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 سمه تعاليب 

 

  چکيده  
 

 

های وی در قبال ايران و دستور وی به خروج نيروهای آمريکايي از مرز سوريه انتقادات گسترده مخالفان ترامپ به سياست» 

جاري در خصوص اوضاع  آبان ماهچهارم گذشته تا  مهرماه مهشت بيستها ، دربازه زماني هاي خبري رسانهتنها بهانه«  و ترکيه

ا و هاي در اين بخش )اختالفات سیاسي در جامعه آمريکا( که معلول سیاستمیزان تبلیغات رسانه. طبق معمول داخلي آمريکاست

 «رکبرت مک گو»معاون ريیس جمهوري پیشین آمريکا ،  جو بايدنبر اين اساس تصمیمات ترامپ است بیش از ساير بخش هاست. 

ر داز جمله مقامات آمريکايي بودند که  کايخارجه آمر ريوزپمپئو  کيماو  ضد داعش ييکايدر ائتالف آمر کايسابق آمر ژهيو ندهينما

قرار دارد. اي شود در رتبه دوم حجم تبلیغات رسانهبخش بعدي که به حوزه اجتماعي مربوط مي .1نظر کردنداظهارات اين بخش 

 ز جملهبوميان آمريکا اهمچنين گسترش تبعيض آشکار بر ضد و  در جامعه آمريکا 2افزايش نگران کننده خودکشي و قتل

 موضوعات مطرح در اين باره است.

 ومناسبات چالشي واشنگتن با پکن اما در بخش بعدي که مربوط بود به حوزه مناسبات خارجي آمريکاست ، خبرها منحصر بود به  

 ديگر ) مناسبات چالشي واشنگتن با پیونگ يانگ ( فاقد خبر بود. حوزهدر نتیجه و روسيه 

 

 شود؛اساس به چند نکته اشاره ميبر اين 

شد در حال حاضر بطور موقت مسکوت مانده تا چندی پيش با شدت و توجه کامل پيگيری ميکه ـ طرح استيضاح ترامپ 1

جلسه را به هرج و مرج  خواهيجمهور 3۰متشکل از  يکه گروه پس از آناول آبان دونالد ترامپ روز چهارشنبه  ضاحیاست يهاجلسه)

و همين امر موجب شده که موضوعات ديگری از جمله تصميم ترامپ به خروج نيروهای آمريکايي از ( متوقف شد. دند،یکش

 .مرز با ترکيه و سوريه مورد توجه قرار گيرد.

 خواهيجمهور يو اکثر سناتورها کننديم تيحما ضاحیاز است خواهيدهندگان جمهور يدرصد را 7تا  6تنها اطالعات موجود  بر اساس -2

 او نسو شاکرده  تيموضع ترامپ را تقوها تمام شود و به ضرر دموکرات تواندميناموفق  ضاحیهستند. است يجمهور سیرئ هوادار

 .دشوبه اين استیضاح جانب احتیاط را رعايت  ايرسانهشود در نوع رويکرد . بنابراين توصیه مي. را باال ببرد 2۰2۰در انتخابات 

 

 

 

                                                           
 رانيسهوا وارد جنگ با ا 2۰2۰از انتخابات سال  شیممکن است کشور را پ يجمهور فعل سیدونالد ترامپ رئ :کايجمهور آمر سیسابق رئ معاون دنيجو باـ  1

ود. شيمزاج  م يدمدم يشتریب زانی, به مردیقرار بگ يشتریاست که هر چقدر ترامپ تحت فشار ب نيکند اينگران م يزیاز هر چ شیآنچه من را ب "کند.

ما  راحت يلیتواند خيکند. ترامپ م رانيراحت و سهوا ما را وارد جنگ با ا يلیتواند خيمانده است. ترامپ م يترامپ باق يجمهور استياز دوره ر گريد کسالي

است. اجازه دادن به  يحساس اریس, برهه بندهيانجام داده است. اکنون تا نوامبر سال آ يدرک نخواهد کرد چه کار يکند که او حت ييامدهایبا پ يرا وارد جنگ

  29/07/98 ليم يليد "دهد.يم اني,کانادا و اروپا پاکايآمر نیبه ائتالف ناتو ب نیماند, همچنب دیدر کاخ سف گريچهار سال د نکهيا يترامپ برا

 شيدرصد افزا 56،  2۰17تا  2۰۰7 يساله در بازه زمان 24تا  1۰ نیسن انیکشور م نيدر ا يآمار خودکش: کايآمر «یماريب یريشگيمرکز کنترل و پ»ـ  2

 داشته است. شيدرصد افزا 18 کايدر آمر 2۰17تا  2۰14 يدر سال ها زیارتکاب به قتل ن زانیدر گزارش خود اعالم کرد م نیمرکز همچن نياست.ا افتهي
 28/07/98 مايسصدا و  یخبرگزار
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 مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دشمني  گردد. اينهای نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز ميسابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

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

 است.. 

