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 هشدار انگلیس 
درباره سفر اتباع این کشور به ایران 
وزارت خارجه انگلی��س در بیانیه ای ضمن تکرار 
ادعاه��ا درباره ایران درباره س��فر اتباع این کش��ور به 

ایران هشدار داد.
وزارت خارجه انگلیس به تمامی اتباع این کش��ور 
توصیه کرده از س��فر به محدوده ۱۰۰ کیلومتری خط 
مرزی افغانستان و ایران، محدوده ۱۰ کیلومتری خط 
مرزی ایران و عراق، اس��تان سیس��تان و بلوچستان، 
منطقه ش��رق محور بم به جاسک، ش��امل خود شهر 
ب��م خ��ودداری کنند. لندن، ب��ه عالوه تمام��ی اتباع 
انگلیس��ی-ایرانی را از سفر به سایر نقاط ایران جز در 

موارد ضروری منع کرده است. 
وزارت خارجه انگلیس در توضیح درباره دالیل این 
توصیه ه��ا به بارش غیرمعمول ب��اران در ایران و وقوع 
پدیده هایی مانند س��یل، رانش زمی��ن، آب گرفتگی و 
غیره در برخی مناطق اشاره کرده است.  تسنیم 

اختالف در واشنگتن بر سر تمدید معافیت 
برخی مراکز هسته ای ایران

منابع خبری از بروز اختالفات جدید در میان برخی 
از اعضای دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا و 
سناتورهای این کشور بر سر اجرای سیاست موسوم به 

»کارزار فشار حداکثری علیه ایران خبر داده اند. 
به نوش��ته وب س��ایت ش��بکه خب��ری بلومبرگ، 
گروهی از س��ناتورهای جمهوری خ��واه آمریکایی در 
نامه ای به مایک پامپئو، وزیر خارجه کشورش��ان از او 
خواسته اند از ادامه برنامه تحقیقات هسته ای صلح آمیز 

ایران جلوگیری کند. 
طب��ق ای��ن گ��زارش، درخواس��ت س��ناتورها به 
معافیت هایی مربوط می ش��ود که دولت ترامپ بعد از 
خروج از برجام برای مراکز هس��ته ای اراک، بوش��هر و 
فردو صادر کرد. واشنگتن در آن زمان اعالم کرد هدف 
از صدور این معافیت ها حفظ نظارت بر این تأسیسات 

است.  فارس 

انصراف مصر از ائتالف ضدایرانی 
خبرگ��زاری رویت��رز ب��ه نق��ل از مناب��ع آگاه از 
کناره گیری مصر از مشارکت در طرح موسوم به ناتوی 
عربی ک��ه به ابتکار آمریکا و با ه��دف ایجاد جبهه ای 

واحد علیه ایران مطرح شده است، خبر داد.
رویترز که این تصمیم مصر را ضربه ای به راهبرد 
دول��ت دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا برای مهار 
ق��درت ایران توصیف کرده، ب��ه نقل از یک منبع آگاه 
نوش��ته است که مصر رسما تصمیم خود به انصراف از 
مش��ارکت در این ائتالف را ب��ه آمریکا و دیگر اعضای 

ائتالف اعالم کرده است.
رویت��رز با اش��اره به ت��الش آمریکا ب��رای ایجاد 
جبه��ه ای متش��کل از متحدان عرب اش ب��رای مقابله 
امنیتی، سیاس��ی و اقتصادی با ایران، به نقل از منابع 
آگاه، نوش��ته است: »مصر به این دلیل انصراف داد که 
در جدی بودن این ابتکار تردید داشت و هنوز سندی 
رس��می که این طرح را تش��ریح کند، دریافت نکرده 

بود.  ایرنا

 سفر نخست وزیر پاکستان 
به ایران قطعی شد

س��خنگوی وزارت امور خارجه پاکس��تان از سفر 
حتمی عمران خان به ایران در اوایل اردیبهش��ت ماه 

خبر داد.
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تس��نیم به 
نقل از روزنامه نوای وقت، دکترمحمد فیصل، سخنگوی 
وزارت امور خارجه پاکستان از سفر حتمی عمران خان 

به ایران در اوایل اردیبهشت ماه خبر داد.
منابع خبری از حضور عمران در ایران به مدت دو 
روز خبر دادند و گفته شده است در این سفر احتماال 
وزرای امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر محیط زیست و 
همین طور زلفی بخاری مش��اور ارشد نخست وزیری 
پاکستان در امور پاکستانی های مقیم خارج از کشور 

در این سفر خان را همراهی می کنند.
گفتنی اس��ت محم��د فیصل در نشس��ت خبری 
هفتگ��ی خود با خبرنگاران خارجی در اس��الم آباد در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ایرانی در خصوص سفر خان 
به ایران افزود: سفر رسمی نخست وزیری پاکستان به 
ایران از ماه ها قبل در دستور کار بوده اما متاسفانه به 
صداوسیما  دالیلی تا به امروز محقق نشده است. 

