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

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

ای يافت بلکه بسياری های اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهاست که در سال« هاتحريم» زايد؛ ت

های انسان ها و جمعيتای که اعتراض نهاداز شئون غير نظامي و انساني را درگير خود کرد ، به گونه

 دوستانه را در پي داشت.  

آمريکا هر چند در وهله اول حزب  یرييس جمهورواقعيت اين است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 

کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني جمهوريخواه 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 چالشبه عنوان يکي از مهم های انتخاباتي با توصيف ايرانرقابت

حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي متوجه جمهوری اسالمي کرد. در حال

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

 ستای شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.در را آمريکا،

ای مقامات آمريکايي در خصوص جمهوری اسالمي ايران ترين تبليغات رسانهبولتن 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.وهشگران و برنامهبندی و در اختيار پژموضوعي دسته
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 رصد اوضاع داخلي آمريکا -  اولبخش 

 نمودارها  -الف 

 ـ نموداراختالفات سياسي
 

 
 ـ نمودار معضالت اجتماعي 

 

 ـ نمودار معضالت اقتصادی 

 

  

های اختالف نظر در قبال سیاست
ای ترامپ تشدید شده خاورمیانه

است

کنگره با ترامپ  در خصوص 
من سیاست های کاخ سفید در قبال ی

اختالف جدی دارد

دامنه مخالفت با ترامپ بر سر 
چگونگی مقابله با ایران به 

جمهوریخواهان نیز کشیده شده 

اختالف نظر در خصوص برجام در 
میان سیاستمداران آمریکایی و 

ترامپ ادامه دارد

معضالت اقتصادی 

ترامپ در برابر ارائه 

ت اظهارنامه مالياتي خود مقاوم

مي کند
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 

 ـ معضالت اجتماعي  

 منبع و تاريخ متن کنندهمقام اظهارنظر  محور رديف

1.  
اختالف نظر در قبال 

ای های خاورميانهسياست

 ترامپ تشديد شده است

-------- 

هر دو حزب کنگره  ندگانیاز نما یسندرز، رند پل و رو خانا و گروه یبرن

کشور از عربستان  نیا تیبا ارسال نامه به ترامپ خواستار قطع حما کایآمر

نامه از  نیدر ا ییکایاز قانونگذاران آمر یگروه دو حزب نیشدند. ا منیدر 

با او داشته  یخواستند نشست مشترک کایجمهور آمر سیدونالد ترامپ رئ

از  کایمرآ تیحما افتنی انیپا یباشند تا درباره قطعنامه مصوب کنگره برا

 بیباهم گفت و گو کنند. دولت ترامپ پس از تصو من،یعربستان در جنگ 

  قطعنامه، اعالم کرد آن را وتو خواهد کرد. نیا

 خبرگزاری 

 صداوسيما

17/01/98 

2.  

 کنگره با ترامپ 

های در خصوص سياست

کاخ سفيد در قبال يمن 

 اختالف جدی دارد

 نانسي پلوسي 

رئیس مجلس نمایندگان 

  آمریکا

 .ماندگار بر وجدان جهان شده است. یزخم جادیسبب ا منیاوضاع در 

کرد,  بیهفته گذشته آن را تصو کایقطعنامه که کنگره آمر کی یبا امضا

 د.یده انیپا منیبه مداخله واشنگتن در جنگ 

 خبرگزاری 

صداوسيما 

21/01/98 

3. 1 

دامنه مخالفت با ترامپ بر 

ر چگونگي مقابله با س

وريخواهان ايران به جمه

 نيز کشيده شده 

  رند پال

  التیا خواهیسناتور جمهور

در جلسه استماع  یکنتاک

 خطاب بودجه سنا تهیکم

 پمپئوبه 

را نداده  اریاخت نیکه کنگره به شما ا میگویمن به صراحت به شما م 

 رانیبه ا دی. در هر صورت که شما  بخواهدیجنگ کن رانیاست که با ا

. من دیو از ما درخواست کن دیبه کنگره بازگرد دی( بادی)جنگ کن دیبرو

است  ستیترور رانیا یسپاه پاسداران انقالب اسالمکنم که یاستدالل نم

جنگ با  یاست که شما مجوز کنگره برا نی! بلکه استدالل من اریخ ای

به ما  دیبا دیجنگ کن رانیکه در ا دیخواه ی. اگر شما مدیرا ندار رانیا

  .دیکن اجعهمر

 گاهيپا

 ينترنتيا

 کايآمر یسنا

25/01/98 

4. 2 

اختالف نظر در خصوص 

در ميان  برجام

سياستمداران آمريکايي 

 و ترامپ ادامه دارد

 ،کلوبشار يميا

و نامزد  کایارشد آمر سناتور

کشور نیا یجمهور استیر

  

