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دیدار سفیر روسیه در تهران با جابری 
انصاری

سفیر روسیه در تهران با جابری انصاری دستیار ارشد 
وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که بنا به دعوت جابری انصاری انجام 
ش��د، در خصوص همکاری های دو کش��ور در زمینه 
مس��ائل منطقه ای ب��ه ویژه آخرین تحوالت س��وریه 

گفت وگو و تبادل نظر شد.
وزارت امور خارجه روسیه اخیرا اعالم کرد که 30 
و 31 جوالی ، مذاکراتی با محوریت س��وریه در شهر 

ساحلی سوچی سوریه برگزار خواهد شد.
س��ه کش��ور ضامن روند آس��تانه )ایران، روسیه 
و ترکیه( در 25 اردیبهش��ت ماه در آس��تانه پایتخت 
قزاقستان و در پایان نهمین نشست خود توافق کردند 
که نشست عالی بین المللی درباره سوریه ژوئیه 2018 

در سوچی برگزار شود.  تسنیم

هرگونه تالش برای ساقط کردن نظام ایران 
»دیوانگی« است

نش��ریه آمریکایی ب��ا توهم خوان��دن تالش های 
دولتمردان آمریکا در س��رنگون س��اختن نظام ایران 
نوش��ت: »ایران از کش��ورهای با ثبات منطقه است و 

اخالل در امور این کشور دیوانگی است.«
این نشریه با اشاره به خیال های واهی مخالفان ایران 
و سوء برداشت های آن ها از اوضاع کشور نوشت: افرادی 
هوچی گر از ایران، کشوری که از آن متنفرند، پیش بینی 
نادرس��تی دارند و بنابراین وقتی ب��ه تحلیل اوضاع این 

کشور می پردازند، تمایل به افراط از این کشور دارند.
امریک��ن کانزروتیو  به صراحت نوش��ت: اگر این 
افراد می پندارند که دولت ایران در آس��تانه سرنگونی 
اس��ت، این مس��ئله امری نامحتمل است. در مجموع، 
تغییر نظام همیشه بسیار مشکل و پرهزینه تر از آن چه 
هست که طرفدارانش انتظار دارند و همواره پیامدهای 

منفی برای آمریکا در بر داشته است. فارس

اخبار

باید اروپا را از همراهی با آمریکا و برخی 
رژیم های مرتجع و متجاوز منطقه بر حذر 
داریم

س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارج��ه گفت: 
اس��تفاده روان و بدون دغدغ��ه از ظرفیت های تجاری 
و اقتصادی در پرتو روابط با اروپا و س��ایر کش��ورهای 
دنیا از جمله تعهدات طرف های اصلی برجام از جمله 
اروپائیان بوده و جمهوری اس��المی همچنان به آن به 

عنوان یک مطالبه جدی نگاه می کند.
س��ید محمد علی حس��ینی، درباره ابعاد سیاسی 
و دستاوردهای سیاس��ت خارجی و نیز اقتصادی سفر 
رییس جمهور به دو کشور اتریش و سوییس و پیام آن 
برای آمریکا و دیگر کشورهای مخالف سیاست های ایران 
گفت: معموال انجام چنین سفرهایی به ویژه هنگامی که 
در سطح ریاست جمهوری انجام می شود، تک بعدی یا 
تک محوری نبوده و ترکیبی از زمینه ها و ابعاد متنوع را 
شامل می شود که تقویت روابط سیاسی و همکاری های 
بین المللی، افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری می تواند 

از جمله اهداف این سفرها به حساب آید.
وی ادام��ه داد: پی��ام مهم تب��ادالت هیات ها در 
س��طوح مختلف بین ایران و س��ایر کشورها این است 
که ظرفیت و قابلیت های جمهوری اس��المی و اهمیت 
راهب��ردی و نقش موثر آن در مع��ادالت منطقه ای و 
بین الملل��ی قاب��ل چشم پوش��ی نیس��ت و تالش های 
مغرضانه بدخواهان و دشمنان ایران اسالمی ناکارآمد 