 مخالفت ایران و سوریه 
با اقدامات تهاجمی ترکیه 
عدم موضع گیری مسکو به تجاوزات آشکار ترکیه 
و اسرائیل به خاک سوریه که از سوی دمشق و تهران 
محکوم شده هستند، گویای آن است که هدف واقعی 
روس��یه در س��وریه که اقتصاد این کشور بهای گزافی 
برای آن می پردازد، هنوز بطور کامل مشخص نیست.

روزنامه نیزاویس��یمایا گازیتا نوش��ته اس��ت: پس 
از س��فر اخیر "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری 
ترکی��ه به روس��یه، نیروه��ای نظامی روس��ی مناطق 
شمالی اس��تان حلب در منطقه "تل رفعت" که آنکارا 

قصد اشغال آن را دارد را ترک کردند.  تسنیم

اخبار

تصمیم آمریکا علیه سپاه نهایت حماقت و جهالت است
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در بغ��داد تصمیم اخیر آمریکا علیه س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمی را نهایت حماقت و جهالت توصیف کرد.
ایرج مس��جدی بع��د از دیدار با برهم صالح رئی��س جمهور و تعداد دیگری 
از مس��ئوالن عراقی به خبرن��گاران گفت: در دیدارهای جداگان��ه با برهم صالح 

رئیس جمهور و فواد معصوم رئیس جمهور سابق و سید عمار حکیم رهبر جریان 
حکم��ت ملی درب��اره آخرین مواضع ایران از جمله در قبال اق��دام اخیر آمریکا علیه 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی بحث شد.  وی افزود: در این دیدارها گزارشی درباره سفر 
حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران به بغداد و عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق به 

تهران ارائه شد.
مس��جدی گفت: این دو س��فر با یکدیگر در ارتباط بود، زیرا در جریان س��فر عادل 

عبدالمهدی به تهران، توافق ها و مسائل مطرح شده اجرایی شد.  تسنیم 

دیدگاه
تحوالت روزهای اخیر سودان مسئله داخلی این کشور است

س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران تحوالت اخیر س��ودان را مسئله داخلی 
آن خواند و  گفت: امیدواریم تمامی طرف ها با خویشتنداری و سیاست تعامل و 

گفت وگو و از روش های مسالمت آمیز، مطالبات خود را پیگیری کنند.
بهرام قاسمی افزود: ایران همواره خواستار ثبات و امنیت کشورهای مسلمان 

بوده و خواهد بود و امیدواریم تمامی طرف های س��ودانی با خویشتنداری، حفظ 
آرام��ش و بهره گیری از سیاس��ت تعام��ل و گفت گو و از روش های مس��المت آمیز، 

مطالبات و خواس��ته های خود را پیگیری کنند و به زودی شاهد استقرار آرامش و ثبات 
در این کشور باشیم.

شهرهای بزرگ سودان از ۱۹ دسامبر گذشته تقریبا شاهد تظاهرات روزانه مردم این 
کش��ور علیه اوضاع بد اقتصادی و معیشتی و گران شدن نان بوده است. معترضان تداوم 

ریاست جمهوری عمر البشیر را عامل این اوضاع خوانده است. فارس

سخنگو
حضور ایران در سوریه قانونی است

س��خنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد حضور نیروهای ایران در سوریه 
قانونی و بنا به دعوت دولت این کشور صورت گرفته است.

