
مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا 
س��فیر ایران در هلند با اش��اره ب��ه حضور میلیونی 
م��ردم ایران در راهپیمای��ی ۲۲ بهمن گفت: مردم 
ب��ار دیگر عزم خود را در مس��یر آرمان های انقالب 
و ایس��تادگی مقابل تروریس��م اقتصادی و فش��ار 

حداکثری آمریکا به نمایش گذاشتند.
مراس��م بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی و همچنین چهلمین روز شهادت 
س��ردار قاس��م س��لیمانی در محل اقامتگاه سفیر 
جمهوری اس��المی ایران در هلن��د با حضور جمع 
زی��ادی از س��فرا، دیپلمات ه��ای خارج��ی مقیم و 
مقامات سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی هلند برگزار 
ش��د. »علیرضا کاظم��ی ابدی« س��فیر جمهوری 
اسالمی ایران در هلند در این مراسم طی سخنانی 
با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی 
۲۲ بهم��ن گفت: این مردم بار دیگ��ر  عزم و اراده 
قوی خود در مس��یر آرمان های انقالب اس��المی و 
ایس��تادگی در براب��ر تروریس��م اقتصادی و فش��ار 

حداکثری آمریکا را به نمایش گذاشتند. فارس

پیام مادور 
رئیس جمه��وری ونزوئ��ال در پیام��ی به مناس��بت 
چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
بر ت��داوم رواب��ط برادرانه می��ان کاراکاس- تهران 

تاکید کرد.
نیکالس مادورو در پیامی توئیتری نوش��ت: س��الم 
گرم خود را به مردم ایران و حس��ن روحانی رئیس 
جمهوری، دوس��ت ما در چهل و یکمین س��الگرد 
پیروزی انقالب اس��المی در ایران می رسانم. مسیر 
تقویت روابط دوس��تانه و همراه با احترام دوجانبه 
را ادام��ه می دهی��م که ما را در مس��یر صلح متحد 
می کند.این پیام مادورو در حالی منتشر شده است 
که ایران و ونزوئال سالهاس��ت بر گس��ترش روابط 
دوجانب��ه در بخش های مختلف تاکید داش��ته اند. 
از س��وی دیگر دو کش��ور مدتهاس��ت با فشارها و 
تحریم های ظالمانه آمریکا روبرو هس��تند. نیکالس 
م��ادورو باره��ا از سیاس��ت های خصمان��ه دول��ت 
واش��نگتن علیه کش��ورهای چپ گ��رای آمریکای 
التین به ش��دت انتقاد کرده و می گوید کش��ورش 
درگیر جن��گ اقتصادی تحت هدایت کاخ س��فید 

است.  ایرنا

اخبار

 روسیه امیدوار به ادامه همکاری
 ایران با آژانس 

رئیس اداره عدم انتش��ار و کنترل تسلیحات وزارت 
امور خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش امیدوار 
است همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی تحت هر شرایطی برای برجام، ادامه یابد.
والدیمیر یرماکوف به خبرگزاری ریانووستی گفت: 
ما امیدواری��م که همکاریهای ای��ران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی صرف نظر از هر چه که در مورد 
برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته ای 
ایران )برجام( رخ می دهد، تغییر نکند.وی یادآوری 
کرد: ایران به اجرای مفاد معامله هس��ته ای مطابق 
با موازنه منافع با پی��روی از اصول اقدام متقابل در 
طول یک س��ال با وجود خروج واش��نگتن از برجام 
ادامه داد.   مقام روس افزود: همه تصمیمات طرف 
ایران��ی در م��ورد توقف اجرای تعه��دات داوطلبانه 
خ��ارج از چارچوب پیم��ان ان.پی.ت��ی و توافقنامه 
پادم��ان های آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی بود و 
ماهیت اجباری نداشته و در پاسخ به اقدامات طرف 