و بی حاصل است.
سفیر پیشین کشورمان در ایتالیا در پاسخ به این 
پرسش که استقبال دو کشور اروپایی از رئیس جمهور 
ایران در اوج فشارهای آمریکا به اروپا علیه ایران، حاکی 
از اختالف��ی جدی در نوع ن��گاه و تعامل اروپا و آمریکا 
بر س��ر ایران و برجام اس��ت و اینکه آیا ایران توانسته 
اس��ت معامالت فراآتالنتیکی را بره��م زده یا روی آن 
تاثیرگذار باشد؟ تصریح کرد: اختالف نظر آمریکا و اروپا 
بر س��ر مسئله برجام و بقاء آن و نوع تعامل با ایران در 
این خصوص غیرقابل انکار اس��ت؛ اما واقعیت دیگری 
وجود دارد و آن این است که این اختالف نظر را نباید 
به س��ایر حوزه ها از جمله نق��ش منطقه ای جمهوری 
اسالمی یا توان دفاع موشکی و بحث تروریسم و نحوه 

مواجهه و مقابله با آن تعمیم داد.
س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه در پاسخ 
به این پرس��ش ک��ه انجام ای��ن س��فرها می تواند به 
معنای حفظ برجام و اس��تفاده از ظرفیت های کوچک 
اقتص��ادی و تج��اری در اروپا برای هم��کاری با ایران 
باشد؟با تاکید بر این که "هر یک از این سفرها می تواند 
ابعاد و اهداف متعددی را دنبال و تحت پوش��ش قرار 
دهد" اظهار کرد: شرایطی که هم اکنون برجام در آن 
به س��ر می برد و تکلیف و مس��ئولیت مهمی که برای 
حفظ آن بر عهده طرف اروپایی اس��ت ایجاب می کند 
که توصیه ها و هشدارهای صریح و روشن ایران، مورد 

توجه جدی طرف اروپایی قرار گیرد.  ایسنا

از نگاه دیگران 

شرکت های اروپایی طرف تعامل با ایران تحریم  می شوند
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین موضع گیری اش درباره کش��ورمان گفت 

که تمام شرکت های اروپایی که با ایران تجارت می کنند، تحریم خواهند شد.
دونالد ترامپ در گفت وگو با ش��بکه فاکس نیوز در پاس��خ به این سوال که 
آیا ش��رکت های اروپایی طرف تعامل با ایران تحریم می شوند، تاکید کرد: به طور 

قطع. این کاری است که حتما انجام می دهیم.
رئیس جمهور آمریکا در ماه مه با اعالم خروج از توافق هس��ته ای با ایران گفت: 

تحریم ها علیه این کش��ور را بازمی گرداند. این اقدام با انتقاد بس��یاری از کشورها به ویژه 
اروپایی ها که تعامالت تجاری با ایران دارند، مواجه شد.

در صورت بازگردانده شدن این تحریم ها، شرکت های اروپایی که با ایران داد و ستد 
دارند، هدف اقدامات تنبیهی واش��نگتن قرار خواهند گرفت. پیش��تر مش��خص نبود که 

ترامپ قصد دارد شرکت های اروپایی را تحریم کند یا نه.  ایسنا 

دیپلمات 
ایرانی ها باید از سوریه خارج شوند

مش��اور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در یک عقب نش��ینی آشکار در 
خصوص س��وریه گفت که واشنگتن با باقی ماندن بش��ار اسد در قدرت مشکلی 

ندارد، اما خواهان کمک روس ها برای بیرون راندن ایرانی ها از سوریه هستیم.
جان بولتون عنوان داش��ت: باقی ماندن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در 

قدرت برای آمریکا مسئله ای راهبردی نیست و رئیس جمهور ترامپ امیدوار است 
که برای خارج کردن »نیروهای ایرانی« از سوریه بتواند کمک روس ها را جلب کند.

مشاور امنیت ملی ترامپ همچنین به این نکته اشاره کرد که تالش های بشار اسد - 
رئیس جمهوری س��وریه - برای در هم شکستن »معارضان« جزو نگرانی های اصلی دولت 
ترامپ در منطقه نیست. وی در ادامه با اشاره به دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و پوتین در 
هلس��ینکی گفت که حضور ایران در سوریه از جمله مسائلی است که دو رئیس جمهوری 

می خواهند آن را به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار دهند.  ایرنا

در حاشیه 
دفاع سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین از ایران

س��خنگوی کمیته های مقاومت فلسطین به س��خنان عضو ارشد فتح درباره 
ایران واکنش نشان داد و از تهران دفاع کرد.

ابومجاهد نوشت: بزرگ و کوچک می دانند که ایران چقدر از ملت فلسطین 
و مقاومت آن دفاع کرده و یکی از بازرترین نهادهای حمایتی، موسس��ه »شهید 

فلسطین« است که حامی خانواده های شهداست؛ طرح های توسعه ای که ایران به 
دور از رسانه ها، اجرایی کرده نیاز به اجازه کسی ندارد.

