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1-دلیل طرح مسأله حقوق بشر
طرح قضیه ی حقوق بشر از طرف سردمداران آمریکا، چه حاال و چه در روزهای قبل، یک دکان و یک وسیله برای استفاده ی 
بیشتر بود. این ها به حقوق بشر اعتقاد ندارند. این ها کسانی هستند که در مقابل چشمشان، حکومت صهیونیستی در کشور 
فلسطین، مردم فلسطین را به بدترین وجهی زیر فشار و کشتار و اختناق و شکنجه قرار می دهد و آن ها حتی به زبان، عمل او 

را محکوم نمی کنند.
گر خواستند دولتی را زیر فشار افکار عمومی  که ا طرح مسأله حقوق بشر، برای فریب و وسیله ی فشار است؛ برای این است 
قرار بدهند، با تهمت نقض حقوق بشر زیر فشار قرار بدهند و خودشان را متولی حقوق بشر در دنیا معرفی کنند؛ آنجایی هم که 

الزم می دانند، به عنوان طرفداری از حقوق بشر، حتی قوای نظامی وارد یک کشور بکنند و حکومت آن کشور را تغییر بدهند!1 

2-اسالم بزرگ ترین پرچم دار حقوق بشر
کردن و  امروزه ملت ایران باید هوشیار باشد؛ چون دشمن با اسم های مختلف – ازجمله به نام حقوق بشر- در فکر دشمنی 
گریه آور  ضربه زدن به انقالب و اسالم است. دفاع امثال آمریکا از حقوق بشر، برای ملت ها و مظلومان دنیا، هم خنده آور و هم 
است. از طرفی خنده آور و مضحک است. چون خود از نقض-کنندگان درجه ی اول حقوق بشر است، درحالی که سنگ حقوق 

بشر را به سینه می زنند!
این طور در  انسانی،  ارزش های  و  که مفاهیم  نیست  باالتر  این  از  برای بشریت مصیبتی  گریه آور هم است؛  از طرف دیگر 
دست و پای این سیاست بازان خبیث بیفتد. ایران اسالمی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند؛ درحالی که اسالم، بزرگ ترین 

کید دارد.2  ضامن حقوق بشر است. اسالم بر حقوق انسان ها تأ

1. بیانات در حرم مطهر رضوی در 1369/01/02 
2. بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و پرستاران و پرسنل نیروی دریایی ارتش 1369/09/07

مقدمه

«ماهیت حقوق بشر آمریکایی»
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(
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جمهوری اسالمی، پرچم دار حقوق انسان است. نشانه ی این است که پرچم حقوق بشر به وسیله ی اعتقاد به اسالم، ایمان 
به اسالم در این کشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداریم که برای حقوق بشر کسی ما را نصیحت کند.3

کنون نخبگان سیاسی و فکری در دنیای اسالم، وظیفه ی سنگینی بر عهده دارند. هویت اسالمی و تعالیم روشن اسالم را در  ا
موضوعاتی چون: حقوق بشر، آزادی و مردم ساالری، حقوق زن، مبارزه با فساد، رفع تبعیض، مبارزه با فقر و عقب ماندگی علمی برای 
جوانان بازگو کنند. فریب رسانه های غرب را درباره مبارزه با تروریسم و مقابله با سالح های کشتارجمعی، برای همگان آشکار سازند. 4
آمریکا و حامیانش علیه ایران، تهمت هایی را ردیف می کنند و می گویند: شما ضد حقوق بشرید، حقوق زن را رعایت نمی کنید، 
می خواهید سالح اتمی درست کنید و غیره. این ها بهانه ای بیش نیست. باطن قضیه این است که می گویند شما چرا موجب 
شده اید که در دنیا هر جا مسلمانی هست، احساس هویت کند، بیدار شود، طلبکار شود و از حالت بره ای مطیع و رام و زیر کارد 

بیرون آید؟ 5
امروز شیطان بزرگ که خود مجسمه شرارت و قساوت بر ضد بشر است، پرچم طرفداری از حقوق بشر را بلند کرده و ملت های 
خاورمیانه را به دموکراسی دعوت می کند. دموکراسی موردنظر آمریکا در این کشورها به معنای آن است که دست نشاندگانی رام 
گر، در انتخاباتی ظاهراً مردمی و باطنًا آمریکایی بر سرکار بیایند و عامل آمریکا در  و مطیع، به کمک توطئه و رشوه و تبلیغات اغوا

تحقق هدف های پلید استکباری شوند.
کشیدن دوباره ی ارزش های اسالمی است. همه ی ابزارهای  سرلوحه ی این هدف ها، سرکوب موج اسالم خواهی و به انزوا 
گر بتوانند  کار افتاده است تا نهضت بیداری اسالمی را به تأخیر اندازند و ا تبلیغاتی و سیاسی آمریکا و دیگر سلطه طلبان، امروز به 

سرکوب کنند.6
حقوق بشر در سایه ی عدل اسالمی و احکام اسالمی تحقق پیدا می کند و در دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه- نه 

با معیارها و ضابطه های دروغینی که امروز غرب ارائه می کند؛ بلکه با معیارهای اسالم- مورد دقت تمام قرار گیرد.7 

3-دشمنی آمریکا با اسالم و جمهوری اسالمی
عمق دشمنی آمریکا و هم پیمانانش با دین و به خصوص با اسالم است. چون اسالم در خدمت توده های مظلوم است. با 

3. خطبه های نماز جمعه ی تهران 1388/03/29
کنگره عظیم حج 1382/11/08  4. پیام به 

5. بیانات در خطبه¬های نماز جمعه 1374/11/20 
کنگره عظیم حج 1384/10/19  6. پیام به 

7. بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی 1371/10/23
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قلدری و سلطه ی آمریکا و امثال آمریکا مخالف است؛ چون اسالم طرفدار استقالل ملت های مظلوم است.8 
دروغ می گویند که ادعای طرفداری از حقوق بشر می کنند؛ بزرگ ترین دشمن بشر و حقوق بشر، همین قدرت های استکباری 
و امروز شیطان بزرگ است. هیچ ریشخندی به ارزش های اسالمی تلخ تر و باالتر از این نیست که آمریکایی ها ادعا کنند طرفدار 

حقوق بشرند.9 
که می گوید: »ان الحکم اال هلل امذ اال تعبدوا اال  حقوق بشر در سایه ی اسالم و حکومت اسالمی تأمین می شود؛ اسالم است 
کمیت داشته باشد؛ مگر آنکه دارای  کمیت ظالمانه ای را نفی می کند. هیچ کس حق ندارد بر مردم حا اّیاه«. این حکم هر حا

معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.10 
به جمهوری اسالمی تهمت می زنند و می گویند حقوق بشر را رعایت نمی کند. مقصود آن ها همان اجرای حدود اسالمی است؛ 
کس از حدود الهی تعدی  « هر  چون ما حدود اسالمی را اجرا می کنیم. قرآن می گوید: »و تلک حدود اهلل و من یتعّد حدود اهلّلِ
کند، مورد تهدید پروردگار قرارگرفته است. حدود، حدود الهی است. ما قرآن و متن آن را بر فرآورده های ذهن قاصر حقوقدانان 

غربی که برای خودشان معارفی را خلق و اختراع کردند و آن را پیشرفته تر از معارف ادیان الهی می دانند، مقدم می شماریم.11
که نظام جمهوری اسالمی در مقابل نظام سلطه ایستاده است؛ در مقابل عادت بِد  دشمنی دشمنان ما به خاطر این است 
تقسیم دنیا به سلطه گر و سلطه پذیر ایستاده است؛ بقیه ی چیزها بهانه است. مسأله ی هسته ای، حقوق بشر، موشک و دیگر 

چیزها بهانه است.12

4-واقعیت حقوق بشر آمریکایی
گرفته اند و دروغ می گویند.  که ادعا می کنند پرچم حقوق بشر را در دست  که دم از حقوق بشر می زنند؛ همین هایی  کسانی 

حقوق بشر محترم است؛ اما وقتی که پای مسلمانان در میان نباشد! به این کشتار توجهی ندارند. 13
آمریکا و انگلیس ازجمله کشورهایی هستند که ادعای حقوق بشر و آزادی بیان می کنند؛ درحالی که از جنایت کاری چون رژیم 
گر  خبیث صهیونیست در کشتار بی دفاع مردم فلسطین و کشورهای آفریقایی، آسیایی و ... حمایت و پشتیبانی می کنند. قطعًا ا
پشتیبانی آمریکا از اسرائیل نبود، این کشور امکان ادامه حیات نداشت. در حقیقت آمریکاست که دارد جنوب لبنان را بمباران 

کارگران و معلمان 1370/02/11 8. بیانات در دیدار جمعی از 
9. بیانات در دیدار جمعی از مردم 1370/07/17
کارگزاران نظام 1370/11/13  10. بیانات در دیدار 

11. بیانات در سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 1373/03/14 
12. بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم 1393/02/31 

13. بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری 1371/07/15
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ک است، تحقق آن جز در سایه ی اسالم امکان پذیر نیست.14 گر احترام واقعی به انسان مال می کند. ا
سازمان ملل و کمیته ی حقوق بشر و سازمان های مختلف در مقابل ادعاهای آمریکا و هم پیمانانش سکوت کرده اند.15

هدف های آمریکا کاماًل استعماری، استکباری، زیاده طلبانه، ضّد حقوق بشر و ضّد حقوق ملت هاست. 16
امروز هرکس می خواهد معنای حقوق بشر و دموکراسی ای را که آمریکایی ها برای کشورهای منطقه  ی خاورمیانه می خواهند، 
کند. عراق امروز صحنه ی آزمایش اّدعاهای آمریکایی است. این، حقوق بشر آمریکایی و دموکراسی  بفهمد، به عراق نگاه 

آمریکایی برای کشورهای منطقه ی خاورمیانه است.17
 

5-رفتار دوگانه حقوق بشر غربی با مسلمانان
دنیای اسالم برای مردم ساالری و حقوق بشر، محتاج نسخه ی مغلوط و بارها نقض شده ی غرب نیست، مردم ساالری در 

متن تعالیم اسالمی و حقوق انسان از برجسته ترین سخنان اسالم است. 18
گیر و پیشرفته، چهره  ی واقعی خود را می پوشانند  دولت های استکباری و پیشاپیش آنان آمریکا، به کمک ابزارهای رسانه ای فرا
و با دعوی طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی، رفتاری خدعه آمیز در برابر افکار عمومی ملت ها در پیش می گیرند. آنان در حالی 
گذشته، آتش فتنه های آنان را با جسم و جان خود لمس  که ملت های مسلمان، هرروز بیشتر از  دم از حقوق ملت ها می زنند 

می کنند.19
حقوق بشر به شیوه ی فرهنگ غربی، ضد حقوق بشر و حقوق ستمگران بر آحاد بشر است. این حقوق بشر نیست. ما و اسالم 
که با  که در معرفی اسالم مطرح است. اسالم است  طرفدار حقوق انسان هستیم. اصل »تکریم انسان« یکی از اصول اسالمی 
احکامی مانند احکام قضایی و جزایی، احکام مدنی، حقوق عمومی و مسائل سیاسی- از حقوق انسان ها دفاع می کند؛ نه آنچه 

در اختیار فرهنگ غرب است و آن را حقوق انسانی نامیده اند.20

6-به بهانه حقوق بشر، آزادی و دموکراسی

14. بیانات در مراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی 1368/03/28
15. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1369/03/02

16. بیانات در خطبه های نماز جمعه 1381/09/01
17. بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز 1382/05/08

کنگره عظیم حج 1384/10/19 18. پیام به 
کنگره عظیم حج 1392/07/22 19. پیام به 

20. بیانات در دیدار جمعی از زنان 1371/09/25
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که برمی دارند، پرچم حقوق بشر و آزادی و دموکراسی است. بر روی پرچم های خود،  امروز قدرت های بزرگ جهان، پرچمی 
عناوین فریبنده را نقش می کنند؛ اما آن ها هم به مردم دنیا دروغ می گویند، هم به مردم خود دروغ می گویند. هدف آن ها 

سیطره بر دنیاست.21
کشورها را به جای آن می نشانند؛  آن ها با »حقوق بشر«، منافع غرب را اراده می کنند؛ با »دموکراسی«، دخالت نظامی در 

می گویند »مبارزه با تروریسم«، مردم بی دفاع روستاها و شهرها را آماج بمب ها و سالح های خود می سازند.22
که خدا برای  جاهلیت مستقر امروز دنیا جاهلیت مدرن است. جاهلیت یعنی مقابله ی با حق، توحید، حقوق انسان و راهی 
گشوده است. این جاهلیت، امروز هم هست؛ با شکل مدرن، با استفاده ی از دانش، فناوری های  انسان ها در جهت سعادت 

پیشرفته، سالح هسته ای و انواع تسلیحات برای پر کردن کیسه ی صاحبان صنعت های مخرب و منهدم کننده ی زندگی بشر. 23

7-حقوق بشر غربی حقوقی جدا از اخالق
آمریکایی ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبآنجاری کنند. کسانی که لکه ی ننگ کارهایی از قبیل زندان گوانتانامو و ابوغریب 
و بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آن هاست. مظهر نقض حقوق بشر، خود آن ها 

هستند؛ این ها وقاحت دارند که بازهم از حقوق بشر حرف می زنند.24

 

21. بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی 1380/11/18
22. بیانات در شانزدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد 1391/06/09

23. بیانات در دیدار مسئوالن نظام در روز عید مبعث 1389/04/19 
کدشت 1383/11/10 24. بیانات در دیدار مردم پا





نمای اول

« بازخوانی اقدامات آمریکا علیه ملت ایران »
کسانی که تالش دارند چهره هیوالیی دشمن خبیث را با بزک کردن رسانه ای بپوشانند، مخالف مصالح ملت هستند. ملت باید با شناخت 

عمق دشمنِی دشمن برای مواجهه و مقابله در میادین جنگ نرم، ازجمله عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آماده باشد.
مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( 6 تیرماه 1394
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1- لیست جنایات 6۰ ساله آمریکا و عوامل آن علیه ملت ایران25 
الف - قبل از انقالب اسالمی 
کودتاى 28 مرداد 1332  .1

2. شهادت دانشجویان در 16 آذر 1332
3. حمایت و تحکیم پایه هاى حکومت استبدادى شاه 

ک  4. تأسیس سازمان مخوف ساوا
5. حمایت از کشتار صدها تن از مردم در قیام خونین پانزدهم خرداد 1342

6. تحمیل قانون کاپیتوالسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران 

ب- دوران پس از انقالب  اسالمی
7. تبدیل سفارت آمریکا به النه جاسوسی 

8. مصادره اموال ایران 
9. هجوم مستقیم نظامی و واقعه طبس 

10. کودتاى نوژه  برای براندازی جمهوری اسالمی ایران
11. تأیید و حمایت آمریکا از صدام براى شروع حمله به ایران 

12. حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی آمریکا از صدام در 8 سال جنگ تحمیلی 
13. حمله آمریکا به کشتی ها و سکوهاى نفتی ایران 

14. ساقط کردن هواپیماى مسافربرى ایران 
15. حمایت آمریکا از سازمان منافقین 

16. اعمال تحریم هاى ظالمانه علیه ایران 
17. تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ملت ایران 

18. ساخت فیلم هاى ضد ایرانی و ضد اسالمی 

25. http://b2n.ir/45748  http://b2n.ir/62735
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19. تهدید مستمر ملت ایران به حمله نظامی 
20. حمایت آمریکا از گروهک هاى تروریستی به ویژه در مرزهاى ایران 

21. حمایت آمریکا از فتنه و اغتشاش در سال هاى 88، 82، 78
22. ترور دانشمندان هسته اى ایران 

2- حمالت نظامی مستقیم آمریکا به ایران
الف( حمله به سکوهاي نفتي رشادت 26

کند، دولت عراق آن ها را در دو نوبت در خردادماه و مردادماه  که امریکا به این سکوها حمله  در جریان جنگ، پیش از آن 
سال 1987)1366( هدف حمله قرارداده بود، اما با توجه به اهمیت حیاتي این سکوها در صدور نفت، به سرعت تعمیر و 
که پیش از حمله امریکا آماده بهره برداري شده بودند. حمله آمریکا به این سکوها سه روز پس از  بازسازي شدند، به طوری 
که در 24 مهرماه سال 1366،  گرفت  کویتي تحت پرچم امریکا به نام »سي ایل سیتي«، صورت  حمله نامشخص به نفت کش 
که موشك مزبور از نوع موشك  کویت هدف یك فروند موشك قرارگرفته بود و آمریکا با ادعاي این  در محدوده دریاي سرزمیني 
کرد، اما  کرم ابریشم بوده و از سوي نیروهاي ایراني مستقر در جزیره فاو شلیک شده است، ایران را به انجام این حمله متهم 
که انجام این حمله براي ایران با توجه به امکانات نظامي اش ناممکن بوده است. آمریکا  کرد  ایران با تکذیب این اتهام اظهار 
این استدالل و توجیه ایران را نپذیرفت و سه روز بعد، سکوهاي نفتي »رشادت« را با چهار رزم ناو و حمایت ناوشکن تاچ، رزم 
کس هدف حمله قرارداد و این سکوی مهم را تا حد زیادی  ناو موشک انداز استندلي و دو هواپیماي F 16- و یك هواپیماي آوا

تخریب نمود و روند صدور نفت ایران را به شدت مختل نمود.

