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 رصد مسائل مربوط به آمريکا
  ها و رويدادها()اظهارات شخصيت

(123- 122) 
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 :ي در بخش های زير قابل دسترس استخبری و توليدات پژوهشهای فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سايت خبرگزاری صداوسيما  )سرويس پژوهش (  

 مرتضي هوشيارپژوهشگر:   

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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های نخستين پيروزی انقالب اسالمي باز 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 اساس خود  گردد.مي

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

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

ای يافت بلکه بسياری از شئون غير نظامي و انساني های اخير نه تنها گسترش کمي قابل مالحظهکه در سال

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

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

کند اما شواهد دال بر اين است اين انتخاب جريان تندروی ضد ايراني را جمهوريخواه آمريکا را تقويت مي

 هاینيز 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 چالشايران به عنوان يکي از مهمانتخاباتي با توصيف 

حاضر نيز عالوه بر ترامپ اعضای کابينه وی از کوچکترين فرصتي برای حمله به ايران اسالمي کرد. در حال

در راستای  های يکجانبه از سوی آمريکا،کنند. خروج ترامپ ازبرجام و بازگشت همه تحريمفروگذار نمي

 شدت گرفتن دشمني آمريکا عليه ايران است.

با هدف مجاب کردن ايران به ای آمريکا نيز عليه ايران، همراهي و همکاری متحدين اروپايي و منطقه

 گيرد.ای جديد و تغيير رفتار صورت ميمذاکره

دربازه زماني هفتگي،  های داخلي و خارجي دولت جديد آمريکا راترين چالشبولتن حاضر تالش دارد مهم

 سازان اين حوزه قرار دهد.بندی و در اختيار پژوهشگران و برنامهرصد و در چارچوب موضوعي دسته
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رصد اوضاع داخلي آمريکا -  اولبخش   

 نمودارها  -الف 

 اختالفات سياسي ـ نمودار

 
 

   اجتماعي  ـ نمودار معضالت

 

 اقتصادیـ نمودار معضالت 

 

 

منتقدان ترامپ بر 
بی اطالعی وی از توافق

ق هسته ای با ایران متف
القولند

های ترامپ سیاست
ا جایگاه و اعتبار آمریک

را تقلیل داده 

خروج خودسرانه ترامپ
از برجام اقدامی نادرست

و تنش زاست

سیاست خارجی ترامپ
غیر واقع بینانه است

ترامپ به اتکای کمک
روسیه در انتخابات 

پیروز شد 

اتهامات ترامپ در 
خصوص نقض برجام از
سوی ایران منتقدان 
زیادی در آمریکا دارد

کاخ سفید درگیر کسری بودجه ادامه دار است
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 مشروح مطالب   –ب 

 ـ اختالفات سياسي 

 

 
 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1.  

منتقدان ترامپ بر 

اطالعي وی از توافق بي

ای با ايران متفق هسته

 القولند

 ندهینما «ارموتيجان »

و  یکنتاک التیدموکرات ا

بودجه مجلس  تهیکم سیرئ

در واکنش  کایآمر ندگانینما

دونالد ترامپ  یها استیبه س

کشورش در  یجمهور سیرئ

 تریدر توئ رانیقبال ا

ه ب رانیا یابیامر )عدم دست نیا رانیا یاخط توافق هسته نیآدم کم عقل؛ سوم

 یتوافق را پاره م نیا نکهیقبل از ا دیکرده است. شا نی( را تضمیاسالح هسته

 مهرخبرگزاری  .یخواندیآن را م دیبا یکرد

04/04/98 

2.  

های ترامپ سياست

جايگاه و اعتبار آمريکا 

 را تقليل داده 

--------- 

دموکرات  یهادر آغاز مناظره نامزد کایجمهور سابق آمر سیمعاون رئ دن،یجو با

 کایدونالد ترامپ آمر"کشور گفت:  نیا ۲۰۲۰سال  یجمهور استیدر انتخابات ر

 ."قرار داده است یرا در وضع وحشتناک

 خبرگزاری

 صدا وسيما 

07/04/98 

3.  