مقابل انجام گرفته است. 
یرماکوف ادامه داد: عالوه بر این، در چارچوب توقف 
اقدام��ات، ایران کامال مطابق ب��ا برجام اقدام کرد و 
تمام اقدامات این کش��ور تح��ت کنترل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی صورت گرفت و ریس��ک انتشار 
)تس��لیحات هسته ای( در برنداش��ت.  رئیس اداره 
عدم انتش��ار و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه 
روسیه گفت: ما امیدواریم که در همکاری این کشور 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت هر شرایطی 

برای برجام، هیچ تغییری رخ نمی دهد.
 برجام در س��ال ۲015 در نتیج��ه مذاکرات ایران 
و گروه 1+5 ش��امل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس 
و آمری��کا عقد ش��د.در این توافق بی��ن المللی که 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت نیز در تایید آن صادر 
ش��د لغو تمام تحریم های ای��ران در عوض محدود 
ش��دن ابعاد برنامه هسته ای ایران پیش بینی شده 
بود. اما ترامپ در اردیبهشت ماه سال 97 به دالیل 
واهی از برجام خارج شد و دوباره تحریم ها را درباره 

ایران وضع کرد.

گزارش

ادعایی برای توجیه کشتار مردم یمن
وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده در امور خارجی مدعی شده کشورش 

از درخواست ها برای تنش زدایی با ایران حمایت می کند.
»ان��ور قرقاش«، وزیر مش��اور  دولت ام��ارات عربی متح��ده در امور خارجی 
گفته کشورش از درخواس��ت ها برای تنش زدایی با ایران و رسیدن به راه حل 

سیاسی حمایت می کند. قرقاش در بخش دیگری از سخنانش، به طرح ادعاهای 
اثبات نش��ده علی��ه ایران در خصوص یمن پرداخت و مدعی ش��د ک��ه هدف از جنگ 
آغازشده در این کشور فقیر عربی جلوگیری از »نفوذ ایران« بوده است. این وزیر اماراتی 
مدعی شد: »»در یمن مداخله کردیم تا در دایره نفوذ ایران نیفتد«. وزیر مشاور دولت 
امارات بی آنکه به کارشکنی و عدم التزام آمریکا به توافق برجام اشاره ای کند، از اقدامات 
ترامپ در این راستا حمایت کرد و مدعی شد: »توافق وین به این دلیل شکست خورد 

که این کشور از فعالیت های مخرب خود در منطقه دست نکشید«.  فارس

پیام رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
رئیس شورای عالی سیاس��ی یمن در پیامی چهل و یکمین سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی ایران را تبریک گفت.
خبرگ��زاری »س��بأ« اعالم ک��رد، »مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای عالی 
سیاسی یمن )معادل پس��ت رئیس جمهوری( در پیامی به »حسن روحانی« 

رئیس جمهور ایران س��الروز پیروزی انقالب اس��المی را تبریک گفت. »محمد 
عبدالس��الم« س��خنگوی جنبش انصاراهلل یمن نیز دی��روز در پیامی چهل و یکمین 
س��الروز پیروزی انقالب اس��المی ایران را تبریک گفت. بر اساس گزارش وب سایت 
»انصاراهلل«، در این پیام آمده اس��ت: به س��ران و مردم ایران سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی را تبریک می گوییم، انقالبی که امت را برای مقابله با استکبار آمریکایی بیدار 
کرد. وی ادامه داد: انقالب ایران از فلس��طین مس��أله ای زنده ساخت تا مردم منطقه 

علیه رژیم اشغالگر که سرنوشت آن به خواست خدا نابودی است، همگرا شوند. 

هر کسی با ایران باشد پیروز است
مع��اون دبیر کل حزب اهلل لبنان مقاومت مس��لحانه را راه حل اصلی مقابله با 
توطئه های آمریکایی-صهیونیستی برای اشغال منطقه و جهان اسالم توصیف 
کرد.»شیخ نعیم قاسم«، تاکید کرد که ملت های منطقه با قرار گرفتن در کنار 
ایران و تحت رهبری ولی فقیه خواهند توانس��ت بر همه پروژه های آمریکا و 

