
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رصد مسائل مربوط به آمريکا
 ها و رويدادها()اظهارات شخصيت
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های نخستين پيروزی انقالب اسالمي سابقه دشمني اياالت متحده آمريکا با جمهوری اسالمي به هفته

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

فت بلکه بسياری ای ياهای 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.  

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

ما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني کند اجمهوريخواه آمريکا را تقويت مي

را نيز تقويت کرده و در نتيجه بر ميزان و شدت اين دشمني افزوده است. دونالد ترامپ در دوره 

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 کرد. در حال متوجه جمهوری اسالمي

خروج ترامپ ازبرجام و بازگشت همه تحريم های يکجانبه از کنند. برای حمله به ايران فروگذار نمي

 در راستای شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران قرار دارد. سوی آمريکا،

ای مقامات آمريکايي در خصوص جمهوری اسالمي ايران ين تبليغات رسانهتربولتن حاضر تالش دارد مهم

های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا را دربازه زماني هفتگي، رصد و در چارچوب ترين 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 ا  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترامپ عملکرد 
سیاسی 

دموکرات هارا 
ناامید کننده 

می داند

ترامپ شخصیت
ای داردخودکامه

ر کاخ سفید درگی
اختالفات داخلی 

است

سیاست خارجی 
ترامپ منتقدان 

زیادی دارد

پرونده مالی ترامپ خالی از ایراد نیست
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  مشروح مطالب  –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 بازتاب معضالت اجتماعي  ـ
 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

ترامپ  عملکرد 

ها سياسي دموکرات

نااميد کننده را 

 داندمي

 دونالد ترامپ

رييس جمهوری 

 يدر سخنانآمريکا 

 در جمع هوادارانش

 یدرحال نیاند. اشده یافراط اریخطرناک و بس اریبس یحکومتدار یدموکراتها برا

قانون اعتقاد دارند و نه حکومت اوباش. ما  تیخواهان به حاکمیاست که جمهور

به  میخواه ی. ما م میادهیرا کش فونیما س..میاداشته یاعملکرد فوق العاده

خواهان،  یجمهور ی. در دوران رهبرمیدموکراتها سرو سامان بده یهایخرابکار

 یروزیدر حال پ کایدر حال رونق است. آمر کایاست. آمر ییدر حال شکوفا کایآمر

. میاقرار داده کایرا آمر یاصل تیمسئله آن است که ما باالخره اولو نیاست. علت ا

 .میانخست کرده تیرا اولو کایما آمر

 خبرگزاری 

 صداوسيما

15/07/97 

2.  
ترامپ شخصيت 

 ای داردخودکامه

 سندرز يبرن

 ييکايسناتور آمر 

 گریکه د ستین یدیبا دونالد ترامپ آغاز نشده است، ترد یهر چند روند خودکامگ"

جمهور  سیکه رئاند الهام گرفته قتیحق نیرهبران خودکامه در سرتاسر جهان از ا

 یجهان در حال در هم شکستن هنجارها یدموکراس نیو قدرتمندتر نیتریمیقد

مستقل، و سپر  هییو قوه قضا ستقلم یبه رسانه ها رانهی، و تهاجم شرکیدموکرات

 "جامعه ماست. یاعضا نیرتریپذ بیو آس نیتر فیبال قرار دادن ضع

 خبرگزاری 

 صداوسيما

18/07/97 

3.  

 کاخ سفيد درگير

اختالفات داخلي 

 است

--------- 

 یروز پنجشنبه جدال لفظ کایجمهور آمر سرئی ترامپ دونالد ارشد مشاوران از نفر دو

که  یمجادله لفظ نیاداشتند. یرقانونیمسئله مهاجرت غ تیریمد یبر سر چگونگ یدیشد

کارکنان کاخ  سیرئ یجان کل انیرخ داد م دیشکل کاخ سف یضیدرست خارج از دفتر ب

ترامپ اتفاق  یمل تیو جان بولتون مشاور امن کایکشور آمر تیامن نیشیپ ریو وز دیسف

 کرد. فیتوص دیشد اریرا بس یمجادله لفظ نیمنبع آگاه ا کیافتاد.

 خبرگزاری 

 صداوسيما

27/07/97 

4.  

