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 بسمه تعالی

بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم 

 سلیمانی و همراهان ایشان 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

1  
 مارک الکساندر میلی

Mark Alexander Milley 
 ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده آمریکا رئیس

2  
 رابرت چارلز اوبراین

Robert Charles O’brien Jr 
 مشاور امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا

3  
 پاول میکی ناکاسونه

Paul Miki Nakasone 

و  NSAرئیس آژانس امنیت ملی، سرویس امنیت مرکزی 

 فرماندهی سایبر ایاالت متحده

4  
 رابرت گرین وی

Robert Greenway 

مسئول توسعه، هماهنگی و اجرای دولت ایاالت متحده برای 

افسر ارشد -خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی

 اطالعات در آژانس اطالعات دفاعی

5  
 ویکتوریا سی گاردنر کواتس

Victoria C. Gardner Coates 

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفسد و پژوهشگر ارشد در 

ز و عضو بنیاد دفاع ا« مرکز سیاستگذاری امنیتی»ندیشکده ا

 دموکراسی

6  
 متیو اف پوتینگر

Matthew F. Pottinger 
 معاون مشاور امنیت ملی ایاالت متحده

7  
 جوزف کیت کالگ جونیور

Joseph Keith Kellogg Jr 
 مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور ایاالت متحده

8  
 ثورفرنک دیکسون ویتو

Frank Dixon Whitworth 
 ( پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا(J2رئیس اطالعات )

9  
 اندرو پیتر پاپاس

Andrew Peter Poppas 
 ( پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا(J3رئیس اطالعات )

10  
 کنث فرنکلین مک کنزی

Kenneth Frank Mckenzie 
 م(فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایاالت متحده )سنتکا

11  
 داگالس کالرک ریچارد

Richard Douglas Clarke 
 ارتش آمریکا SOCOMفرمانده نیروی ویژه 

12  
 اسکات آلن هاول

Scott Alan Howell 

ارتش  JSOCفرمانده فرماندهی عملیات نیروی ویژه مشترک 

 آمریکا

13  
 جیمز سی. اسالیف

James C. Slife 

 Air(AFSOCفرمانده فرماندهی عملیات ویژه نیروی هوایی )

Force Special Operations Command 



 4  از 2  صفحه

 

14  
 جوزف توماس گواستال دوم

Joseph Thomas Guastella 
 فرمانده فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ارتش آمریکا

15  
 جیمز مایکل هولمز

James Michael Holmes 
 فرمانده فرماندهی مبارزه هوایی ارتش آمریکا

16  
 دیوید گلدفین

David Goldfin 
 هوایی ایاالت متحده آمریکارئیس ستاد نیروی 

17  
 استیون آر جونز

Stephen R. Jones 
 ارتش آمریکا 432فرمانده گروه هوایی 

18  
 جیسون بی بل

Jason B.Bell 

یچ پایگاه نیروی هوایی کر 432معاون فرمانده، گروه پروازی 

رئیس بخش های رزمی و برنامه های فعلی، مرکز عملیات 

 رامشتاین آلمان، پایگاه هوایی d 603هوایی

19  
 آندره تی جانسون

Andre T. Johnson 

ادران پایگاه هوایی کریچ و فرمانده اسک 25فرمانده گروه حمله 

 پایگاه هوایی کریچ در زمان ترور 482حمله 

20  
 کوین اوگر

Kevin Auger 
 پایگاه هوایی کریچ 22فرمانده اسکادران حمله 

21  
 جوردن اسمیت

Jordan Smith 
 پایگاه هوایی کریچ 25گروه حمله خلبان عملیات 

22  
 آبیشای جایلز

Abishai Giles 
 پایگاه هوایی کریچ 25اپراتور حسگر گروه حمله 

23  
 لندون کوآن

Landon Quan 
 پایگاه هوایی کریچ 42فرمانده اسکادران حمله 

24  
 مارک آر آگوست

Mark R. August 
 پایگاه هوایی رامشتاین آلمان 86فرمانده گروه هوایی 

25  
 بردلی چنس سالتزمن

Bradley Chance Saltzman 
 معاون فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ارتش آمریکا