وی ادام��ه داد: آقای اس��امه از رنج مردم نوار غزه، گرس��نگی و فق��ر آن در تمامی 
زمینه ه��ا و کمک ها برای کاس��تن از ای��ن رنج چه می داند؟ این م��ردم همچنین خوب 

می دانند چه کسی آنها را تحریم کرده و در محاصره آنها شریک بوده است.
ابومجاهد تصریح کرد؛ فتح  باید بداند ایران اولین کش��وری  اس��ت که »س��فارت 

اسرائیل« در تهران را به سفارت فلسطین تبدیل کرد.

سخنگو

روزنامه سوئیسی:
ین خطر یم های ترامپ علیه ایران بزرگتر   تحر

برای اقتصاد جهانی است
یک روزنامه سوئیسی در مطلبی تهدیدها و تحریم های  رس�انه "دونال��د ترام��پ" علیه ای��ران را بزرگتری��ن خطر برای ب�ازي 
اقتصاد جهانی از زمان ورود وی به کاخ س��فید دانسته و رئیس جمهور فعلی 

آمریکا را بزرگترین خطر برای اقتصاد جهانی ارزیابی کرد.
روزنامه "تاگس آنسایگر" سوئیس در مطلبی نوشت: تحریم ها علیه ایران 
ک��ه "دونالد ترامپ"، رئی��س جمهور آمریکا تهدید به انجام آن کرده اس��ت 
بزرگترین خطر برای اقتصاد جهانی از زمان ش��روع ریاست جمهوری وی بر 

آمریکا است. به زودی کمبود نفت زیادی به وجود می آید.
نویسنده در ادامه نوشت: موتور اقتصاد دنیا همچنان کار می کند. اقتصاد 
جهانی همچنان رش��د می کند. شرکت ها از س��ودهای روزافزون گزارش می 
دهند و رونق اقتصادی که سال ها از آن صحبت بود کم کم به شهروندان می 
رس��د. اش��تغال ملی دیگر یک کلمه به فراموشی سپرده شده نیست. کاهش 
قیمت نفت که از چهار س��ال پیش روند آن آغاز ش��ده اس��ت به نفع رشد و 
رونق اقتصادی بوده و منجر به کاهش هزینه های انرژی و حمل و نقل برای 
شرکت ها شده و سبب شده مصرف کنندگان در سراسر جهان پول بیشتری 

برای چیزهای دیگر و یا پس انداز داشته باشند.
ام��ا حداق��ل از هفته جاری دالیلی ب��رای نگرانی به وجود آمده اس��ت. 
"دونال��د ترامپ"، رئیس جمه��ور آمریکا می خواهد مهمتری��ن منبع درآمد 
ایران را از این کشور بگیرد. وی اعالم کرده که از ماه نوامبر همه کشورهایی 
که همچنان سفارش��ات نفتی از ایران دارند را تحری��م می کند. این تصمیم 
بزرگترین خطر ملموس و مش��خص برای رشد جهانی از زمان شروع ریاست 
جمهوری ترامپ را ایجاد می کند. اگر این تصمیم ترامپ اجرایی ش��ود دنیا 
در س��ال جاری میالدی با کمبودهای نفتی مواجه خواهد شد که به سختی 

جایگزینی برای آن وجود دارد.
در ادامه این مطلب آمده اس��ت: اگر ایاالت متحده موفق ش��ود صادرات 
نفت ایران را به این سرعت و میزان باال و همان گونه که تصمیم گرفته است 
کاه��ش دهد در این صورت پایان ناگهانی روند رونق و رش��د اقتصاد جهانی 
غافلگیر کننده نیس��ت. ترامپ برای اینکه منافع خود در قبال تهران را پیش 

ببرد یک رکود جهانی برایش هزینه گرانی نیست.
مل��ت علی��ه  بیش��تر  تحریم ه��ای  دنب��ال  ب��ه  آمری��کا   گفتن��ی 

ایران است.