سياست خارجي 

ترامپ منتقدان 

 زيادی دارد

 رند پل 

 خواهيسناتور جمهور

برد دهها سال  انیم یهسته ا یروهاین مانیخروج از پ یکشور برا نیا یکنون یبرنامه ها

اثر خواهد کرد.  یرا ب یحاتیکنترل تسل یبرا هیو روس کایآمر نیدوجانبه ب کیپلماتیتالش د

 یهسته ا یروهاین مانیکشور از پ نیروز شنبه خروج ا کایجمهور آمر سیترامپ رئ دونالد

 اعالم کرد.  ه،یروس یاز سو مانیپ نینقض ا یبرد را با ادعا انیم

 خبرگزاری 

 صداوسيما

29/07/97 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1 

شهروندان 
آمريکايي از 

تصميمات ترامپ 
در حوزه 
اجتماعي 

 ناخرسندند 

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

 کایآمر یحضور در دادگاه عال یشده برا یداستان مربوط به کاوانا فرد معرف شیپ یساعات

 نیا یاز انتصاب کاوانا برا کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ ی. در حالدیبه اوج خود رس

 روز دارند. گرید ینظر کایاز مردم آمر یمادام العمر خوشحال است که شمار تیمسئول

انتصاب در  نیاز معترضان به ا یترامپ در حال حرکت بود شمار یخودرو یگذشته وقت

. "ننگت باد "دادند  یصدا شعار م کیترامپ تجمع کردند. آنها  یحرکت خودرو ریمس

همچنان  "ننگت باد" یادهایاز معترضان عبور کرد اما فر یترامپ با فاصله اندک یخودرو

 ادیآنها فر "کجاست! یدموکراس "و مییگو یم "نه"گفتند ما به کاوانا  یادامه داشت. آنها م

 !"ستین یدموکراس نیا"د زدن یم

 خبرگزاری 

 صداوسيما

15/07/97 

2 

ها نظرسنجي
حکايت از انزجار 

از جهاني 
شخصيت ترامپ 

  دارد

----------- 

دونالد ترامپ در سطح جهان  یها تیبه فعال یلوبالگ در گزارش ینترنتیا گاهیپا

 تیدر حال حاضر فاقد محبوب کایجمهور آمر سیپرداخت و نوشت دونالد ترامپ رئ

چرا انزجار "با عنوان  الریگزارش به قلم پل پ نیا درو احترام در سطح جهان است. 

 نیدتریجد جینتا ویپ یقاتی، آمده است: مرکز تحق"دارد؟ تیاز ترامپ اهم یجهان

مرتبط  ارقام منتشر کرد. یو پنج کشور خارج ستیخود را در ارتباط با ب ینطرسنج

 کیمردم به  ایکه آ یسئوال محور نیبد است. در ارتباط با ا اریبا دونالد ترامپ بس

اعتماد دارند،  "یانجام دادن اقدامات درست در ارتباط با امور جهان یبرا"رهبر 

 خبرگزاری 

 صداوسيما

12/07/97 
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 بازتاب معضالت اقتصادي  ـ

 

 سياست خارجي آمريکا  -بخش سوم 

 الف ـ نمودارها

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

 

 

 

 

ت روسیه نگران سیاس
چالش برانگیز 

واشنگتن در قبال 
های تکفیری گروه

است

طوح واشنگتن از نفوذ پکن در س
حکومتی خود نگران است 

تنش در مناسبات 
واشنگتن و مسکو

ادامه دارد

و هفت درصد در سراسر جهان اعالم کردند به ترامپ اعتماد دارند و هفتاد  ستیب

 ماد ندارند.اعت ودرصد اعالم کردند به ا

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

پرونده مالي ترامپ  1
 خالي از ايراد نيست

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

 نیبه والد« ترامپ»ادعا که  نیاعالم کرد ا ورکیوین التیا اتیاداره مال
کند. گزارش  یم یکمک کرده است را بررس یاتیمال یفرارها یخود برا

خود  نیبه والد« دونالد ترامپ» در مورد کمک  مزیتا ورکیویروزنامه ن
دردسرساز شده  کایجمهور آمر سیرئ یبرا ،یاتیمال یفرارها یبرا