خروج خودسرانه 

اقدامي ترامپ از برجام 

 زاستنادرست و تنش

 سناتور اليزابت وارن 

تخابات اندموکرات  نامزد

 2020ریاست جمهوری 

 در توئیتر آمریکا

 یدهم کشورمان به توافق هسته ایرا م نانیاطم نیجمهور شوم ا سیمن اگر رئ

 یو من برا مییآ یبرنم گرید یجنگ ابد کیگردد. ما از عهده یباز م 2015

 کنم. یمبارزه م گرید یمتوقف کردن دونالد ترامپ از کشاندن ما به جنگ

 خبرگزاری

 صدا وسيما 

06/04/98 

4.  

 يخارج استيس

 نانهيواقع ب ريترامپ غ

 است

 « بن رودز»

 حوزه درباراک اوباما  مشاور

 یخارج استیو س یمل تامنی

  

اوباما( آنجا حضور داشتم. اوباما هرگز  یجمهور استیهشت سال )ر نیمن همه ا

, ستین ینویزیتلو شینما ،یخارج استیجونگ اون نبود. س میبا ک داریبه دنبال د

 یهاسالحبه خالص شدن از  یادگاری یهاعکس» «.سر و کار دارد تیبلکه با واقع

که به دقت بر سر آنها  ردیگیصورت م ییهاتوافق, بلکه با شودیمنجر نم یاتم

وئال، و ونز رانیگرفته تا ا یترامپ از کره شمال یخارج استیمذاکره شده است. س

 «.{ شکست خورده استیاستی}س

 

 خبرگزاری

 صدا وسيما 

09/04/98 

5.  

 کمکترامپ به اتکای 

روسيه در انتخابات 

 پيروز شد 

 کارتر يميج

 کایجمهور اسبق آمر سییر 

 یمن فکر م«. » در انتخابات دخالت کرد هیوجود ندارد که روس یشکّ چیه» 

دخالت انجام شود, مشخص خواهد شد که  نیدرباره ا یقیعم قیکنم اگر تحق

اخ به ک ینبوده است. او برنده انتخابات نبود ول 2016دونالد ترامپ برنده انتخابات 

 «.روسها به نفع او دخالت کردند رایز افتیراه  دیسف

 خبرگزاری

 صدا وسيما 

08/04/98 

6.  

اتهامات ترامپ در 

خصوص نقض برجام از 

سوی ايران منتقدان 

 زيادی در آمريکا دارد

----------- 

اندارد است چیه کایآمر حاتیانجمن کنترل تسل ییاجرا ریمد مباليک لياما دار

 نیمنع کند وجود ندارد. موضوع ا ومیاوران یساز یرا از غن رانیکه ا یالملل نیب

 یابازرس سابق هسته تيآلبرا ديويد. .. کاستی. مسئله موضع آمرستین

در مشورت است  رانیا یادرباره توافق هسته ییسازمان ملل که با مقامات اروپا

تن در فراتر رف رانیاروپا از اقدام ا هیسه کشور عضو اتحاد نکهیبه رغم ا دیگویم

 نیبه خشم آمده اند، ا لوگرمیک ۳۰۰کشور از مرز  نیشده ا یغن ومیاوران رهیذخ

 اعمال یکه فورا در تالش برا ستین یها جدآن یاندازه برا نینقض برجام تا ا

 .ندیبرآ یالملل نیب یهامیتحر

 خبرگزاری

 صدا وسيما 

11/04/98 
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 ي  جتماعـ معضالت ا

  

 

 

 ـ معضالت اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

های سياست

اجتماعي ترامپ 

 غيرانساني است

  کِن راث

بان  دهید ییاجرا ریمد

 حقوق بشر

جر آنها من ریدر برابر مهاجران به مرگ و م کایدولت آمر رانهیسختگ یهااستیس

 یمهاجرت یهااستیس کایجمهور آمر سیشود. همزمان که دونالد ترامپ رئ یم

که خواهان  یمهاجران یرا برا یقانون یرهایکند و مس یکشور را سخت تر م نیا

 یکه خواهان پناهندگ یکند مهاجران و کسان یهستند محدود م کایورود به آمر

ود را خ کایبه آمر دنیرس یبرا جهیشوند و در نت یم دتریناام هستند کایبه آمر

که بتواند وارد خاک  یریکنند از هر مس یزنند و تالش م یبه کوه و صحرا م

از آنها با خطر مرگ مواجه  یاریشود که بس یوضع باعث م نیبشوند و ا کایآمر

 شوند.