یک کارشناس روس مطرح کرد؛
یکا برای جبران  تالش آمر

کمبود نفت ایران در بازار جهانی
ب��ه عقی��ده کارش��ناس روس،   دی�����دگاه
عربس��تان به تنهایی نمی تواند 
نقش��ه آمریکا برای آم��اده کردن ب��ازار جهانی نفت 
برای اعم��ال تحریم ها علیه ای��ران را اجرا کند، ولی 
بعید اس��ت مسکو، ش��ریک اقتصادی تهران، اقدامی 

کند که به صنایع نفت ایران آسیب برسد.
روزنامه »نیزاویس��یمایا گازیتا«، چاپ مسکو در 
تحلیلی می نویسد: آمریکا با عربستان سعودی درباره 
افزایش میزان اس��تخراج نفت به می��زان دو میلیون 
بشکه در شبانه روز به توافق رسیده است. این مسئله 
را "دونال��د ترام��پ" رئیس جمه��وری آمریکا اعالم 
کرده، هرچند در ریاض این مس��ئله نه تایید شده و 

نه تکذیب گردیده است.
تواف��ق آمریکا و عربس��تان تالش ب��رای جبران 
کمب��ود نف��ت ای��ران در بازاره��ای جهان��ی بعد از 
اج��رای تحریم ه��ای ضدایرانی در ماه نوامبر اس��ت. 
البته به عقیده کارشناس��ان، تنها عربستان سعودی 
نمی تواند این خس��ارت را جبران کرده و آمریکا باید 
 متح��دان جدی��دی، از جمله در روس��یه، برای خود 

پیدا کند.
هفته گذش��ته تقاض��ای نفت جهان��ی تقریبا 2 
درصد افزایش یافت. این میزان از ابتدای سال جاری 
22 درص��د بوده اس��ت. قیمت باالی نف��ت به طور 
مرس��وم باعث عدم رضایت واش��نگتن است. دونالد 
ترامپ پیش از این نیز بارها از سازمان اوپک خواسته 
بود تا اس��تخراج نفت را افزای��ش دهد. به گفته وی، 
او توانس��ته پادشاه عربستان را متقاعد سازد تا تولید 
نفت را به 2 میلیون بش��که در روز افزایش دهد و او 
نیز موافقت کرده است. آژانس خبری عربستان تایید 
ک��رده که ترامپ و س��لمان بن عبدالعزیز آل س��عود 
در مذاکرات تلفنی مس��ئله ض��رورت حفظ ثبات در 

بازار جهانی نفت را بررس��ی کردند، ولی در این خبر 
صحبتی از توافق طرفین درباره افزایش تولید نفت تا 

سطح 2 میلیون بشکه نشده است.
این توافق احتمالی در حالیست که هفته گذشته 
کش��ورهای عضو اوپک و روسیه توافق کردند تا برای 
تقویت قیمت نفت در بازار، میزان اس��تخراج نفت را 
تا یک میلیون بش��که در ش��بانه روز افزایش دهند تا 
جبران کاهش تولید در ایران و ونزوئال ش��ود. از این 
یک میلیون بشکه، 200 هزار بشکه آن سهم روسیه 
خواهد بود. الزم به ذکر است که ترامپ از این توافق 

نیز ابراز نارضایتی کرده بود.
مسلما مدیریت عمدی اس��تخراج نفت از سوی 
آمریکا مورد رضایت مقامات تهران قرار ندارد. "بیژن 
زنگنه" وزیر صنایع نفت ایران خواس��تار آن شده که 
نباید اجازه داد تا کشوری به طور یک جانبه استخراج 

نفت را افزایش دهد.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وزارت ام��ور خارجه 
آمریکا پی��ش از این از کش��ورهای وارد کننده نفت 
ایران خواس��ته که تا ماه نوامبر س��ال 2018 خرید 
خ��ود را متوقف کنند. از ماه نوامب��ر خریداران نفت 
ای��ران بای��د خود را ب��رای از س��رگیری تحریم های 
آمری��کا علی��ه تهران و عدم دسترس��ی به سیس��تم 
 بانک��ی آمری��کا در ص��ورت ادامه خرید نف��ت ایران 

آماده کنند.
از سوی دیگر، شرکت های نفتی و فعال در زمینه 
حمل و نقل نفت و همچنین ش��رکت های بیمه نمی 
توانند به خود اجازه دهند تا دسترس��ی به سیس��تم 
بانکی آمریکا را از دس��ت بدهند. برخی شرکت های 
خارج��ی از ه��م اکن��ون از ادامه خرید نف��ت ایران 
خودداری کرده اند. با این وجود جمهوری اسالمی که 
این اق��دام آمریکا را جنگ روانی علیه تهران نامیده، 
قص��د دارد با رژیم تحریم های یکجانبه آمریکا مقابله 
ک��رده و به ش��رکت های خصوصی اج��ازه دهد تا در 