 کند.یم یادعا را بررس نیاعالم کرد ا ورکیوین التیا اتیاداره مال کهیبطور
گزارش  کیسه شنبه دوم اکتبر در  مزیتا ورکیویگزارش، ن نیاساس ا بر

 یدر ترفندها یالدیم 1۹۹۰نوشت که دونالد ترامپ در دهه  یاختصاص
 ایگو مشکوک از جمله موارد تقلب مسلم دست داشته است. یاتیمال

 یاتیمال یمدارک و اظهارنامه ها یسال را صرف بررس کی مزیتا ورکیوین
 گزارش را منتشر کرده است. نیکرده و ا

 یخبرگزار

  مهر

11/07/97 
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 مشروح مطالب  –ب 

 )روسيه، چين و کره شمالي( هاي خارجي ترامپـ چالش

 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

58%28%

14%

نمودار هفتگی سیاست خارجی آمریکا

(97/07/30تا   97/07/10در بازه زماني  )

اختالفات سیاسی

اختالفات اجتماعی

اختالفات اقتصادی

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور  رديف

روسيه نگران  1

سياست چالش 

برانگيز واشنگتن 

های در قبال گروه

 تکفيری است

  الوروف يسرگئ

 هیامور خارجه روس ریوز

به عراق و افغانستان  هیمسلح داعش از سور یها ستیدر انتقال ترور کایمسکو نگران اقدام آمر

. میدار یبا وجود اختالف نظرها آمادگ هیبا همه طرف ها در مسئله سور یهمکار یاست. برا

گروه کوچک درباره  زیشرکت کننده در نشست آستانه و ن یتماس با طرف ها یمسکو برا

  نیعربستان و اردن( ، در چارچوب قوان س،یفرانسه، انگل کا،یآمر ی)شامل کشورها هیسور

 دارد. یادگآم یالمللنیب

 خبرگزاری 

 صداوسيما

26/07/97 

واشنگتن از نفوذ  2

پکن در سطوح 

حکومتي خود 

 نگران است 

  پنس کيما

جمهور  سیمعاون رئ

 کایآمر

و  یاقتصاد ،یاسیس یامر از ابزارها نیا یو برا کندیکشور دخالت م نیا یدر امور داخل نیچ

 نیو همچن یو نظام یاقتصاد ،یاسیس یپکن، با استفاده از ابزارها  کند.یاستفاده م ینظام

متحده اتخاذ کرده  االتینفوذ خود در ا شیافزا یبرا یدر سطح حکومت کردیرو کی ،یغاتیتبل

کند تا نفوذ و دخالت در امور یاستفاده م شهیاز هم شتریب روین نیاز ا نیهمچن نیچ است.

 قرار دهد. ریرا تحت تاث کایآمر یاسیس یو زندگ یداخل

خبرگزاری 

  مهر

12/07/97 

تنش در  3

مناسبات 

واشنگتن و 

 مسکو ادامه دارد

 جان دمرز

معاون دادستاني کل 

 امنيت ملي آمريکا

ما اعالم کردیم که هفت تن از افسران ارتش روسیه متهم به نقض چند قانون کیفری ایاالت 

یکی دیگر از وکالی  متحده در فعالیت های اینترنتی مخرب علیه آمریکا و متحدان آن هستند.

آنها وستینگهاوس، یک شرکت انرژی هسته ای مستقر در پیتسبورگ، دادستانی آمریکا گفت: 

وزارت  پنسیلوانیا، که سوخت هسته ای را به اوکراین عرضه می کرد، هدف قرار دادند.