رژیم صهیونیستی برای تحمیل استکبار و اشغالگری بر منطقه فائق آیند.شیخ 
نعیم قاس��م طی نطقی در مراسم چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که 
انجمن علمای مسلمان روز سه شنبه در لبنان برگزار کرد، گفت: »تجربه نشان داده 
است که هرکسی که با ایران و با مقاومت باشد، موفقیت ها را حاصل می کند، سرزمین 
را آزاد می کن��د و مقاوم��ت در جهت تغییر معادله را تقویت می کن��د. وی ادامه داد: 
»بگذارید آنها پس از این کار بزرگ و تأثیرگذار جبهه مقاومت)رد معامله قرن( بدانند 

که ما نمی توانیم به عقب برگردیم و ما نمی توانیم شکست را بپذیریم.  المنار

 سفر رئیس جمهوری آذربایجان به ایران
 در آینده ای نزدیک 

گام های تهران- باکو برای 
توسعه مناسبات 

"ج��واد جهانگی��رزاده " س��فیر جمه��وری اس��المی ایران 
در جمه��وری آذربایج��ان گفت : "الهام عل��ی اف " رییس 
جمهوری آذربایجان در چند روز آینده به تهران س��فر می 

کند.
وی طی سخنانی در مراسم چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان افزود 
: اله��ام عل��ی اف رییس جمه��وری آذربایجان بر اس��اس 
دعوت رس��می دکتر "حس��ن روحان��ی "، در راس هیاتی 

ع��ازم تهران خواهد ش��د. دعوت از الهام عل��ی اف رییس 
جمهوری آذبایجان برای سفر رسمی به جمهوری اسالمی 
ایران در آبان ماه گذش��ته در جریان س��فر روحانی به باکو 
برای شرکت در اجالس سران کشورهای عضو جنبش عدم 
تعهد انجام گرفته بود. س��فر رییس جمهوری آذربایجان به 
جمهوری اس��المی ایران در ش��رایطی انجام می گیرد که 
مسووالن هر دو کشور عزم راسخ خود را برای توسعه روابط 
فیمابی��ن در هم��ه زمینه ها و در قال��ب روابط دو جانبه و 
تعامالت منطقه ای و گسترش بیش از پیش آن جزم کرده 
اند.با وجود  موانع ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران، س��طح همکاری های اقتصادی دو کشور همسایه در 
ش��رایط تعامالت سیاسی مناسب تهران و باکو همچنان رو 
به توسعه است و شاخص های روابط اقتصادی سال گذشته 

میالدی نیز حاکی از این واقعیت می باشد.

 ای��ران و جمه��وری آذربایجان در راس��تای تقویت روابط 
سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی تا به ح��ال بیش از یکصد 
و پنجاه س��ند همکاری دو جانب��ه در عرصه های مختلف 
از جمل��ه توافقنامه های ترویج و حفاظت متقابل س��رمایه 
گ��ذاری در ح��وزه ه��ای اقتص��ادی و معافی��ت از مالیات 
مضاعف امضا کرده اند. البته توسعه بیش از پیش تعامالت 
سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران و 
جمهوری آذربایجان نتیجه دیدارهای مس��تمر چند س��ال 
اخیر روس��ای جمهوری دو کش��ور و اراده سیاس��ی و عزم 
آنها برای تعمیق مناس��بات فیمابین اس��ت.بنا بر این گام 
های موثر برداش��ته شده در راستای تقویت روابط سیاسی 
ایران و جمهوری آذربایجان تاثیر مثبت به توسعه همکاری 
های اقتصادی دو کش��ور داشته است که فعالیت مشترک 
در حوزه های اقتصادی مختلف بیانگر این واقعیت اس��ت.