ماری��ا زاخاروا همچنین در ادامه از تالش آمریکا برای خارج کردن نیروهای 
ایرانی از س��وریه انتق��اد کرد و گفت که حضور ایران در س��وریه قانونی و بنا به 

دعوت دولت سوریه صورت گرفته است. 
او گفت: ما بارها خاطرنش��ان کرده ایم مس��یر آمریکا ب��رای تقابل جویی با ایران 

مخرب و کوته بینانه است.
زاخارووا در بخش دیگری از س��خنانش به کمک های روس��یه به مناطق سیل زده در 
ایران اش��اره کرد و کشته ش��دن ده ها نفر در این حوادث را به ملت و دولت ایران تسلیت 
گفت. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه  ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ سپاه پاسداران را 
به فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی کشورش اضافه کرد.  باشگاه خبرنگاران 
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رس�انه ش��بکه خبری بلومبرگ در گزارش��ی  اعالم کرد برخی مقامات دولت ترامپ ب�ازي 
ب��ر س��ر اعمال فش��ار حداکث��ری بر ای��ران با تع��دادی از 
تندروه��ای مخالف ایران در س��نای آمریکا دچار اختالفات 

تازه ای شده اند.
اخیراً ش��ش س��ناتور جمهوری خواه که بین آنها نام تد 
کروز، تام کاتن و مارکو روبیو نیز دیده می شود طی نامه ای 
به مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از وی خواس��ته اند 
ک��ه از این پس به ای��ران اجازه ندهد ک��ه حتی تحقیقات 
هس��ته ای صلح آمیز خود در فردو، بوش��هر و اراک را دنبال 
کند؛ این در حالی است که ترامپ در زمان خروج از برجام 
تأسیسات هسته ای مذکور را از تحریم های خود معاف کرد 
ت��ا بتواند از طریق اقدامات نظارتی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و نیز کش��ورهایی ک��ه در برجام مانده اند، به زعم خود 
اطمینان حاصل کند که ایران در پی غنی سازی اورانیوم در 

سطوح باالتر نخواهد بود.
این س��ناتورهای آمریکایی که همواره به تندروی علیه 
ایران شهرت داشته اند، در نامه خود به پامپئو ادعا کرده اند 
که ایران از س��ال 2۰۰۳ )۱۳۸2( همواره در پوشش برنامه 
هسته ای صلح آمیز به دنبال دستیابی به سالح هسته ای بوده 

است.
در این میان دو منبع آگاه در کاخ سفید که نخواستند 
نامشان فاش ش��ود به خبرنگار بلومبرگ گفته اند که انتظار 
می رود معافیت تأسیسات هسته ای فردو، بوشهر و اراک بار 
دیگر تمدید ش��ود؛ هرچند به گفته یکی از آنها سناتورهای 
جمهوری خ��واه کم��اکان در تالش��ند تا با اعمال فش��ار بر 
پامپئو و ترامپ حتی از طریق گروکشی )در خصوص تأیید 
صالحیت افرادی که از سوی دولت برای تصدی سمت های 

مختلف به سنا معرفی می شوند( به خواسته خود برسند.

البت��ه ظاهراً مس��ئله معافیت فردو، بوش��هر و اراک از 
تحریم ها تنها مس��ئله ای نیس��ت که مقامات واش��نگتن بر 
س��ر آن اختالف نظر دارند، به گفت��ه بلومبرگ، در خصوص 
تمدید معافیت برخی کش��ورها از اجرای تحریم های نفتی 
علیه ایران نیز دودستگی آشکاری حتی بین اعضای کابینه 

ترامپ دیده می شود.
بر اس��اس شنیده ها و بررسی های خبرنگاران بلومبرگ، 
گروه��ی از اعضای کابینه ترام��پ به رهبری »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار عدم تمدید معافیت های 
نفتی هس��تند اما برخی دیگر که دنبال��ه روی مایک پامپئو 
هس��تند به تمدید این معافیت ها اصرار دارند. این گروه که 
از قضا جزو مخالفان سرس��خت ایران در کاخ سفید به شمار 
می رون��د بر ای��ن باورند که تمدید معافیت مش��تریان نفت 
ای��ران از اجرای تحریم ها به ثبات ب��ازار نفت کمک خواهد 

کرد و عماًل در راستای منافع آمریکا خواهد بود.
دول��ت آمریکا که کمتر از یک ماه دیگ��ر باید در مورد 
تمدید این معافیت ها تصمیم بگیرد مایل اس��ت در راستای 
اعمال فشار حداکثری بر ایران از تمدید معافیت ها بپرهیزد 
اما ش��رایط بازار نفت و اهمیت ایران در این بازار باعث شده 
است که آمریکا نتواند به راحتی برای تحریم کامل نفت ایران 
اقدام کند؛ چنان که گفته می شود احتماالً معافیت پنج کشور 

چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه تمدید خواهد شد.
ترامپ و اعضای کابین��ه اش در زمان خروج از برجام در 
ماه می 2۰۱۸ )اردیبهش��ت ۹7( مدعی ش��ده بودند که در 
مدت کوتاهی صادرات نفت ایران را به صفر خواهند رساند اما 
بر اس��اس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی رویترز، ایران 
در ماه گذش��ته میالدی روزانه دست کم ۱.75 میلیون بشکه 
نفت صادر کرده است. گفتنی است، که آمریکا تالش می کند 