نفر از مقامات سازمان اطالعات نظامی روسیه  ۷دادگستری آمریکا اتهاماتی را علیه این 

ها )جی.آر.یو( منتشر کرده است و آنها را به هک یک سازمان مبارزه با دوپینگ و دیگر سازمان

 .متهم کرده است

خبرگزاری 

 مهر 

12/07/97 
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۷ 

 

  جمع بندي 

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

. بر اين اساس را به خود اختصاص داد در بازه زماني ياد شده ایتبليغات رسانهحجم بيشترين های اخير همچون هفتهترامپ 

درباره شخصيت خودکامه ترامپ  برني سندرزر مقابل اظهارات انتقادی ها و دها اظهارات انتقادی ترامپ درباره دموکراترسانه

های ارضايتي شهروندان آمريکايي از سياستن سناتور جمهوريخواه درباره ترامپ را بازتاب دادند. رند پلو در آخر انتقاد 

 بود.  بخش اجتماعيهای خبری در بهانه ترامپ در حوزه اجتماعي و نتيجه نظر سنجي از مردم درباره شخصيت ترامپ

واشنگتن با اختالفات شدت که به سیاست چالشی آمریکا با روسیه ، چین و کره شمالی اختصاص دارد ، با توجه به  بخش دوماما در 

و در نتیجه باقیمانده حجم تبلیغات  . مسکومناسبات چالشي واشنگتن اختصاص داشت به ای این بخش تبلیغات رسانهبیشترِ،  مسکو

 به مناسبات چالشی واشنگتن پکن .  شدیادشده مربوط می

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

بر این اساس  .استشده  ادی یدربازه زمان ایرسانه غاتیتبلهای محور نیترعمدهیکی از  دتردییبهای پیش همچون هفته ترامپ زيبرانگ

به  ميخواه يما م ها اعالم کرد:دموکراتعملکرد از  شدید رییس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد دونالد ترامپها در آغاز به نقل از رسانه

در  کاياست. آمر ييدر حال شکوفا کايخواهان، آمر یجمهور ی. در دوران رهبرميدموکراتها سرو سامان بده یهایخرابکار

. مياقرار داده کايرا آمر ياصل تيمسئله آن است که ما باالخره اولو نياست. علت ا یروزيدر حال پ کايحال رونق است. آمر

 (15/۰۷/۹۷صداوسیماخبرگزاری  ).  ماينخست کرده تيرا اولو کايما آمر

 هر چند روند » رات متقابلی شخصیت ترامپ را زیر سئوال برد و تصریح کرد: ادموکرات در اظهسناتور  سندرز يبرندر ادامه نیز

الهام  قتيحق نيرهبران خودکامه در سرتاسر جهان از ا گريکه د ستين یديبا دونالد ترامپ آغاز نشده است، ترد يخودکامگ

و  ک،يدموکرات یجهان در حال در هم شکستن هنجارها يدموکراس نيو قدرتمندتر نيتريميجمهور قد سياند که رئگرفته

جامعه  یاعضا نيرتريپذ بيو آس نيترفيمستقل، و سپر بال قرار دادن ضع هييمستقل و قوه قضا یهابه رسانه رانهيتهاجم شر

 (18/۰۷/۹۷ صداوسیماخبرگزاری ) «ماست.

 خواهن نیز از تصمیمات سیاسی ترامپ بلکه تعدادی از جمهوریشود ها ختم نمیاما انتقادات از رفتار سیاسی ترامپ به دموکرات

خروج از پيمان موشکي خواه در سنای آمریکا ضمن انتقاداز تصمیم ترامپ در خصوص نماینده جمهوری لپُرند اند . برای مثال ناراضی

 کيپلماتيها سال تالش دبرد ده انيم یاهسته یروهاين مانيخروج از پ یکشور برا نيا يکنون یبرنامه هااعالم کرد:  با روسيه 

روز شنبه خروج  کايجمهور آمر سياثر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئ يرا ب يحاتيکنترل تسل یبرا هيو روس کايآمر نيدوجانبه ب

 صداوسیماخبرگزاری ). اعالم کرد ه،يروس یاز سو مانيپ نينقض ا یبرد را با ادعا انيم یاهسته  یروهاين مانيکشور از پ نيا

2۹/۰۷/۹۷ )  

دو نفر از مشاوران ارشد خبردادند به نمونه زیر توجه فرمایید: اختالف نظر عميق در کاخ سفيد ها از از اخبار یادشده رسانه گذشته

 يرقانونيمسئله مهاجرت غ تيريمد يبر سر چگونگ یديشد يروز پنجشنبه جدال لفظ کايجمهور آمر سيدونالد ترامپ رئ

 ديکاخ سف کارکنان سيرئ يجان کل انيرخ داد م ديشکل کاخ سف يضيکه درست خارج از دفتر ب يمجادله لفظ نيداشتند.ا