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

کند اما شواهد دال بر اين است حضور ترامپ در کاخ سفيد دو پيامد خيلي مهم و آشکار را در پي داشته اول  را تقويت مي

 های چند جانبه (. ياالت متحده به دوره انزواطلبي ) و خروج از پيمانافزايش ميزان اختالفات سياسي دوم ورود ا

ای و حوادث مربوط به اوضاع داخلي آمريکا و همچنين مناسبات چالشي ترين تبليغات رسانهبولتن حاضر تالش دارد مهم

و در چارچوب موضوعي های مجزا و به شکل کامال مستند و دقيق دربازه زماني هفتگي، رصد خارجي آمريکا را در بخش

 سازان اين حوزه قرار دهد. بندی و در اختيار پژوهشگران و برنامهدسته
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ارصد اوضاع داخلي آمريک -  لوابخش   

 سياست خارجي آمريکا  - مودبخش 

 الف ـ نمودارها

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

 نمودارها  -الف 

 ـ نمودار اختالفات سياسي

 

 ـ نمودار معضالت اجتماعي  

 

 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

مخالفان ترامپ نگرانند وی وارد جنگ با ایران شود

های ترامپ در قبال سوریه منتقدان زیادی داردسیاست

سیاست کاخ سفید در برابر ایران منتقدان زیادی در آمریکا دارد

ای افزایش یافته استتنش میان ترامپ ودموکراتها به شکل بی سابقه

ای یافته میزان خودکشی و قتل در آمریکا افزایش نگران کننده

بومیان آمریکا از بی عدالتی رنج می برند 

دامنه اعتراض به تصمیمات اجتماعی ترامپ گسترش یافته 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  
مخالفان ترامپ نگرانند 

 وی وارد جنگ با ايران شود

  دنيجو با

جمهور  سیمعاون سابق رئ

 کايآمر

از انتخابات سال  شیممکن است کشور را پ يجمهور فعل سیدونالد ترامپ رئ

 ينگران م يزیاز هر چ شیآنچه من را ب "کند. رانيسهوا وارد جنگ با ا 2۰2۰

 زانی, به مردیقرار بگ يشتریاست که هر چقدر ترامپ تحت فشار ب نيکند ا

ترامپ  يجمهور استياز دوره ر گريد کساليشود.  يمزاج  م يدمدم يشتریب

 رانيجنگ با ا اردراحت و سهوا ما را و يلیتواند خ ينده است. ترامپ مما يباق

 يکند که او حت ييامدهایبا پ يراحت ما را وارد جنگ يلیتواند خ يکند. ترامپ م

, برهه ندهيانجام داده است. اکنون تا نوامبر سال آ يدرک نخواهد کرد چه کار

 در کاخ گريچهار سال د نکهيا ياست. اجازه دادن به ترامپ برا يحساس اریبس

 "دهد. يم اني,کانادا و اروپا پاکايآمر نیناتو ب فبه ائتال نیبماند, همچن دیسف

 ديلي ميل 

29/07/98  

2.  

های ترامپ در سياست

قبال سوريه منتقدان 

 زيادی دارد

 « برت مک گورک»
ر د کايسابق آمر ژهيو ندهينما

 ضد داعش ييکايائتالف آمر

که ترامپ فرمانده کل  نيبا ا .ندارد هيسور طياز اوضاع و شرا يترامپ درک

 هيندارد، چون سور هياز اوضاع سور يدرک چیاما او ه کاست،يآمر ينظام يروهاین

ها شود و همچنان ده انيدوباره در آنجا نما توانديم داتياست که تهد يمحل

 خبرگزاری مهر 

29/07/98 
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  معضالت اجتماعي ـ 

 

داعش  يرباره اعضاد يادهيا چیدر آن جا حضور دارد.ترامپ ه يداعش يهزار زندان

 ترامپ است. ياز سو هيگر فقدان درک اوضاع سورنشان نيدر منطقه ندارد و ا

3.  

سياست کاخ سفيد در 

برابر ايران منتقدان زيادی 

 در آمريکا دارد

  مايک پمپئو

در  کايخارجه آمر ريوز

در  يرانياظهارات ضد ا

  جیتيهر شکدهياند

 12. من ميخارج شده بود رانيا ياکه  ما تازه از توافق هسته دیداشته باش توجه

 انيود پاخ کیبالست يبه برنامه موشک رانيا نکهيام از جمله اکرده میشرط را تنظ

را متوقف کند و  سميترور يمال نیرا آزاد کند ، تأم ييکايآمر يدهد،گروگان ها

خواهم که آنها  از گروگان  يدهد. من م انيپا وار وانهيو د انهيبه مسائل افراط گرا

 به مردم در اروپا دست بردارند.. کیگرفتن و شل

 خبرگزاری 

صداوسيما 

30/08/98  

 

4.  