بیشترین فشارها علیه ایران را داشته باشد.  تسنیم 

یک رسانه آمریکایی مطرح کرد: 
اختالفات جدی در واشنگتن بر سر افزایش فشار بر ایران

یک کارش��ناس مس��ائل منطقه گفت:  مادام��ی ک��ه مطالب��ه ب��رای خ��روج نظ�����رگاه
نظامی��ان آمریکای��ی ب��ه کف خیاب��ان نرس��د و تبدیل به 
مطالب��ه ای مردمی در عراق نش��ود تحقق ای��ن موضوع در 

آینده نزدیک قابل تصور نیست.
س��ید رضا قزوینی غرابی در خصوص سفر اخیر نخست 
وزی��ر عراق به ایران و توصیه رهبری به وی در مورد خروج 
نیروه��ای نظامی آمریکا از خاک آن کش��ور اظهار داش��ت: 
واقعیت این است که بخشی از جریان های سیاسی در عراق 
اساس��اً توجه چندان��ی به موضوع حض��ور نیروهای نظامی 

آمریکا در عراق ندارند و دالیل آن نیز روشن است.
وی با بیان اینکه ش��اید خروج آمریکایی ها بیشتر مورد 
اهتمام برخی از گروه های شکل دهنده بسیج مردمی عراق 
یا همان حشد الشعبی باشد، گفت: بسیاری از گروه هایی که 
با اندیش��ه مقاومت پیوند خورده اند و روابط خوبی با ایران 
دارند در حوزه سیاست نیز وارد شده اند و ایران می تواند از 
طریق این گروه ها و برخی دیگر از جریان ها و شخصیت های 
سیاسی نزدیک به خود برای فشار جهت خروج آمریکایی ها 

تالش کند.
غراب��ی اف��زود: البته مادام��ی که مطالبه ب��رای خروج 
نظامی��ان آمریکای��ی ب��ه کف خیاب��ان نرس��د و تبدیل به 
مطالب��ه ای مردمی نش��ود تحقق این موض��وع را در آینده 

نزدیک چندان نمی توان متصور بود.
این کارشناس مسائل منطقه در خصوص گسترش رفت 
و آمد میان مقامات عالی رتبه دو طرف، تصریح کرد: روابط 
دو کشور در مجموع در سطح باالیی قرار دارد و در چند ماه 
اخیر و پس از رفت و آمدهای فش��رده و مستمر مقامات دو 

کشور، سطح روابط بهتر از گذشته نیز شده است.
وی بی��ان کرد: ام��ا قطعاً بازیگران منطق��ه ای و برخی 

قدرت ه��ای بی��ن المللی که در مس��یر خصومت ب��ا ایران 
هستند تمایلی برای ادامه این وضع ندارند و تالش می کنند 

تا در مسیر این روابط اخالل ایجاد کنند.
غرابی گفت: فشارهای ش��دید واشنگتن بر بغداد برای 
پی��روی از تحریم ها علیه تهران، ورود جدی س��عودی ها به 
عرص��ه مناس��بات اقتصادی و دیپلماس��ی عمومی با عراق، 
دورخی��ز ترکیه برای افزایش س��طح مب��ادالت اقتصادی با 
عراق در س��طحی بس��یار باال و نگاه اقتصادی اردن و مصر 
به عراق نش��ان می دهد بازیگری در عرصه عراق دیگر برای 
تهران راحت نیس��ت، بنابراین توجه به استمرار و پیوستگی 
مناس��بات سیاس��ی و اقتصادی با بغداد بای��د مورد اهتمام 

ایران باشد.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه دو کشور 
ظرفیت ه��ای خوبی برای همکاری مش��ترک در عرصه های 
نظامی و امنیتی دارند، افزود: جمهوری اسالمی ایران یکی 
از کش��ورهای قدرتمند و مؤثر منطقه است و ایجاد ثبات و 
امنیت در این منطقه بدون همکاری و حضور ایران دس��ت 
یافتنی نخواهد بود. این موضوع در عراق و سوریه به خوبی 