بدون شک خروج از  م. گردانیرا بر م یاتوافق هسته ،یروزیدرصورت پ

به  .ستین ییقدرت نما م،یاکه در گذشته امضا کرده ییهاتوافقنامه

 نوشته 

 یخبرگزار

 وزيوني

25/01/98 

ف
ردي

 

 و تاريخ منبع متن مقام اظهارنظر کننده محور

1 

های سياست
اجتماعي ترامپ 

تاثيرات مخربي بر 
اقشار نيازمند جامعه 

 دارد

 برني سندرز
سناتور حزب دموکرات 

 آمریکا

میلیون آمریکایی را از بیمه درمانی خود محروم  32این است که  ایده ترامپ
ساله یا کمتر هستند از  26هایی که خواهد بیمه را برای بچهکند؛ او می

 یدرمان مهیب نهیرابطه به هدف خود برسد، هز نیاگر ترامپ در ا .بین ببرد
کلمه  یواقع یاز مردم به معنا یاریباال خواهد بود که بس اریشما بس یبرا

کلمه  یواقع ی. هزاران نفر به معناستندیآن ن نهیقادر به پرداخت هز
 ترامپ است. یبهداشت مهیبرنامه ب یمعنا نیا رندیمیم

 خبرگزاری 
 صداوسيما

12/01/98 

 
ترامپ از دستگاه 
قضايي استفاده 

 کندابزاری مي

 کاماال هريس
سناتور دموکرات و از 

 استیانتخابات ر یهانامزد
 2020سال  یجمهور

 کایآمر

وقتی این کشور بیش از هر کشوری در جهان زندانی دارد، باید اذعان کند 
ها )دولت دونالد که آن میدانیما م .که با مشکل حبس انبوه مواجه است

اهداف  شبردیپ یبرا ی( از وزارت دادگسترکایجمهور آمر سیترامپ رئ
و اعمال قانون  تیفیک کی شبردیپ ینه برا کنند،یخود استفاده م یاسیس

 یعدالت یب نی. امیدانیرا عدالت نم نیبه صورت برابر برای همه مردم. ما ا
 است.

 خبرگزاری 
 صداوسيما

17/01/98 
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 ـ معضالت اقتصادی  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 
دروغگويي در ذات 

 ترامپ است
   ---------- 

 کایجمهور آمر سیرئ یبه دروغ ها یان ان در گزارش یس یونیزیشبکه تلو
 یپرداخت و اعالم کرد روزنامه واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ ط

سخن  اینه ادعا  زیاش به طور متوسط پنج مم یجمهور استیسال نخست ر
حال،  نیجالب توجه است. در هم یدر روز گفته است که موضوع نیدروغ

و دو دروغ در  ستیاش، ترامپ ب یجمهور استیروز نخست ر ستیود یط
 است. روز گفته

 خبرگزاری
 صداوسيما

15/01/98 

 
ترامپ يک نژادپرست 

 است

 برني سندرز
سناتور حزب دموکرات 

 آمریکا

در قلبم از  نکهیرا بدون ا نیو من ا م،ینژاد پرست دار یجمهور سیما رئ
 یجمهور سیسخت است که ما رئ نیکنم. باور ا یم انیآن خوشحال باشم ب

من در صورت انتخاب "نژادپرست است. قتیکه در حق میدار کایدر آمر
تالش خواهم کرد مردم خودمان را  کایجمهور آمر سیشدن به عنوان رئ

 یهمه ما کار کند، و نه فقط برا یگردهم آورم که برا یکشور جادیا یبرا
بپردازم که  ییها یو نابرابر یدرصد. من تالش خواهم کرد به نژادپرست کی

 اهانیو س دهایسف انیم نیهمچنبلکه ثروتمندان و فقرا،  انینه فقط م
 وجود دارد.