26  
 مارک هولمز اسلوکام

Mark Holmes Slocum 
 332فرمانده گروه هوایی اعزامی 

27  
 ناتان اندرو مید

Nathan Andrew Mead 
 332جانشین فرمانده گروه هوایی اعزامی 

28  
 تیموتی گارلند

Timothy Garland 
 فرمانده نیروی زمینی پایگاه عین االسد

29  
 استیسی کلمن

Staci Coleman 

 ( پایگاه عینAES 443) 443فرمانده اسکادران اعزامی هوایی 

 االسد

30  
 کورت ای وندت

Kurt A. Wendt 

منویث  نیروی هوایی مستقر در پایگاه 501فرمانده بال پشتیبانی 

 انگلستان Menwith Hillهیل
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31  
 گرگوری گرینکویچالکسوس 

Alexus Gregory Grynkewich 

روی پایگاه هوایی موفق اردن و فرمانده نی D 332فرمانده بال 

 شقدم - 9کار اعزامی هوایی 

32  
 دانیل اچ تولی

Daniel H. Tulley 

)مقر  Al Udeid Air Baseفرمانده پایگاه هوایی العدید قطر 

رتش سنتکام ومرکز فرماندهی و کنترل پهپادهای نیروی هوایی ا

 آمریکا(

33  
 رادنی لی سیمپسون

Rodney Lee Simpson 
 ویت()فرمانده پایگاه علی السالم ک 386فرمانده گروه اعزامی 

34  
 آلن ری هندرسون دوم

Allen Ray Henderson 

فرمانده )جانشین  386جانشین فرمانده گروه هوایی اعزامی 

 پایگاه علی السالم کویت(

35  
 جیسون کولون

Jason Colon 

لی عتعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه  386فرمانده اسکادران 

 السالم کویت

36  
 برندن اندرینا

Brenden Endrina 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9السالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما 

 ماموریت

37  
 تیلر آرباو

Tayler Arbaugh 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9السالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما 

 ماموریت

38  
 رایان کوهن

Ryan Kuhn 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9السالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما 

 ماموریت

39  
 جردن کرنلیوس

Jordan Cornelius 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9السالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما 

 ماموریت

40  
 کوربین استینوهر

Korbin Steinwehr 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9السالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما 

 ماموریت

41  
 آنتونیو دورس

Antonio Dorce 

ی تعمیر و نگهداری هواپیما پایگاه عل 386پرسنل اسکادران 

ی انجام برا MQ-9لسالم کویت و مسئول آماده سازی هواپیما ا

 ماموریت

42  
 چارلز ست کورکوران

Charles Seth Corcoran 

 Nellis Air Forceفرمانده پایگاه نیروی هوایی نلیس آمریکا 

Base  پشتیبان عملیات های پایگاه هوایی کریچ 
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43  
 جیمز نیل بلو

James Neal Blue 

 شرکت جنرال اتمیکس سازنده (سهام )هشتاد درصدمالک اصلی 

 MQ-9پهپاد 

44  
 لیندن استنلی بلو

Linden Stanely Blue 

سهام شرکت جنرال اتمیکس سازنده پهپاد  بیست درصدصاحب 

MQ-9 

45  

 مایکل دی آندریا

 )ای ردمن(

Michael Anthony D’andrea 

ت رئیس مرکز ماموریت ایران در سازمان اطالعات مرکزی ایاال

 CIAمتحده آمریکا 

46  
 جان ام )جک( کین

John M. Keane 

معاون اسبق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، عضو شورای 

 سیاستگذاری وزیر دفاع، عضو شورای روابط خارجی سنا

47  
 رئول مارک گرشت

Reuel Mark Gerecht 
 و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی CIAافسر سازمان 

48  
 اندرو کرافت

Andrew Croft 
 فرمانده نیروی هوایی دوازدهم ارتش آمریکا

49  
 نیمارتا نیکی هیلی

Nimarta Nikki Haley 
 متحد ایاالت متحده در سازمان مللسابق نماینده 

50  
 جان مایکل )میک( مولوینی

John Micheal mulvaney 

ان رئیس جمهور ایاالت متحده یا رئیس کارکن سابق رئیس دفتر

 کاخ سفید

51  
 اریک دین پرینس

Erik Dean Prince 

 افسر سابق نیروی دریایی ایاالت متحده و بنیانگذار شرکت

 نظامی خصوصی بلک واتر

 