روشن بود.
وی بیان کرد: از س��ویی عراق نیز برای سال ها در صف 
نخس��ت مواجهه مس��تقیم با گروه های تروریس��تی مانند 
القاعده و داعش بود و هس��ت. همین مبارزه پانزده ساله با 
این گروه های تروریس��تی و روش های پیچیده آنها و وجود 
دس��تگاه مبارزه با تروریس��م در این کش��ور، عماًل عراق را 
به کش��وری با تجربه در موضوع مبارزه با تروریس��م چه در 

حوزه های عملیاتی و چه اطالعاتی و امنیتی کرده است.
غراب��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: ع��راق در دو عرصه 
مبارزه با تروریس��م در ش��هرها و تروریس��م در نقاط مرزی 

فعالیت داشته است.  مهر 

کارشناس مسائل منطقه: 
خروج نظامیان آمریکا از عراق تبدیل مطالبه ای مردمی شود

گروه دیپلماسی  جمهوری اس��المی ای��ران در پرون�����ده
حال��ی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه معروف به 
س��نتکام را در یک اقدام متقابل بعد از تروریس��تی 
خواندن سپاه پاسداران، گروه تروریستی خواند که 
حضور این نیروهای نظامی از موعد حضورش��ان در 
منطقه تاکنون جز جنگ و خونریزی، فتنه افروزی، 
پرورش گروهک تروریس��تی داعش و کشته شدن 

هزاران مردم بیگناه ارمغان دیگری نداشته است.
هفته گذش��ته بود که احمق ه��ای درجه یک 
آمریکایی این بار نام س��پاه را در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی قرار داده و بار دیگر دش��منی خود را 
ب��ا ملت ای��ران عیان تر از قبل کرد ک��ه البته بجز 
رژیم غاصب صهیونیستی و سران سعودی محافل 
سیاس��ی و رس��انه ای جهان و حتی مقامات سابق 
آمریکایی واکن��ش جدی به این اق��دام نابخردانه 
دونال��د ترام��پ علیه س��پاه پاس��داران جمهوری 

اسالمی ایران نشان دادند. 
پ��س از ای��ن اق��دام، ش��ورایعالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید این 
رفتار، طی اقدامی متقابل اعالم کرد که رژیم ایاالت 
متحده آمریکا دولت حامی تروریس��م و فرماندهی 
مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای 

وابسته به آن را گروه تروریستی می داند.
پیرامون جنایات نیروه��ای نظامی آمریکا در 
منطقه ه��زاران پرونده پی��ش روی افکار عمومی 
جه��ان باز اس��ت که ای��ن رژیم درحال��ی نیروی 
نظامی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان 
یک گروه تروریس��تی برشمرده است که نیروهای 
نظام��ی آمریکا طی دو ده��ه اخیر حضور خود در 
منطق��ه از جمله در افغانس��تان، عراق و س��وریه 
بیشترین جنایات جنگی را رقم زدند و باعث کشته 
ش��دن  ده ها هزار نفر از مردم بیگناه منطقه شدند 
و از همه مهمتر گروه ترویس��تی تکفیری- وهابی 
داع��ش نیز به دس��ت همی��ن آمریکایی ها خبیث 
متولد و چندین س��ال مردم بیگناه سوریه وعراق 

را به خاک و خون کشید.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
ب��ه آنتونیو گوت��رش دبی��رکل س��ازمان ملل در 
رابط��ه با اقدام اخیر آمریکا در قبال س��پاه و اقدام 
متقاب��ل ای��ران نامه نوش��ت ودر این نام��ه یادآور 
ش��د؛ می خواهم توجه ش��ما را به اقدام بی سابقه، 
غیرقانونی و خطرناک دولت بی قانون فعلی ایاالت 
متحده آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی، ش��اخه ای رس��می از نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی ایران، در فهرس��ت به اصطالح 
س��ازمان ه��ای تروریس��تی خارجی جل��ب کنم. 
جمهوری اس��المی ایران ضمن محکومیت شدید 
این اقدام بی اس��اس و تحریک آمیز، آن را اقدامی 
خصمان��ه علیه جمهوری اس��المی ای��ران و خطر 
عمده ای برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی 
می داند. این حرکت که قبال هیچگاه سابقه نداشته 

است حتی برای این رژیم ایاالت متحده که پیش 
از ای��ن تحریم ها و اقدام ه��ای یکجانبه غیرقانونی 
زیادی صورت داده بود، نقض آش��کار اصول مسلم 
حقوق بین الملل و منشور ملل متحد از جمله اصل 