ب( حمله به سکوهاي نفتي نصر و سلمان 27

26. امیــر ارجمنــد، اردشــیر؛ رأي صالحیــت دیــوان بیــن المللــي دادگســتري در قضیــه حملــه نیروهــاي امریکایــي بــه ســکوهاي نفتي ایــران در خلیج فــارس، مجله تحقیقــات حقوقي، 
گزارش¬هــاي ویــژه، نشــریه شــماره 216، 66/7/30، خبرگــزاري جمهــوري اســالمي، 66/7/29، بــه نقل از محمد  شــماره 19-20، صــص 635-634.*خبرگــزاري جمهــوري اســالمي؛ 
گاتــري، آنــدره و رونزیتــي، ناتالینــو؛ جنــگ ایــران و  درودیــان. ســیري در جنــگ ایــران و عــراق - 4 شــلمچه تــا حلبچــه، تهــران؛ مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ، 137 ص 145.* 
عــراق )1988.1980( و حقــوق جنــگ دریایــي؛ ترجمــه حمیدرضــا ملــك محمــدي نــوري، ســعید تائــب و احمــد ســاالري؛ تهــران: دفتــر مطالعــات سیاســي و بیــن المللــي، 1374، صــص 

 .242.243
27. امیــر ارجمنــد، اردشــیر؛ رأي صالحیــت دیــوان بیــن المللــي دادگســتري در قضیــه حملــه نیروهــاي امریکایــي بــه ســکوهاي نفتي ایــران در خلیــج فارس، مجله تحقیقــات حقوقي، 
گاتــري، آنــدره و رونزیتــي، ناتالینــو؛ جنــگ ایــران و عــراق )1988.1980( و حقــوق جنــگ دریایــي؛ ترجمــه حمیدرضــا ملــك محمــدي نــوري، ســعید تائــب و  شــماره 19-20، ص 636.* 

احمــد ســاالري؛ تهــران: دفتــر مطالعــات سیاســي و بیــن المللــي، 1374، صــص 242.243.
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سکو و تأسیسات نفتي سلمان که ازجمله مهم ترین سکوهاي نفتي ایران در خلیج فارس بود و روزانه، حدود 220 هزار بشکه 
نفت از آن بهره برداري مي شد، در مهرماه سال 1356 هدف حمالت هواپیماهاي رژیم بعث عراق قرار گرفت که البته به سرعت 
که قابلیت تولید روزانه صد هزار بشکه نفت  گرفت، اما سکوي نفتي نصر   مورد بهره برداري قرار 

ً
تعمیر و بازسازي شد و مجددا

را داشت، هیچ گاه در جریان جنگ، هدف حمله دشمن واقع نشد و تا زمان حمله ناوهاي آمریکایی در فروردین ماه سال 
کشتي  1367 همچنان، به فعالیت خود ادامه داد. حمله ناوهاي آمریکایی به سکوهاي نفتي نصر و سلمان در پي برخورد 
جنگي آمریکایی موسوم به ساموئل رابرتز با مین هاي رهاشده در شصت مایلي شرق جزیره بحرین در 25 فروردین 1367 ماه 
کردند اما مقامات ایران این  گرفت. به دنبال این حادثه، مقامات آمریکایی، ایران را به مین گذاري در آن منطقه متهم  صورت 
کنترل دائمي نیروهاي  کرده، تحت مراقبت و  که کشتي جنگي آمریکا در آن با مین برخورد  کردند منطقه ای  اتهام را رد و اظهار 
آمریکایی، بحریني، قطري و عربستاني بوده است. بنابراین امکان مین گذاري نیروهاي ایراني در آنجا وجود نداشته است. امریکا 
این استدالل را نپذیرفت و پس از چهار روز، یعني در 29 فروردین ماه 1367 تأسیسات نصر و سلمان را هدف حمله قرارداد و 
کرد. در این حمله، افزون بر انهدام سکوها، دو رزم ناو سهند و جوشن ایران غرق شدند و به یك شناور  کلی تخریب  آن ها را به 
و هواپیماي F 14 – ایران خساراتي وارد آمد. هم چنین، تعداد زیادي از افراد نیروي دریایي و افراد غیرنظامي شهید یا مجروح 
شدند. آمریکاییان این بار نیز، همانند حمله پیش، حمالت نظامي خود را به سکوي نصر و سلمان در قالب دفاع مشروع و ماده 

51 منشور سازمان ملل متحد توجیه کردند. 28

ج( تهاجم نظامی مستقیم به کشتی های ایرانی29 
دولت آمریکا در شرایطی که ایران به برتری نسبی نظامی نسبت به عراق دست یافته بود، عالوه بر حمایت از ارتش عراق، حتی 
مداخله مستقیم نظامی را نیز ازنظر دور نداشت. حمایت آمریکا از عراق در جنگ، عالوه بر تجهیز تسلیحاتی عراق، به حضور 
نظامی در خلیج فارس و سپس درگیری نظامی منجر شد. در تاریخ 30 شهریور 1366 هنگامی که مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، به عنوان رئیس جمهور وقت برای شرکت در چهل و دومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 
برای ایراد یک سخنرانی عازم نیویورک بود، آمریکایی ها برای تحت الشعاع قراردادن تالش های سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
کشتی تدارکاتی هشت صد تنی »ایران اجر« را توسط دو فروند بالگرد  در عرصه بین المللی و در آستانه ایراد سخنرانی ایشان، 

28. http://b2n.ir/45748
29. مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ، روز شــمار جنــگ ایــران و عــراق، اســکورت نفتکش¬هــا )دخالــت مســتقیم امریــکا در جنــگ(، ج 50، صــص 715 – 714. هدایــت خمینــی، 

عبــاس، شــورای امنیــت و جنــگ تحمیلــی، دفتــر مطالعــات سیاســی و بین¬المللــی، 1370، ص 22.
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نظامی که از عرشه کشتی »فریگت جارت« پرواز کرده بودند، موردحمله قراردادند. در جریان این حمله، از مجموع 31 سرنشین 
کشتی، 3 تن شهید، 2 تن مفقود و 26 تن دیگر که تعدادی از آن ها زخمی بودند به اسارت نیروهای آمریکایی درآمدند و کشتی 
نیز پس از مدتی در آب های خلیج فارس غرق شد. دو هفته بعد )16 مهر 1366( نیز بالگردهای آمریکایی در تهاجمی دیگر، قایق 
گشت زنی بودند، موردحمله قراردادند. همچنین تهاجم  که در آب های خلیج فارس مشغول  گشتی سپاه پاسداران را  های 
وحشیانه ناوهای آمریکایی به ناوچه »سهند« و حمله نظامی امریکا به سکوهای نفتی ایران از دیگر اقدامات مستقیم نظامی 

امریکا در طول جنگ تحمیلی بود.

د( انهدام هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران
که از عمق خصومت آمریکایی ها نسبت به نظام جمهوری اسالمی  یکی از اقدامات وحشیانه امریکا در اواخر جنگ تحمیلی 
حکایت می کند، حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 12 تیرماه 1367/ 3 ژوئیه 1988 
که از نوع ایرباس و متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )ایران ایر( بود، در  است. این هواپیمای مسافربری 
که هنوز سقف ارتفاع پرواز موردنظر را به دست نیاورده بود، درحرکت  یک پرواز معمولی از بندرعباس به مقصد دبی درحالی 
گهان بر فراز آب های ایران و در حوالی جزیره »هنگام«، هدف دو فروند موشک قرار گرفت و منهدم شد. در جریان این  بود که نا
کودکان تشکیل می دادند، به شهادت رسیدند. این  که 118 نفر از آن ها را زنان و  حمله تمامی 290 نفر مسافر و خدمه هواپیما 
موشک ها از یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس، موسوم به »وینسنس« که خود نیز به آب های سرزمین ایران تجاوز کرده 
کاخ سفید نه تنها بابت این جنایت از ملت ایران عذرخواهی نکردند، بلکه در اقدامی بهت انگیز به  بود، شلیک شدند. سران 

فرمانده ناو »وینسنس« به خاطر ارتکاب این جنایت، مدال افتخار دادند.30 

هـ( حمله نظامی به طبس31 
کارکنان  پس از تسخیر النه جاسوسی )سفارت آمریکا( در تهران توسط دانشجویان و در پی آن به اسارت درآمدن تعدادی از 
که حیثیت جهانی آمریکا را به شدت خدشه دار و ابهت این ابرقدرت را در هم شکست، آمریکایی ها برای  کارمندان سفارت  و 
کره، تحویل شاه معدوم به ایران  کام شدند. پیش شرط امام خمینی )ره( برای مذا حل بحران گروگان گیری از طریق سیاسی نا
بود و آمریکایی ها به جای تمکین در برابر خواست ملت بزرگ ایران، در فاز نظامی قدم نهادند. آمریکایی ها پس از بررسی های 

30. هدایت خمینی، عباس، شورای امنیت و جنگ تحمیلی، دفتر مطالعات سیاسی و بین¬المللی، 1370، ص 223.
31. http://b2n.ir/32994
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فراوان و با اتکا به عناصر ضدانقالب و وابسته به رژیم پادشاهی و پس از حصول اطمینان از موفقیت در عملیات نظامی، در 
پنجم اردیبهشت ماه 1359 شبانه تعدادی از نیروهای آموزش دیده و ویژه خود را توسط پنج فروند بالگرد و هواپیمای پیشرفته 
کردند تا ازآنجا بر اساس برنامه ریزی قبلی و یک  در یکی از فرودگاه های دورافتاده و متروکه، واقع در صحرای طبس پیاده 
کنند، اما درنهایت اعجاب و ناباوری به امر خداوند، هواپیماها و بالگردهای  زمان بندی دقیق، عملیات نظامی خود را شروع 
گهان با  کردند و نا گرفتار شدند و به-شدت به هم برخورد  پیشرفته آمریکایی در دام طوفانی سهمگین از شن های طبس 
ک و گورستانی وحشت انگیز برای آمریکایی ها تبدیل شد و عملیات نظامی امریکا  انفجارهای مهیب، طبس به جهنمی هولنا

به طور مفتضحانه ای به شکست انجامید. 32

3- کودتاهای آمریکایی در ایران
الف( کودتای 2۸ مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق 33

دکتر محمد مصدق در اردیبهشت ماه 1330 )مه 1951م( با پشتیبانی و حمایت قاطع آیت اهلل کاشانی به نخست وزیری رسید. 
کرد و سرانجام، در 29 اسفند 1330 موفق  کردن صنعت نفت« را با جدیت دنبال  او پس از احراز نخست وزیری، سیاست »ملی 
کوتاه شد. بنا بر  به تحقق آن شد. در جریان ملی شدن صنعت نفت، دست انگلیسی ها به طور خاص از منابع نفتی ایران 
اعتراف آمریکایی ها که در اسناد منتشرشده توسط سازمان سیا )CIA( و وزارت خارجه امریکا در سال 1379 منتشرشده است، 
نمایندگان دستگاه امنیتی انگلیس، موضوع براندازی دولت مصدق و جایگزین کردن یک حکومت کاماًل وابسته را به نمایندگان 
سیا پیشنهاد کردند که با پاسخ مثبت آمریکایی ها در فروردین 1332/مارس 1952 مواجه شدند. طرح کودتای 28 مرداد پس 
کس )T.P Ajaax( در تاریخ  از مطالعات فراوان و بازنگری های مکرر توسط طراحان انگلیسی و آمریکایی، در قالب طرح تی پی آژا
21 تیرماه توسط رئیس سازمان سیا، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا )آیزنهاور( به امضای نهایی رسید و با اختصاص 

بودجه ای هنگفت، سرانجام پس از فراهم شدن مقدمات امر، در 28 مرداد 1332 کودتا با موفقیت انجام پذیرفت.
که از بیم اعتراضات و  کرد. شاه  کودتا، دکتر مصدق از نخست وزیری برکنار شد و حکومت مردمی وی سقوط  درنتیجه این 
کودتا مجددًا به ایران بازگشت و به این صورت، دوره سلطه همه- گریخته بود، پس از  شورش های مردمی، از قبل به ایتالیا 

جانبه آمریکا بر این کشور آغاز شد.
آمریکایی ها تا این اواخر، دخالت مستقیم خود در کودتای 28 مرداد 1332 را کتمان می کردند؛ تا این که مادلین آلبرایت، وزیر 

32. توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، انتشارات هفته، 1362، ص 188.
http://b2n.ir/35345 :کد خبر: 212014، 21 بهمن 1392، قابل دسترسی در 33. پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی، مشرق نیوز، 
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کلینتون، برای نخستین بار دریکی از سخنرانی های رسمی خود، در 27 اسفند 1378 بدون   عذرخواهی از  خارجه دولت بیل 
ملت ایران، از نقش مستقیم و محوری ایاالت متحده امریکا در کودتای 28 مرداد به صراحت پرده برداشت. پس ازاین اعتراف 
کودتای 28 مرداد سخن به میان آمده  که در آن از نقش مهم دولت آمریکا در  مهم، دولت امریکا در خرداد 1379 اسنادی را 

است، منتشر ساخت.34 

ب( کودتاى نوژه 35
ازجمله اقدامات براندازانه آمریکا پس از شکست حمله نظامی به طبس، طرح ریزی کودتای »نوژه« در هجدهم تیرماه 1359 
کودتای نوژه توسط یک ستاد  گرفته بود.  کودتا، هزینه های سنگینی در نظر  بود. دولت امریکا برای طرح ریزی و اجرای این 
از پاریس به رهبری شاهپور بختیار )آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی( هدایت می شد. این ستاد دارای شاخه های متعدد 

سیاسی، نظامی و مالی بود.
شاخه سیاسی ستاد تحت نظارت رضا مرزبان و ابوالقاسم خادم باهدف جذب یکی از علمای وقت و برخی از طرفداران وی 

فعالیت می کرد.
شاخه نظامی آن زیر نظر احسان بنی عامری )باهدف نفوذ در ارتش، نیروی هوایی، جذب عناصر نظامی و نیروهای سازمان 

ک( بود. اطالعاتی ساوا
شاخه مالی - لجستیکی با مسئولیت منوچهر قربانی فر )و باهدف تأمین مخارج مالی کودتا، تهیه و ارسال کمک های تسلیحاتی 

و تدارکاتی از طریق عراق و قاچاقچیان به عوامل کودتا در داخل کشور( انجام وظیفه می کردند.36 
کارشناسان، این  کردند.  آمریکایی ها برای اجرای موفقیت آمیز این طرح، ده ها میلیون دالر و صدها میلیون تومان هزینه 
کودتای  کودتاهای جهان بی سابقه و  گرفته شود، در تاریخ  کار  که قرار بود از داخل و خارج به  کودتا را ازلحاظ تجهیزات نظامی 
کودکانه می دانند. ازاین رو، آژانس جاسوسی بین المللی امریکا به موفقیت این  28 مرداد 1332 را در مقایسه با آن یک بازی 
کودتا در روز 21 تیر 1359 از طریق رسانه ها می-بایست خوانده شود،  که پس از  کودتا بسیار مطمئن بود. آن ها حتی پیامی را 

تهیه کرده بودند!
گران همچنین خانه ای را برای استقرار آیت اهلل کاظم شریعتمداری در تهران در نظر گرفته بودند تا وی به عنوان یک رهبر  کودتا
کند؛ اما به لطف خداوند، قبل از این که کودتا وارد فاز اجرایی خود شود، طی یک  مذهبی، در آنجا مستقر شود و کودتا را تأیید 

کرمتی، محمد، نیم¬قرن شرارت؛ )نگاهی به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران(، فصلنامه رواق اندیشه، شماره 25، 1388.  .34
35. http://islamtimes.org/fa/doc/article/450853/ 

کودتا( از ص 101 به بعد. کودتا - برنامه و سازمان  کودتای نوژه، چاپ دوم، 1368، بخش دوم )تدارک  36. موسسه مطالعات و پژوهش¬های سیاسی، 
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عملیات بسیار دقیق و موفقیت آمیز، کشف شد و تمامی عوامل آن در داخل کشور دستگیر شدند. 37
4- توطئه های امنیتی- سیاسی در ایران

الف( تحمیل قانون کاپیتوالسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران

یکی از اقدامات تحقیرآمیز دولت ایاالت متحده امریکا علیه ملت ایران، فشار بر حکومت وابسته شاه برای تصویب الیحه 
که »کاپیتوالسیون« نام  اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی، در مجلس شورای ملی ایران بود. به موجب این الیحه 
کارکنان آمریکایی و نیز خانواده ها و  کارمندان و  داشت، دستگاه قضایی ایران حق نداشت هیچ یک از مستشاران، نظامیان، 
وابستگانشان را )که در زمان تصویب قانون بالغ بر چهل هزار نفر می شدند(، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این الیحه در ایران 

زمانی به تصویب رسید که حتی کشورهای عقب مانده آفریقایی و کشورهای نیمه مستعمره به آن تن نمی دادند.38
کابینه اسداهلل علم و سپس در مجلس شورای ملی در 13 مهرماه 1342 به  الیحه مذکور ابتدا با فشار دولت امریکا در دوران 
تصویب رسید و مجلس سنا نیز بر آن صحه گذاشت. در زمان نخست وزیری حسن علی منصور، در بیست و یکم مهرماه 1343 
مجدداً این الیحه به مجلس شورای ملی برده شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید .39 حواشی کاپیتوالسیون 
گری  که این قانون علنی نشود و تا پیش از افشا که در سال های 1342 و 1343 دولت امریکا و ایران اصرار داشتند  به حدی بود 

امام خمینی )ره( در چهارم آبان 1343 نیز عموم مردم نسبت به آن اطالع و حساسیت نداشتند.40

ب( توطئه  تجزیه کردن ایران 41
یکی دیگر از سناریوهای آمریکا برای براندازی جمهوری اسالمی در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، پروژه فروپاشی از درون بوده 

است که تحت دو محور پیگیری می شده است؛
محور اول »ایجاد اغتشاش همزمان در مناطق قومیتی کشور« به وسیله عناصر تجزیه طلب آموزش دیده.

که با ایجاد اغتشاش و آشوب در دانشگاه ها و سپس  محور دوم »ایجاد اغتشاش در دانشگاه ها« به وسیله عناصر غرب زده 
اجرای پروژه کشته سازی و به وجود آوردن دوره های چهل روزه عزاداری و چله گیری ها در پی سقوط نظام بودند.

37. واعظی، حسن، ایران و امریکا )بررسی سیاست¬های امریکا در ایران(، تهران: انتشارات سروش، صص:32-39، 1381.
38. مدنی، سید جالل الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، ج 2، ص 95، 1386.

کتاب سیاسی، ص 466، 1367. 39. عمید زنجانی، عباسعلی، انقالب اسالمی و ریشه¬های آن، نشر 
40. صحیفه امام، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی رحمه اهلل، 1371، ج 1، ص 415.

.http://b2n.ir/35345 :کد خبر: 212014، 21 بهمن 1392، قابل دسترسی در 41. پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی، مشرق نیوز، 
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ج( حمایت از سران فراری رژیم شاهنشاهی تسخیر النه جاسوسی42 
با پیروزی انقالب اسالمی عده زیادی از سران رژیم جنایتکار پهلوی به کشورهای دیگر مخصوصًا آمریکا گریختند. آمریکایی ها 
کمه خودداری کردند.  نیز با پناه دادن به آن ها تحت عنوان حمایت های انسان دوستانه از بازگرداندن آن ها به ایران برای محا
کرد و از تحویل او  کارتر به او اجازه ورود و اقامت در آمریکا را اعطا  که دولت  در رأس سران رژیم پهلوی، شاه مخلوع قرار داشت 
کشور  کنش نشان داده و سفارت این  به ایران خودداری نمود. در پاسخ به این اقدام خصمانه، دانشجویان پیرو خط امام وا
که منتظر آزادی بازداشت شدگان به وسیله دولت  کردند. دولتمردان آمریکایی  را تسخیر و جاسوسان مستقر در آن را دستگیر 
کلی زمام امور را  بازرگان بودند، با حمایت امام خمینی )ره( از تسخیر النه جاسوسی و خواندن آن به عنوان انقالب دوم به 

ازدست داده و به خلسه ای 444 روزه فرورفتند.

