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تحریم کلیدواژه ای اس��ت که در راس ادبیات 
گفتاری و عملی آمریکا و برخی شرکای باقی مانده 
ب��رای آن در اروپا همچون انگلیس و فرانس��ه قرار 
دارد. بر همین اس��اس طی ماه های اخیر تحرکات 
تحریمی قابل تاملی از سوی این کشورها در غرب 
آسیا )خاورمیانه( در حال اجراست که هدف گذاری 

خاص را نشان می دهد. 
در حالی پی��ش از این دولت ها به عنوان محور 
تحریم ه��ا عنوان می ش��دند ک��ه اخیرا ای��ن رویه 
تغییراتی داش��ته اس��ت. در حالی آمریکا حزب اهلل 
لبنان را در لیست تروریست ها قرار داده که انگلیس 
نیز اعالم کرد ش��اخه سیاسی حزب اهلل را نیز مانند 

شاخه نظامی آن تروریست می داند. 
آمری��کا نیروه��ای مردمی س��وریه و گروه های 
مقاومت حاضر در این کشور را تروریست معرفی کرد 
در حالی که همزمان ادعای تروریستی بودن مقاومت 
مردمی عراق یعنی حشدالشعبی و زیرشاخه های آن 
همچون نجبا را مطرح کرد. در جدیدترین اقدام نیز 
منابع خبری اعالم کرده اند که آمریکا تالش دارد تا 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست گروه های 
تروریس��تی ق��رار دهد. ای��ن اقدام��ات در حالی با 
محوریت بخش های نظامی صورت می گیرد که یک 
سوال اساسی مطرح است و آن اینکه که چرا غرب به 

ویژه آمریکا چنین رویه ای را در پیش گرفته است؟
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش چند نکت��ه قابل 
توجه اس��ت نخس��ت آنکه غرب به ویژه آمریکا به 
سیاس��ت تحریم اعتیاد دارد و بر این تصور اس��ت 
ک��ه زیاده خواهی های خود را می تواند با سیاس��ت 
تحری��م اعمال نماید. روند تحوالت جهانی نش��ان 
می دهد که  سیاس��ت تحریم با ناکامی همراه شده 
و عم��ال کارایی ندارد با این وجود س��ران غرب که 
معتاد به تحریم هس��تند از تصور باطل خود دست 
بر نمی دارند و ب��ه دنبال اجرای تحریم های جدید 
علیه کشورهای به اصطالح محور شرارت هستند. 
تحریم نیروهای مردمی و مسلح کشورها در غرب 
آس��یا بعد جدید این سیاس��ت تحریمی است که 
نشانگر عدم عبرت گرفتن آنها از شکست سیاست 

تحریم و دلبستن به توهمات گذشته است.
دوم آنک��ه یک��ی از ابزاره��ای آمری��کا ب��رای 
توجیه نظامی گری و س��لطه نظامی بر کش��ورها، 
ضعف امنیتی و نداش��تن نیروی مسلح منسجم و 
کارآمد در س��ایر کش��ورها بوده که نمود آن را در 
غرب آس��یا به کرات می توان مشاهده کرد. مساله 
مبارزه با رژیم صهیونیس��تی و تروریس��م تحمیلی 
به منطقه موجب ش��د تا در کش��ورهای حاضر در 
جبه��ه مقاومت نه تنها این رون��د ادامه نیابد بلکه 
با تش��کیل نیروهای مردمی و قرار گرفتن آنها در 
کنار ارتش به اقتدار امنیتی کش��ورهای مذکور به 
تهدیدی برای منافع آمریکا مبدل شود. نتیجه آن 
وحدت را در شکست تروریسم در لبنان، سوریه و 
عراق و پیروزی لبنان بر تروریس��م صهیونیستی و 

یمن بر سعودی می توان مشاهده کرد.
ب��ا توجه به هزینه های س��نگین این روند برای 
آمریکا، اکنون این سناریو مطرح می شود که واشنگتن 
با تحریم بخشی از نیروهای مسلح کشورهای منطقه 
به دنبال شکس��ت ای��ن اتحاد و زمینه س��ازی برای 
جنگ داخلی در منطقه اس��ت این مس��اله در کنار 
ایجاد حوزه امنیت برای رژیم صهیونیستی بهانه ای 
ب��رای توجی��ه نظامی گری جدید غ��رب در منطقه 
خواهد بود که در لوای ایجاد درگیری میان نیروهای 