برابری حاکمیت دولت ها است.
برخ��الف آمریکا و متح��دان منطقه ای آن که 
همواره حام��ی گروه های افراطی  و تروریس��ت ها 
در منطقه غرب آس��یا بوده اند، کما اینکه از جمله 
توس��ط رئیس جمه��ور فعلی ای��االت متحده در 
زمان مبارزات انتخاباتی اش صراحتا پذیرفته ش��د، 
نیروهای مس��لح ای��ران از جمله و به ویژه س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی پیوس��ته در خط مقدم 
مقابله با تروریسم و افراطی گری در منطقه بوده اند. 
نقش سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در مقابله با 
گروه های تروریس��تی مورد تحریم شورای امنیت 
نظی��ر القاع��ده، داعش، النصره و س��ایر گروه های 
تروریس��تی در منطقه توس��ط مردم و دولت های 
آسیب دیده همواره مورد توجه و تقدیر بوده است.

در اقدام��ی متقابل در برابر اق��دام غیرقانونی و 
نابخردانه آمریکا، جمهوری اسالمی ایران رژیم ایاالت 
متحده آمریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی 
مرک��زی آمری��کا موس��وم ب��ه س��نتکام  و تمامی 
نیروهای وابس��ته ب��ه آن را گروه تروریس��تی اعالم 
کرد. این فرماندهی مس��ئولیت اجرای سیاست های 
تروریس��تی دولت آمریکا علیه منطقه غرب آسیا را 
با هدف قراردادن عامدانه غیرنظامیان برای پیشبرد 
سیاست های خصمانه ایاالت متحده برعهده داشته 
است. س��نتکام امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
و ج��ان افراد بی گناه ایران��ی و غیرایرانی را به خطر 
انداخته اس��ت ک��ه از آن جمله حمله وحش��یانه و 
عامدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶7، 
همدستی در کش��تار مردم یمن و دیگر شهروندان 

غیر نظامی در غرب آسیا را می توان نام برد.
جمهوری اس��المی ایران همچنین می خواهد 
تصریح کند که به رغم اقدام های متعدد مستقیم 
و غیرمس��تقیم صورت گرفته از سوی سنتکام که 
ذات تروریس��تی دارد، اعالن این نه��اد دولتی به 
عنوان یک س��ازمان تروریستی توسط ایران صرفا 
براساس عمل متقابل است و نباید تغییر در موضع 
حقوقی ایران در ارتب��اط با اصل برابری حاکمیت 

دولت ها و تعریف تروریسم تلقی شود.
پی��رو جنای��ات آمری��کا در منطق��ه و حضور 
نیروه��ای نظامی تروریس��تی این رژی��م در عراق 
س��وریه و افغانس��تان مصداق های فراوالنی وجود 
دارد چنانچ��ه در میانه ه��ای ده��ه ۹۰ می��الدی، 
آمری��کا اق��دام به تحریم ع��راق ک��رد. در جریان 
ای��ن تحریم بنا به اعتراف مناب��ع آمریکایی، 5۰۰ 
هزار کودک عراقی کش��ته ش��دند. در سال ۱۹۹۶ 
می��الدی خبرن��گار ش��بکه س��ی بی اس آمریکا از 
مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا پرس��ید 
که آیا ارزش داش��ت ک��ه برای تنبیه ع��راق، نیم 

میلیون کودک عراقی را به کام مرگ بفرستید؟

جواب وزیر خارجه آمریکا به این سوال، عمق 
ددمنشی و جنایتکاری سردمداران رژیم آمریکا را 
نشان داد؛ آلبرایت گفت: بله؛ ارزش داشت که نیم 

میلیون کودک عراقی کشته شوند!
نام زن��دان ابوغری��ب تداعی گر مرگ اس��ت. 
زندان��ی واقع در غ��رب بغداد پایتخ��ت عراق که 
توس��ط آمریکایی ه��ا اداره می ش��د و در آن ب��ا 
مرگبارترین ش��کنجه ها از زندانی��ان عمدتا بیگناه 
پذیرایی می ش��د. شدت شکنجه زندانیان ابوغریب 
به حدی بود که هرازچندگاهی که اسنادی از آن در 
رسانه های غربی انتشار می یافت، به مثابه زلزله ای 
جوام��ع غربی را تکان م��ی داد و خود غربی ها را از 
اوج بی رحمی و ش��قاوت افسران آمریکایی انگشت 