د( ارتباط غیرمتعارف با عناصر داخلی جمهوری اسالمی43 
یکی از مهم ترین مأموریت های سفارت آمریکا در تهران برقراری ارتباط با عناصر انقالبی و هدایت آن ها در جهت موردنظر آمریکا 
برای تغییر مسیر انقالب از آرمان های اسالمی آن بود. آن ها با حمایت از جناح های مخالف مذهب و ناسیونالیست ها قصد 

داشتند تا فضای سیاسی ایران را به نفع خود حفظ نمایند.
ارتباط مقامات سفارت آمریکا با اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در این راستا بوده است.

ارتباط با بنی صدر به عنوان مشاور و استخدام وی از زمان اقامت در پاریس با دستمزد ماهانه یک هزار دالر از این جمله بوده است.
عالوه بر بنی صدر افراد دیگری نظیر صادق قطب زاده )وزیر خارجه وقت( و مهدی بازرگان )عضو جبهه ملی ایران( نیز ارتباط 

وثیقی با آمریکایی ها داشته اند.
همچنین بر اساس یکی از تحقیقات مجلس سنا از سازمان سیا مشخص می شود که سازمان سیا در سال 1358 مبلغ پانصد 

هزار دالر به دریادار احمد مدنی کمک نموده است تا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد.

هـ( التقاط و ترور شخصیت های فکری نظام 44
یکی از مهم ترین حربه های آمریکایی ها و بازوهای اجرایی آن ها در ایران برای متوقف کردن حرکت انقالب اسالمی، جلوگیری 

42. همان.
43. همان. 
44. همان. 
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کار دو مسیر را دنبال کردند؛ از تکوین گفتمان انقالب اسالمی و نظام فکری آن بود؛ آن ها در ابتدا برای این 
اول: تقویت گفتمان ها و اندیشه های التقاطی و لیبرال

دوم: ترور نخبگان فکری و فرهنگی جریان ساز اسالمی.
نمونه بارز این  نوع اقدامات  را در ترور افرادی همچون شهید مطهری و شهید مفتح و شهید بهشتی می توان دید.

ی( تحریک عراق به جنگ علیه ایران
آمریکایی ها پس از شکست در حمله نظامی طبس و کودتای »نوژه«، تحرکات شدیدی را برای ترغیب صدام به جنگ با ایران 
کردند. برژینسکی، مشاور امنیت ملی امریکا، جهت آماده سازی عراق برای شروع جنگ، سفرهای محرمانه متعددی به  آغاز 
بغداد کرد که مجله ژورنال استریت، مورخ 8 فوریه 1980 یکی از این سفرهای محرمانه را فاش ساخت. صدام حسین که پس از 
سقوط شاه، عالقه وافری به ژاندارمی و نمایندگی آمریکا در منطقه از خود نشان می داد، برای تحقق این رؤیای، در پی تحریکات 
و تحرکات سیاسی آمریکایی ها در سی و یکم شهریور 1359 حمالت وسیع و گسترده ای را به ایران آغاز نمود و هشت سال تمام، 
کرد. هرچند آمریکایی ها  ک ترین و طوالنی ترین نبرد پس از جنگ جهانی دوم  نظام نوپای جمهوری اسالمی را درگیر خطرنا
کنند، اما تجهیز صدام به انواع سالح های  کتمان  که نقش خود را در تحریک صدام برای حمله به ایران  کوشیده اند  کنون  تا
جدید جنگی و کشتارجمعی و نیز حمایت های رسانه ای، سیاسی و بین-المللی از سوی امریکا و هم پیمانان وی، چیزی نیست 

که بتوان آن را کتمان یا انکار کرد . از این رو، آمریکایی ها خود ناچار به اعتراف آن شدند. 45

5-ترور شخصیت های انقالبی
که حاصل  گروه های مختلف شبه نظامی در ایران با خط مشی مسلحانه به فعالیت پرداختند  از سال 1357 سازمان ها و 
کشته و چند هزار مجروح بوده است. برخی ترورها نیز توسط سازمان های اطالعاتی  عملکرد آنان طی سه دهه حدود 17000 

کشورهای خارجی ازجمله اسرائیل و آمریکا صورت گرفته و عوامل برخی ترورها هیچ گاه شناخته نشدند .46

الف( فاجعه هفتم تیر
که جمعی از بلندپایه ترین مسئوالن نظام همچون آیت  در هفتم تیر 1360 دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی، درحالی 

45. تایمز لندن، 17 ژوئن 1980 به نقل از حسن واعظی، پیشین، ص 100./ رابطه؟! )بررسی موضوع رابطه ایران و امریکا از منظر تحوالت بعد از دوم خرداد(، ناشر روزنامه سالم، ص 151 .
46. http://b2n.ir/28277
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کشور، چهار وزیر، 12 معاون وزیر و حدود 30 نماینده مجلس در آن جلسه حضور داشتند، با  اهلل  بهشتی رئیس دیوان عالی 
بمب گذاری منافقان که موردحمایت مستقیم آمریکا بودند، منفجر شد. در این عملیات تروریستی 72 یار وفادار انقالب و امام 
به شهادت رسیدند. فاجعه هفتم تیر، دقیقًا شش روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و حدود 24 ساعت بعد از حادثه 
گذاری، منافق نفوذی به نام »محمدرضا  تروریستی مسجد جامع ابوذر )ترور نافرجام آیت اهلل خامنه ای( رخ داد. عامل بمب 

کالهی« بود که پس از انفجار با کمک عوامل آمریکایی و تشکیالت منافقین موفق به فرار گردید و راهی فرانسه شد .47

ب( شهادت آیت اهلل صدوقی4۸ 
آیت اهلل صدوقی که از یاران دیرین انقالب اسالمی بود، پس از پیروزی انقالب توسط امام خمینی )ره( به امامت جمعه یزد منصوب 
شد. وی به دلیل تأثیرگذاری فراوان در جریان انقالب، به شدت مورد خشم دشمنان انقالب قرار داشت و چند بار نیز مورد سوءقصد 
گرفت. سرانجام در ماه مبارک رمضان مصادف با یازدهم تیر 60 )ه.ش( بعد از نماز پرشکوه جمعه موردحمله انتحاری مزدور  قرار 

منافقین )محمدرضا ابراهیم زاده( قرار گرفت و در 75 سالگی به شهادت رسید که به شیخ الشهدای محراب لقب گرفت.

ج( ترور نافرجام آیت اهلل خامنه ای49 
ترور آیت اهلل خامنه ای در 6 تیر سال 60، اولین مورد از سلسله اقدامات تروریستی منافقین علیه مقامات جمهوری اسالمی بود 
که با حمایت مستقیم آمریکا به انجام می رسیدند. پس از شروع سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در مسجد ابوذر تهران، 
گیرد تا قلب  ضبط صوتی میان مردم دست به دست می شود و سمت راست سخنران، حضرت آیت اهلل خامنه ای، قرار می 
ایشان را نشانه رود؛ اما در میانه سخنرانی به دلیل مشکل صدا، ایشان کمی جابه جا می شوند و ضبط از جلوی قلب فاصله می 

گیرد. همین مسئله باعث می شود آسیب جدی درنهایت به دست ایشان وارد شود و دست راست، صدمه زیادی می بیند.

6- ترور دانشمندان هسته ای 
کشور متمسک  کشور، به این حربه ترور دانشمندان  آمریکایی ها پس ناتوانی در فشار بر ایران برای جلوگیری از رشد علمی 
شدند. این رفتار سیاست مداران غربی نشان دهنده ناتوانی و عجز آن ها در برخورد با ایران است .50 فهرست دانشمندان 

http://www.habilian.ir/fa/alphacontent/3/Page-705.html :47. پایگاه اطالع¬رسانی 1700 قربانی تروریسم در ایران، قابل دسترسی در
/http://www.tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/219 :48. زندگینامه شهید آیت اهلل صدوقی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، قابل دسترسی در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000003 :49. روزنامه اطالعات، 8 تیر 1360، قابل دسترسی در
http://tanvir.ir :50. پایگاه اطالع¬رسانی سپاه فجر استان فارس، قابل دسترسی در
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هسته ای ترور شده به شرح زیر می باشد:

مشخصات 
فرد ترور شده

تاریخ، ساعت 
و محل ترور

مسئول ترورسوابق کاریسوابق تحصیلی و علمینحوه ترور

دکتر مسعود
علیمحمدی

 22/10/1388 
 ساعت 7:05 صبح 

خیابان قیطریه تهران
بمبگذاری در خودرو

غ التحصیل دکترا از دانشگاه  فار
 صنعتی شریف در رشته فیزیک نظری

ارائه بیش از 80 مقاله به مجالت 
معتبر علمی دنیا

 استاد برجسته فیزیک ایران
 نماینده ایران در سزامی

 عضو شورای پردیس علوم 
معاون پژوهشی پردیس علوم

“مجید جمالی فش” 
وابسته به موساد

دکتر مجید 
شهریاری

 8/9/1389 
 ساعت 7 تا 8 صبح 
محدوده بلوار ارتش 

تهران

بمبگذاری در خودرو

غ التحصیل کارشناسی  فار
 الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر
دارای مدرک کارشناسی ارشد 

مهندسی هسته ای از دانشگاه 
 صنعتی شریف

دکترای علوم و تکنولوژی هسته ای 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیئت علمی دانشکده 
 فیزیک دانشگاه امیرکبیر

نویسنده چهارکتاب و چندین 
مقاله بینالمللی درزمینه مهندسی 

 هسته ای
 استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشت
محقق جمهوری اسالمی ایران در 

سزامی

عوامل موساد و سیا

فریدون 
عباسی دوانی

 8/9/1389 
 بین ساعت 7 و 8 صبح

ولنجک تهران
بمبگذاری در خودرو

عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک 
دانشگاه امام حسین)ع(

دکترای فیزیک هسته ای
استاد نمونه کشوری

 استاد برجسته فیزیک هسته ای
 معاون سابق رئیس جمهور و

رئیس سازمان انرژی اتمی

نامشخص- ترور ناموفق 
بود

داریوش  
رضایی نژاد

1/5/1390 
 ساعت 16:30 بعدازظهر
خیابان بنی هاشم تهران

شلیک گلوله
دانشجوی مقطع دکترای حرفهای 
در رشته برق گرایش قدرت دانشگاه 

خواجه نصیرالدین طوسی
عوامل موساد و سیانخبه علمی کشور

شهید 
مصطفی 

احمدی روشن

21/10/1390 
 ساعت 8:20 صبح

میدان کتابی تهران

انفجار بمب 
مغناطیسی

فارغالتحصیل رشته مهندسی 
شیمی دانشگاه صنعتی شریف

معاون بازرگانی سایت هسته ای 
نطنز

عوامل موساد و سیا

اردشیر 
حسین پور

26 دی ماه سال 
1385

کتیو گاز رادیوا
استادیار دانشگاه و متخصص 

الکترو مغناطیس

دانشمند هسته ای و فعال در 
پروژه هسته ای اصفهان و طراح 

ساخت بزرگ ترین مجتمع فیزیک 
اتمی خاورمیانه

عوامل موساد و سیا
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الف( شهید اردشیر حسین پور – 13۸5
اردشیر حسین پور متولد تهران، دانشمند و استادیار دانشگاه و متخصص در الکترو مغناطیس بود. او همچنین یکی از 
که به عنوان اولین دانشمند ترور شده جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.  دانشمندان برنامه هسته ای ایران بود51  
کار بر روی پروژه هسته ای اصفهان و همچنین تدوین طرح ساخت بزرگ ترین مجتمع فیزیک اتمی  او در هنگام مرگ درحال 
خاورمیانه بود.52  سه شنبه 26 دی ماه سال 1385 دکتر حسین پور کشته می شود. مرگ مشکوک دانشمند ایرانی در هاله ای از 
ابهام باقی مانده است. روزنامه استراتفورد به نقل از منابع اطالعاتی سیا اعالم کرد که دکتر اردشیر حسین-پور هدف ترور از سوی 

کتیو دانست.53 سازمان موساد بوده است. روزنامه فیگارو نیز مرگ وی را درنتیجه ترور با استفاده از گاز رادیوا

ب( شهید مسعود علی محمدی-13۸۸
شهید مسعود علی محمدی متولد 3 شهریور 1338 در تهران )کن( است. شهید مسعود علی محمدی مدرک کارشناسی خود 
گرایش ذرات بنیادی را در سال 1371 از  کارشناسی ارشد را در سال 1367 و دکترای فیزیک با  را در سال 1364 از دانشگاه شیراز، 
دانشگاه صنعتی شریف، کسب کرد. او از دانشجویان نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران بود و نخستین کسی بود که 
در ایران دکترای خود را در رشته فیزیک دریافت نمود. شهید علی محمدی در بامداد روز 22 دی ماه 1388 و در سن 50 سالگی، 

به هنگام بیرون آمدن از منزلش براثر انفجار یک بمب کنترلی ترور شد.54

ج( شهید مجید شهریاری- 13۸9
مجید شهریاری متولد زنجان، 1345، دکترای فیزیک ذرات بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از مشاوران 
ایران در پروژه مهم »سزامی« بود. عملیات های زنجیره ای ترور استادان فیزیک هسته ای در 8 آذر 1389 باعث شهید شدن این 
دانشمند هسته ای شد. این انفجارها که برای ترور مجید شهریاری و فریدون عباسی دو تن از استادان فیزیک دانشگاه شهید 
گردید. مقام ها و رسانه های دولتی  بهشتی انجام شد، موجب شهادت مجید شهریاری و مجروح شدن 2 نفر از همراهان وی 

کشورمان، آمریکا و اسرائیل را مسئول برنامه ریزی و اجرای این انفجارها دانستند .55
51.http://www.haaretz.com/hasen/spages/821634.html
52. http://b2n.ir/77653 
53. آقــازاده: قطعنامــه 1737 را اجــرا نمی کنیــم/ بــا نــگاه سیاســی مســئله هســته ای ایــران حــل نمی شــود/ هیــچ اتفاقــی بــرای متخصصــان هســته ای مــا نیفتاده اســت؛ خبرگــزاری 

مهر، 16 بهمن 1385.»ادعا و ضدادعا درباره مرگ یک دانشمند ایرانی« رادیو فردا، 15 بهمن 1385. 
54. www.atraknews.com/new.aspx?id=37296 

55. »گمانه زنی در مورد عامالن ترور دو فیزیکدان ایرانی«؛ بی بی سی فارسی. بازبینی شده در 9 آذر 1389:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121130_u02_iran_ap_nuclear.shtml

مشخصات 
فرد ترور شده

تاریخ، ساعت 
و محل ترور

مسئول ترورسوابق کاریسوابق تحصیلی و علمینحوه ترور

دکتر مسعود
علیمحمدی

 22/10/1388 
 ساعت 7:05 صبح 

خیابان قیطریه تهران
بمبگذاری در خودرو

غ التحصیل دکترا از دانشگاه  فار
 صنعتی شریف در رشته فیزیک نظری

ارائه بیش از 80 مقاله به مجالت 
معتبر علمی دنیا

 استاد برجسته فیزیک ایران
 نماینده ایران در سزامی

 عضو شورای پردیس علوم 
معاون پژوهشی پردیس علوم

“مجید جمالی فش” 
وابسته به موساد

دکتر مجید 
شهریاری

 8/9/1389 
 ساعت 7 تا 8 صبح 
محدوده بلوار ارتش 

تهران

بمبگذاری در خودرو

غ التحصیل کارشناسی  فار
 الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر
دارای مدرک کارشناسی ارشد 

مهندسی هسته ای از دانشگاه 
 صنعتی شریف

دکترای علوم و تکنولوژی هسته ای 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیئت علمی دانشکده 
 فیزیک دانشگاه امیرکبیر

نویسنده چهارکتاب و چندین 
مقاله بینالمللی درزمینه مهندسی 

 هسته ای
 استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشت
محقق جمهوری اسالمی ایران در 

سزامی

عوامل موساد و سیا

فریدون 
عباسی دوانی

 8/9/1389 
 بین ساعت 7 و 8 صبح

ولنجک تهران
بمبگذاری در خودرو

عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک 
دانشگاه امام حسین)ع(

دکترای فیزیک هسته ای
استاد نمونه کشوری

 استاد برجسته فیزیک هسته ای
 معاون سابق رئیس جمهور و

رئیس سازمان انرژی اتمی

نامشخص- ترور ناموفق 
بود

داریوش  
رضایی نژاد

1/5/1390 
 ساعت 16:30 بعدازظهر
خیابان بنی هاشم تهران

شلیک گلوله
دانشجوی مقطع دکترای حرفهای 
در رشته برق گرایش قدرت دانشگاه 

خواجه نصیرالدین طوسی
عوامل موساد و سیانخبه علمی کشور

شهید 
مصطفی 

احمدی روشن

21/10/1390 
 ساعت 8:20 صبح

میدان کتابی تهران

انفجار بمب 
مغناطیسی

فارغالتحصیل رشته مهندسی 
شیمی دانشگاه صنعتی شریف

معاون بازرگانی سایت هسته ای 
نطنز

عوامل موساد و سیا

اردشیر 
حسین پور

26 دی ماه سال 
1385

کتیو گاز رادیوا
استادیار دانشگاه و متخصص 

الکترو مغناطیس

دانشمند هسته ای و فعال در 
پروژه هسته ای اصفهان و طراح 

ساخت بزرگ ترین مجتمع فیزیک 
اتمی خاورمیانه

عوامل موساد و سیا
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د( فریدون عباسی
فریدون عباسی در سال 1337 در شهر آبادان به دنیا آمد. از ابتدای انقالب عضو سپاه پاسداران بوده و در دفاع مقدس نیز 
حضور فعال داشته است. فریدون عباسی دوانی از سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین )ع( 
سپاه شده است و در ادامه به ریاست دانشکده فیزیک این دانشگاه رسیده است و مدرک دکترای فیزیک هسته ای را اخذ 
نموده است. عباسی از متخصصین لیزری است که در طرح جداسازی و غنی سازی اورانیوم با لیزر نیز شرکت داشته است. وی 
روز دهم اردیبهشت 1386 به علت خدمات علمی به کشور، به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد. عباسی عضو شورای 

مرکزی انجمن هسته ای ایران است.
قطعنامه 1747 شورای امنیت، از فریدون عباسی دوانی با عنوان »دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیك 

کاربردى« ایران نام برده و او را مشمول تحریم قرارداده است.
فریدون عباسی دوانی صبح روز 8 آبان 1389 در یک سو قصد، در میدان دانشجوی تهران مجروح شد و به بیمارستان انتقال 

پیدا کرد.56

هـ( شهید داریوش رضائی نژاد- 1390
شهید داریوش رضایی نژاد در صبح پنج شنبه 29 بهمن سال 1356 در شهرستان آبدانان از شهرستان های استان ایالم به 
دنیا آمد. داریوش رضایی نژاد در چند سال اخیر ضمن تدریس و انجام فعالیت های تحقیقاتی، مسئول اجرای بسیاری از طرح 
های تحقیقاتی در دانشگاه های صنعتی مالک اشتر، تهران، شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی بود. او با قبولی در تمام 
مراحل آزمون دکترا سال 1390 در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پذیرفته شد و در تاریخ یکم مرداد 1390 به وسیله عوامل 

موساد و سیا ترور شد.57

ی( شهید مصطفی احمدی روشن-1390
شهید مصطفی احمدی روشن در 17 شهریور سال 1358 در روستای سنگستان استان همدان متولد شد. وی تحصیالت 
کرد و وارد دانشگاه صنعتی شریف تهران شد و سپس در  کرد. در آزمون سراسری سال 77 شرکت  خود را در زادگاه خویش آغاز 
غ التحصیل شد. وی دانش آموخته رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی شریف بود. در زمان  سال 81 از این دانشگاه فار

56. " Independent, Tuesday 30 Nov. 2010, "Bomb blast blamed on Israel and US kills Iran nuclear scientis
57. www.atraknews.com/new.aspx?id=37296
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شهادت، دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف و از نخبگان این دانشگاه به شمار می رفت که مسئولیت معاونت بازرگانی 
سایت هسته ای نطنز را نیز به عهده داشت. ایشان در 21 دی 1390 پس از خروج از منزل در ساعت 8:30 صبح به وسیله عوامل 

موساد و سیا ترور شد .58

7- تحریم ها علیه ایران
تاریخ  در  اسالمی  جمهوری  علیه  یک جانبه  تحریم  در  آمریکا  اقدام  اولین  اسالمی،  شکوهمند  انقالب  پیروزی  از  پس 
1979/11/4)13 آبان 1358( و در پی تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت و پس ازآن به 
صورت های مختلف انواع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی اجراشده است.59 آمریکایی ها تالش بسیاری نمودند تا مؤثرترین نوع 

تحریم ها را اعمال کنند تا بتوانند رفتار ایران را در مقابل غرب تغییر دهند.