 خبرگزاری
 صدا وسيما 

07/04/98 

2 

های سياست

اجتماعي ترامپ 

جامعه آمريکا را 

به فاشيسم سوق 

 دهدمي

الکساندريا اوکازيو 

 کنگره هنمایندکورتز 

پس از بازدید از آمریکا

نگهداری مهاجران مراکز 

 در مرز آمریکا و مکزیک

رامپ ت یها استیس است. یستیکشور فاش کیشدن به  لیدر حال تبد کایآمر

 یکایاز آمر ییدر بخش ها یاقتصاد یثبات یباعث فقر و خشونت و ب یو دولت و

 ثبات بودند ازمندیکه ن یرا به مناطق کایآمر یهاما کمک”..  شده است یمرکز

 یادیها شد و باعث شد تعداد زبحران دیو تشد قیامر باعث تعم نی. امیقطع کرد

وحشتناک فرار کنند. پس خود ما هستیم که  طیشرا نیاز مردم تالش کنند از ا

 .“میکنیورود مهاجران کمک م شیبه روند افزا

 خبرگزاری
 صدا وسيما 

12/04/98 

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظر کننده محور رديف

1 

کاخ سفيد 

درگير کسری 

بودجه ادامه 

 دار است

----- 

اه در م کایآمر یتجار یروز چهارشنبه اعالم کرد کسر کایآمر یوزارت بازرگان

. افتی شیبه شدت افزا یسابقه در بخش خودروساز یواردات ب ریمه تحت تاث

 55کشور به  نی)کاال و خدمات( ا یتجار یاساس اعالم این وزارتخانه، کسر بر

درصد  8/4( لیکه نسبت به ماه قبل )آور دیدالر رس ونیلیم 500و  اردیلیم

 است. افتهی شیافزا

 خبرگزاری 

 صدا وسيما

12/04/98 
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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 

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

 
 
 

تمسکو چالشی اس-مناسبات واشنگتن 

و مسک-مناسبات واشنگتن 
تیره تر می شود

واشنگتن نگران اقدامات 
مسکو در اروپاست

 منبع و تاريخ متن مقام اظهارنظرکننده محور رديف

1  
مناسبات واشنگتن 
 مسکو چالشي است

 «آنتونوف يآناتول»
در  هیروس ریسف

 واشنگتن

روسیه با پنتاگون در خصوص ادعای آژانس اطالعات نظامی آمریکا و اتهاماتی که به مسکو 

های آمریکا و ادعای مطرح شده در مورد ا درباره گمانه زنیم. گفتگو نکرده استوارد کرده 

ها انفجارهایی را موجب ای زده که این آزمایشهای هستهاینکه مسکو دست به آزمایش

ایم. ما این موضوع را اتهامی بی اساس و غیر قابل قبول اند، با پنتاگون گفتگو نکردهشده

 .کنیمدانسته و آنها را رد می

 . تواند موجب آغاز کمپینی جدید علیه روسیه در آمریکا شوداین ادعا می

 خبرگزاری مهر
15/04/98 

2  
مناسبات واشنگتن 

تر ميمسکو تيره
 شود

------ 

مقابله  یبرا ژهیخود از برنامه و تیدر وبسا یبا انتشار گزارش کایالملل آمر نیآژانس توسعه ب

روپا در ا هیمقابله و کاهش نفوذ روس یدر پ دیبرنامه جد نیا در اروپا خبر داد. هیبا نفوذ روس