تنش ميان ترامپ 

ودموکراتها به شکل بي

ای افزايش يافته سابقه

 است

 ترامپ 
 "يعدالت دو حزب"در مرکز 

 يجنوب ينایدر کارول

هاي خاورمیانه هدر دادند تريلیون دالر را در جنگهاي قبلي آمريکا هشت دولت

 هايهاي ديگر و ويراني شهرها و کشورهاي خود باعث آباداني شهرو با سیاست

 يها براموکرات.. د خودمان شدند، ولي اين دوران ديگر به سر رسیده است

 هيما دهنديها انجام مکه آن ياقدامات کنند ومي ييبه بهانه جو ضاحیاست

 شده است. کايکشورمان و خشم مردم آمر يرمسارش

 خبرگزاری 

 صداوسيما

03/08/98  

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

ميزان خودکشي و 

قتل در آمريکا افزايش 

 ای يافته نگران کننده

مرکز کنترل و »

 «یماريب یريشگيپ

 کايآمر

تا  2۰۰7 يساله در بازه زمان 24تا  1۰ نیسن انیکشور م نيدر ا يآمار خودکش

در گزارش خود اعالم  نیهمچن مرکزاين است. افتهي شيدرصد افزا 56،  2۰17

درصد  18 کايدر آمر 2۰17تا  2۰14 يدر سال ها زیارتکاب به قتل ن زانیکرد م

 داشته است. شيافزا

 خبرگزاری 

 صداوسيما

28/07/98 

2.  
بوميان آمريکا از 

 د برنرنج مي يعدالتبي
------- 

ماهه خود درباره  18 قاتیتحق جيدر نتا کايآمر يوزین يگزارشگران شبکه خبر

در  صيکه نقا افتنديدر کايآمر يدر مناطق بوم يتجاوزات جنس يفریک گردیپ

است که اغلب  يجد يبه قدر يدر مناطق فدرال و بوم يفرینظام عدالت ک

گونه چیاصال ه اي ندشو يبا حداقل مجازات مواجه م اي يعامالن حمالت جنس

 اریبس انیقربان يعدالت برا يشود و موارد اجرا يدرباره آنها اجرا نم يمجازات

 اندک است.

 خبرگزاری 

 صداوسيما

28/07/98 

3.  

دامنه اعتراض به 

تصميمات اجتماعي 

 ترامپ گسترش يافته 

-------- 

 يمرز يهادرباره سالمت مهاجران در اردوگاه يبا ابراز نگران ييکايپزشکان آمر

 ترامپ ضد ابراز انزجار کردند. يقانون ریو غ يمهاجرت يهااستیاز س کا،يآمر

درباره سالمت مهاجران در  يتظاهرات با ابراز نگران نيدر ا ييکايپزشکان آمر

 يونقان ریو غ يانسان ریرفتار غ ،يمهاجرت يهااستیاز س کا،يآمر يمرز يهااردوگاه

ابراز انزجار  کايآمر يمرز يهاضد مهاجران و کودکان در اردوگاه "دونالد ترامپ"

 نيدر ا را که يابتدا با تجمع مقابل هتل ترامپ، بازداشت شدگان معترضانکردند.

 قهیدق کيهرکدام  يجان سپردند، نام بردند و برا يبهداشت ریغ يهااردوگاه

 سکوت کردند.

 خبرگزاری 

 صداوسيما

28/07/98 
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 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

 

 

 

 

 

 

مناسبات 
واشنگتن 

مسکو تیره 
است

مناسبات 
کن واشنگتن پ

به بهانه 
ایران تحریم

متشنج است

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1  
مناسبات واشنگتن 

 مسکو تيره است

----------- 

 يسر گاهيپا کياند در قالب مسافرت از که قصد داشته ييکايآمر پلماتيد 3

بازداشت شدند.  اورند،یرا به دست ب ياطالعات هیدر شمال روس ياتم يهاشيآزما

سوار شده و  يدر قطار ييکايآمر پلماتيد 3 نيا کهیدر حال هیروس يتیمقامات امن

 اقدام به کسب هیروس ياتم يهاشيآزما يمخف گاهيپا کيقصد داشتند با عبور از 

 کنند، آن ها را بازداشت کرده اند. ياطالعات

 خبرگزاری مهر 

24/07/98 

2  

مناسبات واشنگتن  

 پکن به بهانه تحريم

 ايران متشنج است

---------- 

و  رانيدر مورد حمل نفت ا  نیچ انوسیاق يرانیشرکت کشت يبه نفتکش ها کايآمر

 کايهشدار داد. آمر يریاز رهگ يریجلوگ يخود برا يخاموش کردن رادارها نیهمچن

 اقدام به رانيا هیواشنگتن عل يهاميدور زدن تحر يها برااست که نفتکش يمدع

 ياقدام نفتکش ها نيدر خصوص ا کايکنند.  آمريخود م يخاموش کردن رادارها

 خطرناک خوانده است. يهشدار داده و تکرار آن را اقدام ينیچ

 خبرگزاری مهر 

24/07/98 
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 نمودارهاي هفتگي  -م سوبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 نمودار اوضاع داخلي آمريکاـ 

 
 

 ـ نمودار سياست خارجي آمريکا

 

57%

0%
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