عرصه صادرات نفت فعالیت کنند.
به عقیده "آلکس��ی آنتونوف" تحلیلگر مس��ائل 

اقتصادی، روس��یه در این دع��وای نفتی، نقش طرف 
س��وم را بازی می کند که آمریکا تالش خواهد کرد 
تا آن را به جمع متحدین خویش ملحق کند. مسئله 
این است که افزایش قیمت نفت برای اقتصاد آمریکا 
بسیار مضر است و هدف آمریکا متوقف کردن کامل 
صادرات نفت ایران است، چرا که در غیر این صورت 
تحریم هایش هیچ تاثیری بر تهران نخواهد داش��ت. 
ول��ی اگر ب��ازار جهانی نفت ایران را از دس��ت دهد، 
این مس��ئله  موجب افزایش غیرقابل برگشت قیمت 
نفت خواهد ش��د که در وهله نخست به آهنگ رشد 
اقتصادی آمریکا ضربه زده و در ثانی، به ضرر متحدان 

ژئوپلیتیکی این کشور خواهد بود.
ب��ه گفته آنتون��وف، آمریکا مس��تقال نمی تواند 
عدم دسترس��ی به حجم نفتی ایران در بازار جهانی 
را جبران کند، به همین دلیل نیاز به متحدینی دارد. 
ولی مشکل ترامپ اینجاست که عربستان سعودی به 
طور یک جانبه افزایش تولی��د نفت را آغاز نمی کند، 
چرا که این مسئله نقض توافقات صورت گرفته اخیر 

در نشست اوپک+ است.
این کارش��ناس اقتصادی می گوید، اقدام بعدی 
آمری��کا احتماال ت��الش برای متقاعد کردن مس��کو 
درباره افزایش اس��تخراج نفت اس��ت، ول��ی این کار 
آس��انی نخواهد بود، برای اینکه برخالف عربس��تان، 
روس��یه در عرصه استخراج نفت ایران سرمایه گذاری 
کرده و و بعید اس��ت تصمیم بگیرد که در این زمینه 
ب��ه ته��ران ض��رری بزند، چی��زی که ری��اض دقیقا 
خواستار آن اس��ت. به گفته وی، البته از سوی دیگر 
این مس��ئله یک برگ برنده در دس��ت مسکو خواهد 
بود تا از آن برای حل و فصل مشکالت خود، از جمله 
برای کاهش اعمال فش��ارها بر اقتصاد این کشور در 
ازای دادن امتیازاتی در رابطه با ایران، استفاده کند. 
گفتنی است؛ بازی جدید آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی حذف صادرات نفت کشورمان است و تقالی 
زیادی در این خصوص می کند تا اروپایی ها را با این 

خواسته همراه کند. تسنیم

رژی��م  مذبوحان��ه  ت��الش  اس��تکباری آمریکا علیه ملت پرون�����ده
ای��ران در حالی ه��ر روز ابعاد وس��یع تری به خود 
می گیرد که این روزها در کنار تقال برای همراهی 
کش��ورهای اروپایی ب��ا تحریم های ض��د ایرانی از 
ترفن��د و حربه های دیگ��ر برای تضعی��ف جایگاه 
منطق��ه ای و بین المللی اس��تفاده ک��رده تا بیش 
ازگذش��ته دامنه فشار برای تحمیل خواسته هایش 

را علیه تهران وسعت ببخشد.
در این مسیر گزارش س��الیانه وزارت خارجه 
آمری��کا با موضوع قاچاق انس��ان، اتهامات واهی و 
دروغین را علیه جمهوری اس��المی روا داشته تا به 
قول س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان از طریق 
این اقدامات، افکار عمومی جهان را از سیاست های 
مداخله جویانه و بی ثبات کننده خود که به صورت 
جدی در سطح جهان بویژه در غرب آسیا و آفریقا 
زمینه ش��کل گیری و گسترش شبکه های تبهکار 
سازمان یافته قاچاق انسان را فراهم کرده، منحرف 

نماید.
بهرام قاس��می در واکنش به گزارش س��الیانه 
وزارت امور خارجه آمریکا با موضوع قاچاق انسان 
که در بخش��ی از آن اتهاماتی را متوجه کشورمان 
کرده است، گفت: این گزارش مغرضانه، جانبدارانه 
و سیاس��ی را که با اس��تفاده از مناب��ع و اطالعات 
نامعتبر اتهاماتی بی اس��اس و غیرواقعی در موضوع 
قاچاق انسان به کشورها از جمله جمهوری اسالمی 