خواهد شد تا با کمک به  یبرنامه سع نیا در است. یو مولداو نیاوکرا یکشورها ژهیوه ب

 شود. یریکشورها جلوگ نیدر ا هیاز نفوذ روس ییاروپا یاقتصاد کشورها

 خبرگزاری مهر
15/04/98 

3  
واشنگتن نگران 

اقدامات مسکو در 
 اروپاست

  «نيمارک گر»
 نیآژانس توسعه ب ریمد

 کایآمر یالملل

 میمتص کاینفوذ مقابله خواهد کرد. آمر نیبا ا کایدر اروپا شرورانه است و آمر نینفوذ کرمل

در اروپا از نفوذ  هیمورد هدف روس یدر کشورها یاقتصاد تیو وضع یدموکراس تیدارد با تقو

قدرتمند، موفق و آزاد  یکند. اروپا یریجلوگ یو مولداو نیدر اوکرا ژهیمسکو در اروپا و به و

ان را در جه کایدر تالشند نفوذ آمر بانشیو نا هیروس یاست ول کایآمر کیاز منافع استراتژ

ابر در بر کانمانیجدا سازند. مقاوم ساختن شر کانمانیکنند و ما را از متحدان و شر فیتضع

با مستقل ساختن  کندیاست و واشنگتن تالش م کایآمر یاصل یهایاز استراتژ هیروس

 ،یدموکراس جادیا یدر اروپا شود. و هیمانع نفوذ روس یاز نظر اقتصاد و انرژ ییاروپا یکشورها

 نیمقابله با مسکو در ا یبرا کایآمر یهایژاسترات گریقانون و مطبوعات آزاد را از د تیحاکم

 خواند نهیزم

 خبرگزاری مهر
15/04/98 
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 نمودارهاي هفتگي  - سومبخش 

 همقايس و آمار ارائه ـ

 

 
 

 

 

 

67%

22%

11%

نمودار اوضاع داخلي آمريکا

(98/04/16تا   96/04/05در بازه زماني  )
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نمودار سیاست خارجی آمریکا

98/04/16تا    98/04/05

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

درصد از حجم کل  67اختالفات سياسي، با اختصاص » که مربوط است به رصد اوضاع داخلي آمريکا؛  اولدر بخش 

ت )با اندک تفاوتي نسب حوزه اجتماعي ای جای گرفت. بر این اساسرسانهای به خود در رتبه اول تبليغات تبليغات رسانه

در ادامه نمونه تبليغاتي و  را به خود اختصاص دادای درصد مابقي تبليغات رسانه 22درصد کمتر از قبل(  1به قبل يعني 

 درصد حجم تبليغات را به خود اختصاص داد. 11حوزه اقتصادی  مرتبط با

الملل ) یعنی روسیه، چین و با تعدادی از اعضای جامعه بینکه مربوط است به مناسبات چالشي واشنگتن  دوماما بخش     

ای همامی حجم نمونهبودیم. بنابراین تمناسبات چالشي واشنگتن با مسکو  ای بر رویکره شمالی( تنها شاهد تمرکز رسانه

مناسبات چالشي واشنگتن با پکن و پيونگ يانگ )بر ها در خصوص تبلیغاتی به این حوزه اختصاص داشت. در نتیجه رسانه

 را بازتاب ندادند. ایخالف بازه زماني گذشته( هيچ نمونه

به  ترامپ زيچالش برانگ هایاستيس لیبه دل کایدر جامعه آمراختالف سیاسی ؛  کايآمر يرصد اوضاع داخل یعنی اولبخش اما در 

 ای را به خود اختصاص داده است. رسانهدرصد تبلیغات  67 تنهایی

موکرات د نامزد وارن زابتيال سناتور، کایآمر ندگانیبودجه مجلس نما تهیکم سیو رئ یکنتاک التیدموکرات ا ندهینما «ارموتيجان »

 سیئر کارتر يميجو  یخارج استیو س یمل تیباراک اوباما در حوزه امن مشاور «رودز بن»، کایآمر 2020 یجمهور استیانتخابات ر

ج ترامپ و خرو اختالف بر سر چگونگي برخورد با ايرانباال گرفتن افرادی بودند که در این حوزه اظهار نظر کردند.  کایجمهور اسبق آمر