را  يمجادله لفظ نيمنبع آگاه ا کيترامپ اتفاق افتاد. يمل تيو جان بولتون مشاور امن کايکشور آمر تيامن نيشيپ ريو وز

 (2۷/۰۷/۹۷سیما صداوخبرگزاری ) کرد. فيتوص ديشد اريبس

است . در حوزه اجتماعی دو  حوزه اجتماعيکند های تبلیغاتی مخاطبین را به خود جلب میحوزه بعدی که بر اساس حجم نمونه

ست . بر این ایکی از این دو محور  حوزهاين ترامپ درنارضايتي شهروندان آمريکايي از تصميمات شود که محور عمده دیده می

به اوج  کايآمر يحضور در دادگاه عال یشده برا يفرد معرف ،داستان مربوط به کاوانا شيپ يساعاتها اعالم کردند: اساس رسانه
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خوشحال است که  رمادام العم تيمسئول نيا یاز انتصاب کاوانا برا کايجمهور آمر سيدونالد ترامپ رئ ي. در حالديخود رس

 نياز معترضان به ا یترامپ در حال حرکت بود شمار یخودرو يدارند. روز گذشته وقت گريد ینظر کاياز مردم آمر یشمار

ترامپ با فاصله  ی. خودرو"ننگت باد "دادند  يصدا شعار م کيترامپ تجمع کردند. آنها  یحرکت خودرو ريانتصاب در مس

 "و مييگويم "نه"گفتند ما به کاوانا  يهمچنان ادامه داشت. آنها م "ننگت باد" یادهايفر ااز معترضان عبور کرد ام ياندک

 ( 5/۰۷/۹۷ صداوسیماخبرگزاری )!"ستين يدموکراس نيا"زدند  يم اديآنها فر "کجاست! يدموکراس

 يقاتيمرکز تحقها در این خصوص اعالم کردند: رسانه و اما محور بعدی نتیجه نظر سنجی از مردم در خصوص ترامپ و اقداماتش است.

منتشر کرد. ارقام مرتبط با دونالد ترامپ  يو پنج کشور خارج ستيخود را در ارتباط با ب ينطرسنج نيدتريجد جينتا ويپ

انجام دادن اقدامات درست در ارتباط با امور  یبرا"رهبر  کيمردم به  ايکه آ یسئوال محور نيبد است. در ارتباط با ا اريبس

ند به ترامپ اعتماد دارند و هفتاد درصد اعالم کردند و هفت درصد در سراسر جهان اعالم کرد ستياعتماد دارند، ب "يجهان

 (12/۰۷/۹۷ صداوسیماخبرگزاری ) به او اعتماد ندارند.

 که به قرار زیر الياتي ترامپ ماحتمال فرار به  ستاما حوزه اقتصادی که تنها از یک نمونه تبلیغاتی برخوردار است و آن منحصر ا

کمک کرده است را  ياتيمال یفرارها یخود برا نيبه والد« ترامپ»ادعا که  نياعالم کرد ا ورکيوين التيا اتياداره مالاست: 

 یبرا ،ياتيمال یفرارها یخود برا نيبه والد« دونالد ترامپ» در مورد کمک  مزيتا ورکيويکند. گزارش روزنامه ن يم يبررس

اساس  بر.کنديم يادعا را بررس نياعالم کرد ا ورکيوين التيا اتياداره مال کهيدردسرساز شده بطور کايجمهور آمر سيرئ

در  یالديم 1990نوشت که دونالد ترامپ در دهه  يگزارش اختصاص کيسه شنبه دوم اکتبر در  مزيتا ورکيويگزارش، ن نيا

 يسال را صرف بررس کي مزيتا ورکيوين ايمشکوک از جمله موارد تقلب مسلم دست داشته است. گو ياتيمال یترفندها

 (11/۰۷/۹۷ مهر  یبرگزارخ) را منتشر کرده است. گزارش نيکرده و ا ياتيمال یمدارک و اظهارنامه ها

  بودیم. در واکنش به قرار صادره قرار صادره ديوان دادگستری بين المللي به نفع ايراناما در بازه زمانی یاد شده ما شاهد ، 