توس��عه روابط بازرگانی از محوره��ای عمده همکاری های 
اقتصادی دو جانبه تهران - باکو اس��ت و بر اثر تالش های 
صورت گرفته در س��ال های گذشته، حجم گردش تجاری 
دو کش��ور در سال ۲019 در مقایسه با یک سال قبل  11 
درصد افزایش یافته و به 500 میلیون دالر رسیده است که 
هر دو طرف بر وجود ظرفیت های زیادی برای افزایش این 
ش��اخص تاکید دارند. در همین ح��ال با توجه به اعتماد و 
عالقه متقابل به گسترش همکاری های فیمابین در عرصه 
س��رمایه گذاری نیز افزایش یافته و سرمایه گذاران ایرانی 
ت��ا به حال ۲ میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر در جمهوری 
آذربایجان س��رمایه گذاری کرده ان��د و اکنون یک هزار  و 
۶1۴ ش��رکت  ایران��ی در حوزه های صنعتی، س��اختمان، 
خدمات، کش��اورزی و حمل نق��ل در جمهوری آذربایجان 

فعال هستند. ایرنا

مواضع ایران در قبال عراق را از یاد نخواهیم برد
ب��ه رغم تحرکات آمریکا و برخی کش��ورهای عربی ب��رای تخریب روابط 
ایران و عراق، اما مردم و مقامات این کش��ور بر اصل همگرایی و توس��عه 
مناس��بات با ایران به عنوان کشور مقابله کننده با تروریسم تاکید دارند 
چنانکه رئیس جمعیت علمای اهل تس��نن عراق در سخنانی تأکید کرد: 

مواضع ایران در قبال عراق را از یاد نخواهیم برد.
»خالد المال« رئیس جمعیت علمای اهل تس��نن عراق در س��خنانی در 
خص��وص بازتاب پیروزی انقالب اس��المی در منطقه و عراق تأکید کرد: 
جنگ تحمیلی از جمله گزینه های تهران پس از انقالب نبود؛ بلکه تحت 
فش��ار آمریکا و نیز همدس��تی و توطئه برخی کش��ورهای عربی صورت 
گرف��ت که زمینه را ب��رای فعالیت آمریکایی ها فراهم کردند. بر اس��اس 
این گزارش، وی ادامه داد: ارزش��های انقالب اسالمی به سرعت در میان 
عراقی ها گسترش یافت. این درحالی است که دینداری در عراق به خاطر 

اقدامات رژیم صدام در سطح مردمی زدوده شده بود.
 المال در خصوص اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲003 اظهارداشت: 
ایران تنها کش��وری اس��ت ک��ه در کنار عراق بود و ب��ه آن کمک کرد و 
تس��هیالت الزم برای فروش نفت و نیز در دیگر عرصه ها را برایش فراهم 
کرد. اما مس��اله اصلی همان مبارزه با تروریس��م بود که نظام های عربی 
از کم��ک ب��ه ملت عراق خ��ودداری کردند. الزم به ذکر اس��ت در ادامه 
رئی��س جمعیت علمای عراق ادام��ه داد: تعدادی از نظام های عربی برای 
ورود تروریس��ت ها به عراق به آمریکا کمک کردن��د؛ اما حمایت ایران و 
نظ��ارت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی و آمدن حاج 
قاس��م سلیمانی به عراق راه را برای مقاومت تسهیل کرد؛ چنانکه اسلحه 
و کارشناس��ان به عراق منتقل ش��دند؛ برخی از این کارشناس��ان هنگام 
مقابله با آمریکایی ها ش��هید ش��دند و این موضع جمهوری اسالمی هیچ 
گاه فراموش نخواهد شد ونباید کسی از ذکر این شواهد تاریخی لحظه ای 

تردید کند. مهر

 چرا اسرائیل باید از سامانه موشکی
"لبیک" ایران بترسد؟

نش��ریه ناش��نال اینترست با انتشار مقاله ای خاطرنش��ان کرده که رژیم 
صهیونیس��تی باید از س��امانه موش��کی " لبیک" ایران بترسد و همواره 
نگران باشد. مایکل پک در مقاله ای در نشریه آمریکایی نشنال اینترست 
با اشاره به سامانه موشکی "لبیک" ایران نوشته این سامانه، موشک های 
هدایت ش��ونده سطح به س��طح را به تس��لیحات هدایت شونده، تبدیل 