نظامی درونی کشورها صورت می گیرد.
س��وم آنکه آمری��کا همواره حامی تروریس��م 
بوده و از ه��ر ابزاری برای تحقق این حمایت بهره 
می گیرد. این رویکرد چنان بود که حتی آمریکا در 
س��وریه و عراق اقدام به بمب��اران مردم و نیروهای 
مسلح کرده تا محیطی حمایتی را برای تروریستها 
فراهم سازد. نکته مهم در عملکرد آمریکا در تحریم 
حزب اهلل لبنان، نیروهای مردمی س��وریه و عراق و 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی ایران و انصاراهلل 
یمن، آن اس��ت که معرفی آنها به عنوان تروریسم 
بهانه جدید آمریکا برای تحرکات نظامی در منطقه 
خواهد بود که تاثیر مس��تقیم بر حمایت واشنگتن 
از تروریستها دارد. در اصل آمریکا با بحران سازی 
جدید ب��ه دنبال اج��رای ابعاد جدی��د حمایت از 
تروریستها است که به وخیم شدن دوباره وضعیت 

امنیتی در کل منطقه منجر می شود.
ب��ا توجه به این اصل می ت��وان گفت که اعمال 
چنین تحریم هایی ش��اید در ظاه��ر علیه نیروهای 
مسلح کشورها باشد اما در وحله نخست اعمال فشار 
و تهدید علیه کشورهای برخوردار از این نیروهاست 
و در مرحله بعد تهدیدی برای امنیت کل منطقه و 

در نهایت تهدیدی برای امنیت کل جهان است.
سیاس��ت آمریکا همواره بر اصل بحران س��ازی 
و ب��ه قولی ماهی گیری در دری��ای طوفانی بوده و 
اکنون نیز همین سیاس��ت را اجرا می سازد تحریم 
علیه مبارزان یا تروریس��م زمینه س��از ابعاد جدید 
تهدی��دات امنیتی در منطقه خواهد ش��د که قطعا 

تاثیر مستقیم بر امنیت کل جهان خواهد داشت.
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اروپا به جای اعتراض به اقدامات ضد انسانی امریکا ایران را تحریم کرد؛

کمک پیشکش 
جیبمان را نزنید!

سیلی های پی درپی برای به هوش آمدن برخی

در سال جاری و با اعتبار 4 هزار میلیارد ریال؛ 
بنیاد برکت 10 هزار طرح اشتغال زایی در استان های 
سیل زده ایجاد می کند

بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره(، 10 هزار طرح 
اشتغال زایی در مناطق سیل زده ی کشور ایجاد می کند.

بن��ا بر دس��تور و تأکید محم��د مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و به منظور تس��کین بخش��ی از آالم و مش��کالت مردم 
متأثر از س��یل، 10 هزار طرح اش��تغال زایی اجتماع محور در 6 اس��تان 
سیل زده ی خوزستان، لرستان، ایالم، گلستان، مازندران و فارس توسط 
بنیاد برکت در سال 1398 ایجاد و راه اندازی خواهد شد. برای راه اندازی 
این تعداد طرح اش��تغال زایی 4 هزار میلیارد ریال اعتبار از س��وی این 

بنیاد در نظر گرفته شده است.
3300، 3000 و 2000 طرح از این 10 هزار طرح پیش بینی ش��ده، 
به ترتیب در سطح استان های خوزستان، لرستان و گلستان ایجاد خواهد 
ش��د و یک هزار، 200 و 500 طرح نیز به ترتیب در مناطق س��یل زده ی 
استان های ایالم و فارس و شرق مازندران به بهره برداری خواهند رسید.