 سیو رئ یکنتاک التیدموکرات ا ندهینما «ارموتيجان »بر این اساس  .بودبی شک یکی از موضوعات مورد توجه در این بخش از برجام 

د تقابا ان رتیدر توئ رانیکشورش در قبال ا یجمهور سیدونالد ترامپ رئ یها استیدر واکنش به س کایآمر ندگانیبودجه مجلس نما تهیکم

آدم  »ای خواند و در توییتر نوشت:اطالعی وی از توافق هستهدهنده بی طرفه از برجام این اقدام وی نشانبه علت خروج یکترامپ از  تند

قبل  ديکرده است. شا ني( را تضمایبه سالح هسته رانيا يابيامر )عدم دست نيا رانيا ایهستهخط توافق  نيکم عقل؛ سوم

 (04/04/98مهر یخبرگزار) «.خواندیيآن را م ديبا یکرد يتوافق را پاره م نيا نکهياز ا

ن زا بودبا مطالب مشابهی ضمن تاکید بر نادرست بلکه تنش کایآمر 2020 یجمهور استیدموکرات انتخابات ر نامزد وارن زابتيالسناتور 

 یادهم کشورمان به توافق هستهيرا م نانياطم نيجمهور شوم ا سيمن اگر رئ» : نوشت تریدر توئتصمیم ترامپ به خروج از برجام 

متوقف کردن دونالد ترامپ از کشاندن ما به  یو من برا مييآيبرنم گريد یجنگ ابد کي. ما از عهده گردديباز م 2015

 یخارج استیو س یمل تیباراک اوباما در حوزه امن مشاور «بن رودز»اما   ( 06/04/98 مایصدا وس یخبرگزار)« .مکن يمبارزه م گريد يجنگ

اوباما( آنجا حضور  یجمهور استيهشت سال )ر نيهمه ا من» توصیف کرد و نوشت:  نانهیواقع ب ریغرا ترامپ  یخارج استیس

سر و  تيبلکه با واقع ،ستين يونيزيتلو شينما ،يخارج استيجونگ اون نبود. س ميبا ک داريداشتم. اوباما هرگز به دنبال د

که به  رديگيمصورت  ييهابلکه با توافق ،شوديمنجر نم ياتم یهابه خالص شدن از سالح یادگاري یهاعکس» «.کار دارد

ورده { شکست خياستيو ونزوئال، }س رانيگرفته تا ا يترامپ از کره شمال يخارج استيدقت بر سر آنها مذاکره شده است. س

 (09/04/98 مایصدا وس یخبرگزار)«.است

های دارد که در خصوص سیاستای به آن اختصاص تبلیغات رسانه درصد کل حجم 22اختصاص دارد ،  حوزه اجتماعياما در ادامه که به 

بان  دهید ییاجرا ریمد کِن راث ها اعالم کردند:های مهاجرتی وی است. بر اساس رسانهاجتماعی وی و به طور ویژه در خصوص سیاست

گ در برابر مهاجران به مر کايدولت آمر رانهيسختگ یها استيس» های اجتماعی ترامپ گفت:با انتقاد شدید از سیاست حقوق بشر

ند کيکشور را سخت تر م نيا يمهاجرت یهااستيس کايجمهور آمر سيشود. همزمان که دونالد ترامپ رئ يآنها منجر م ريو م
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که خواهان  يمهاجران و کسان ،کنديمحدود م تندهس کايکه خواهان ورود به آمر يمهاجران یرا برا يقانون یرهايو مس

الش زنند و ت يخود را به کوه و صحرا م کايبه آمر دنيرس یبرا جهيشوند و در نت يم دتريهستند ناام کايبه آمر يپناهندگ

 همواجاز آنها با خطر مرگ  یاريشود که بس يوضع باعث م نيبشوند و ا کايکه بتواند وارد خاک آمر یريکنند از هر مسيم

 (07/04/98 مایصدا وس ی خبرگزار) «شوند.