ایران وارد کرده است را مردود می دانیم. 
وی با اش��اره ب��ه نگرانی های فزاین��ده جامعه 
بین الملل��ی در موض��وع قاچ��اق انس��ان بویژه در 
ارتب��اط ب��ا قاچاق زن��ان و کوکان، اظهار داش��ت: 
اقدام ه��ای یکجانبه، از جمله رتبه بندی کش��ورها 
در موض��وع جرای��م س��ازمان یافته مانن��د قاچاق 
انسان و تهیه گزارش های یکسویه و مغرضانه علیه 
کش��ورهای مس��تقل نه تنها با مق��ررات و موازین 
حقوق بین الملل در تعارض است، بلکه  تالش ها و 
همکاری های بین المللی دولت ها را در مبارزه با این 
جرایم تضعیف می کند و از این جهت دولت آمریکا 
باید پاس��خگوی اقدام های خود باشد. حاال با توجه 
به اتهامات ضد ایرانی آمریکا که بخش��ی از آن نیز 
موضوعات حقوق بشری را در بر می گیرد و البته به 
بهانه هفته حقوق بش��ری آمریکا نگاهی اجمالی به 

وضعیت حقوق بشر در آمریکا خواهیم داشت.
آمریکا در صدر کشور هایی بود که رژیم صدام 
را به تس��لیحات شیمیایی و بیولوژیک مجهز کرد. 
تاکنون نام 18 ش��رکت آمریکایی که تحت نظارت 
کاخ سفید در انتقال مواد و ادوات جنگ افزار های 
ش��یمیایی به رژی��م صدام نقش آفرین��ی کرده اند، 

فاش شده است.
نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، جزء 

الینفک ساختارو کارکرد رژیم آمریکاست. کارنامه 
واش��نگتن س��یاهه ای از اعمال جنایتکارانه است 
که برای پرداختن ب��ه آن ها مثنوی هفتاد من نیز 
کفایت نخواهد کرد. علی ایحال هفته حقوق بش��ر 
آمریکای��ی که در آن قرار داریم، فرصت مناس��بی 
برای مرور جنایت های س��بعانه رژیم آمریکا علیه 

مردم دنیاست.
تقریبا می توان اکثر ملل دنیا را قربانی تجاوزات 
و تعدی های رژیم آمریکا دانست. در این بین رابطه 
مس��تقیمی میان آزادی خواهی ی��ک ملت و میزان 
دشمنی توام با جنایت آمریکایی ها در قبال آن ملت 
وج��ود دارد. در این رابطه می توان از مردم ایران نام 
ب��رد که طی دهه های متم��ادی بویژه ۴ دهه اخیر 
هدف اقدامات جنایت بار و ضدانس��انی آمریکایی ها 
ق��رار گرفته ان��د. البته نباید از نظر دور داش��ت که 
طی ۴ دهه اخیر یانکی ها در بس��یاری از صحنه ها 
مقهور و مغلوب مردم ایران و فرزندان این مردم در 

عرصه های مختلف نظامی و علمی بوده اند.
یکی از وجوه اقدامات جنایتکارانه آمریکا علیه 
مردم ایران ب��ه ماجرای تجاوز رژی��م بعثی صدام 
به کش��ورمان و حمایت های همه جانبه سیاسی و 
لجستیکی س��ردمداران واشنگتن از صدام متجاوز 
مربوط می ش��ود. رژی��م متجاوز ص��دام در دوران 
جنگ تحمیلی، از سوی 35 دولت جهان به لحاظ 
مالی و تسلیحاتی، پش��تیبانی می شد که در راس 

این دّول آمریکا قرار داشت.
آمریکایی ه��ا که این روز ها به دروغ کش��وری 
همچون س��وریه را متهم به استفاده از سالح های 
ش��یمیایی می کنند، خ��ود س��ابقه ای دیرینه در 
فراهم کردن ش��رایط حمله ش��یمیایی علیه مردم 
توسط رژیم های س��فاکی همچون صدام دارند. با 
وجود تصویب ممنوعیت به کارگیری س��الح های 
ش��یمیایی در س��ازمان ملل، رژیم صدام در جنگ 
تحمیل��ی علیه ایران به طور مکرر از این س��الح ها 

استفاده کرد.
رژی��م بعثی ص��دام در طول جن��گ تحمیلی 
ح��دود ۴00 بار به ای��ران و نیرو های ایرانی حمله 
ش��یمیایی کرد که س��ی مورد از آن ها در مناطق 
مس��کونی بوده است. نخس��تین نقطه جغرافیایی 
ایران که قربانی س��الح های ش��یمیایی عراق شد، 
منطقه ای بین »هالله« و »نی خزر« در غرب ایالم 

بود.
اس��تفاده رژی��م بعثی ص��دام از س��الح های 
ش��یمیایی علیه ایران پس از عملیات پیروزمندانه 
آزادسازی خرمش��هر به طور محدود آغاز شد؛ اما 
پس از پیروزی های بزرگ ایران و شکست نیرو های 
بعثی در عملیات ه��ای والفجر2، والفجر۴، خیبر و 
بدر، رژیم بعثی صدام به اس��تفاده گسترده از این 

سالح های ممنوعه روی آورد.