گفتنی اس��ت، بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( 
نهضت فراگیر اشتغال زایی را به منظور محرومیت زدایی، و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، به شکل جدی 
پیگیر بوده و در دس��تور کار دارد و تا به امروز 227 هزار فرصت شغلی 

را در این مناطق ایجاد کرده است.
بنیاد برکت در قالب اش��تغال زایی اجتماع محور چند طرح و الگو را 
ش��امل »آسمان« )آیین نامه ی س��رمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی 
انس��انی(، »س��حاب« )س��رمایه گذاری حمایتی اش��تغال زایی برکت(، 
»آفتاب« )آیین نامه ی فقرزدای��ی و توان افزایی برکت( و هم چنین مدل 
»مهتاب« )مدل  هادی تالش اقتصادی برکت(، برای ایجاد اش��تغال در  

مناطق محروم تهیه و به مرحله ی اجرا درآورده است.
طرح »آسمان« )آیین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی 
انسانی( برای احیای سرمایه های انسانی اجتماعی است. این طرح، انسان ها 
را دور هم جمع می کند، احساس توسعه گری در آن جا به وجود می آورد، 
سرمایه های انسانی شان را به س��رمایه ی اجتماعی تبدیل می کند، سایر 
منابع را به هم متصل می س��ازد و ضمن معرفی یک کس��ب وکار مناسب، 
با معرفی به سیس��تم بانکی، در راه اندازی این کسب وکار آن ها را یاری و 
پشتیبانی می کند. با اجرای طرح آسمان، جوامع محلی احساس می کنند 

که می توانند فعالیت داشته باشند و حتی خودشان ایجاد شغل کنند. 
برای تکمیل ش��دن فرآیند اش��تغال زایی، طرح دوم یعنی »س��حاب« 
)سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت( پیش بینی شده است. در قالب 
این طرح، افراد آموزش می بینند که با توجه به پتانس��یل ها و ظرفیت های 
منطقه ای، چه فعالیت هایی داشته باشند و سپس، از آن ها حمایت می شود. 
برای این منظور، تسهیل گران برکت فعالیت دارند که به متقاضیان آموزش 
می دهند، سیستم بانکی را برای شان تسهیل و نهاده های کسب وکار را فراهم 
می کنند. در طرح سحاب، وام به شکل مستقیم به خود متقاضی ارایه نمی شود، 
بلکه در اختیار پشتیبان قرار می گیرد تا نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار 

آن ها قرار دهد و ضمن آموزش، خرید کاالی شان را هم تضمین کند. 

گزارش یک

سنا
ای
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دبیر ستاد تنظیم بازار:

واردات و عرضه گوشت قرمز 
تنظیم  بازاری متوقف شد

7

معاون سازمان انرژی اتمی : 

 پروژه یو.سی.اف با تالش 
متخصصان جوان ایرانی تکمیل شد

3

سیاست روز افزایش قیمت صیفی جات را بررسی می کند؛

گرداب سوء مدیریت در اقیانوس گرانی

ادامه جنایات ائتالف سعودی - آمریکایی در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر

»وبا« یمن را به حالت فوق العاده کشاند
گ�روه فرادید  س��کوت مدعیان حقوق  ویژه بش��ر و س��ازمان ملل در برابر ادامه جنایات گ�زارش 
ائتالف آمریکایی - س��عودی موجب شده تا درپی شیوع بیماری 
وبا در یمن وزارت بهداش��ت عمومی و مسکن دولت نجات ملی، 

در این کشور حالت فوق العاده اعالم کرد.
یمن سرزمینی است که به صراحت می توان آن را رسواکننده 

مدعیان حقوق بشر غربی و س��ازمان ملل دانست. سرزمینی که 
بیش از 4 س��ال اس��ت که در آتش جنگی می س��وزد که ائتالف 
آمریکایی - س��عودی ب��ا حمایت انگلیس، فرانس��ه و کانادا برای 
نابودسازی استقالل س��اکنان این سرزمین به پا کرده اند و مردم 
یمن صرفا مدافعانی هس��تند که برای آزادی سرزمینشان تا پای 

جان ایستاده اند.

