
Page 1 of 5 
 

 اشخاص مشمول تحریم های ضد تروریستی
اقدامات تروریستی در نقش  ردیف نام و نام خانوادگی سمت 

 ی و تامین مالی، حمایت و پشتیبانی اطالعاتی، نظامی، تسلیحات

 آموزشی از گروه های تروریستی در منطقه

 وریسم ساماندهی، راهبری و ارتکاب اقدامات تروریستی به ویژه تر

 و اتباع ایرانی جمهوری اسالمی ایراندولتی علیه 

 شرکت حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین(

 در همایش منافقین(

 

فرمانده سابق ستاد مشترک آمریکا و فرمانده 

 سابق نیروهای چندملیتی در عراق

 

 

George William Casey Jr. 
 جرج ویلیام کیسی

 

1 

  ی و اطالعاتی، نظامی، تسلیحاتتامین مالی، حمایت و پشتیبانی

 آموزشی از گروه های تروریستی در منطقه

 ریسم به ویژه ترواقدامات تروریستی  و ارتکاب راهبری ،ساماندهی

 و اتباع ایرانی علیه جمهوری اسالمی ایراندولتی 

  حمایت از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی 

 فرمانده سابق سنتکام
وتل جوزف  

Joseph Votel 
 

2 

 یاسالم یجمهور هیعل یستیاقدامات ترور یو راهبر یسامانده 

 رانیا
 نفرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستا

 آستین اسکات میلر

Austin Scott Miller 
3 

 ( از حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین

 شرکت در همایش منافقین(جمله 
 هسته ایرئیس گروه اتحاد علیه ایران 

 جو لیبرمن

Joe Lieberman 
4 

 ( شرکت در از جمله حمایت از گروهک تروریستی منافقین

 (1399 سال -همایش منافقین 

 سناتور سابق

 و وکیل گروهک تروریستی منافقین
 رابرت توریسلی

Robert Toricelli 
5 
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 ( از حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین

 (1399سال  –شرکت در همایش منافقین جمله 
 وکیل ترامپ )رئیس جمهور سابق آمریکا(

 رادولف ویلیام لوئیز جولیانی

Rudolph William Louise 
Giuliani 

6 

 در  حمایت از اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی

 منطقه
 سفیر آمریکا در لبنان

 دوروتی شی

Dorothy Shea 
7 

  در  اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستیحمایت از

 منطقه
 کاردار سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی

شرایرجاناتان   

Jonathan Shrier 
8 

 در  حمایت از اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی

 منطقه
 سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی

 دیوید ملچ فریدمن

David Melech 
Friedman 

9 
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 اشخاص مشمول تحریم های حقوق بشری

نقش در اعمال تحریم های 

 ظالمانه
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 حفظ، اجرا و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع 

   سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سلب اساسی

ترین حقوق مردم ایران از طریق اجرای سیاست 

 بازرگانی در جهت اعمال فشار حداکثری

 بازرگانی آمریکاسابق  وزیر 

 )دوره ترامپ(  
 ویلبر لوئیس راس

Wilbur Louis Ross 
1 

  ،تدوین، تعیین راهبرد و تشدید تحریم های ظالمانه

 علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سلب

 اساسی ترین حقوق مردم ایران 

 آمریکا خزانه داریسابق  وزیر 

 )دوره اوباما(
ژوزف لو جیکوب  

Jacob Joseph Lew 
2 

 ظالمانه یها میتحر دیو تشدی، سازماندهی زیبرنامه ر 

  رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمنافع س هیعل

 معاون  سابق وزیر خزانه داری آمریکا

 )دوره ترامپ(
 سیگال پرل مندلکر

Sigal Pearl Mandelker 
3 

 ظالمانه یها میتحر دیو تشدی، سازماندهی زیبرنامه ر 

  رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمنافع س هیعل

 معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

 )دوره ترامپ(
 جاستین جرج موزینیچ

Justin George Muzinich 
4 

 ظالمانه یها میتحر دیو تشدی، سازماندهی زیبرنامه ر 

  رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمنافع س هیعل

 معاون وزیر سابق خزانه داری آمریکا

 )دوره ترامپ(
 مارشال بیلینگزلی

Marshal Billilngslea 
5 

 ظالمانه یها میتحر دیو تشدی، سازماندهی زیبرنامه ر 

  رانیا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمنافع س هیعل

 معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

 )دوره اوباما(
 سارا بلوم راسکین

Sarah Bloom Raskin 
6 

 ه مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه از طریق برنام

بانکی  ریزی، شناسایی و اقدام علیه شبکه مالی و

 جمهوری اسالمی ایران

رئیس سابق شبکه اجرای قانون علیه جرائم 

 مالی 
 کنث ای بالنکو

Kenneth A. Blanco 
7 

 ه مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه از طریق برنام

ریزی، شناسایی و اقدام علیه شبکه مالی و بانکی 

 جمهوری اسالمی ایران

دستیار سابق مدیرکل اوفک، سرپرست سابق 

 شبکه اجرای قانون علیه جرائم مالی 
Michael Moiser 

 مایکل مویزر
8 
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  همکاری و تالش در جهت پیشبرد سیاست فشار

حداکثری و سلب اساسی ترین حقوق مردم ایران از 

 طریق اعمال تحریم ظالمانه

 سفیر سابق آمریکا در آلمان
 ریچارد آلن گرنل

Richard Alen Grenell 
9 

  تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق

همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در تحلیل 

اطالعات مربوط به مسائل تحریمی و امنیتی در خلیج 

 فارس و انجام هماهنگی های اقتصادی بین سازمانی در

 امور اقتصادی مربوط به تحریم

خارون مدیر عامل و رئیس شرکت  
 متئو اپستین

Matthew Epstein 
10 

  تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق

 همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحلیل

اطالعات به وسیله به کارگیری منابع اطالعاتی و 

 فناوری در زمینه مسائل تجاری، اقتصادی و امنیتی

 مدیر ارشد در شرکت خارون
اشمیتبنیامین   

Benjamin Schmidt 
11 

  تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق

ل همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا به وسیله تحلی

 فعالیت های مالی در بخش های دولتی و خصوصی

مدیر ارشد در شرکت خارون و کارمند سابق 

یلخزانه داری آمریکا در اداره اطالعات و تحل  
 هوارد مندلسون

Howard Mendelson 
12 

  تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق

 یترمحو با شرکت خارونتحقیق  و تحلیل تیم یتاهد

 ریتجا یفعالیتها مالی یتحریمها با مرتبط تطالعاا

ی تشدید تحریم هاارائه اطالعات به اوفک به منظور  و

 ظالمانه

 مدیر تحقیقات شرکت خارون
 بنیامین دیویس

Benjamin Davis 
13 
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  تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق

 هماهنگی و پیشبرد پروژه های تحقیقاتی در خارون با

های تحریمی مرتبط با تروریسم و محوریت برنامه

خاورمیانه و همکاری با وزارت دفاع آمریکا در این 

 زمینه

معاون تحقیقاتی شرکت خارون و کارمند 

اوفکارشد سابق   
 مارک نخله

Marc Nakhla 
14 

 رائه تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا  از طریق ا

 یها و راهبردهای تحریمسیاست

دبیر اجرایی شرکت خارون و معاون سابق 

 وزارت خزانه داری آمریکا
 جانیس گاردنر

Janice Gardner 
15 