الف( تحریم علمی60  
 در ادامه سیاست های خصمانه و ضد ایرانی علیه کشورمان، آمریکا برای اعمال فشار بر ایران ابتدا سراغ مجالت علمی رفت و 

کز دانشگاهی جهان با ایران را محدود نمود .61 سپس هر نوع مبادله علمی مرا
• انحصار علمی مهم ترین راز قدرت غرب و آمریکا به شمار می رود. بعد از انقالب اسالمی غربی ها تقریبًا تمام سعی خود را 
نمودند تا ایران را از لحاظ علمی عقب مانده نگاه دارند؛ آن ها اجازه انتقال تکنولوژی های جدید را به ایران نمی دادند و یک 

فضای کاماًل بسته به وجود آوردند.
غ  غ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف از آمریکا جهت شرکت در »گردهمایی فار • بازداشت، زندانی کردن و اخراج حداقل 10 فار

التحصیالن دانشگاه شریف« در کالیفرنیا در سال 2006 میالدی. 62
• در سال 2007، شرکت های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می کنند، خارج نمودند.63 

58. www.atraknews.com/new.aspx?id=37296
http://b2n.ir/35345 :کد خبر: 212014، 21 بهمن 1392، قابل دسترسی در 59. پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی، مشرق نیوز، 

60. همان.

61. همان.
62. Iranian community outraged by SFO detention policy - Examiner.com
Iranians Are Turned Back at a U.S. Airport - August 9, 2006 - The New 40 York Sun
AAUP: Scholars Excluded from the United States

63. http://www.theregister.co.uk/2007/11/07/yahoo_google_microsft_iran/
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ب( تحریم های اقتصادی و مالی نسبت به اموال ایران64 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران ازجمله مسائل و مباحث مهم و قابل توجه در روابط ایران و آمریکا پس از انقالب 

اسالمی به شمار می رود. تحلیل و بررسی این تحریم ها از جایگاه ویژه ای در ادبیات تحریم های بین المللی برخوردار می باشد.
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به 

دنبال جریان گروگان گیری در سفارت آمریکا، آمریکا 12 میلیارد دالر از دارایی های دولت ایران را مصادره کرد.65 
در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریم های زیادی در بازار فروش اسلحه نسبت به ایران وضع نمود. پیش از آغاز جنگ 

نیز، دولت موقت ایران قرارداد خرید هواپیماهای اف-16 از آمریکا را یک جانبه لغو کرده بود. 66
کامل تری علیه  در سال 1987 به دنبال اتهام »حمایت از تروریسم« آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریم های اقتصادی 

ایران وضع نمود.67
کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود،68 و  کلینتون تحریم های  در سال 1995 میالدی، واشنگتن نخست به دستور بیل 
که با ایران به میزان بیش از  کنگره آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا )Iran and Libya Sanctions Act of 1996( هر شرکتی را  سپس 

20 میلیون دالر تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.
در سال 2002، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.

کلکسیون های باستان شناختی تخت جمشید  در سال 2006 یک دادگاه فدرال آمریکا دستور مصادره یکی از بزرگ ترین 
متعلق به ایران را به نفع صدمه دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل را صادر نمود.69 

پس از اعالم »اتهام« آمریکا  70مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی 
هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک های ایرانی خودداری کرد.71

گرفتند به شرح  کتبر 2007 از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار  که در روز پنجشنبه، 25 ا اسامی نهادهایی 

64. همان.
65. Obama’s potential release of $12bn of frozen Iranian assets would be followed by $35 billion from Europe - Debka.com

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901207001391 :1357 66. روزنامه اطالعات 8 اسفند
67. http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.pd
68. Keddie, Nikki R. [2003-10-01]. «Politics and Economics in Post-Khomeini Iran», Modern Iran: Roots and Results of Revolution. 
Yale University Press, 265. ISBN 0-300-09856-1. “the Clinton administration, under pressure from Congress and the pro-Israeli 
lobby, announced a total embargo on dealings with Iran in April 1995. Trade with the United States, which has climbed after the 
war, virtually ended
69. Iran, US In New Cultural Battle (Iran Press Service): http://www.iran-press-service.com/ips/articles-2006/july-2006/art-
facts_3706.shtml
70. BBC NEWS | Business | US blacklists major Iranian bank
71. U.S. Sanctions Force World Bank to Halt Some Iran Aid - New York Time



کا
مری

ده آ
تح

ت م
اال

ط ای
وس

شر ت
ق ب

قو
ض ح

ق نق
ادی

مص
م و 

هی
مفا

حقوق بشر آمریکایی

29

زیر است:72 
1.بانک صادرات ایران )همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن(

2.سپاه پاسداران انقالب اسالمی
3.سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران – نیروی قدس

4.وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران
5.بانک ملی )همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن(

ک 587( 6.بانک کارگشایی )تهران – خیابان مولوی – میدان محمدیه – پال
7.بانک ملی ایران ZAO )مسکو – روسیه(

8. بانک ملی – مسئولیت محدود )لندن – بریتانیا(
9. بانک آریان )پروژه معامالتی مشترک میان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان(

10. بانک ملت )همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن(
MELLAT BANK SB CJSC .11 )ایروان – ارمنستان(

12. بانک بین المللی پرشیا – مسئولیت محدود )بریتانیا(

ج( تحریم های نفتی
منظور از تحریم های نفتی درواقع موانعی است که در برابر خریدوفروش محصوالت نفتی بر سر راه اقتصاد ایران قرارداده  شده 

است که به علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، اثرگذاری باالیی دارد و توانست وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل کند؛

د( تحریم های تجاری
تحریم های فیزیکی مربوط به تجارت و مبادله اجناس غیر نفتی مختلف مانند محصوالت غذایی، دارویی، صنعتی، پزشکی 

است که موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به اقتصاد ایران شد؛
که موردنیاز بسیاری از بیماران ایرانی است نقض آشکار حقوق بشر می باشد و این  عالوه بر آنکه ممنوعیت فروش داروهایی 

اقدام خشم بسیاری از فعاالن این حوزه را در عرصه جهانی به دنبال داشته است.

www.radiofarda.com/Article/2007/10/29/f1_usa_sanctions.html :کامل فهرست تحریم های تازه آمریکا علیه ایران، وبگاه رادیو فردا 72. متن 
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هـ( تحریم بانک مرکزی
تصویب این نوع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی فشار بی سابقه ای بر ایران وارد آورد؛ خصوصًا به دلیل تسلط انحصاری دولت 
کشور ها به اینکه در صورت برقراری ارتباط مالی با  آمریکا بر مبادالت ارزی و پولی در تمام نقاط جهان و همچنین تهدید همه 
که دولت مجبور شد  گرفت؛ هرگونه مبادله مالی برای ایران غیرممکن شد به نحوی  ایران تحت تحریم و مجازات قرار خواهند 
که موجب باال رفتن  کاهش قابل توجه ارز در کشور بود  کاال بزند. نتیجه این اتفاق  کاال به  درازای فروش نفت دست به مبادله 

قیمت دالر گشت و واردات محصوالت مهم را به شدت تحت تأثیر قرارداد.

ی( کشتیرانی و بنادر
این نوع از تحریم ها فقط در زمان جنگ و آن هم در غیر انسانی ترین نوع آن اجرا می شود. در تاریخ روابط بین الملل این 
تحریم ها فقط زمانی به اجرا درمی آیند که کشوری در جنگ خواسته است به صورت ناجوانمردانه مانع رسیدن مواد غذایی و 

دارو و... به دشمن خود بشود و لذا جلوی ورود کشتی ها به بنادر کشور دشمن گرفته مي شود.

فضاسازی رسانه ای

ساختمان تحریم ها
ی

نک
م با

حری
ت

ی
نفت

م 
حری

ت

زیرساخت های حقوقی تحریم
1385

ضعف ها و وابستگی های اقتصادی 

1390

1392

1393

1374

1390

1391
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الف- فرمان های اجرایی دولت آمریکا علیه ایران

علت تحریم

 فرمان های اجراییردیف
وضعیت تحریمموارد دیگرحقوق بشرتروریسمعدم اشاعهسالدولت آمریکا

 تاثبرگذاری

اقتصادی

1121701979کماصالح شده

2122051980لغو شده-

3122111980لغو شده-

4126131987لغو شده-

5129571995زیادقانون شده

6129591995زیادقانون شده

7130591997زیادقانون شده

8132242001کم

*9133822005کم

10135532010کم

11135722011کم

12135742011زیاد

*13135902011زیادقانون شده

14135992012زیاد

15136062012کم قانون شده

16136082012کم

17136222012زیاد
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الف-قوانین مصوب کنگره آمریکا علیه ایران

علت

میزان اثر  تحریمموارد دیگرحقوق بشرتروریسمعدم اشاعهسالقوانین مصوب کنگرهردیف
بر اقتصاد ایران

کم1992بودجه دفاعی 11993*

زیاد1996قانون ایسا2

2000قانون عدم اشاعه ایران3*
کم 

)تغییر نام مورد 6(

-2006قانون حمایت از آزادی ایران4

زیاد2010قانون سیسادا5

*6
قانون عدم اشاعه

کم2011ایران سوریه کره شمالی 

7
بخش 311 قانون

زیاد2011میهن پرستی آمریکا

زیاد2011 بودجه دفاعی 82012

9
 قانون کاهش تهدید ایران و

زیاد2012حقوق بشر سوریه

10
بودجه دفاعی 2013

زیاد2012)بخش فرعی(
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8- قطعنامه ها و تحریم های شورای امنیت با تحریک آمریکا
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشکیل اجالس اضطراری، با صدور یک 

قطعنامۀ سیاسی موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت ارسال نمود.
فصل 7 منشور ملل

 
به گزارش پایگاه »یک بیست«، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 »منشور ملل متحد« می تواند در وضعیت 
های »تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور« در سطح جهان دست به اقدام بزند. طبق این 
کامل یا جزئی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی،  بند می تواند مجازات هایی از قبیل قطع 
تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان 
که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 )مجازات های  موظف اند آن ها را اجرا نمایند. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد 

دیپلماتیک و اقتصادی( در حد کافی نبوده می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری استفاده نماید.
 

الف( اولین قطعنامه: 1696
شورای امنیت سازمان ملل متحد 9 مرداد 1385 )31 جوالی 2006( با تکیه به »معاهده عدم اشاعه سالح های هسته ای« 
)Non-Proliferation Treaty مختصر:NPT( و گزارش های مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه های شورای حکام و 
بیانیه رئیس شورای امنیت، قطعنامه 1696 را منتشر کرد. در این قطعنامه از ایران خواسته می شود »تمام فعالیت های مرتبط 

با غنی سازی و باز فرآوری ازجمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد«.
در بند 5 آن از تمام کشورها می خواهد »از انتقال هرگونه اقالم، مواد کاال و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی 
کنند«. دربند 6 خواستار شفافیت و همکاری  سازی و باز فرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری 

بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می شود. در این قطعنامه مجازات های عملی طراحی نشد.
این قطعنامه با 14 رأی موافق و یک رأی مخالف )قطر( تصویب شد.

قطعنامه 1737: اولین فهرست تحریمی افراد و مؤسسات مرتبط به هسته ای و موشکی
کرد. پیش نویس این  چهار ماه بعد، شورای امنیت 2 دی 1385 )23 دسامبر 2006( قطعنامه 1737 را بدون مخالف تصویب 
کرات هسته ای با ایران را در سال 82 انجام می دادند، تهیه شد؛ در پیوست این  که مذا کشور اروپایی  قطعنامه توسط سه 

قطعنامه فهرستی از مؤسسات و افراد درگیر با برنامه »هسته ای و موشکی« مورد تحریم قرار می گیرد.
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کلیه اقالم، مواد، تجهیزات،  گیرند تا از صدور  که تمام اقدام های الزم را بکار  کشورهای عضو می خواهد  این قطعنامه از 
که می تواند به فعالیت های مرتبط با غنی سازی، باز فرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم های  کاالها و فناوری 
کند، جلوگیری نمایند. از ایران می خواهد »تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و باز  کمک می  پرتاب سالح هسته ای 
فرآوری ازجمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد«. همچنین می خواهد »کار بر 
کتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس« تعلیق  روی تمامی پروژه های آب سنگین ازجمله رآ
کند. تصویب فوری پروتکل الحاقی از خواسته های این قطعنامه است. اعالم ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته 
کردن اموال و دارایی های افراد و شرکت های تحریم شده از  های حساس مرتبط به مسائل هسته ای و موشکی، مسدود 

دیگر موارد این قطعنامه است.
گزارش هایی درباره وضعیت تحریم های  در این قطعنامه کمیته ای در شورای امنیت تشکیل می شود که به صورت مستمر 
گزارش های دقیق بگیرد، افراد و  کشورهای مختلف  شورای امنیت و شیوه اجرای آن درباره ایران تهیه نماید؛ و برای آن از 

مؤسسات متخلف را شناسایی و اعالم نماید؛ و گزارش های 90 روزه برای بهبود تحریم ها بدهد.
 

ب( قطعنامه 1747
کند. در این قطعنامه افراد  4 فروردین 1386 )24 مارس 2007( با تمام آرا شورای امنیت قطعنامه ی جدیدی را تصویب می 
و مؤسسات بیشتری به دلیل فعالیت های مرتبط به هسته ای و موشکی )به خصوص بالستیک( در فهرست تحریم ها قرار 

می گیرند. 
که در ارتباط با برنامه های هسته  در این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شده تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن آوری هایی 
کنند و ورود  ای و موشکی ایران است را بگیرند، حساب های مالی افراد مرتبط با برنامه ی هسته ای و موشکی ایران را مسدود 
کنند، هیچ وام  کشورشان را اطالع دهند، صادرات و واردات سالح های سنگین به ایران و یا از ایران را ممنوع  و خروج آن ها به 
کامل به الزامات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی، ازجمله  جدیدی به ایران ندهند؛ پایبندی 

موارد اعالمی این قطعنامه است.
در ضمیمه دوم این قطعنامه به توضیح هدف شورای امنیت و ارائه بسته های تشویقی برای ایران در حوزه های هسته ای، 

سیاسی، اقتصادی و بین المللی می پردازد.
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ج( قطعنامه 1۸03
کید دوباره بر قطعنامه های قبلی، برای  در 13 اسفند 1386 )3 مارس 2008( شورای امنیت با یک رأی ممتنع )اندونزی( با تأ
جلوگیری از توسعه فناوری های حساس ایران در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی، تعدادی از افراد و مؤسسات مرتبط با 

هسته ای و موشکی را به فهرست تحریم اضافه می کند.
که محموله های  کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد  در این قطعنامه دو تحریم جدید نیز اضافه می شود. از 
گر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند.  دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، ا
همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیالت تجاری به بخش خصوصی برای مبادالت بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج 
بدهند؛ همچنین در مورد همکاری مؤسسات مالی با بانک های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی 

آن ها هوشیار باشند.
 