 خبرگزاری
 صداوسيما

16/01/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

ترامپ در برابر ارائه 
اظهارنامه مالياتي خود 

 کندمقاومت مي
------- 

انتخابات  یخود را برا یکه نامزد ییکایسَندرز سناتور آمر یبِرن
اعالم کرده است اظهارنامه  کایآمر 2020سال  یجمهور استیر

 سیسال گذشته خود را منتشر کرد و از دونالد ترامپ رئ 10 یاتیمال
 نیکمپ دفترکار را انجام دهد.  نیخواست هم زین کایجمهور آمر

 10 یاتیاعالم کرد سندرز اظهارنامه مال ییکایسناتور آمر نیا یانتخابات
را منتشر کرد  2018سال  یاتیسال گذشته خود ازجمله اظهارنامه مال

است دونالد ترامپ و همه  دواریام یشفاف ساز یاصل یو به عنوان حام
خود را  یاتیمال یاظهارنامه ها زیانتخابات ن نیدموکرات ا ینامزدها

، درآمد یاتیاظهارنامه مال نیا مهیبا اسناد ضم مطابقمنتشر کنند. 
 ونیلیم کیاز  شیب 2017و  2016 یسندرز در سال ها ینه برنساال

 دالر بوده است.

 خبرگزاری
 صداوسيما

27/01/98 
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 سياست خارجي آمريکا  -دومبخش 

 الف ـ نمودارها

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

 

 

 مشروح مطالب  –ب 

 روسيه، چين و کره شمالي(های خارجي ترامپ )ـ چالش

 
 

چالش خارجی ترامپ

کره شمالی هنوز دشمنی خطرناک برای آمریکاست

واشنگتن مصمم به ایجاد محدودیت برای پیونگ یانگ است

پکن آزادی های دینی را محترم نمی شمارد 

واشنگتن و مسکو بر سر ونزوئال اختالف زیادی دارند

استهای مختلف در حال گسترشاختالفات واشنگتن و پکن به بهانه

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1.  

کره شمالي هنوز 
دشمني خطرناک 
 برای آمريکاست

   

 پمپئو  کيما
 کایامور خارجه آمر ریوز

 یبرا ایلوانیپنس التیبه ا متیاز عز شیپ کایامور خارجه آمر ریپمپئو وز کیما
 دیرا تهد یکره شمال یبرنامه هسته ا, “کایکالج جنگ ارتش آمر”در  یسخنران

روزنامه گفت  نیپمپئو در مصاحبه خود با ا کیبرشمرد. ما کایآمر یبرا یجد
است و  کایآمر یبرا یجد دیهنوز هم تهد یکره شمال یهسته ا حاتیبرنامه تسل
خواهد  ایلوانیدر پنس کایروز دوشنبه او در دانشکده ارتش آمر یسخنران یمحور اصل

 بود.

 خبرگزاری 
 صداوسيما

12/01/98 
 

واشنگتن مصمم به   .2
ايجاد محدوديت 

برای پيونگ يانگ 
 است

 پمپئو کيما
 کایامور خارجه آمر ریوز

 تهیدر جلسه استماع کم
 بودجه سنا

 رهیشبه جز ییآزما یکامل و قابل راست یامورد نظر ما خلع سالح هسته جهینت
 زیمتعارف و ن حاتیحوزه تسل درو مخاطرات کمتر  شتریبه صلح ب یابیکره و دست

   است. یمردم کره شمال یدرخشان تر برا ندهیآ کی

 ينترنتيا گاهيپا
 کايآمر یسنا

24/01/98 

3.  

پکن آزادی های 
ديني را محترم 

 شمارد نمي

 پمپئو کيما
 کایامور خارجه آمر ریوز

 تهیدر جلسه استماع کم
 بودجه سنا

موضع  یمدن یهایآزاد نهیدر زم نیموجود در چ یهادرباره چالش رایما اخ
  است. یخیتار یدر سطح نیدر چ ینید یها ی. فقدان آزادمیاگرفته

 ينترنتيا گاهيپا
 کايآمر یسنا

24/01/98 

4.  