کرده است.
نش��نال اینترس��ت به نقل از هفته نامه "جینز دیفنس" خاطرنشان کرده 
که سامانه لبیک ش��بیه واحدهای هدایت کننده ای است که در موشک 
های س��وخت جامد از خان��واده فاتح-110 به کار م��ی رود، گرچه چهار 
س��طح س��ه ضلعی کنترل آن تغییر کرده است. در خصوص موشک های 
خانواده فاتح-110 این تجهیزات بین موتور و کالهک موش��ک نصب می 
ش��ود تا آن را هدایت کند. به نظر می رس��د که این موشک ها با موشک 
های سنگین زلزال همخوانی دارند."نشنال اینترست تصریح کرده که این 
تحوالت نگرانی کارشناس��ان اسرائیلی را برانگیخته است، زیرا خاطرنشان 
م��ی کنند که حزب اهلل که آن را ارتش نیابتی ایران خوانده، حدودا 150 
هزار موش��ک در زرادخانه خود دارد که به سمت اسرائیل نشانه رفته اند 
و در حال حاضر بیشتر این موشک ها، تسلیحات "کم اثر" هستند.نشنال 
اینترست: چرا اسرائیل باید از سامانه موشکی "لبیک" ایران بترسد؟"اوزی 
روبین" کارش��ناس امور دفاع موشکی در مصاحبه با تایمز اسرائیل گفته، 
در خصوص مس��اله تبدیل، اتفاق جدیدی رخ نداده است، آنها در چندین 
س��ال گذش��ته این کار را ک��رده اند. و تا همین جا ه��م تجهیزات مبدل 
را برای موش��ک های خانواده فاتح-110 نش��ان داده اند. مس��اله جدید، 
ایرودینامیک بال های موشک ها است – که بسیار منحصر به فرد بوده که 
تا به امروز در ایران و هیچ کشور دیگر دیده نشده است.   اسپوتنیک

افزایش حجم تجارت ایران و روسیه   
خبرگ��زاری تاس به نق��ل از ایگور مورگالوف  مع��اون وزیر امور خارجه 
روس��یه گ��زارش داد حجم تجارت این کش��ور با ایران با وجود ش��رایط 

چالش برانگیز خارجی، افزایش یافته است.
این رس��انه روس به نقل از اظه��ارات ایگور مورگالوف نوش��ت: با وجود 
ش��رایط چالش برانگیز خارجی، گردش مالی تجاری روسیه و ایران سال 
گذش��ته به ۲ میلیارد دالر افزایش یافت.معاون وزیر امور خارجه روسیه 
افزود: ما امیدواریم که توافق موقتی که هدف از آن تش��کیل منطقه آزاد 
تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اروس��یا اس��ت، انگیزه بیش��تری را 

برای گسترش روابط دوجانبه ایجاد کند.
ایگ��ور مورگالوف معاون وزیر امور خارجه روس��یه گفت: این توافق مهر- 
آبان )اکتبر( گذش��ته اجرایی شد. تاس نوشت: گردش تجاری ین روسیه 
و ایران در س��ال ۲01۸ می��الدی 1.7۴ میلیارد دالر و در بازه زمانی بین 
دی 97 تا ش��هریور 9۸ )ژانویه تا سپتامبر ۲019(، محصوالت کشاورزی 
شالوده اصلی گردش تجاری بین دو کشور را تشکیل می داد. گردش مالی 
بخش کش��اوری در این دوران 1.۲۸3 میلیارد دالر بود که افزایشی ۴1.۶ 
درصدی را بر اس��اس ش��اخص سال به سال نشان می داد. پیشتر گمرک 
روسیه از افزایش تراز تجاری ایران و روسیه در ۶ ماه نخست سال ۲019 
خبر داده بود. بر این اس��اس تراز تجاری دو کشور از دی 97 تا تیر همان 
س��ال ۲۴.۶ درصد افزای��ش یافت و به 1.33 میلیارد دالر رس��ید.در این 
آمار گفته شده اس��ت که میزان صادرات روسیه به ایران 999.3 میلیون 
دالر اس��ت که 39.9 درصد افزایش نشان می دهد و میزان صادرات ایران 
به روس��یه نیز 333.7 میلیون دالر است که ۶.۲ درصد کمتر شده است. 
به گفته الکس��اندر نوواک وزیر انرژی و رئیس روس کمیس��یون مشترک 
همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روس��یه، طی شش سال گذشته 
تالش های خوب��ی در همکاری های دو جانبه و منطقه ای صورت گرفت و 