د( قطعنامه 1۸35
کید داشت. این قطعنامه کوتاه که در تاریخ 6 مهر 1387 )27 سپتامبر 2008( تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه های قبلی تأ

 
هـ( قطعنامه 1929

19 خرداد 1389 )9 ژوئن 2010( چند ماه بعد از برچیده شدن بساط فتنه ی 88 توسط مردم، شورای امنیت شکننده ترین 
کنش به غنی سازی 20 درصدی  قطعنامه خود علیه ایران را با دو رأی مخالف )برزیل و ترکیه( و یک رأی ممتنع )لبنان( در وا
کرد. این قطعنامه نیز همچون همگی قطعنامه های قبلی درباره برنامه ی هسته ای و فعالیت های  توسط ایران تصویب 

موشکی )بالستیک و النچرهای آن( است. 
که برخی از آن ها در قطعنامه های قبلی نیز موجود بود، عبارت است از: عدم فعالیت  درخواست های مهم این قطعنامه 
کاربردهای دوگانه برخی  که ایران از آن منتفع شود؛ لزوم هشیاری درباره  اقتصادی در مسائل مربوط به هسته ای و موشکی 
صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته ای؛ ممنوعیت فروش سالح های نظامی به ایران )حتی از نوع متعارف(؛ جلوگیری از 
انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای و ممنوعیت 
انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه؛ تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی؛  تصویب پروتکل الحاقی و CTBT؛ اجازه 
که  کشور به خارج را درصورتی  بازرسی تمام محموله های هوایی و دریایی )حتی در دریاهای آزاد( به مقصد ایران و یا از این 
که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آن ها مبتنی بر  مظنون به این باشند 
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کردن دارایی ها، هوشیاری هنگام  شرایط؛ تحریم خدمات مالی مرتبط با اشاعه سالح هسته ای )مشتمل بر بیمه، مسدود 
معامله با بانک ها و نهادهای سپاه و کشتیرانی، عدم سرمایه گذاری مشترک با بانک ها، جلوگیری از تأسیس شعب تازه بانک 

های ایرانی و …(؛
 

ی( قطعنامه های تمدیدی
که بنا به درخواست قطعنامه 1737  کارشناسان زیر نظر کمیته ای  گروه  19 خرداد 1390 )9 ژوئن 2011( شورای امنیت فعالیت 

برای پیگیری و گزارش دهی درباره تحریم ایران تشکیل شده بود را با یک رأی مخالف )لبنان( تمدید کرد.
کوتاه، بلند و میان مدت، روند اقدامات اجرایی را در خصوص تحریم  گزارشات  کارشناسان می خواهد تا در قالب  گروه  شورا از 

های اتخاذشده علیه کشورمان به اطالع شورا برساند و برنامه کاری را درباره اقدامات اتخاذشده برای کمیته 1737 تهیه کند.
قطعنامه های 1984 سال 2011، 2049 سال 2012، 2105 سال 2013 و نهایتًا قطعنامه 2159 سال 2014 به منظور تمدید ساالنه ی 

ساختار هیئتی هستند که در قطعنامه 1737 ایجاد و در قطعنامه 1929 تکمیل شده است.73 
 

73. یوسف موالیی، استاد حقوق دانشگاه تهران، قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت، مجله حقوق و علوم سیاسی، دوره 33
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* ایران تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از 
سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.

که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و  کاال و فناوری  گونه اقالم، مواد  * کشورها از انتقال هر 
باز فرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.

* ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند. 

بــا تکیــه بــر: * »معاهــده عــدم اشــاعه ســالح هــای هســته ای«
NPT :مختصر  Non- Proliferation Treaty

* گزارش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی
*  قطعنامه شورای حکام

*  بیانیه رییس شورای امنیت
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5

کاالها  کلیه اقالم ، مواد، تجهیزات ،  کشورها می خواهد تمام اقدام های الزم را بکار بگیردتا از صدور  * از 
که می تواند به فعالیت های مرتبط با غنی سازی ، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه  و فناوری 

سیستم های پرتاب سالح هسته ای کمک کند، جلوگیری نمایند.
* از ایران می خواهد تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بافرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق 

نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.
کتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت  * از ایران می خواهد کار بر روی تمام پروژه های آب سنگین از جمله رآ

صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند.
* تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن

* اعالم ممنوعیت تحمیل دانشجویان ایرانی در رشته های حساس مرتبط به مسائل هسته ای و موشکی
* مسدود کردن اموال و دارایی افراد و شرکت های تحریم شده

کید بر مفاد قطعنامه1696 * با تا
*  اولین دور تحریم ها در این قطعنامه

کره  فرانسه)مذا انگلیس،  ها،  آلمان  توسط  نویس  پیش   *
کنندگان سال های 84-82( تهیه شد.

کمیته ای در شورای امنیت تشکیل می  * در این قطعنامه 
گزارش هایی )هر 90 روز( درباره  که به صورت مستمر  شود 
وضعیت تحریم های شورای امنیت و شیوه اجرای آن درباره 

ایران تهیه نماید.
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که در ارتباط با برنامه های  کشورها خواسته شده تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن آوری های  * از تمام 
هسته ای و موشکی ایران است را بگیرند.

* حساب های مالی افراد مرتبط با برنامه ی هسته ای و موشکی ایران را مسدود کنند.
* ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه ی هسته ای و موشکی به کشورشان را اطالع دهند.

* صادرات و واردات سالح های سنگین به ایران و ا از ایران ممنوع می شود.
* هیچ وام جدیدی به ایران ندهند.

* پایبندی کامل به الزامات شورای حکام آژاتس بین المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی.

کید بر قطعنامه های 1696 و 1737 * با تا
* در این قطعنامه افراد و موسسات بیشتری به دلیل فعالیت 
های مرتبط به هسته ای و موشکی ) به خصوص بالستیک( 

در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.
توضیح هدف شورای  به  این قطعنامه  * در ضمیمه دوم 
امنیت و ارا ئه بسته های تشویقی برای ایران در حوزه های 

هسته ای، سیاسی، اقتصادی،بین المللی می پردازد.
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 عالوه بر تحریم های قبلیمی خواهد:
که محموله های دریایی و هوایی به مقصد ایران و  کشورهای عضو سازمان ملل متحدمی خواهد  *  از 

گر مشکوک به حمل مواد و تجهیرات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. بالعکس را، ا
*  در اعطای اعتبار ها و تسهیالت تجاری به بخش خصوصی برای مبادالت بازرگانی با ایران دقت بیشتری 

به خرج بدهند.
* در مورد همکاری موسسات مالی با بانک های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب 

خارجی آن ها هوشیار باشند.
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کید دارد. * تنها بر اجرای قطعنامه های قبلی تأ
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* عدم فعالیت های اقتصادی در مسائل مربوط به هسته ای و موشکی که ایران از آن متنفع شود.
* لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی یا هسته ای

* ممنوعیت فروش سالح های نظامی به ایران ) حتی از نوع متعارف(
* جلوگیری از انتقال فناوری ها  یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل 

تسلیحات هسته ای و ممنوعیت انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه
* تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشیتیرانی جمهوری اسالمی ایران

* لزوم تصویب پروتکل الحاقی
)CTBT()لزوم معاهده جامع منع آزمایش های هسته ای  *

* اجاره بازرسی تمام محموله های هوایی و دریایی )حتی در دریاهای آزاد( به مقصد ایران و یا از این کشور
به خارج را در صورتی که مظنون به این با شند که از محموله  حاوی مواد اتمی ، موشکی یا نظامی ممنوع 

باشد و نیز اجازه توقیف آن ها مبتنی بر شرایط
* تحریم خدمات مالی مرتبط با اشاعه سالح هسته ای:

بیمه
مسدودکردن دارایی ها

هوشیاری هنگام معامله با بانک های ایرانی و نهادهای سپاه و کشتیرانی
عدم سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی
جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک های ایرانی

کنش به غنی سازی 20 در صدی توسط ایران * در وا
انتخابات 88 و  از ادعای تقلب در  * حدود یک سال پس 

حوادث پس از آن توسط جریان فتنه
در این قطعنامه اصطالحاتی در کمیته 1727 برای نظارت بر 

روند تحریم ها انجام می  شود.

ی
ید

مد
ی ت

 ها
مه

عنا
* قطعنامه های 1984 سال 2105،2012 سال2013 و نهایتا قطعنامه 2159 سال 2014 به منظور تمدید قط

ساالنه ی ساختار هیاتی هستند که در قطعنامه 1737 ایجاد و در قطعنامه 1929 تکمیل شده است.
شورا از گروه کارشناسان می خواهد تا در قالب گزارشات کوتاه، بلند و میان مدت، روند اقدامات اجرایی را 
در خصوص تحریم های اتخاذ شده علیه کشورمان به اطالع شورا برساند و برنامه کاری را درباره اقدامات  

اتخاذ شده برای کمیته 1737 تهیه کند.



نمای دوم

« تبعیض »



کا
مری

ده آ
تح

ت م
اال

ط ای
وس

شر ت
ق ب

قو
ض ح

ق نق
ادی

مص
م و 

هی
مفا

حقوق بشر آمریکایی

40

1- نحوه شکل گیری آمریکا با تجاوز به بومیان74 
گیردار که توسط اروپایی ها به بومیان  • کشوري که آمریکا نام گرفت، با کشتار آمریکاییان بومی از طریق جنگ و بیماري هاي وا
منتقل و موجب مرگ تعداد زیادي شدند، متولدشده است. اعداد و ارقام متفاوت است ولی چیزي که معلوم است، امروز از آن 

جمعیت بومی آمریکا که تا چند ده میلیون هم گفته شده، یک جامعۀ دومیلیونی باقی مانده است .75
گردد. در زمان ریاست جمهوری  کشتار بومیان آمریکا به ده ها سال پیش از انقالب آمریکا بازمی  • اشغال سرزمین ها و 
و  خ پوستان می شود  کشتار سر اندرو جکسون مسئول  نام  به  آمریکا( فردی  رئیس جمهور  توماس جفرسون )دومین 
گیرد. در این زمان، دولت آمریکا به صورت سیستماتیک قصد از  بعدها در جایگاه هفتمین رئیس جمهور آمریکا قرار می 
کرد.76 در راستای اجرایی  بین بردن بومیان آمریکا را داشت و پس از مدتی آن را به قانون »Indian remove act« تبدیل 
کشتار آن ها، افراد باقی مانده را به سمت  خ پوستان، پس از  کردن این قانون نیز ارتش آمریکا با ورود به منطقه ی سر

کوچ داد .77 غرب 
کرد، جمعیت سرخ پوستان از 120 هزار نفر به سی هزار نفر  که اندرو جکسون حضور پیدا  • آمارها نشان می دهد در مناطقی 

رسید و آن سی هزار نفر نیز به مناطق غربی آمریکا منتقل شدند .78
• جکسون در سال 1814 جنگی را اداره می کند که طی آن هشت صد سرخ پوست آمریکایی قتل عام می شوند.

• در 1816 نیز جنگ سمینول به فرماندهی جکسون به وقوع می پیوندد که در آن نیز کشتار سرخ پوستان تکرار می شود.
که تا پیش از ورود سفیدپوستان اروپایی به آمریکا، حدود  که در مورد سرخ پوست ها وجود دارد، نشان می دهد  • آماری 
هجده میلیون سرخ پوست در آمریکا سکونت داشتند و پس از طی چند دهه، این تعداد به دو میلیون نفر می رسد. بدین 

ترتیب چیزی نزدیک به شانزده میلیون سرخ پوست از بین می روند .79

 Ronet Bachman, Heather Zaykowski, Rachel Kallmyer, Margarita Poteyeva, Christina Lanier, Violence Against American Indian and 
Alaska Native Women and the Criminal Justice Response: What is Known, 1705-219, 2008.
75. Zinn, H. (2003). A People’s History of the United States: 1492-present. New York: Harper Collins.
76. In addition to this, the arrogant attitude of the ever-growing whites led to the Indian Wars, the Indian Removal Act (1830), 
and in 1890 one of the worst massacres ever - Wounded Knee, South Dakota. Here warriors, women, and children alike were 
ferociously slaughtered by the U.S. Cavalry.See to: http://www.allabouthistory.org/native-american-history.html
77. nativeamericans.com
78. Native American History: http://www.allabouthistory.org/native-american-history.html
79. http://www.allabouthistory.org/native-american-history.html
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2- بیشینه ي نژادپرستی در آمریکا
گردد. سفیدپوستان  کشور و مهاجرت اروپاییان به این سرزمین بازمی  گیری این  • پیشینه نژادپرستی در آمریکا به شکل 
انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی با مهاجرت به این کشور برای اولین بار ایده برتری نژاد خود و وحشی خواندن بومیان آمریکایی 
را مطرح کردند. آن ها متمدن کردن بومیان را وظیفه مهاجرین سفیدپوست دانستند و بدین ترتیب اولین بذرهای نژادپرستی 
کاشته شد80؛ در حالی که بسیاری ادعا می کنند که سنت طوالنی مدت نژادپرستی در ایاالت متحده با جنبش حقوق  در آمریکا 

مدنی 1960 به پایان رسید.81
کردند،  که اروپاییان استعمار قاره آمریکا را آغاز  • پدیده نژاد پرستی محدود به سرخ پوستان و بومیان آمریکا نشد؛ هنگامی 

بردگان را برای کار در کشتزارها و معادن جدید، از آفریقا به آمریکا بردند.

3- نژادپرستی در نظام آموزشی ایاالت متحده امریکا
• بر اساس گزارش دفتر آمار این کشور، 33 درصد از سفید پوستان آمریکایی دارای تحصیالت عالی دانشگاهی هستند، درحالی 

که که 20 درصد سیاه پوستان آمریکا از چنین امکانی برخوردارند.
• بین سال های 2003 تا 2012 میالدی، بیش از 60 درصد از تقاضاهای تحصیلی سیاه پوستان برای ورود به دانشکده های 

حقوق آمریکا پذیرفته نشده است؛ درحالی که این آمار برای متقاضیان سفید پوست تنها 34 درصد است.
که سیاه پوستان تنها 17 درصد از جمعیت دانش آموزان آمریکایی را تشکیل می دهند، 32 درصد از  • در مدارس درحالی 

80. Racism in the United States: https://en.wikipedia.org.
81. Racism in the United States: https://en.wikipedia.org.
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گرفته از مدارس و دانشگاه ها به ایشان مربوط می شود .82 اخراج های صورت 

4- زندانی شدن سیاه پوستان
• سیستم بی عدالتی در آمریکا به گونه ای است که درصد رفتن به زندان در میان سیاه پوستان 1 به 4 است، به-طوری که این 

آمار در میان سفیدپوستان این کشور، 1 به 20 است.
• در 13 ایالت این کشور، درصد سیاه پوستان محکوم به حبس ابد بیش از 60 درصد است.

• در سیستم فدرال این کشور 71/3% زندانیان سیاه پوست هستند .83
• حدود 12% جمعیت آمریکا سیاه پوستان آفریقایی تبار هستند و از این میان 40% زندانیان آمریکایی را این سیاه پوستان 

تشکیل می دهند .84

5- کشتار سرخ پوستان85 
که دولت آمریکا  که هویت واقعی آن برای جهانیان مخفی مانده، صاحبان اصلی قاره آمریکا هستند؛ با این  • یکی از مللی 
کشته شدند را به رسمیت نمی شناسد، اما  که از آغاز یورش سفید پوستان به شمال آن سرزمین  هرگز تعداد سرخ پوستانی 
کشف منطقه فلوریدا از بامداد عید پاك سال 1513 نسل کشی  حقایق تاریخی نشان می دهد، »خوان پونس  دولیون« پس از 

سرخ  پوستان را آغاز کرد.
کار رفت، علیه بومیان آمریکا اتفاق افتاده است. در  که انواع سالح های میکروبی در آن به  گیر  • 93 جنگ به تمام معنی و فرا

این جنگ  ها میلیون ها تن از فرزندان 400 قوم و قبیله سرخ پوست سرزمین های ناشناخته آمریکا کشته شدند.
که عبارتند از 41 نوع آبله، 4 نوع  کار بردند  کشی سرخ پوستان 97 نوع بیماری مرگبار به  • سفیدپوستان اروپایی برای نسل 

کولیرا وبا. طاعون 17 نوع سرخچه، 10 نوع آنفوالنزا و 25 نوع سل و دیفتری و 

82. http://news.irib.ir/article s/item/62740
83. http://b2n.ir/42287
84. http://intelligence-analyst.com/racism-in-america-today/

گروه سیاست خارجی، حوزه سایر حوزه ها ، 17/07/89، شماره:8907090868، قابل دسترسی در:  85. فارس نیوز، 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907090868
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6- انتقال سیاهان از آفریقا به آمریکا و مرگ آن ها 86
• مطابق آمارهای مورد وثوق طی سه قرن دوران برده داری 20 میلیون آفریقایی سیاه جوان سالم از آفریقا به آمریکا منتقل 
شده و به ازاء هر نفر از این 20 میلیون نفر، 4 نفر در درگیری ها و اسارت ها و نقل وانتقال، از بین رفته اند، یعنی رقمی حدود 100 

میلیون نفر؛ که موجب خرابی و انهدام کامل آفریقا گردید.
• در فاصله سال های 1500 تا 1800 میالدی در حدود 15 میلیون سیاه پوست آفریقایی به قاره آمریکا انتقال یافتند .87

• در سال 1650 )زمان آغاز برده داری(، جمعیت اروپا حدود صد میلیون نفر و جمعیت آفریقا نیز به همین میزان تخمین  زده 
که جمعیت آفریقا در  می شود؛ اما در سال 1850 جمعیت اروپا از صد میلیون نفر به 265 میلیون می رسد و این در حالی است 

همین سال )پس از دویست سال( نه تنها افزایش نمی یابد، بلکه با پنج میلیون کاهش، به 95 میلیون نفر می رسد .88

7- کشتار سیاهان
• طبق اعالم مرکز ملی آمار آمریکا89 ، %14.2 از جمعیت 313.9 میلیون نفری آمریکا را، سیاه پوستان تشکیل می دهند. این 
تعداد شامل 44456900 نفری می شود که یا سیاه پوست هستند یا دورگه ی سیاه که این قشر به ویژه مسلمانان با شدید ترین 

مسائل تبعیض نژادی روبه رو هستند.
کمه اعدام شدند .90 • تنها بین سال های 1882 تا 1968 حدود سه هزار سیاه پوست بدون محا

• احتمال کشته شدن مردان جوان سیاه پوست به دست پلیس آمریکا 9 برابر بیشتر از سایر شهروندان این کشور است.
کسانی  که 444 نفر بیشتر از سال 2014 بود. بیش از 15 درصد  کشت  • پلیس آمریکا در سال 2015 درمجموع 1134 نفر را 
گروه سنی  که در همین  که پنج برابر بیشتر از سفیدپوستانی است  کشته شدند مردان سیاه پوست 15 تا 34 ساله بودند  که 

کشته شدند.
کشته شده توسط آمریکایی ها حدود صد میلیون نفر است. تعدادی از این صد میلیون نفر در حین  •تعداد سیاه پوستان 