 رماهیت 25امور خارجه کشورمان  ریوز فيمحمد جواد ظررا اعالم کرد. در این خصوص باید گفت:  خروج از پيمان مودتدولت آمریکا 

دو کشور در سال  نیب یو حقوق کنسول ینقض عهدنامه مودت و روابط اقتصاد" لیبه دل کایاز آمر رانیاعالم کرد که ا یسال جار

 وانید ت،یشکا نیا ی. در پدکر میالهه تسل وانید رخانهیرا به دب یمبنا دادخواست نیبر هم رانیا یاسالم یکرد و جمهور تیشکا"1۹55

به دولت واشنگتن هشدار داد از هر  کا،یامور خارجه آمر ریوز پمپئو کيماخطاب به  یرسم ایدوم مرداد در نامه یدادگستر یالملل نیب

دعوا  مورد نهیدر زم دیضرورت جلب کرد که با نیرا به ا دیتوجه دولتمردان کاخ سف"اجتناب کند، و  نهیزم نیدر ا دیگونه اقدام جد

به  "( صادر خواهد کرد، بال اثر نشود.وریاگوست )پنجم شهر 2۷که بعد از جلسه  وانید ندهیآ یعمل کند که آرا ی( طورهامی)بازگشت تحر

را  رانیا تیبه شکا یدگی( جلسه رس13۹۷ وریشهر 5) 2۰18آگوست  2۷ خیدر تار وانی، د ادشدهیثبت دادخواست  یهر صورت در پ

-تیخواست محدود کایاز دولت آمر رانیبه نفع ا یبا صدور قرار موقت 2۰18مهرماه مصادف با سوم اکتبر  11چهارشنبه  خیتار ربرگزارکرد و د

طبق  دیبا کایداد که آمر یدر حکم موقت خود را وانی. د. ( را فورا خاتمه دهد یم 8 خیاز تار ) یاسالم یخود بر ضد جمهور یاعمال های

و  مايو هواپ ييمواد غذا ،يپزشک ليصدور دارو، وسامرداد در مورد 15 یها میاز تحر یموانع ناش یتمام 1۹55معاهده مودت سال 

قرار  باشد. ريامکانپذ یرا نيمربوط به ا يمال یهادهد تا تراکنش نيتضمبرداشته و  رانیبه ا مربوطه را یهايبازرس وقطعات آن 

بار در  نیاول برای هااز آن یاست که برخ اینکات برجسته یدارا یاسالم یجمهور یبرا ياسيس يارزش حقوقاز  ریموقت صادر شده غ

 .شودیم دهید وانیصادره د یقرارها

 اختصاص دارد ، با توجه به شدت اختالفات واشنگتن با  روسيه ، چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با که به  بخش دومدر

ای این بخش اختصاص داشت به مناسبات چالشی واشنگتن مسکو . و در نتیجه باقیمانده حجم تبلیغات یادشده مسکو ، بیشترِتبلیغات رسانه



 

۹ 

 

ضمن  هيامورخارجه روس ريوزالوروف  يسرگئاعالم کردند: ها بر این اساس رسانه .پکن - شد به مناسبات چالشی واشنگتنمربوط می

 یهاستيدر انتقال ترور کايمسکو نگران اقدام آمراعالم کرد:  یريتکف هایواشنگتن در قبال گروهابراز نگراني از سياست 

 ( 26/۰۷/۹۷ صداوسیما  خبرگزاری) به عراق و افغانستان است. هيمسلح داعش از سور

از  نفرهفت از سوی  متحده االتیا یفریقانون ک های یادشده از نقشدر ادامه تنش کایآمر یمل تیکل امن یدادستان معاونجان دمرز

 (12/۰۷/۹۷مهر  یخبرگزار)خبر داد.  هیافسران ارتش روس

 را بازتاب دادند که از  کایجمهور آمر سیرئ معاونپنس  کيماها اظهارات در خصوص مناسبات چالشی واشنگتن و پکن رسانه

  ( 12/۰۷/۹۷مهر  یخبرگزار) کرد.ابراز نگرانی میخود  ینفوذ پکن در سطوح حکومت نگرانی واشنگتن از 