روابط دو کشور در همه زمینهها متحول شده است.   العالم

گزارش

خش��م آمریکا در برابر وح��دت و یکپارچگی ملت ایران هر 
روز آش��کارتر می گ��ردد چنانکه آنها که سیاست هایش��ان 
با شکس��ت مواجه ش��ده اس��ت بار دیگر با توهم کارآمدی 
گروهک تروریستی تاریخ مصرف گذشته منافین به سمت 
این گروهک تروریستی رفته اند چنانکه یک رسانه آمریکایی 
گزارش داده نماینده دولت آمریکا در امور ایران با نماینده 

گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده است.
در حالی گروهک تروریس��تی منافقین با قتل عام 17 هزار 
ایرانی دشمن قس��م خورده ملت ایران و جمهوری اسالمی 
اس��ت که آمریکایی ها همچنان براین توهم هستند که این 
تروریست ها که ش��اکله آنها از مدتها پیش فرو پاشیده می 
تواند اجرا کنن��ده اهداف ضد ایرانی آمریکا باش��د چنانکه 
»برایان ه��وک«، نماینده دولت آمری��کا در امور ایران بعد 
از عملی��ات تروریس��تی آمریکا برای ترور س��ردار »قاس��م 
سلیمانی« با یکی از نمایندگان گروهک تروریستی منافقین 
دی��دار کرده اس��ت.پایگاه »دیلی بیس��ت« که ای��ن خبر را 
گ��زارش داده از منافقین به عن��وان گروهی »جنجالی« یاد 
کرده که تا س��ال ۲01۲ در فهرست تروریستی آمریکا قرار 
داشت.دیلی بیس��ت این خبر را بر اساس سندی که نماینده 
منافقین طبق قوانین آمریکا تحویل وزارت دادگستری این 
کش��ور کرده گزارش داده است. قوانین آمریکا نماینده های 
گروه ه��ا ی��ا کش��ورهای خارج��ی را ملزم به ثبت رس��می 
رایزنی های خ��ود با مقام های دولت آمری��کا می کند.دیدار 
برای��ان هوک با نماینده گروهک منافقین چند هفته بعد از 
عملیات تروریس��تی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد برای 
ترور س��ردار قاس��م سلیمانی، فرمانده س��ابق نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شماری از همراهان ایشان 
انجام گرفته اس��ت.این دیدار در حالی انجام شده که پیشتر 
رس��انه های آمریکا گزارش داده بودند »مایک پامپئو«، وزیر 
خارجه آمریکا مقام های این کش��ور را از دیدار با نمایندگان 
منافقین من��ع کرده است.دیلی بیس��ت نوش��ته پامپئو در 

آن اطالعی��ه به »س��ابقه بحث انگیز« منافقی��ن و »جایگاه 
ضعیف« آن در میان مردم ایران اشاره کرده بود. در سندی 
ک��ه نماینده گروهک تروریس��تی منافقی��ن تحویل وزارت 
دادگس��تری کرده اش��اره ای به جزئیات رایزنی  او با برایان 
هوک نش��ده اس��ت.دولت آمریکا در سال های گذشته یکی 
از حامیان گروهک تروریستی منافقین بوده است. برخی از 
نزدیکان ترامپ از جمله »رودی جولیانی«، وکیل ش��خصی 
او ارتباط��ات نزدیکی با این گروهک تروریس��تی دارند و از 
این گروهک پول دریافت کرده اند.مطالعاتی که حتی توسط 
دستگاه های خود دولت آمریکا انجام شده اند نشان می دهند 
گروه��ک منافقی��ن از هیچ جایگاهی در می��ان مردم ایران 
برخوردار نیست. در همین حال در اقدامی دیگر که نشانگر 
خشم آمریکا از وخدت ملی ایرانیان در روز ۲۲ بهمن است، 
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد 5 نفر را به 
اتهام تالش برای فروش نفت ایران به پاالیشگاهی در چین 
دستگیر کرده اس��ت.وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد چهار نفر در ایالت تگزاس و یک نفر در نیویورک 
را ب��ه اتهام تالش برای »فروش نفت تحریم ش��ده ایران به 