86. Ira Berlin, Distinguished University Professor at the University of Maryland, is a leading historian of the history of slavery in 
North America and the Atlantic World. His books include Generations of Captivity: A History of Slaves in the United States (2002); 
Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in Mainland North America (1999), which received the Bancroft Prize 
and the Frederick Douglass Book Prize; and Slaves Without Masters: The Free Negro in the Antebellum South (1975).
87. Immigration Reform and Control Act (IRCA) legalizes illegal aliens residing in the U.S. unlawfully since 1982: http://www.loc.
gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/african4.html.
88. http://b2n.ir/53257
89. https://www.usa.gov
90. https://www.usa.gov
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گری کوست کشته شده اند .91 حمله به آفریقا، تعدادی در حین انتقال از آفریقا به آمریکا و تعدادی هم در زندان های غنا و آ
• سال 2015 درمجموع تعداد سیاه پوستانی که به دست پلیس آمریکا کشته شدند دو برابر بیشتر از آمریکایی های سفیدپوست، 

التین تبار و سرخ پوست بود.
کشت غیرمسلح بودند، در حالی این آمار برای  که پلیس آمریکا آن ها را در سال 2014  • همچنین 25 درصد سیاه پوستانی 

قربانیان سفیدپوست 17 درصد بود.
• 40 درصد کسانی که در 60 اداره بزرگ پلیس آمریکا کشته شدند سیاه پوست بودند .92

کشتهشدگان  تعداد 
در هر یک میلیون نفر 

سیاه پوست

جمعیت سیاه 
پوست

کشته  تعداد 
شدگان از تاریخ 

2012/1/1 الی 
2012/6/30

نام شهر

25396,11510(Atlanta Metro(includes Clayton County

10946,7459Chicago Metroincludes Calumet

42,084,6599New York City

15532,8318Dallas

15409,4816Memphis

23212,9355(New Orleans  (includes Gretna

16252,2884Jacksonville, FL

10395,5524Baltimore

12623,7453Saginaw

4862,3133Tulsa

13227,2823(Cleveland (incl. Maple Heights

6521,9253(Miami/Dade County (and Pompano Beach

9421,2862Dothan

2484,0362Fayetteville, NC

13156,5352Sacramento County (incl Sac’to), CA

13155,7912Birmingham, AL

6323,9742(Washington DC (includes Landover

91. http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1narr3.html
92.Guardian Newspaper:
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8- تبعیض جنسیتی در آمریکا
کثریت هستند و بیش از 52 درصد جمعیت را تشکیل می دهند؛ • زنان در ایاالت متحده آمریکا ازنظر تعداد در ا

• بین سال هاي 1970 و 1985، 290000 زن مشاغلی در زمینه های حقوق، پزشکی، روزنامه نگاری و آموزش های سطح باالی 
دانشگاهی پیدا کردند و 220000 زن دیگر مشروب فروش، افسر پلیس، تایپیست و تلفنچی شدند؛

کار بوده اند. سه نفر از  • اما این زنان استثنایی بوده اند. در همان زمان 3/3 میلیون زن در مشاغل سنتی زنان مشغول به 
چهارنفری که کار می کردند مشاغلی چون منشی گری، خدمتکاری، کارگری کارخانه و فروشندگی مغازه داشته اند .93

• اختالفات مالی 20 درصدی میان مردان و زنان وجود دارد و این موضوع روی حقوق زنان و افزایش فقر در این میان زنان 
تأثیر می گذارد .94

• زنان نسبت به مردان کمتر احتمال دارد که مشاغل تمام وقت بگیرند تا از این طریق درآمدشان را افزایش دهند و از عضویت 
در اتحادیه بهره مند شوند .95

• تبعیض علیه زنان در این کشور نه تنها در مورد دستمزد های تعیین شده برای آن ها نسبت به مردان، بلکه در کمبود فرصت 
های شغلی مناسب برای زنان نیز به وفور به چشم می خورد. تنها شش ایالت در کنگره این کشور نماینده زن  دارند. همچنین 

کانزاس بیش از 10 نماینده زن دارد .96 سنای این کشور تعداد 30 تا 50 نماینده دارد که تنها 
که برای زنان باردار مرخصی اجباری ندارد. مرخصی زایمان فقط در 3 ایالت آمریکا  گینه نو 2 کشوری هستند  کنار  • آمریکا در 

وجود دارد که برای 6 هفته است. این در صورتی است که استاندارد بین المللی آن 14 هفته است.
همچنین شاید یکی از تکان دهنده ترین آمارها، افزایش مرگ ومیر زنان باردار در آمریکا است. این آمار از سال 1990 تا 2013، 136 

درصد افزایش یافته است.
• همچنین احتمال مرگ زنان سیاه پوست آمریکایی در زایمان حدود 4 برابر زنان دیگر است .97

9-تجاوز جنسی به زنان
• تجاوز جنسی به زنان به طور کلی و به دختران دانشجو به طور ویژه در آمریکا به فرهنگ تبدیل شده است. این پدیده 

93. Source: Sociology an interduction, fourth edition Michael S.Bassis Richard g.Celles NEW YORK, 1991.
94. همان.
95. همان.
96. همان.

97. http://b2n.ir/49977
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اجتماعی منفی در بیشتر موارد در سنین نوجوانی برای دختران اتفاق می افتد که آن ها توانایی دفاع از خود را ندارند.
• نتایج یک پژوهش نشان می دهد از هر پنج دانشجو در طول چهار سالی که در دانشگاه هستند، یک نفر 98 و از هر شش زن، 

یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. 99
• به طور میانگین تخمین زده می شود بیش از 65 درصد زنان ارتش آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.

که برخی قربانیان تجاوز جنسی یا تعرض جسمی ساالنه چند بار مورد تجاوز قرار می گیرند، در ایاالت متحده، ساالنه  • ازآنجا
876 هزار مورد تجاوز به عنف رخ می دهد و 5/9 میلیون نفر مورد تعرض فیزیکی قرار می گیرند.100

گیرد. در هر دقیقه 1/3 زن آمریکایی مورد تجاوز واقع مي شود. • در هر 10 دقیقه 13 زن آمریکایی مورد تجاوز قرار مي 
• تمام این تجاوزات، تجاوز به عنف است و با این حساب در هر ساعت 78 زن، در هرروز 1871 زن و در هرسال 638 هزار زن 

مورد تجاوز قرار مي گیرند؛
• 54 درصد از قربانیان زن زیر 18 سال سن داشته و 83 درصد آن ها زیر 25 سال بوده اند. 101

1۰- خشونت علیه زنان
• نخستین بار در اوایل دهه 1970م. خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعی در ایاالت متحده مطرح شد. علت 

اصلی این امر، ظهور مجدد جنبش زنان بود.
• یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از زنان، در دوران کودکی یا بزرگ سالی مورد تعرض جسمی قرارگرفته اند و حدود 20 

درصد زنان دست کم یک بار تجاوز جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده اند.
• زنان قربانی تعرض فیزیکی، به طور میانگین ساالنه 3/1 بار مورد تعرض قرار می گیرند. بر این اساس، شمار زنان مورد تعرض 

فیزیکی، به تفکیک موارد تعرض، به 5/9 میلیون مورد بالغ می شود.

11- آسیب دیدگی زنان1۰2 
• احتمال آسیب دیدگی در خالل تعرض جسمی و جنسی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است.32 درصد زنان و 16 

http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16674 :98. خبرگزاری افغان ایرکا، قابل دسترسی در
http://b2n.ir/57656 :99. پرسمان - بهمن 1383، شماره 29 - خشونت علیه زنان در آمریکا، قابل دسترسی در
http://avapress.com/vdcb9zbf.rhbz0piuur.html :100. خبرگزاری صدای افغان )آوا(، قابل دسترسی در

101. http://www.sbrapecrisiscenter.org/04Information/info.html
http://b2n.ir/57656 :102. پرسمان - بهمن 1383، شماره 29 - خشونت علیه زنان در آمریکا، قابل دسترسی در
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که از سن 18 سالگی به بعد مورد تجاوز جنسی قرارگرفته بودند، در آخرین تجربه تجاوز جنسی خود دچار  درصد مردانی 
آسیب دیدگی شده اند.

• حدود 3/1 درصد زنانی که در خالل تجاوز جنسی یا تعرض فیزیکی آسیب دیده اند، نیازمند مراقبت های پزشکی بودند.

الف( هر 2 دقیقه یک تجاوز در آمریکا
پایگاه »ساندویژن« در گزارشی می نویسد ساالنه بیش از 500 هزار تجاوز به زنان و دختران باالی 12 سال در آمریکا صورت می گیرد 
گروه از جامعه، بیش از 3/8 میلیون مورد است. در هر 2 دقیقه به یک زن آمریکایی تجاوز به  و تعداد سایر خشونت ها علیه این 
عنف صورت می گیرد. از هر هزار زن آمریکایی 2 نفر دچار خشونت های جنسی و تجاوز می شود. به طور کلی زنان آمریکایی با تبعیض 
استخدامی، تبعیض در دریافت حقوق دستمزد، رفتار ناشایست در محیط کار در دوران بارداری، خشونت جنسی و سایر خشونت ها 
مواجه هستند. از هر 5 دختر دانشجوی آمریکایی، یک نفر مورد تجاوز قرارگرفته است و تنها کمتر از 5 درصد از این موارد به پلیس 
گزارش می شود. 54 درصد از قربانیان زن، زیر 18 سال سن داشته و 83 درصد آن ها زیر 25 سال بوده اند. بر اساس گزارش سازمان 
مبارزه با خشونت، در هر 9 ثانیه یک زن آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. همچنین طبق برخی گزارشات روزانه بیش از 3 زن 
آمریکایی به دست شوهران خود کشته می شوند. حدود 30 درصد از زنانی که در ارتش آمریکا خدمت می کنند مورد تجاوز جنسی 

قرارگرفته اند. بیش دو سوم نظامیان زن آمریکای نیز اظهار داشته اند که در ارتش مورد آزار و اذیت جنسی قرارگرفته اند. 103

ب( زندان آمریکایی زنان/ عقیم کردن اجباری زنان
کنون، تعداد زنان زندانی در آمریکا، رشدی 6/4 درصدی داشته است و 7 درصد زندانیان آمریکا را زنان تشکیل  از سال 1995 تا
کثر آنان سیاه پوست و  که ا می دهند. بین سال های 2006 تا 2010 حدود 150 زن صرفًا در زندان های نیویورک عقیم شده اند؛ 
آمریکای التین تبار هستند. پزشکان مقیم زندان ها و یا کلینیک-ها، برخی از زنان را به اجبار و عدم رضایت قبلی عقیم کرده اند 
که در آن رضایت شخص آنان از عقیم شدن اعالم شده  کردن فرم هایی می نمودند  کار نیز آنان را وادار به امضاء  و بیش از این 
است. زنان زندانی باردار نیز تنها چند ساعت قبل از وضع حمل به بیمارستان برده شده و بالفاصله باید بدون نوزاد خود به 

زندان برگردند. 104

103. Paludi, Michele Antoninette; Barickman, (1991). Academic and Workplace Sexual Harassment. SUNY Press. Pp. 2-5. ISBN. 
9-0829-7914-0. &-United States Department of Defense: Sexual Assaut Prevention and Response». Retrieved 3 March. 2014.
104. Cironline.org/reports/female-inmates-sterilized-california-prisons-without-approval-4917. &-www.ourbodiesourselves.org/
health-info/forced-sterilization/
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12-کودک آزاری و خشونت علیه زنان و کودکان
که با هیچ  گزارش مي شود  کودك آزاري در آمریکا  کتك مي خورد و در هر ده ثانیه نیز یك مورد  • در هر 9 ثانیه یك زن آمریکایی 

جای جهان، قابل مقایسه نیست؛
کودك آزاري یا بي توجهي مواجه بوده اند. که در آمریکا جان خود را از دست مي دهند با  کودکي  کودك از هر 6   5 •

کودك  کند. این تعداد معادل 28 میلیون  کودك با یك فرد الکلي زندگي مي  کودك از هر چهار  کشور، یك  • همچنین در این 
است.105 

 

http://classes.dma.ucla.edu/Winter05/154B/anti_violence.pdf :گزارش سازمان مبارزه با خشونت آمریکا، قایل دسترسی در  .105
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1- جنایات و جنگ هاي آمریکا
ایاالت متحده آمریکا کشوری است که تنها 239 سال از تاریخ حیاتش می گذرد و 93 درصد از این عمر خود یعنی 222 سال آن 

را در جنگ و تجاوز به کشورهای مختلف در سرتاسر جهان سپری کرده! 106

لیست جنایات و جنگ های آمریکا
1901: تجاوز مستقیم نیروهای نظامی آمریکایی به کلمبیا.

1902: حمله به پاناما.
کره و مغرب. 1904: ورود نظامی به 

1905: ورود به هندوراس علیه انقالب این کشور/ حمله به مکزیک )در کمک به دیکتاتور وقت بورویریو دماز برای سرکوب قیام 
مردمی این کشور(

گوئه/ ورود به دومینیکن برای سرکوب انقالب این جمهوری/ مشارکت در جنگ میان هندوراس و  1907: حمله به نیکارا
گوئه. نیکارا

1908: مداخله در انتخابات پاناما.
گوئه. 1910: برای سرکوب کودتا علیه حکومت نیکارا

1911: ورود به هندوراس برای حمایت از کودتا به رهبری مانوئل بونیال بر ضد رئیس جمهور منتخب میگل داویا/ سرکوب قیام 
ضدآمریکایی در فیلیپین/ مداخله در چین.

1912: حمله و اشغال کوبا/ حمله به پاناما/ حمله به هندوراس.
گوئه به مستعمره ای برای احتکار شرکت های آمریکایی تبدیل شد. گوئه. از این زمان نیکارا 1933-1912: اشغال نیکارا

1934-1914: هائیتی. نیروهای آمریکایی پس از وقوع چندین انقالب در هائیتی وارد این کشور شد و به مدت 19 سال هائیتی 
تحت اشغال آمریکا در آمد.

1924-1916: اشغال جمهوری دومینکن به مدت 8 سال.
1933-1917: اشغال کوبا.

1918-1917: مشارکت در جنگ جهانی اول.
1920-1918: ورود نظامی به پاناما.

106. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940414000970
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1922-1918: مداخله در روسیه.
1919: ورود نظامی به کاستاریکا/ حمله به هندوراس.

1920: حمله به گواتماال.
1921: حمایت آمریکا از گروه های مسلح علیه کارلوس گیریرو.

1922: مداخله در ترکیه.
1927-1922: ورود نظامی به چین.
1925-1924: حمله به هندوراس.

1925: حمله به پاناما.
گوئه. 1926: حمله به نیکارا

1934-1927: آمریکا چین را به اشغال درآورد.
1932: حمله به السالوادور.

گوئه. 1937: حمله به نیکارا
کی ژاپن. حدود 220٬000 نفر در اثر این دو بمباران  کازا 1945: درحالی که جنگ جهانی تمام شده بود، بمباران هیروشیما و نا
کشته شدند و بقیه تا پایان سال 1945 براثر اثرات مخرب  اتمی جان باختند. بیش از 100٬000 نفر بالفاصله هنگام بمباران 

کتیو جان خود را از دست دادند. تشعشعات رادیوا
1949-1947: حمله به یونان.

1953-1948: حمله به فیلیپین.
1950: حمله به پورتریکو.

1953-1950: حمله به کره.
1958: لبنان/ جنگ با پاناما.

1959: نظامیان آمریکایی وارد الئوس شدند/ حمله به هائیتی.
کوادور/ حمله به پاناما. 1960: عملیات نظامی آمریکا در ا

1973-1965: تجاوز خونین به ویتنام.
1966: حمله به گواتماال/ حمایت نظامی از اندونزی علیه فیلیپین.

1973-1971: بمباران الئوس.
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گوئه. 1972: حمله به نیکارا
1980: عملیات نظامی علیه ایران در طبس.

1983: دخالت نظامی در گرینادا.
1986: حمله به لیبی و بمباران لیبی.

1988: حمله آمریکا به هندوراس/حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی و قتل عام تمامی 290 نفر سرنشین این هواپیما.
1989: سرکوب ناآرامی ها در جزایر ویرجین.

1991: عملیات نظامی گسترده در عراق )جنگ اول خلیج فارس(.
1994-1992: اشغال سومالی و انجام خشونت بسیار مفرط علیه شهروندان این کشور.

1998: حمله به سودان.
1999: آمریکا با پوشش ناتو جنگی را علیه یوگسالوی به راه انداخت. بمباران این کشور 78 روز به طول انجامید و یوگسالوی 

از هم فروپاشید.
2001: حمله و اشغال افغانستان به بهانه تعقیب گروه القاعده که بعدها ثابت شد القاعده را خود آمریکایی ها تجهیز کرده اند.

2003: حمله و اشغال عراق بدون مجوز سازمان ملل.
2011: حمله به لیبی پس از پیروزی انقالب این کشور و سرنگونی قذافی/ حمایت رسمی از گروه های مسلح تروریستی در سوریه 

باهدف براندازی نظام منتخب ملت سوریه/ اعالم حمایت رسمی از رژیم آل خلیفه در سرکوب قیام مردمی این کشور.
2015: اعالم پشتیبانی رسمی از آل سعود در جنگ این کشور علیه انقالب ملت یمن.