به نظر می رسد، به این زودی ها نمی توان چشم امیدی به زمین های زراعی داشت حتی اگر متولیان به وعده های 
سرخرمنی که در رابطه با تامین خسارت مردم سیل زده و ایضا کشاورزان این منطقه داده اند؛ عمل کنند

صفحه 7
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سردار سالمی در مناطق سیلزده خوزستان:

خوزستانرابهترازقبلمیسازیم

صفحه 2

دولت آمریکا در ادامه سیاس��ت فش��ار بر گروه هایی 
ک��ه از طریق مبارزه با گروه های تروریس��تی این کش��ور 
را در پیش��برد اهدافش در منطقه ناکام گذاشته اند، سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی را به فهرست س��ازمان های 

اصطالحاً »تروریستی« خود اضافه کرد.
»مای��ک پامپئو«، وزی��ر خارجه آمریکا امروز دوش��نبه 
علی رغم هش��دارها، س��پاه پاسداران انقالب اس��المی را به 
فهرست سازمان های اصطالحاً »تروریستی« خود اضافه کرد. 
این اولین بار اس��ت که کاخ س��فید نیروهای مسلح 
رس��می ی��ک کش��ور خارج��ی را ب��ه عنوان »س��ازمان 

تروریستی« معرفی می کند.

هشدارها در واشنگتن
 پیش از این کارشناس��ان در خود آمریکا هم درباره 
تبعات این اقدام هشدار داده  و تالش کرده اند کاخ سفید 

را از آن برحذر دارند.
روزنامه نیویورک تایمز، به عنوان اولین رس��انه ای که 
28 اس��فندماه مقاصد دولت آمریکا در این باره را گزارش 
کرد نوش��ت این طرح هنگام ارائه ب��ا مخالفت مقام های 
پنتاگون و »س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا« )سیا( رو 

به رو شده است.
ارزیابی پنتاگون و س��یا این اس��ت که چنین اقدامی 
نظامی��ان ایاالت متح��ده و مأموران اطالعات��ی آن را در 
معرض خطر اقدامات متقابل توس��ط دولت های خارجی 

قرار می دهد. 
کارشناس��ان مسائل حقوقی نیز می گویند در صورتی 
که طرفین کنوانسیون های ژنو نیروهای مسلح یکدیگر را 
»سازمان تروریس��تی« بنامند و این رویه رواج پیدا کند، 
اعضای نیروهای مس��لح آمریکا نیز، در صورت دستگیری 
در یک کش��ور ثالث، ممکن اس��ت متقاباًل »تروریست« 

تلقی شده و محاکمه شوند.

واکنش ها در ایران
در ایران، سرلش��کر پاس��دار »محمد علی جعفری«، 
فرمانده کل س��پاه گفت��ه در صورتی ک��ه آمریکا چنین 
حماقتی مرتکب شوند ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در 

منطقه غرب آسیا، دیگرآرامش امروز را نخواهند داشت.
سردار جعفری گفت: »اگر آمریکایی ها دست به چنین 
حماقتی بزنند و امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازند، مطابق 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران اقدامات مقابله به 

مثل را عملیاتی و در دستور کار قرار خواهیم داد.«
»محم��د جواد ظری��ف«، وزیر خارجه ای��ران هم به 
دولت آمریکا درباره اقدام علیه س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی ایران هشدار داده است.
ظریف روز یکش��نبه )18 فروردین ماه( در توئیترش 
نوش��ت: »کس��انی که نتانیاهو را در اولویت نخست قرار 
می دهند و از مدت ها پیش با اش��تیاق برای تروریس��تی 
اعالم کردن س��پاه تالش کرده اند، کامال از تبعاتی که این 
کار ب��رای نیروه��ای ایاالت متحده در ای��ن منطقه دارد، 
مطلعن��د. در حقیقت، آن ها می خواهند به نمایندگی از او 

)نتانیاهو( ایاالت متحده را به یک باتالق بکشانند.«
از ط��رف دیگر، برخ��ی نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی ایران هم در تدارک آماده ک��ردن طرحی برای 

مقابله با اقدام دولت آمریکا هستند. 
»س��ید حس��ین نقوی حس��ینی«، عضو کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس یکش��نبه در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت این طرح »تروریستی 
نامی��دن نیروهای نظام��ی آمریکا و پایگاه ه��ای آنها در 

منطقه« نام دارد.
نقوی حسینی همچنین خاطرنشان کرد: »اگر آمریکا 
قرار دادن نام س��پاه در لیس��ت گروه های تروریس��تی را 

