبرگزار
 صداوسيما

27/05/98 
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شهروندان آمريکايي 

نگران افزايش  خشونت 
 در جامعه هستند

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

 نیدر ا کایمسلحانه در آمر یهاخشونت شیدر اعتراض به افزا ورکیویها تن از مردم شهر نصد
 دارانیخر یفریسوابق ک عا  یاز دولت فدرال خواستند سر نیشهر تجمع کردند. معترضان همچن

مادران مخالف "به ابتکار گروه  یتظاهرات و تجمع اعتراض نیا کند. یانواع اسلحه را بررس
ربوط م نیقوان هیعل ییهاکه شعار یکنندگان در حال تجمع برگزار شد. "مسلحانه یهاخشونت

 و با افزودن یرا بازنگر نیقوان نیخواستند ا کایاز قانونگذاران آمر دادندیبه حمل سالح سر م
کنگره خواستند سه  یاز اعضا نیهمچن معترضان ها را اصالح کنند.آن رانه،یسخت گ یهابند
 کنند. بیتصو عتریسر مسلحانه را هرچه یهامعلق درباره حمل سالح و خشونت حهیال

 یخبرگزار
 صداوسيما

28/05/98 
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نارضايتي عمومي از 
رفتار مديريتي ترامپ 
افزايش چشمگيری 

 يافته 

 امور قاتيمرکز تحق
-يپ یا يعموم

 نورک

دونالد  تیانجام مسئول وهیاز ش ییکایدرصد از شهروندان آمر 36تنها  ،ینظرسنج نیبر اساس ا

 رندیپذیترامپ را نم تیریمد وهیها شییکایآمر کنند.یدرصد او را رد م 62دارند و  تیترامپ رضا

ار دوره بر سر ک کیاست که تنها  یجمهور سیرئ ینامطلوب برا یجیارقام نشان دهنده نتا نیا
همانند  یترامپ در خصوص موضوعات نمراتشود. یبا انتخابات مواجه م یماه آت 14 یبوده و ط

 نیاست. بر اساس ا نییو اسلحه همچنان پا یخارج استیس ،یبهداشت یهامراقبت ،مهاجرت
ترامپ را در خصوص مسئله اسلحه  یهااستیس ییکایدرصد از شهروندان آمر 36 ،ینظرسنج

رد  نهیزم نیدر ا ااو ر یهااستیدرصد از آنها س 61است که  یدر حال نیکنند و ایم دییتأ

 کنند.یم

 یخبرگزار
 صداوسيما

31/05/98 
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 سیاست 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رویارویی تجاری 
ارد واشنگتن پکن و

مرحله جدیدی شده 
است

مناسبات واشنگتن 
پیونگ یانگ در حال 

تیرگی است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
مناسبات واشنگتن 

پيونگ يانگ در حال 
 تيرگي است

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

 داریاز آنجا اوج گرفت که حاصل دو د یموشک دیجد یها شیو آزما انگی ونگیخشم پ 

به صراحت اعالم کرد  کایامر رخارجهیشد و وز یادگاریتنها عکس  جونگ اون میترامپ و ک

 نیاست ما هم بزرگتر طورنیاگر ا دیگو یم یحاال کره شمال دهند. یها را محکم ادامه م میتحر

 ییکایاز مذاکره با آمر یمانیبا ابراز پش یکره شمال رخارجهی. وزمیمان یم یواشنگتن باق دیتهد

 .خواند یسم اهیگ کیگانگستر و  کیخود پمپئو را  یها، همتا

 یخبرگزار

 صداوسيما
02/06/98 

2  

رويارويي تجاری 
واشنگتن پکن وارد 
مرحله جديدی شده 

 است

------- 

 باال گرفت نیو چ کایآمر یتجار جنگ ؛ینیچ یهابر کاال دیجد یهاتعرفه شیهزمان با افزا

 رانیخود را از ا ازیاعالم کرد، نفت مورد ن نیچ ران،یضد ا کایآمر یهامیبا تحر همزمان

 .کندیم یداریخر

 یخبرگزار

 صداوسيما
02/06/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ
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