2- جنگ ها و دخالت های نظامی شاخص آمریکا

الف- دخالت آمریکا در جنگ ویتنام
نبرد ویتنام در تاریخ 1 نوامبر 1955 آغاز شد و در تاریخ 30 آوریل 1975 نیروهای ویت کنگ و ویتنام شمالی سایگون را گرفتند و 
گوست 1964 دو کشتی آمریکایی در آب های بین المللی )معروف به خلیج  جنگ ویتنام به پایان رسید. زمانی که در تاریخ 2 و 4 آ
 My( توسط ویتنام جنوبی بمباران شد، کنگره آمریکا با قطعنامه خلیج تنکین پاسخ این اقدام را داد .107 کشتار می الی )تنکین

107. Brigham, Robert K. and Atwood, Paul. «Vietnam War.» Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corpo-
ration, 2008
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که در جریان جنگ ویتنام اتفاق افتاد.108 در قتل عام روستای می  Lai massacre( واقعه ای در روز 16 مارس 1968 میالدی بود 
الی ویتنام 347 تا 504 غیرنظامی کشته شدند که بیشتر قربانیان، غیرنظامی و زن و کودك بودند و پیش از قتل، برخی قربانیان 
کشتار به وسیله سربازان قطعه قطعه شده بودند. این  مورد تجاوز و شکنجه قرارگرفته بودند و بعضی از اجساد نیز در جریان 
جنگ چیزی در حدود 4 میلیون کشته بر جای گذاشت که 58 هزار نفر آن را سربازان آمریکایی تشکیل داده بودند. این جنگ 

برای آمریکا 300 هزار زخمی و معلول نیز برجای گذاشت.109

کي110  کازا  ب- فاجعه هیروشیما و نا
که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن، رئیس- کی دو عملیات اتمی بودند  کازا بمباران اتمی هیروشیما و نا

گرفتند. عملیات اول در تاریخ دوشنبه، ساعت 8:15 صبح روز 6 اوت 1945 به  جمهور وقت آمریکا، علیه امپراتوری ژاپن انجام 
کوچک« توسط  یک هواپیمای بمب افکن به نام  گرفت 111.  بمب اتمی اول به نام »پسر  وقت محلی در شهر هیروشیما انجام 
که 576 متر باالی سطح  گی بر روی هیروشیما انداخته شد. برای تأثیر تخریبی بیشتر، بمب به نحوی تنظیم شده بود  انوال
کیلوتن تی ان تی فعل وانفعاالت اتمی در مرکز این  زمین منفجر شود؛ انرژی تولیدشده توسط این بمب با انرژی حاصل از 15 

بمب باعث گرمائی حدود چندین میلیون درجه سانتی گراد شد112 .
انفجار دوم: بمب موسوم به »مرد چاق« از یک هواپیمای B29 مورخ 9 اوت 1945 رأس ساعت 11:02 صبح به وقت محلی ژاپن 
کی را به نابودی کشاند. تا سال 1950، دویست هزار نفر در هیروشیما و 300  کازا در ارتفاع 500 متری از زمین منفجر شد و کل شهر نا
کی کشته شدند؛ به طورکلی این بمباران 73844 کشته و 74909 زخمی بر جای گذاشت،  کازا هزار نفر در سراسر هیروشیما و نا
ضمن اینکه هزاران نفر دیگر نیز به امراض ناشی از تشعشعات هسته ای مبتال شدند. فرماندهی این بمباران را سرگرد »سویینی« 

به عهده داشت113 .

108. http://www.vietnampix.com/popvc.html
109. Brigham, Robert K. and Atwood, Paul. «Vietnam War.» Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corpo-
ration, 2008
110. http://www.history.com/this-day-in-history/american-bomber-drops-atomic-bomb-on-hiroshima
111. Bombing of Hiroshima and Nagasaki: http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki
112. http://newsfeed.time.com/2012/07/20/the-worst-mass-shootings-of-the-past-50-years/
113. The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: Chapter 7 - The Attacks: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/mp07.asp
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آمار زیر، برخی خسارت های این فجایع را نشان می دهد114: 

 
کیهیروشیما کازا نا

195 هزارنفر255هزارنفرجمعیت

29 هزار نفر66هزار نفرکشته شدگان  

25هزار نفر69 هزار نفرمجروحان

95%60%علت مرگ:سوختگی

30%علت مرگ:سقوط مرگ آور

5%10%علت مرگ:سایر

 

مرد چاقپسر کوچک

آزمایشگاه لس آالموسآزمایشگاه لس آالموسطراح

1945-19451949سال ساخت

کیلوگرم4 هزار و 400کیلوگرموزن 4 هزار و 670 

2/3 متر3مترارتفاع

5/1 متر71 سانتی مترقطر

پلوتونیوماورانیوم-235مواد

62 کیلوگرم64 کیلوگرموزن مواد

114. Nuclear Weapons and Nonproliferation: A Reference Handbook: By Sarah J. Diehl, James Clay Moltz



کا
مری

ده آ
تح

ت م
اال

ط ای
وس

شر ت
ق ب

قو
ض ح

ق نق
ادی

مص
م و 

هی
مفا

حقوق بشر آمریکایی

55

ج- حمله نظامی به افغانستان 115
کتبر 2001 میالدی( توسط نیروهای ایاالت متحده آمریکا با نام رسمی )عملیات بلندمدت  جنگ افغانستان در 15 مهر 1380 )7 ا
آزادی116 (در پی حمله القاعده به رهبری اسامه بن الدن به نیویورک و واشنگتن در 11 سپتامبر 2001 و هشدار جورج بوش رئیس 
گروه تروریستی القاعده از افغانستان و رد این درخواست از سوی  گروه طالبان مبنی بر اخراج  جمهور ایاالت متحده آمریکا به 

طالبان؛ آغاز شد. بریتانیا نیز از سال 2002 میالدی فعالیت های نظامی مستقل خود را آغاز کرد.
کرد و با  هدف اصلی این جنگ، مبارزه و از بین بردن القاعده، طالبان و حامیان آن بود. تقریبًا یک ماه بعد رژیم طالبان سقوط 
برگزاری کنفرانس ُبن، حامد کرزی به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد.
که مرکز اصلی رهبر  کابل، جالل آباد و فرودگاه بین المللی قندهار در شهر قندهار  کتبر 2001، حمالت هوایی به شهرهای  در 7 ا

اصلی طالبان مال عمر بود شروع شد.
در پایان سال 2009 تعداد غیرنظامیان کشته شده این جنگ بیش از 9500 نفر برآورد شد.117  سازمان ملل متحد تعداد کشته 
های سال 2009 را 2400 نفر اعالم کرد که تعداد 1400 نفر از آن ها به دست طالبان و 465 تن به دست نیروهای نظامی بین المللی 
کشته شده اند. این در حالی است که در همان سال دولت افغانستان تعداد کشته شدگان را 2100 تن و تعداد زخمی ها را 3700 
تن اعالم کرد. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد کل کشته شدگان از آغاز این جنگ در سال 2001 تابه حال در دست نیست، اما 
طبق مطالعات پروفسور مارک هرولد118  که در روزنامه گاردین منتشر شد، فقط در سه ماه اول جنگ بیش از 4000 تن کشته شده 

گرفته اند.119  کنار جاده ای 1054 نفر قربانی  اند. تنها در سال 2009 بمب های دست ساز و مین های 

د- حمله نظامی به عراق 120
دولت ایاالت متحده آمریکا در 21 مارس 2003م. )فروردین سال 1382(، در سایه شعارهایی نظیر مبارزه با تروریسم، برقراری 
کشور  کشتارجمعی در عراق، به این  صلح جهانی، اعطای دموکراسی و آزادی، به صورت غیرقانونی با ادعای وجود سالح های 

کول، 2004. گاست وارز: داستان های مخفی سیا، افغانستان و بن الدن بعد از ترک شوروی در 21 سپتامبر 2001، نوشته استیو   .115
First In: An insiders account of how the CIA spearheaded the War on Terror in Afghanistan by Gary Schroen, 2005
 Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and AL Qaeda: A personal account by the CIA›s field Commander by Gary Berntsen and
Ralph Pezzulla, 2005: http://b2n.ir/64999
116. Operation Enduring Freedom
117. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8143196.stm
118. http://www.entrefilets.com/civils_morts.htm.
119. http://www.cf2r.org/fr/tribune-libre/reorienter-le-renseignement-en-afghanistan.php.
120. http://www.bbc.com/persian/world & http://b2n.ir/68285
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که به جنگ دوم خلیج فارس شهرت یافت،  را به اشغال نظامی خویش درآورد. این تهاجم وحشیانه  کردند و آن  حمله 
که این حادثه، به عنوان یکی از  گران و مردم عراق، به دنبال داشت تا آنجا  گواری برای اشغال  پیامدهای غیرقابل تصور و نا
بزرگ ترین اشتباهات تاریخی دولت مردان آمریکا محسوب می گردد. آمریکا برای ورود به مرحله اشغال عراق نیاز به طی سلسله 
کویت، آمریکا ظرف 13 سال )1990 تا 2003( این مقدمات را از طریق تضعیف  که در پی اقدام عراق به اشغال  مقدماتی داشت 
بنیان های حکومتی عراق در داخل و تخریب فضای بین المللی علیه عراق فراهم کرد تا به هنگام اشغال عراق با کمترین هزینه 

و مقاومتی به اهداف خود برسد.
در  پی حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا و کشورهای متحد آن، دولت بعث عراق به رهبری صدام حسین تکریتی سرنگون و 

به سرعت سیر جدیدی از خشونت ها و درگیری های قومی و مذهبی در عراق ریشه گرفت.
کردن رژیم بعث انتقال بخشی از قدرت در اداره امور  گسترده و سریع السیر نیروهای ائتالف در سرنگون  پس از پیروزی های 
کشورهای ایاالت متحده آمریکا،  کننده عراق شامل ارتش  عراق به دولت موقت عراق محول شد.121  نیروهای اصلی اشغال 
پادشاهی متحده انگلستان و لهستان بودند، اما 29 کشور دیگر ازجمله ژاپن، کره جنوبی، اسپانیا، ایتالیا و... با فرستادن بخشی 
از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به همراهی با نیروهای ائتالف در اشغال نظامی عراق پرداختند. همچنین برخی شرکت های 
کشورهای مختلف دنیا  که دارای تابعیت  پیمانکار تأمین نیروی نظامی و امنیتی با فرستادن ده ها هزار نفر از سربازان خود 
کز زیرساختی عراق، به خصوص در زمینه تأمین امنیت چاه های نفتی  بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخش های وسیعی از مرا

کز پتروشیمی عراق را بر عهده گرفتند. و مرا
کم 116 هزار  کرده است، بین سال های 2003 تا 2011، دست  که نشریه »النست«، نتیجه آن را منتشر  بر اساس بررسی جدید 
غیرنظامی عراقی کشته و بیش از این تعداد نیز زخمی یا دچار ناراحتی های روحی و روانی شده اند؛ همچنین حدود پنج میلیون 

عراقی براثر این جنگ آواره شده اند.
کشته؛ سال 2004، 906  کرد، سال 2003، 580 نفر  گانه می توان به این صورت تقسیم  این ارقام را بر اساس سال های هشت 
نفر کشته؛ سال 2005، 897 نفر کشته؛ سال 2006، 872 نفر کشته؛ سال 2007، 963 کشته؛ سال 2008، 322 کشته؛ سال 2009، 

کتبر 52 نفر کشته شده اند. 122 150 نفر کشته؛ سال 2010، 60 نفر کشته و در سال 2011 نیز تا 28 ا
 بررسی های دانشگاهی در آمریکا مشخص کرد جنگ عراق برای کشور اصلی مهاجم، حدود سه هزار میلیارد دالر هزینه داشته 
گزارش پژوهشگران  که آمریکایی ها پیش بینی می کردند )حدود 40 برابر(. بر اساس  است. این رقم بسیار بیشتر از حدی است 

121. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل دسترسی در:
http://www.csr.ir/departments.aspx?abtid=06&depid=44&semid=217
122. http://b2n.ir/67823
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دانشگاه براون آمریکا، هزینه استقرار نیروهای نظامی آمریکا در عراق و مجهز کردن آن ها برای جنگ، به هزار و هفت صد میلیارد 
دالر رسیده است123 .

کتبر سال 2006 اعالم کرد که آمریکا روزانه بیش  »جیمس مک گفرن« نماینده ماساچوست در سخنانی در کنگره در تاریخ 28 ا
از 246 میلیون دالر در جنگ عراق هزینه می کند، این یعنی اینکه این جنگ برای آمریکا 2 هزار و 847 دالر در هر ثانیه هزینه 
برمی دارد. در همان زمان پژوهشی از سوی لیندا بیلمز و جوزف اوجین استیولتز )برنده جایزه نوبل اقتصاد( تهیه شد، این دو 

از دانشگاه های هاروارد و کلمبیا بودند، آن ها در این پژوهش هزینه های این جنگ را 2 هزار و 267 میلیارد دالر برآورد کردند.
که روزنامه لوفیگارو فرانسه در  کتابی با عنوان » هزینه های واقعی جنگ، 3 تریلیون دالر« برآورد شده است  این هزینه ها در 
کتاب رقم استفاده شده در عراق  کرده است، بر اساس این  کتاب را منتشر  شماره خود در تاریخ 4/10/ 2008 خالصه ای از این 

بیشتر از جنگ ویتنام و دو برابر هزینه های آمریکا در جنگ کره بوده است.

هـ- استفاده از سالح های کشتارجمعی 124
استفاده آمریکا از بمب ها، معمواًل خارج از شرایط جنگی اعالم شده، برای تخریب بی دلیل و بدون هدف نظامی که اهداف و 

قربانیان آن افراد غیرنظامی هستند125 :
کوبا  گواتماال )69-1967، 1960،1954( / اندونزی )1958( /  ژاپن )1983( / چین )46-1945(/کره و چین )1950-53( / 
گرنادا )1983( /  کامبوج )1969-70( /  کنگو )1964( / پرو )1983( / الئوس )70-1964( / ویتنام )1961-73(/   / )1959-61(
گوئه )دهه 1980( / ایران )1987( / پاناما )1989( / عراق  لبنان )84-1983( / لیبی )1983( /ال سالوادور )دهه 1980( / نیکارا
کستان )1998(  )2000-1991( / کویت 1991 / سومالی )1993( / بوسنی )1995-1994( / سودان )1998( / افغانستان )1998(/ پا

/ یوگسالوی )1999( / بلغارستان )1999( / مقدونیه )1999(

ی- استفاده ي آمریکا از سالح های شیمیایی و بیولوژیکی126 
گسترش و استفاده از سالح های شیمیایی و بیولوژیکی سر باز زده و این سالح ها را در  کنوانسیون ها علیه  آمریکا از امضاء 

http://b2n.ir :123. شبکه خبر
124. Glenn Kessler, The history of mass shootings in the U.S., The Washington Post, January 12, 2013: http://www.heraldnet.
com/article/20130112/NEWS02/701129949.
125. Allison Macfarlane, All Weapons of Mass Destruction Are Not Equal, MITCENTER FOR I N TERNATION ALSTUDIES of the 
Conventional Wisdom.
126. American testing of biological and chemical weapons:http://www.rationalrevolution.net/war/american_testing_of_biologi-
cal_a.htm
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کشورهای ذیل )بدون اطالع رسانی به جمعیت غیرنظامی( استفاده یا آزمایش کرده است 127:
باهاما )اواخر دهه ی 1940 و اواسط دهه ی 1950( / کانادا )1953( / چین و کره )53-1950(/ کره )69-1967(/ ویتنام، الئوس، 

کوبا )96، 81، 71، 70، 69، 1962( کامبوج )70-1961(، پاناما )دهه ی 1940 – دهه ی 1990( / 
آمریکا این سالح ها را بر روی غیرنظامیان آمریکا، بدون اطالع آن ها، در این مکان ها نیز آزمایش کرده است:

»واترتن«، نیویورک و جزایر »ویرجین« آمریکا )1950( / ناحیه خلیج »سانفرانسیسکو«67-1957،1950/»میناپولیس« )1953(، 
»سنت لوئیس« )1953( / منطقه واشنگتن 1967، 1953 - فلوریدا )1955( / »ساوانا« در ایالت »جورجیا« / »آون پارک« در 

گو )1960( فلوریدا )58-1956( / نیویورک )1966، 1956( / شیکا
آمریکا کشورهای زیادی ازجمله کشورهای ذیل را به استفاده از این سالح ها ترغیب نموده و فن آوری الزم برای گسترش این 

سالح ها را در اختیار آن ها قرار داده است: مصر- آفریقای جنوبی- عراق

3- تخمین تعداد کشته شدگان براثر مداخالت نظامی آمریکا و حمایت از دیکتاتورهای کشورهای دیگر 
)طبق محافظه کارانه ترین تخمین ها(128 

گواتماال: 200000 نفر / هندوراس: 20000 نفر / ال سالوادر: 63000  گوئه: 30000 نفر/ برزیل: 100000 نفر / کره: 4 میلیون نفر /  نیکارا
کوادر: 10000 نفر / پرو: 10000 نفر / عراق: 1/3 میلیون نفر /  نفر / آرژانتین: 40000 نفر / بولیوی: 10000 نفر / اروگوئه: 10000 نفر / ا
کلمبیا: 50000 نفر / پاناما: 5000 نفر / ژاپن: 140000 نفر / افغانستان: 10000 نفر /  ایران: 30000 نفر / سودان: 8000 الی 10000 نفر / 
سومالی: 5000 نفر / فیلیپین: 150000 نفر / هائیتی: 100000 نفر / جمهوری دومینیکن: 10000 نفر / لیبی: 500 نفر / مقدونیه: 1000 
کستان: 10000 نفر / فلسطین: 40000 نفر / اندونزی: 1 میلیون نفر / تیمور شرقی: یک سوم  نفر / آفریقای جنوبی: 10000 نفر / پا
گرنادا: 500 نفر /  کامبوج: 1 میلیون نفر / آنگوال: 300000 نفر /  الی یک دوم کل جمعیت / یونان: 10000 نفر/ الئوس: 600000 نفر / 

کنگو: 2 میلیون نفر / مصر: 10000 نفر / ویتنام:5/1 میلیون نفر / شیلی: 50000 نفر

الف- هواپیماهای بدون سرنشین 129
گفت فقدان قوانین مشخص برای قانونمند  که می توان  آمار قربانیان حمالت پهپادهای آمریکایی دیگر به حدی زیاد شده 

127. Robert Beckhusen, The Greatest Threat to the U.S. Military: Chemical and Biological Weapons?: http://nationalinterest.org/
blog/the-buzz/the-greatest-threat-the-us-military-chemical-biological-14121
128. Robert Elias, Professor University of America (Report): http://www.iranpn.com/print6646.html
129. http://www.nytimes.com/
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گذاشته است. نیروی هوایی  کردن توسل به این جنگ افزار نوین، دست واشنگتن را برای سوءاستفاده از خالء حقوقی باز 
کشور به خلبان نیازی ندارد. از  آمریکا حدود 7500 پهپاد عملیاتی در اختیار دارد، یعنی بیش از یک سوم نیروی هوایی این 
این هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات های جمع آوری اطالعات، نظارت و شناسایی و همچنین برای حمالت نظامی 
که 476 نفرشان صرفًا غیر-نظامی  کشته شده اند  استفاده می شود. در 522 حمله هواپیماهای بدون سرنشین، 3852 نفر 

بوده اند؛ در این میان آمار کودکان قربانی بسیار تکان دهنده است.