واشنگتن و مسکو بر 
سر ونزوئال اختالف 

 زيادی دارند

 نماينده روسيه  

در نشست سازمان 
 در باره ونزوئال ملل

 تیامن یدر نشست شورا کایجمهور آمر سیپنس معاون رئ کیکه ما یزمان
نشست  نیونزوئال در ا ندهیخطاب به نما انهیمداخله جو یسازمان ملل در اظهارات

 دییمادورو بگو کالسیو به ن دیبه ونزوئال برگرد دیشما باریسف یگفت: جناب آقا
در نشست  هیروس ندهینما .که زمان شما تمام شده است. اکنون زمان رفتن است.

گفت: مداخله در  یپنس خطاب به و کیسازمان ملل در واکنش به سخنان ما
احترام کسب  دیتوان یم قیطر نی. شما تنها از ادیکشورها را متوقف کن گریامور د

 یکس چیشما مداخله کنند. ه یدر امور داخل گرانید دی. شما دوست نداردیکن
 خود دوست ندارد. یرا در امور داخل گرانیمداخله د

 خبرگزاری 
 صداوسيما

22/01/98 

5.  
اختالفات واشنگتن و 

های پکن به بهانه
مختلف در حال 
 گسترش است

  نيچ ريسف
در واکنش به  یلیدر ش

تالش پمپئو برای 
منصرف کردن مقامات 
 شیلی از همکاری با پکن

روابط  . وی فردی دورو و ریاکار است.پمپئو انگار عقلش را از دست داده است.
اقتصادی میان چین و شیلی برای توسعه اقتصادی شیلی منافع ملموسی در پی 

 .داشته و همکاری به نفع دو طرف است
 خبرگزاری 
 صداوسيما

27/01/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

 

 

معضالت سیاسی

44%

معضالت اجتماعی 

44%

معضالت اقتصادی 

12%

نمودار هفتگي سياست خارجي آمريکا

(98/01/31تا   96/01/11در بازه زماني  )

معضالت سیاسی معضالت اجتماعی  معضالت اقتصادی 
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کومناسبات چالشی  واشنگتن و مس

نمناسبات چالشی واشنگتن و پک

مناسبات چالشی پیونگ یانگ
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40

40

نمودار چالش های خارجی کابینه ترامپ

98/02/01تا    98/01/11

مناسبات چالشی  واشنگتن و مسکو مناسبات چالشی واشنگتن و پکن مناسبات چالشی پیونگ یانگ
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 جمع بندي 

؛ اختالفات سیاسی و معضالت اجتماعی در جامعه آمریکا بیشترین حجم يعني رصد اوضاع داخلي آمريکا اولدر بخش 

 .اختصاص یافتمعضالت اقتصادی موضوع از آن خود کردند. در نتیجه مرتبه آخر به  ـالبته به طور مساوی  ـتبلیغاتی را 

شمارتر از بازه زمانی پیشین بازتاب پر با تعدادی از تابعان بین الملل، اما بخش آخر که مربوط است به مناسبات چالشی واشنگتن 

 .ندها در خصوص مناسبات چالشی واشنگتن با مسکو ، پکن و پیونگ یانگ مطالبی را اعالم کردیافت. بر این اساس رسانه
 

و به طور  ترامپ زیچالش برانگ هایاستیس لیبه دل کایدر جامعه آمر یاسی؛  اختالفات س کايآمر يدر بخش اوضاع داخل

ارسال  .کامال نمود و ظهور داشت، های مختلف به بهانه ترامپ شخص با هامشخص به خاطر شدت گرفتن اختالفات دموکرات

از جمله پر نامه اعتراضی تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا به ترامپ در خصوص سیاست کاخ سفید درباره ایران و برجام 

از  یسندرز، رند پل و رو خانا و گروه یبرن ها اعالم کردند:در این بخش بود . بر این اساس رسانههای تبلیغاتی شمارترین نمونه

 نیشدند. ا منیکشور از عربستان در  نیا تیبا ارسال نامه به ترامپ خواستار قطع حما کایهر دو حزب کنگره آمر ندگانینما