دنبال کند، این طرح را تصویب خواهیم کرد.«

 آمریکا و تنبیه تروریسم ستیزی
اق��دام دولت آمریکا برای فش��ار بر س��پاه، در ادامه 
سیاست هایی اس��ت که این کشور برای تنبیه گروه هایی 
در پی��ش گرفته ک��ه با اقدام علیه گروه های تروریس��تی 
واش��نگتن را در پیش��برد اهداف��ش در منطق��ه ن��اکام 
گذاش��ته اند. واشنگتن، در ماه های گذش��ته اروپایی ها را 
برای اعمال فش��ار بر »حزب اهلل لبنان« هم تحت فش��ار 

قرار داده است.  
گزارش رس��انه های آمریکا حاکی اس��ت کاخ سفید 
طرح��ی نیز ب��رای معرفی برخ��ی از گروه ه��ای نظامی 
هم پیمان با ایران در عراق به عنوان »س��ازمان تروریستی 

خارجی« در دست بررسی دارد. 
این گروه ها، زیر چتر »نیروهای بس��یج مردمی عراق« 
)حشدالشعبی( فعالیت می کنند که با مصوبه پارلمان این 
کشور به یک نهاد قانونی و پشتیبان نیروهای امنیتی عراق 
تبدیل شده اند. این نیروها با مشورت های ایران نقش مهمی 

در مبارزه با گروه تروریستی داعش ایفا کرده اند. 

نقش آمریکا در مبارزه با داعش
ش��واهدی در دست است که نش��ان می دهد هیئت 
حاکمه آمریکا بعد از آغاز ناآرامی ها در س��وریه از مارس 
2011 و حمله داعش به عراق در س��ال 2014 به دنبال 
بهره برداری  ه��ای مس��تقیم و غیرمس��تقیم از گروه های 

تروریستی برای پیشبرد اهدافش در منطقه بوده است.
در جری��ان تحوالت س��وریه و ع��راق، ائتالف تحت 
رهب��ری آمریکا ک��ه ادعا می ک��رد برای مب��ارزه با گروه 
تروریس��تی داعش تش��کیل ش��ده در مقاطعی حتی به 
نفع داعش وارد عمل ش��د و با بمباران مواضع گروه های 
در ح��ال مبارزه با ای��ن گروهک تروریس��تی راه را برای 

پیشروی های آن هموار کرد.
به عنوان مثال، شهریور ماه سال 1395، چهارجنگنده 
ائتالف آمریکا مواضع ارتش س��وریه را که در حال مبارزه 
ب��ا عناصر داع��ش در نزدیکی فرودگاه ش��هر »دیرالزور« 
بودند بمباران کرده و 83 نظامی این کشور را به شهادت 

رساندند. 
ای��ن ائتالف، خردادماه س��ال 1394 هم ب��ا آنکه طبق 
گزارش رسانه های آمریکایی از قصد داعش برای حمله به شهر 
»رمادی«، مرکز استان االنبار عراق مطلع بود هیچ اقدامی برای 

جلوگیری از کاروان داعش در راه شهر انجام نداد. 
شبکه خبری بلومبرگ در آن زمان به نقل از منابع و 
مقام های اطالعاتی آمریکا گزارش داد نظامیان این کشور 
در حالی نظاره گر سقوط رمادی بودند که از قبل از برنامه 

داعش برای حمله به این شهر خبردار بودند. 

اعتراف اسناد و مقام های آمریکایی
آنچه در همان زمان ب��ه تردیدها درباره اراده آمریکا 
برای مبارزه با داعش دامن زد انتشار سندی از دستگاه های 

اطالعاتی آمریکا بود که نش��ان می داد واش��نگتن س��ال 
2012 به درس��تی ظهور داع��ش را پیش بینی کرده بود، 
ام��ا این موضوع را نه تنها تهدی��د منظور نکرده، بلکه آن 
را در راس��تای منافع آمریکا دانسته و بر لزوم پیگیری آن 

تأکید کرده است.
»مای��کل فلی��ن« ک��ه در دول��ت »ب��اراک اوباما«، 
رئیس جمه��ور س��ابق آمری��کا و دولت فعلی این کش��ور 
سمت داش��ته س��ه س��ال پیش در مصاحبه ای با شبکه 
خبری الجزیره صحت این س��ند را تأیید کرده و گفته که 