هن��وز خاطره بمباران ش��یمیایی ش��هر های 
ذه��اب«،  »س��رپل  »حلبچ��ه«،  »سردش��ت«، 
»گیالنغرب«، »اشنویه« و »فاو« توسط رژیم صدام 
از اذهان زدوده نش��ده است. مناطقی که در طول 
جنگ تحمیلی هدف حمالت شیمیایی رژیم بعثی 
صدام قرار گرفت ش��امل مناطق عملیاتی ش��مال 
غرب ش��امل مناطق »حاج عمران«، »نساردیره«، 
»نساردیره سفلی«، »ش��اهماردیره«، »باباجانی«، 
»س��ومار«، »مری��وان«، »بانه«، »دودان و ش��یخ 
صله«، »پیرانشهر«، »نودشه«، »جزایر مجنون« و 

»منطقه عملیاتی طالئیه« بود.
صدامیان همچنین برای جلوگیری از پیشروی 
رزمندگان اسالم در عملیات هایی همچون »بدر«، 
»والفجر 8« و »کربالی ۴« با گرای آمریکایی ها از 

سالح شیمیایی استفاده کردند.
عالوه بر حدود صدهزار قربانی ناشی از جنگ 
ش��یمیایی رژیم بعثی صدام بر ضد ایران، در حال 
حاضر ده ها هزار جانباز ش��یمیایی در کشور وجود 
دارد ک��ه اوضاع جس��می حدود هش��ت هزار تن 
از ای��ن عزی��زان وخیم و بحرانی اس��ت. همچنین 
کودکان و شهروندان غیرنظامی بی شماری پس از 
جنگ به س��بب استنشاق گاز های سمی رها شده 
از جانب عفلقیان، ب��ه بیماری های خونی، ریوی و 

پوستی مبتال شدند.
آمریکا در صدر کشور هایی بود که رژیم صدام 
را به تس��لیحات شیمیایی و بیولوژیک مجهز کرد. 
تاکنون نام 18 ش��رکت آمریکایی که تحت نظارت 
کاخ سفید در انتقال مواد و ادوات جنگ افزار های 
ش��یمیایی به رژی��م صدام نقش آفرین��ی کرده اند، 

فاش شده است.

گرای آمریکایی ها به ارتش صدام برای حمله 
شیمیایی به نیروهای ایرانی

البته نقش آمریکایی ها در جنایات ش��یمیایی 

صدام صرف��ا در تجهی��ز این رژیم به تس��لیحات 
شیمیایی خالصه نمی شد؛ بلکه بنا بر اسناد افشاء 
ش��ده از سازمان سیا که در رس��انه های آمریکایی 
انتش��ار یافته اس��ت، س��ردمداران کاخ سفید در 
چندی��ن مورد ضمن آگاهی نس��بت به اس��تفاده 
رژیم صدام از تس��لیحات شیمیایی با گزارش گرای 
رزمن��دگان ایرانی ش��رایط را ب��رای بمباران های 
ش��یمیایی ص��دام فراه��م می آوردن��د. همچنین 
در چندی��ن نوب��ت که مجام��ع جهان��ی از جمله 
ش��ورای امنیت ب��رای محکومیت رژی��م صدام در 
بکارگیری تسلیحات شیمیایی تشکیل جلسه داد، 
آمریکایی ها با کارش��کنی مانع از پیگیری جنایت 

شیمیایی صدام شدند.
در آگوس��ت س��ال 2013 )مرداد ۹2( اسناد 
جدیدی از حمالت شیمیایی رژیم صدام ضد مردم 
ایران و هم��کاری رژیم آمریکا ب��ا دیکتاتور بعثی 

عراق در انجام این حمالت هولناک فاش شد.
افشاء اس��ناد مزبور همزمان شده بود با تالش 
رژیم آمریکا برای حمله به سوریه با بهانه دروغین 
استفاده دمشق از سالح شیمیایی. در همین رابطه 
نش��ریه فارین پالیسی، نوشت: آمریکا در حالی در 
فک��ر حمله نظامی به س��وریه در واکنش به وقوع 
حمله ش��یمیایی در این کش��ور است که چندین 
س��ال پیش در برابر حمالت ص��دام با گاز اعصاب 
علی��ه ایران س��کوت ک��رده و هی��چ اقدامی برای 