به دهان می کرد.
الن��ه زنب��ور؛ ن��ام پروژه س��ری و مش��ترک 
دس��تگاه های جاسوس��ی آمریکا و انگلیس و رژیم 
صهیونیس��تی برای ایجاد داعش بود. اس��ناد این 
موضوع توس��ط ادوارد اس��نودن پیمانکار س��ابق 
آژانس امنیت ملی آمریکا فاش ش��ده است. آنطور 
که در اس��ناد افشاء ش��ده توسط اس��نودن آمده 
اس��ت، دو هدف اصلی این پ��روژه عبارت بودند از 
۱- تجزیه کشور های منطقه غرب آسیا. 2- حفظ 
موجودیت رژیم صهیونیس��تی. ابزار کار پروژه النه 
زنبور نیز شناسایی و جذب تروریست ها و سلفی ها 

از تمام نقاط دنیا و اعزام آن ها به سوریه بود.
این آمریکایی ها بودند که در راس��تای اجرای 
پ��روژه النه زنبور، فردی به نام ابراهیم البدری را با 
سابقه عضویت در القاعده عراق در اکتبر 2۰۰۴ از 
زن��دان بوکا واقع در مرز عراق و کویت آزاد کردند 
و پس از ارائ��ه آموزش های مخفیانه به او با کمک 
سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، وی را ابوبکر 

البغدادی سرکرده داعش نامیدند.
از ۸ آوری��ل 2۰۱۳ )۱۹ فروردین ۱۳۹2( که 
گروه تروریس��تی تکفیری داعش رسما در سوریه 
اعالم موجودیت کرد تا 2۱ نوامبر 2۰۱7 )۳۰ آبان 
۱۳۹۶( که با اعالم سرلشکر قاسم سلیمانی، قلمرو 
ادعایی این گروه تروریس��تی تکفیری، مضمحل و 
منهدم شد، انواع و اقسام جنایت های سبعانه توسط 
اعضای آن با چراغ سبز آمریکا رخ داد. از سربریدن 
کودکان و پوس��ت کن��دن زنده زن��ده ی مردان در 
مقابل خانواده های خود تا اس��یر ک��ردن دختران 
و زن��ان بی گناه و تجاوز به آنان و حتی س��وزاندن 

زنده زنده ی افراد و ذبح دسته جمعی صد ها جوان.
یکی از نش��انه های آشکار همپوشانی آمریکا و 
داعش، ماجرای س��قوط ش��هر رمادی عراق است. 
به��ار س��ال ۹5، نیرو ه��ای آمریکایی مس��تقر در 
پای��گاه عین االس��د در ۸۰ کیلومت��ری رمادی«، 
کاروان بزرگ��ی از نیرو ها و تجهی��زات داعش را تا 
دروازه های ش��هر مش��ایعت کردند تا آن ها بدون 
هیچگونه مقاومتی از سوی نیرو های دولتی عراق، 
وارد شهر رمادی شوند و به جنایت و کشتار مردم 
این ش��هر بپردازند. موارد مطرح شده در باال، تنها 

بخشی از جنایات بیشمار نظامیان آمریکایی علیه 
مردم منطقه است؛ 

عراق برای آمریکا در قلب منطقه غرب آس��یا 
از اهمیت بس��زایی برخوردار است. عالوه بر منابع 
سرش��ار نفتی، همس��ایگی عراق با ایران و سوریه، 
اهمیت ژئوپولیتیک این کش��ور را دوچندان کرده 
است. لذا واشنگتن تالش دارد حضور و نفوذ خود 

را در این کشور افزایش دهد.
تجربه اش��غال  عراق در س��ال های 2۰۰۳ تا 
2۰۱۱ نشان می دهد حضور نظامی برای آمریکا در 
این سرزمین، هزینه های مادی و معنوی سنگینی 
در برداشته است. نفرت عراقی ها از آمریکا کمترین 
دستاوردی است که س��ران کاخ سفید در کارنامه 
خود ثبت کرده اند، به همین دلیل است که رئیس 
جمهوری آمریکا به سفر مخفیانه مبادرت می ورزد 
و با این ح��ال با مخالفت ش��دید عراقی ها مواجه 
ش��ده و حتی درخواس��ت مالقاتش با دولت مردان 

عراقی بی پاسخ می ماند.
درافغانس��تان نیزپرونده جنایات آمریکا کامال 
مش��هود اس��ت، چناچنه ب��ر اس��اس گزارش های 
س��ازمان های حقوق بشری بین المللی و نهادهای 
مدنی در افغانس��تان، از زمان اش��غال این کش��ور 
توس��ط ایاالت متحده در ماه اکتبر س��ال 2۰۰۱ 
تاکنون هزاران غیرنظامی کش��ته و ده ها هزار تن 
دیگر زخمی ش��ده اند. پس از ب��ا روی کار آمدن 
دولت دونالد ترامپ و اعالم راهبرد جدید واشنگتن 
در افغانس��تان، حم��الت هوایی پنتاگ��ون در این 