با او داشته  یخواستند نشست مشترک کایجمهور آمر سینامه از دونالد ترامپ رئ نیدر ا ییکایاز قانونگذاران آمر یگروه دو حزب

باهم گفت و گو کنند. دولت  من،یاز عربستان در جنگ  کایآمر تیحما افتنی انیپا یباشند تا درباره قطعنامه مصوب کنگره برا

 (   17/01/98مایصداوس یخبرگزار ).قطعنامه، اعالم کرد آن را وتو خواهد کرد نیا بیترامپ پس از تصو

را  منیدر قبال  دیکاخ سف هایاستیدر خصوص س کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ یپلوس ینانس اعتراضی اظهارات هادر ادامه رسانه

جلسه در در ادامه  یکنتاک التیا خواهیجمهور سناتوررند پال  باره خبر داد. نیکنگره و ترامپ در ا یاز اختالف جد یبازتاب دادند که و

به  رانیمقابله با ا یدامنه مخالفت با ترامپ بر سر چگونگدر اظهاراتی اعتراضی که بیانگر کشیده شدن بودجه سنا  تهیاستماع کم

جنگ  رانیرا نداده است که با ا اریاخت نیکه کنگره به شما ا مگوییمن به صراحت به شما م گفت : خطاب به پمپئوبود  خواهانیجمهور

 کنمی. من استدالل نمدیکن ستو از ما درخوا دیبه کنگره بازگرد دی( بادی)جنگ کن دیبرو رانیبه ا دیرت که شما  بخواه. در هر صودیکن

را  رانیجنگ با ا یاست که شما مجوز کنگره برا نی! بلکه استدالل من اریخ ایاست  ستیترور رانیا یکه سپاه پاسداران انقالب اسالم

 (25/01/98 کایآمر یسنا ینترنتیا گاهیپا) .دیبه ما مراجعه کن دیبا دیجنگ کن رانیکه در ا دیخواه ی. اگر شما مدیندار

 یمیاها اظهارات اما ادامه اختالفات سیاستمداران آمریکایی در قبال برجام دیگر نمونه تبلیغاتی در این بخش است . بر این اساس رسانه

را بر  ایتوافق هسته ،یروزیدرصورت پرا بازتاب داند که تصریح کرد:  کشور نیا یجمهور استیو نامزد ر کایارشد آمر سناتور کلوبشار،

 (  25/01/98 وزیونی یخبرگزار) .ستین ییقدرت نما م،ایکه در گذشته امضا کرده هایی.  بدون شک خروج از توافقنامهگردانمیم

حزب  سناتور سندرز یبرنای در حوزه معضالت اجتماعی وجود دارد از جمله اینکه : تبلیغاتی قابل مالحظه در بخش دوم نمونه

های اجتماعی ترامپ آن را عامل مهمی برای وارد آوردن تاثیرات منفی بر اقشار ضمن انتقاد شدید از سیاست کایدموکرات آمر

 مهیب خواهدیخود محروم کند؛ او م یدرمان مهیرا از ب ییکایآمر ونیلیم 32است که  نیترامپ ا دهیا ضعیف توصیف کرد و افزود:

 یبرا یدرمان مهیب نهیرابطه به هدف خود برسد، هز نیببرد. اگر ترامپ در ا نیکمتر هستند از ب ایساله  26که  ییهابچه یرا برا

 ی. هزاران نفر به معناستندینآن  نهیکلمه قادر به پرداخت هز یواقع یاز مردم به معنا یاریکه بس بودباال خواهد  اریشما بس

وی در اظهارات انتقادی دیگری   (12/01/98 مایس و صدا یخبرگزار) ترامپ است. یبهداشت مهیبرنامه ب یمعنا نیا رندیمیکلمه م یواقع

در قلبم از آن  نکهیرا بدون ا نیو من ا م،ینژاد پرست دار یجمهور سیما رئ ترامپ را فردی نژادپرست معرفی کردو افزود:
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من "نژادپرست است. قتیکه در حق میدار کایدر آمر یجمهور سیسخت است که ما رئ نیکنم. باور ا یم انیخوشحال باشم ب