جلوگیری از آن انجام نداده بود.
اشاره نش��ریه آمریکایی به اسناد سازمان سیا 
بود که در س��ال 2013 از طبق��ه بندی محرمانه 
خارج ش��د و نشان می داد واش��نگتن از آغاز سال 
1۹83 )سال 13۶1( نسبت به استفاده رژیم صدام 
از تسلیحات ش��یمیایی اطمینان کامل یافته بود، 
ام��ا نه تنها ب��رای متوقف کردن ای��ن رژیم کاری 
نکرد بلکه دست شرکت های آمریکایی را هم برای 
صادرات مواد شیمیایی بیشتر به عراق بازگذاشت 

و همچنی��ن در جلس��ه م��ارس 1۹8۶ )فروردین 
13۶۴( شورای امنیت سازمان ملل نیز به قطعنامه 
ناظر بر محکومیت رژیم صدام در اس��تفاده پیاپی 
از تسلیحات شیمیایی علیه مردم ایران، رای منفی 

داد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی ۴ تیر 13۹۴ در بخش��ی از بیاناتشان در 
دیدار خانواده های ش��هدای هفتم تیر و جمعی از 
خانواده های ش��هدای استان تهران فرمودند این را 
همه بدانند: امروز کش��ور به شناخت دشمن ]نیاز 
دارد[. دش��من را بشناسیم؛ دش��منان جهانی که 
خودشان را به وسیله ی انواع و اقسام اقالم آرایشِی 
رس��انه ای و تبلیغات��ی بزک میکنن��د و در مقابل 
چشم قرار میدهند، بشناسیم؛ آمریکا را بشناسیم. 
در همین چند روز مش��اهده کنید: فردا هفتم تیر 
اس��ت، حادثه ی حزب اتّفاق افتاده است؛ در سال 
۶۶ در همی��ن روز هفت��م تیر، حادث��ه ی بمباران 
شیمیایی سردش��ت اتّفاق افتاده است؛ بله، صّدام 
آن کار را کرد، اّما پش��ت سر صدام چه کسی بود؟ 
آمریکایی ه��ا بودند، غربی ها بودند، همان کس��انی 
بودند که بمب های ش��یمیایی را به او دادند، چراغ 
س��بز هم به او دادند و در مقابل این جنایت بزرگ 
و این قتل عام عجیب س��کوت ه��م کردند؛ در روز 
یازدهم تیر - چند روز بعد - ترور ش��هید صدوقی 
اس��ت که این هم کار همین جنایتکاران است؛ در 
روز دوازدهم تیر - چند روز بعد از این - حادثه ی 
اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس است. 
از هفتم تیر تا دوازدهم تیر شما ببینید چقدر ترور، 
قتل عام و کشتار ]انجام شد[؟ ]چقدر[زن، کودک، 
عالِم، سیاس��تمدار، به وسیله ی عوامل آمریکا آماج 
ای��ن جنایت ها قرار گرفتند؟ اگر طّراح این حوادث 
هم س��رویس های امنّیتی آمری��کا و غرب نبودند، 
حّداقل کمک کننده بودند؛ حّداقل تش��ویق کننده 
بودند. این دش��من ها را بشناسیم. به تعبیر بعضی 
دوس��تان، خوب است این هفتم تا دوازدهم تیر را 
هفته ی »حقوق بشر آمریکایی« اعالم بکنیم. واقعاً 
حقوق بش��ر آمریکایی در این چندروز در کشور ما 
ی��ک چیز واضح و بارزی اس��ت و از این قبیل الی 
ماش��اءاهلل. پس احتیاج داریم دشمن را بشناسیم. 
آن کس��انی که امروز س��عی میکنند از این هیوال 
- که سیاست های آمریکایی و سیاست های بعضی 
از دنباله روان آمریکا اس��ت - یک چهره ی موّجهی 
معّرفی کنند، این ها دارند خیانت می کنند؛ این ها 
دارند جنایت می کنند. این کسانی که این حقیقت 
روشن را کتمان می کنند، این دشمنی خباثت آلود 
را در زیر پرده های توجیه می پوشانند، این ها دارند 
خیان��ت می کنند به این ملّت. کش��ور ما و ملّت ما 
احتیاج دارد دش��من را بشناسد، عمق دشمنی را 

بفهمد.  میزان 

آمریکا از کدام حقوق بشر حرف می زند؟
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