 ح کرد:تصری کیو مکز کایمهاجران در مرز آمر یاز مراکز نگهدار دیاز بازد پس کایکنگره آمر ندهینما کورتز وياوکاز ايالکساندردر ادامه 

 يثبات يب وباعث فقر و خشونت  یترامپ و دولت و یها استيس است. يستيکشور فاش کيشدن به  ليدر حال تبد کايآمر»

ثبات بودند قطع  ازمنديکه ن يرا به مناطق کايآمر یما کمک ها» .«شده است یمرکز یکاياز آمر ييهادر بخش یاقتصاد

 وحشتناک طيشرا نياز مردم تالش کنند از ا یاديبحران ها شد و باعث شد تعداد ز ديو تشد قيامر باعث تعم ني. اميکرد

 (12/04/98 مایصدا وس ی خبرگزار)« .ميکنيورود مهاجران کمک م شيفرار کنند. پس خود ما هستيم که به روند افزا

 يگانوزارت بازر» ها اعالم کردند: به تداوم کسری بودجه دولت آمریکا اشاره کرد. بر این اساس رسانه باید معضل اقتصادیخصوص اما در 

دت به ش یسابقه در بخش خودروساز يواردات ب ريدر ماه مه تحت تاث کايآمر یتجار یروز چهارشنبه اعالم کرد کسر کايآمر

دالر  ونيليم 500و  ارديليم 55کشور به  ني)کاال و خدمات( ا یتجار ی. بر اساس اعالم اين وزارتخانه، کسرافتي شيافزا

 (12/04/98مایوس صدا یخبرگزار)« .است افتهي شيدرصد افزا 8/4( ليکه نسبت به ماه قبل )آور ديرس

بات مناسای به اختصاص دارد کل حجم تبلیغات رسانه چين و کره شماليسياست چالشي آمريکا با روسيه ، که به  بخش دومدر 

 کایآمر یالملل نیآژانس توسعه ب ریمد «نيمارک گر»در آغاز اظهارات ها بر این اساس رسانه. داشت اختصاص چالشي واشنگتن با مسکو

 نيبا ا اکيدر اروپا شرورانه است و آمر نينفوذ کرمل»  مبنی بر نگرانی واشنگتن از اقدامات مسکو در اروپا را بازتاب دادند که گفت:

اروپا  در هيمورد هدف روس یدر کشورها یاقتصاد تيو وضع يدموکراس تيدارد با تقو ميتصم کاينفوذ مقابله خواهد کرد. آمر

 کياستراتژ منافعقدرتمند، موفق و آزاد از  یکند. اروپا یريجلوگ یو مولداو نيدر اوکرا ژهياز نفوذ مسکو در اروپا و به و

دا ج کانمانيکنند و ما را از متحدان و شر فيدر جهان را تضع کايدر تالشند نفوذ آمر بانشيو نا هيروس ياست ول کايآمر

با مستقل  کندياست و واشنگتن تالش م کايآمر ياصل یهایاز استراتژ هيدر برابر روس کانمانيمقاوم ساختن شر .سازند

  (15/04/98مهر یخبرگزار) «در اروپا شود. هيمانع نفوذ روس ینظر اقتصاد و انرژ از يياروپا یساختن کشورها

 یبا پنتاگون در خصوص ادعا هيروس»  در پاسخ به اتهامات یادشده اعالم کرد: در واشنگتن هیروس ریسف «آنتونوف يآناتول»در ادامه 

 یو ادعا کايآمر یهايکه به مسکو وارد کرده گفتگو نکرده است .  ما درباره گمانه زن يو اتهامات کايآمر يآژانس اطالعات نظام

اند، با را موجب شده ييانفجارها هاشيآزما نيزده که ا یاهسته یهاشيمامسکو دست به آز نکهيمطرح شده در مورد ا

 توانديادعا م نيا .ميکنيل دانسته و آنها را رد مقابل قبو رياساس و غ يب يموضوع را اتهام ني. ما امياپنتاگون گفتگو نکرده

 (15/04/98مهر یخبرگزار)  .«شود کايدر آمر هيروس هيعل ديجد ينيموجب آغاز کمپ

 از قبل است. تررهیتدر حال واشنگتن مسکو  مناسباترسد نظر می بر این اساس به

 

 