کشور دو برابر شده است.
جن��گ و حمالت هوایی نیروه��ای ائتالف بین 
الملل��ی به رهب��ری آمریکا به افغانس��تان به دنبال 
حادثه ۱۱ س��پتامبر س��ال 2۰۰۱ و متعاقب آن، و 
س��قوط حکومت طالبان را می ت��وان طوالنی ترین 
جنگ بدون وقفه تاریخ ایاالت متحده دانس��ت. نبرد 
آمریکا در مقایس��ه با حضور ارتش سرخ شوروی در 
افغانستان حدودا دو برابر به طول انجامیده است. این 
مداخله از حدود ش��انزده سال پیش تاکنون پس از 
استراتژی جدید واشنگتن با کشته شدن دو هزار و 
۴۰۸ نظامی آمریکایی و تحمیل هزینه های سرسام 

آوری به اقتصاد این کشور همچنان ادامه دارد.
کارشناسان نظامی و سیاسی بر این باورند که 
اگر چه جنایت های جنگی زیادی توس��ط سربازان 
ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان افغانس��تان صورت 
گرفته اما واش��نگتن همواره ت��الش کرده در کنار 

رس��انه های غربی بر روی این حوادث ضد بش��ری 
سرپوش گذاشته و آن را در نطفه خفه کند.

براساس برآوردهای دقیق خبرنگار آناتولی ده ها 
هزار غیرنظامی از زمان آغاز حمالت هوایی آمریکا 
در س��ال 2۰۰۱ میالدی به این س��و جان باخته و 
زخمی یا ناچار به فرار از سرزمین خود شده اند. در 
واقع نیروهای آمریکا در افغانس��تان اصول اساسی 

حقوق بشر را آشکارا زیر پا گذاشته  اند.
در طول حضور نظامی شانزده ساله آمریکا در 
افغانستان، غیرنظامیان بارها هدف حمالت هوایی 
کورکورانه و عملیات جس��تجوی شبانه منازل قرار 
گرفت��ه ان��د. این حمالت خش��م و انزج��ار مردم، 
اعتراض مقامات ارش��د دولت کاب��ل را برانگیخته 
است. یکی از دالیل اصلی تنش میان حامد کرزی 
رئیس جمهور سابق افغانستان با واشنگتن این بود 
که او حم��الت مذکور را جنایت بزرگ بش��ری و 

نقض حاکمیت ملی عنوان کرد.
همچنین یکی از وج��وه اقدامات جنایتکارانه 
آمریکا علی��ه مردم ایران به ماج��رای تجاوز رژیم 
بعثی صدام به کشورمان و حمایت های همه جانبه 
سیاس��ی و لجستیکی س��ردمداران واش��نگتن از 
صدام متجاوز مربوط می شود. رژیم متجاوز صدام 
در دوران جنگ تحمیلی، از سوی ۳5 دولت جهان 
به لحاظ مالی و تس��لیحاتی، پشتیبانی می شد که 

در راس این دّول آمریکا قرار داشت.
در آگوس��ت س��ال 2۰۱۳ )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 ش��د. در 
دوازدهم تیرماه ۱۳۶7 شمس��ی برابر با سوم ژوئیه 
۱۹۸۸ میالدی، هواپیمای مس��افری ایرباس ایران 
ک��ه از بندرعباس عازم ُدبی ب��ود، بر فراز آب های 
خلی��ج ف��ارس و در نزدیکی جزیره هن��گام مورد 
هجوم یگان های دریایی متجاوز آمریکایی مستقر 
در آب های خلیج فارس قرار گرفت و سقوط کرد.

موارد مطرح شده تنها بخش کوچکی از حضور 
نیروه��ای نظام��ی آمریکا در منطقه اس��ت که جز 
آوارگی، خونریزی، کش��ته شدن مردم بیگناه و غیر 
نظامی در منطقه غرب آسیا حاصل دیگری نداشته 
است و این در حالی است که به اذعان و اعتراف خود 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا س��پاه پاسداران 
در تارومارکردن داعش نقش داش��ته است و حاال با 

اهداف مغرضانه این گروه تروریستی تفاوت دارد.

وقتی حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه فقط فتنه افروزی را به ارمغان داشته است

چند سکانس مستند از جنایات سنتکام 