گردهم آورم که  یکشور جادیا یتالش خواهم کرد مردم خودمان را برا کایجمهور آمر سیدر صورت انتخاب شدن به عنوان رئ

 انیبپردازم که نه فقط م ییها یو نابرابر یدرصد. من تالش خواهم کرد به نژادپرست کی یبرا همه ما کار کند، و نه فقط یبرا

 ( 16/01/98 مایس و صدای خبرگزار) وجود دارد. اهانیو س دهایسف انیم نیثروتمندان و فقرا، بلکه همچن

دموکرات و  سناتور کاماال هریسو دستگاه قضایی این کشور تمامی ندارد بر این اساس  رسد مناقشه میان ترامپاما به نظر می

در سخنانی بر تالش ترامپ برای استفاده ابزاری از دستگاه قضایی  کایآمر 2020سال  یجمهور استیانتخابات ر یهااز نامزد

اذعان کند که با مشکل حبس انبوه مواجه  دیدارد، با یدر جهان زندان یاز هر کشور شیکشور ب نیا یوقتتاکید و اضافه کرد : 

خود  یاسیس هدافا شبردیپ یبرا ی( از وزارت دادگسترکایجمهور آمر سیها )دولت دونالد ترامپ رئکه آن میدانیاست. ما م

 یب نی. امیدانیلت نمرا عدا نیو اعمال قانون به صورت برابر برای همه مردم. ما ا تیفیک کی شبردیپ ینه برا کنند،یاستفاده م

 (17/01/98 مایصداوس یخبرگزار) است. یعدالت

 

پمپئو  کیمااظهارات ها بر این اساس رسانه. ، چين و کره شمالي اختصاص دارددر پايان که به سياست چالشي آمريکا با روسيه 

 را بازتاب دادند که  “کایکالج جنگ ارتش آمر”در  یسخنران یبرا ایلوانیپنس التیبه ا متیاز عز شیپ کایامور خارجه آمر ریوز

   ( 12/01/98مایس و صدا یخبرگزار) برشمرد. کایآمر یبرا یجد دیرا تهد یکره شمال یبرنامه هسته اتصریح کرد: 

 ییآزما یکامل و قابل راست ایمورد نظر ما خلع سالح هسته جهینتتصریح کرد :  بودجه سنا تهیدر جلسه استماع کموی در ادامه 

مردم  یدرخشان تر برا ندهیآ کی زیمتعارف و ن حاتیو مخاطرات کمتر در حوزه تسل شتریبه صلح ب یابیکره و دست رهیشبه جز

 بودجه سنا تهیدر جلسه استماع کماما در ادامه وی در انتقاد از دولت چین    ( 24/01/98   کایآمر یسنا ینترنتیا گاهیپا)است. یکره شمال

 نیدر چ ینید یها ی. فقدان آزادمیاموضع گرفته یمدن هاییآزاد نهیدر زم نیموجود در چ هایدرباره چالش رایما اخگفت : 

   ( 24/01/98کایآمر یسنا ینترنتیا گاهیپا)  .است یخیتار یدر سطح

باره نشست سازمان ملل در در  هیروس ندهینما مسکو به سر ونزوئال خبر دادند؛ ـ ها از تداوم اختالف واشنگتن اما در پایان رسانه

 انهیجومداخله یسازمان ملل در اظهارات تیامن یدر نشست شورا کایجمهور آمر سیمعاون رئ پنس کيماکه  یزمان ونزوئال

که زمان  دییمادورو بگو کالسیو به ن دیبه ونزوئال برگرد دیبا رشمایسف ینشست گفت: جناب آقا نیونزوئال در ا ندهیخطاب به نما

پنس خطاب  کیدر نشست سازمان ملل در واکنش به سخنان ما هیروس ندهینما شده است. اکنون زمان رفتن است. مامشما ت

. شما دوست دیاحترام کسب کن دیتوانیم قیطر نی. شما تنها از ادیکشورها را متوقف کن گریگفت: مداخله در امور د یبه و

 یخبرگزار) خود دوست ندارد. یرا در امور داخل گرانیمداخله د یکس چیشما مداخله کنند. ه یدر امور داخل گرانید دیندار

 (22/01/98مایصداوس