واشنگتن عامدانه این سند را نادیده گرفته است. 
او در ای��ن مورد گفته اس��ت که بی توجه��ی به این 
س��ند، »یک تصمیم از روی اراده ب��ود... این تصمیمی از 
روی اراده برای انجام آن چیزی بود که آن ها دارند انجام 
می دهند. ش��ما واقعا باید از رئیس جمهور سوال کنید که 
واقعا او دارد چه کار می کند و چه سیاس��تی در دس��تور 

کار است.«
این، اولین اظهارنظر در میان گفته های شخصیت های 
آمریکایی نبود که سرنخ هایی از نقش واشنگتن و متحدان 
آن در ش��کل گیری داعش آش��کار می کرد. قبل تر از آن 
»وسلی کالرک« فرمانده اس��بق فرماندهی کل نیروهای 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( طی اظهاراتی مشابه، هدف 
از شکل گیری داعش را مقابله با حزب اهلل لبنان و محور 

ضداسرائیلی دانسته بود.
وی اس��فند ماه سال 1393 به س��ی ان ان گفته بود: 
»ببینید، داعش با منابع مالی دوستان و متحدان ما شکل 

گرفت.«
کالرک اف��زود: »چراک��ه وقت��ی ش��ما کس��انی را 
می خواهی��د که باید ت��ا پای مرگ با ح��زب اهلل بجنگند، 
نمی توانی��د اطالعیه بدهی��د و بگویی��د بیائید در جنگ 
ثب��ت نام کنید، چون می خواهیم جهان را به مکانی بهتر 
تبدیل کنیم، بلکه شما می روید دنبال آدم های متعصب، 
می روید دنبال بنیادگراهای مذهبی، چون آن ها هس��تند 

که حاضرند با حزب اهلل مبارزه کنند.«
اظهارات »ج��و بایدن«، معاون رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا در همین باره در س��ال 1393 )زمانی که هنوز در 
این س��مت حضور داش��ت( از جمله دیگر شواهدی است 
که این پازل را کامل کرده و این فرضیه را تقویت می کند 
که  داعش و هس��ته های تروریس��تی فعال در سوریه، با 
پش��تیبانی مال��ی عربس��تان، ترکیه و دیگر کش��ورهای 
عرب حاش��یه خلیج ف��ارس، با نظ��ارت و آگاهی آمریکا 
و کش��ورهای غربی و بر اس��اس »تصمیمی ارادی« برای 
ضرب��ه زدن به محور مقاومت، از طری��ق تضعیف یکی از 

ارکان اصلی آن یعنی سوریه صورت گرفته است.
او در مه��ر ماه س��ال 1393 در دانش��گاه »هاروارد« 
گفت:»گالیه همیش��گی من این بود که بزرگترین مسئله 
ما متحدانمان هس��تند. متحدان ما در منطقه، بزرگترین 

مسئله ما در سوریه بودند.«
مع��اون وق��ت رئیس جمهور آمریکا اف��زود: »ترک ها 
دوس��تان فوق العاده ای هستند و من همیشه روابط بسیار 
خوبی با اردوغان داشته ام و زمان زیادی را با او گذرانده ام. 
س��عودی ها، اماراتی ها و بقیه. آن ها چ��ه کار می کردند؟ 
آن ها آنقدر مصمم به کنار زدن )بش��ار( اس��د و در اصل 
یک جنگ نیابتی شیعی-سنی بودند... که صدها میلیون 
دالر و ده ها و صدها هزار تن تس��لیحات را برای هر کسی 
که با اس��د می جنگید، روانه کردند، بدون در نظر گرفتن 
اینک��ه افرادی ک��ه در حال دریافت ای��ن کمک ها بودند، 
النص��ره، القاعده و عوامل افراط  گرای جهادی بودند که از 

دیگر بخش های جهان آمده اند.«

حماقتی دیگر از واشنگتن
آمریکا سپاه پاسداران را 

»سازمان تروریستی« خواند

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای شعبانعلی نوری

و  نموده  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
بازماندگان  برای  و  الهی  رحمت  و  غفران  مرحوم،  آن  برای  خداوند  درگاه  از 

شکیبایی خواهانیم.
همکاران شما در روزنامه سیاست روز