پاالیشگاهی در چین« دستگیر کرده است. 
وزارت دادگس��تری آمریکا ادعا کرده ای��ن پنج متهم بین 
ج��والی ۲019 تا فوریه ۲0۲0 قصد داش��ته اند زمینه های 
خریداری نفت از جمهوری اسالمی ایران جهت فروش آن 
به پاالیش��گاهی در چین را فراهم کنند که این اقدام نقض 
قوانین تحریم های ایاالت متحده علیه ایران به شمار می رود. 
طب��ق این بیانی��ه، در صورتی که متهمان مجرم ش��ناخته 
ش��وند به حداکثر ۲5 سال حبس و پرداخت حداکثر 1.۲5 

میلیون دالر جریمه نقدی محکوم می شوند. 
خب��ر دیگر با رفتارهای آمریکا آنک��ه در پی رفتار ناعادالنه 
مقامات مرزی آمریکا با مسافران ایرانی تبار، کفیل کمیسر 
اداره گم��رک و حفاظت مرزی این کش��ور مدعی ش��د با 
ایرانیان »کمی بیش از حد« متعصبانه رفتار ش��ده اس��ت. 

پس از حمله پهپادی آمریکا که منجر به ش��هادت س��ردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده بلندپایه ایرانی، شد، دست کم ۲00 
فرد ایرانی تبار هنگام عبور از مرز کانادا به ایالت واش��نگتن 
آمریکا در پنجم و ششم ژانویه )یکشنبه و دوشنبه، پانزدهم 
و ش��انزدهم دی(، به مدت بیش از 1۲ س��اعت بازداش��ت 
شدند. بس��یاری از افراد بازداشت شده، تبعه آمریکا بودند. 
حتی بعضی از آن ها برای ش��رکت در برنامه مسافران مورد 
اعتم��اد تایید ش��ده بودند. اداره گم��رک و حفاظت مرزی 
آمریکا در آن زم��ان اعالم کرد اتباع ایرانی-آمریکایی را بر 
اس��اس ملیتش��ان هدف قرار نداده یا چنین دستورالعملی 
هم برای افسران خود صادر نکرده است. اما یک وکیل امور 
مهاجرت در بلین، واش��نگتن، به نسخه ای از دستورالعملی 
دس��ت یافت که ظاهراً دفتر اداره گمرک و حفاظت مرزی 

آمری��کا در س��یاتل صادر ک��رده، و در آن اعالم ش��ده بود 
ک��ه ماموران ای��ن اداره باید )درباره س��وابق( اتباع ایرانی، 
لبنانی و فلسطینی که بین سال های 19۶1، ۲001 متولد 
شده اند، ”تحقیق و بررس��ی انجام دهند.“همچنین در این 
دس��تورالعمل آمده بود پیش��ینه هر فرد دیگری هم که به 
ایران یا لبنان س��فر کرده است، باید بررسی شود. ماموران 
مرزی معم��والً، برای مثال، زمانی که مدارک یک مس��افر 
مش��کل دارد یا ماموران به چیزی مشکوک می شوند، برای 
احتیاط از او بازرسی بیش��تری می کنند. اما قانونگذاران و 
گروه های مدافع حقوق مهاجران، از جمله پرامیال جایاپال، 
نماینده دموکرات ایالت س��یاتل، اعالم کردند مجزا کردن 
آمریکایی های ایرانی تبار بدون وجود چنین عواملی، اشتباه 

و ناقض حق آن ها برای حفاظت برابر بر اساس قانون بود.
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واشنگتن دلبسته تروریست های تاریخ مصرف گذشته 
دولتمردان آمریکا همچنان در توهم کارآمدی منافقین علیه ملت ایران هستند