نمای چهارم

« زشت »
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1-آمریکا بزرگ ترین عامل تخریب محیط زیست جهانی
• وزارت دفاع آمریکا بزرگ ترین آلوده کننده کره زمین است که در مقایسه با پنج کمپاني بزرگ تولید کننده مواد شیمیایي آمریکا، 

به تنهایی بیش از مجموع همه آن ها زباله هاي خطرناك تولید مي کند.
• رهاسازي اورانیوم، مواد نفتي، روغن ها، حشره کش ها، عوامل شیمیایي سمي مانند ماده نارنجي و مهم تر از آن، پرتوهاي 
کره زمین را به منجالب  که ارتش آمریکا با آن  ساطع شده از بخش هاي آزمایش تسلیحاتي، تنها بخشي از آلودگي هایي است 

مي کشد.
کتیو و زباله هاي به شدت سمي ارتش آمریکا، خاورمیانه، آسیاي مرکزي و بالکان را آلوده کرده است. • هزاران کیلو از مواد رادیوا

که در بخش هاي وسیعي از آفریقا، آسیا، آمریکاي التین و  کرده است  • آمریکا مین ها و بمب هاي خوشه اي مختلفي تولید 
کنده شده و حتي بعد از جنگ مرگ و میر و تخریب ناشي از آن ها ادامه دارد خاورمیانه پرا

•  آزمایش هاي اتمي انجام شده در جنوب غربي آمریکا و جزایر جنوبي اقیانوس آرام میلیون ها هکتار زمین و آب را با پرتوهاي 
خطرناك آلوده کرده است130. 

 

130. http://www.iacenter.org/o/world/climatesummit_pentagon121809
http://planetgreen.discovery.com/tech-transport/identify-worst-polluter-planet.html
http://www.democracynow.org/ 2009/10/9/guam_residents_organize_against_us_plans
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2- وحشتناک ترین آزمایش های انسانی تاریخ 131
برخی از خیانت های آمریکا به حق زندگی انسان ها به شرح زیر می باشد:

1. آزمایش های مربوط به کنترل ذهن
گاز گاز خردل بر روی سربازان در اتاق های  2. آزمایش 

3. بمباران شیمیایی مردم
4. آلوده سازی گوآتماال

5. بررسی اثرات بمب اتمی بر روی انسان
6. تزریق عامل شیمیایی نارنجی )دیوکسیدین( به زندانیان

Paper Clip 7. عملیات پیپر کلیپ
8. مبتال کردن مردم پورتوریکو به سرطان

9. آزمایش های پرتودهی بر روی انسان
کس 10. پروژه کلیما

11. گردوغبار اتمی در اقیانوس آرام
کتری تاسکیگ برای مشاهده مراحل پیشرفت این بیماری 12. ابتالی مرد سیاه پوست به با

 

131. http://news.bbc.co.uk/2/hi/england/2254664.stm
http://www.apfn.org/apfn/experiment.htm
http://rense.com/general36/history.htm
http://www.naturalnews.com/019189.html
http://www.torontoalpha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=124
http://www.heatherwokusch.com/index.php?name=News&file=article&sid=137
http://www.mnwelldir.org/docs/history/experiments.htm
http://b2n.ir/78733
https://www.wsws.org/articles/2002/nov2002/arti-n13.shtml
http://www.rense.com/general32/cvvf.htm
http://www.prisonplanet.com/news_alert_100802_biological.htm
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3- زنده سوزاندن داوودی ها 132
که پلیس آمریکا به بهانه  • یک فرقه ی مسیحی غیرنظامي به نام »داودی ها«133  یا »دیویدی ها« در آمریکا فعالیت داشتند 
ی دستگیری افراد و مقاومت آن ها، به سمت محل سکونت این فرقه حمله کرد134 . حمله ی پلیس آمریکا در حالی اتفاق افتاد 

که ده ها خانواده در آنجا زندگی می کردند.
• چندین روز آن ها را به محاصره درآوردند و علی رغم آنکه دولت می توانست از طریق روش های غیرمسلحانه، افراد متهم را 

بازداشت کند، اما تصمیم گرفت کل شهرک را به آتش بکشد135 .
• پس از 51 روز درگیری )28 فوریه تا نوزدهم آوریل 1993( سرانجام دیوید کوروش و هشتاد تن از پیروانش همراه با 25 کودک136 
که در محل زندگی خود نزدیک شهر Waco واقع در ایالت Texas در صلح و آرامش در حال زندگی بودند، درنتیجه ی عملیات 
که زنده  کشته شده و همه آن ها درحالی   ATF3 و FBI2 انجام شده توسط دو دستگاه امنیتی ایاالت متحده ی امریکا یعنی

بودند در آتش سوختند137 .
 

http://b2n.ir/45437  :132. امتداد - مهر 1388 - شماره 45 - شعله های لیبرالیسم در خرمن بشریت
کلیســای »ادونتیســت« بــه نــام ویکتــور هوتــوف )در  کــه عقایــد خــود را از یــک بلغــاری ظاهــراً تکفیــر شــده  گفتــه مــی شــد  کــوروش«  133. فرقــه داوودیــه یــا دیویدیــان بــه پیــروان »دیویــد 
کــوروش 33 ســاله  کــرد و دنیــا را بــه قســط، عــدل و داد خواهــد رســاند. دیویــد  کــه حضــرت مســیح )ع( دوبــاره ظهــور خواهــد  گرفتــه بودنــد. او معتقــد بــود  ســال 1955 وفــات یافــت( 
کــورش« از مهم تریــن رهبــران ایــن فرقــه اســت، البتــه  کــرد.» دیویــد  کــو« واقــع در تگــزاس جمــع  کــه بــه ظهــور مجــدد مســیح )ع( داشــت، پیروانــی را در منطقــه »ایوا براســاس اعتقاداتــی 

کــوروش تغییــر داد. منبــع: مســیحیت شناســی کــه ســال 1983 بــه رهبــری ایــن فرقــه رســید و بعدهــا نــام خــود را بــه دیویــد )داوود(  نــام اصلــی وی )ورنــن ویــن هــوول( اســت 
134. Justin Sturken and Mary Dore (2007-02-28). «Remembering the Waco Siege». ABC News. Retrieved 2008-06-23.

کبر والیتی. 135. بررسی ماهیت قدرت و سیاست خارجی آمریکا و موضوع برقراری رابطه، علی ا
136. Rep Hughes, William J. (1986). «H.AMDT.777 to H.R.4332». Library of Congress THOMAS. Retrieved August 3, 2010.
137. Marc Breault and Martin King, Inside the Cult, Signet, 1st Printing June 1993, ISBN 978-0-451-18029-2. Australian edition 
entitled Preacher of Death.
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4- مداخالت مرگبار آمریکا 138
1. کتاب های آموزش ترور سازمان سیا

کشورها، شامل آموزش قتل، براندازی، خرابکاری،  2. ساخت و توزیع جزوات آموزشی برای نیروهای نظامی یا مردم دیگر 
کنترل جمعیت، شکنجه، سرکوب، شکنجه روحی، جوخه های مرگ و غیره

3. کمپین های شکنجه خاص
کنترل اجتماعی  کمپین های مستقیم آمریکا برای حمایت از شکنجه به عنوان ابزار ایجاد وحشت و  4. ساخت و راه اندازی 

برای دولت های یونان، ویتنام، بولیوی، اروگوئه، برزیل، گواتماال، ال سالوادر، هندوراس و پاناما

138. Robert Elias, Professor University of America (Report): http://www.iranpn.com/print6646.html

کاترین آندرید پیش از آتش سوزیجسد کاترین آندرید پس از سوختن در شعله های آتش

شاری دویل پیش از آتش سوزیجسد شاری دویل پس از سوختن در شعله های آتش
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5. حمایت و پناه دادن به تروریست ها
6. کمک به رشد، حمایت، دادن اسلحه و تجهیز کردن تروریست هایی مانند:

 »کالوس باربی« و دیگر نازی های آلمان و فاشیست های ایتالیایی و ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم
»مانوئل نوریگا« )پاناما(، صدام حسین )عراق(، »رافائل تروجیلو« )جمهوری دومینیکن(، اسامه بن الدن )افغانستان( و 

دیگرانی که تروریسم آن ها به شکار خود ما )آمریکا( آمده است.
7. ایجاد کالج عالی جنگ )برزیل( و اولین »دانشکده قاره های آمریکا« که آمریکایی ها در آن به سرکوبگران، اعضای جوخه های 
مرگ و شکنجه گران آموزش می دادند )دومین »مدرسه ی آمریکا« هنوز در پادگان »بنینگ« در ایالت جورجیا دایر می باشد و 

کنون تحت عنوان »مرکز همکاری های امنیتی در نیمکره غربی« فعالیت می کند(. ا
گواتماال، هائیتی، شیلی، آرژانتین، ایران،  کوبا، ال سالوادر،  گران  8. ایجاد پناهگاه برای تروریست ها، دیکتاتورها و شکنجه 

جنوب ویتنام و دیگر کشورها.
9. ترور رهبران جهان.

کرده است حداقل 40  گذشته تالش  که طی آن سازمان سیا در 50 سال  10. استفاده از ترور به عنوان ابزار سیاست خارجی 
کشورها را به قتل برساند و در قتل تعدادی از آن ها مانند »پاتریس لومومبا« )کنگو(، »رافائل تروجیلو« )جمهوری  نفر از سران 

دومینیکن(، »نگو دین دیم« )ویتنام( و »سالوادر آلند« )شیلی( موفق بوده است.
11. تجارت سالح و حضور نیروهای نظامی آمریکا:

آمریکا بزرگ ترین فروشنده اسلحه در دنیا است که دیکتاتورها، ارتش ها و تروریست هایی را که مردم را سرکوب یا قربانی می کنند 
مسلح نموده و آتش درگیری های خشونت بار در سراسر جهان را شعله ور می سازد.

کشته یا  که حتی در زمان صلح، هرروز چندین نفر را در سراسر دنیا  کشنده زمینی است  آمریکا بزرگ ترین سازنده مین های 
حداقل مجروح می کند.

آمریکا در حداقل 50 کشور جهان دارای پایگاه نظامی است که این امر باعث قربانی شدن مکرر مردم محلی می شود.
12. آمریکا از سال 1983، تقریبًا به طور مداوم مشغول هجمه علیه کشورهای مسلمان یا خاورمیانه ای، ازجمله لبنان، لیبی، 

سوریه، ایران، سودان، افغانستان و عراق بوده است.
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5- شکنجه و نقض حقوق زندانیان در آمریکا 139

الف( نقض کنوانسیون های ژنو و شکنجه زندانیان توسط آمریکا
کل جهان را شامل می شود،  25 درصد از زندانیان جهان در زندان های  • در حالی که جمعیت آمریکا تنها 5 درصد جمعیت 

این کشور روزگار می گذرانند.
• آمریکا رکورد دار بیشترین تعداد زندانی در جهان است. طبق آخرین آمارهای رسمی دفتر فدرال زندان های آمریکا140  و دفتر آمار 

وزارت دادگستری141  این کشور، بیشتر از دو میلیون و 400 هزار زندانی در زندان های فدرال و ایالتی آمریکا پشت میله ها هستند. 142

ب( باالترین آمار منتظران اعدام در زندان های آمریکا/ نوجوانان در انتظار اعدام
سه هزار و 111 تن از زندانیان آمریکا منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. شمار این افراد در سال 2013، 20 درصد افزایش 
داشته است که نسبت به سال های 2012 و 2011، چشمگیر بوده است. آمار ویژه ای که در ارتباط با صدور و اجرای احکام اعدام 
در آمریکا جلب توجه می کند، متعلق به احکام اجراشده برای متهمان نوجوان بوده که در زمان صدور حکم اعدام، هنوز به 18 
سال نیز نرسیده بودند. در این سال ها دست کم 22 مورد حکم اعدام در آمریکا اجراشده که متهمان اعدامی نوجوانان کمتر از 18 
سال بوده اند. از میان احکام اعدام اجراشده در سال های گذشته در ایالت های مختلف آمریکا، دست کم 4 درصد از افراد اعدام 

شده به نحوی دچار اختالالت روانی بوده اند. 143

139. http://www.suntimes.com 
http://internationallaw.persianblog.ir/tag 
http://www.irbar.com 
http://bokhdinews.af/human-rights 
http://persianbbc.ir 
http://www.bultannews.com 
http://www.theamericanconservative.com 
http://fararu.com 
http://science.howstuffworks.com (www.usviewer.com/fa)
http://america.aljazeera.com/articles/۲۰۱۴/۳/۱۳
140. Bureau  of  Justice Statistics (BJS(
141. Federal Bureau  of Prisons
142. Ezra Klein and Evan Soltas, “Wonkbook: 12 facts about America’s prison population”, 13, August, 2014. Avialabe at: http://
www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/13/wonkbook-11-facts-about-americas-prison-population.
143. En.wikipedia.org/wiki/List_of_juvenile_offenders_executed_in_the_United_States_since_1976 &- Cnn.com/2003 LAW/16/11/
sprj.dcsp.juvenile.death/ &- «Executions by year since 1976». Death Penalty Information Center. June 4,2015. Retrieved July 
3,.2015.
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ج( زندان های مخفی آمریکا در جهان
کاس« در سوم مردادماه 1384 نوشت عکس های منتشر نشده از زندان ابوغریب بغداد، سربازان  نشریه اینترنتی »دیلی 
آمریکایی را هنگام کتک به قصد کشت یک زندان عراقی، تجاوز به یک زن زندانی، رفتاری غیراخالقی با جنازه یکی از زندانیان 
و تشویق زندانبانان بعثی به تجاوز به پسربچه ها نشان می دهد. بر پایه همین گزارش، زندانبانان در مقابل دیدگان این مادران 
کردند دستور شکنجه و قتل زندانیان  کرده اند. زندانبانان ابوغریب اعتراف  عراقی و دوربین های خود به بچه های آنان تجاوز 
کرده اند. سیا عالوه بر ابوغریب و دیگر زندان های مخوف در افغانستان و عراق دارای  را از مقامات باال در ارتش آمریکا دریافت 
که از آن جمله می توان به مصر، الجزایر، اردن، لیبی، تونس، هند،  کشور دیگر در سراسر جهان است  زندان های مخفی در 66 
کستان، ازبکستان، لهستان، رومانی، تایلند و لیتوانی اشاره کرد. حدود 1000 کودک و نوجوان زیر 15 سال در زندان های سیا در  پا

چک، رومانی و لهستان تحت بازجویی های وحشیانه قرارگرفته اند.144 

د( جعل اسناد پزشکی و خودداری عمدی از درمان در گوانتانامو
گوانتانامو که از 23 کشور مختلف هستند، تنها 9 درصد زندانی به طور رسمی متهم شناخته شدند و یا متهم  از 166 زندانی 
گوانتانامو به شدت از تماس با انسان های دیگر بازداشته می شوند. آن ها  کیفری هستند. بازداشت شدگان  به یک جرم 
کوچک و بدون هوای تازه و نور طبیعی یا با هوای تازه و نور طبیعی  22 ساعت از عمرشان را در روز به تنهایی در سلول های 
که همکاری نمی کنند لباسشان را  که زندانیانی  کرد  اندک سپری می کنند. در سال 2004 یکی از مقامات ارتش آمریکا تأیید 
درمی آورند و فقط یک لباس زیر به تن می کنند، آن ها را با دست و پاهای بسته روی صندلی می نشانند و مجبور می کنند نور 
که با صدای بلند پخش می شود  ک و رپی  که به گوش دارند به موسیقی را کنند و از طریق دو گوشی هدفون  شدید را تحمل 
کنند؛ در همین حال، دستگاه تهویه نیز روی آخرین درجه قرارداده  گوش  و در آن فقط صدای فریاد و جیغ زدن است، 
می شود. کادر پزشکی ارتش آمریکا با جعل اسناد پزشکی مختلف بر ضرب، جرح و شکنجه زندانیان عراقی در زندان ابوغریب 
که زیر شکنجه و بازجویی های سخت  کسانی  گواهی فوت جعلی برای  گذاشتند و با صدور  هنگام بازجویی ها سرپوش 
گرمازدگی و... جلوه می دادند. »فلوریا وستفال«  کشته می شدند، مرگ آن ها را ناشی از سکته قلبی،  در زندان ابوغریب 
سخنگوی کمیته بین-المللی صلیب سرخ نیز خودداری عمدی پزشکان آمریکایی را از درمان زندانیان عراقی در بازداشتگاه 

144. www.mintpressnews.com/secret-prisons-us-challenges-principles-says-fighting//202191. & -«The Road to Abu Gharib», Hu-
man Rightes Watch». Hrw.org. June 9, 2004. Retrieved April 3, 2012.



کا
مری

ده آ
تح

ت م
اال

ط ای
وس

شر ت
ق ب

قو
ض ح

ق نق
ادی

مص
م و 

هی
مفا

حقوق بشر آمریکایی

69

کرد. 145 ابوغریب، نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف 

هـ (  1% مردم آمریکا در زندان هستند
به گزارش عفو بین الملل، نزدیک به 5 هزار تن از مجموع 121 هزار زندانی کالیفرنیا به مدت طوالنی در زندان های انفرادی بدون 
پنجره نگه داشته شده اند. زندانیان آمریکا در طول شبانه روز به مدت 23 ساعت در سلول های انفرادی نگه داشته می شوند و 
تنها یک ساعت حق دارند در یک حیاط کوچک محصور ورزش کنند. بسیاری از زندانیان حق تماس تلفنی و مالقات حضوری 
با خانواده خود را ندارند و تنها در موارد ضروری مانند فوت یکی از اقوام از این حق برخوردار می شوند. زندانیانی که در انفرادی به 
سر می  برند، به هیچ وسیله شخصی برای سرگرمی و یا انجام فعالیت های درون سلولی دسترسی ندارند. کتاب، روزنامه و حتی 
گوست سال 2013، این کشور با داشتن حدود دو میلیون و  قلم و کاغذ به ندرت در اختیار زندانیان قرار می گیرد. طبق آمار ماه آ
کشور از هر 11 تن، یک تن در پشت میله های زندان است. حدود  911 هزار زندانی در رده نخست جهان ایستاده است. در این 
که تجربه یک یا چند حادثه سوءاستفاده جنسی را در زندان داشته اند. در  گزارش دادند  4 درصد از زندانیان ایالتی و فدرال 
کالیفرنیا در اعتراض به شرایط سلول های انفرادی دست به اعتصاب  ماه ژوئیه 2013، حدود 30،000 زندانی در سیستم زندان 

زده اند. 146

ی( حریم بی حریم؛ جاسوسی از شهروندان آمریکا
طبق اسنادی که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و »ادوارد اسنودن«، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی منتشر کردند، شنود 
گزارش های اتحادیه آزادی های  کشور تا سال 2014 تداوم داشته است. بر اساس  و ضبط مکالمات تلفن های شهروندان این 
کز پلیس ایالتی، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع و دیگر نهادهای امنیتی این  مدنی، آژانس امنیت ملی، پلیس فدرال آمریکا، مرا
گردآوری اطالعات مربوط به تماس های تلفنی شهروندان آمریکا و ضبط و شنود آن ها پرداختند.  کشور در سطح وسیعی به 
که طرفین آن ها مظنون به هیچ  بسیاری از این اقدامات بدون حکم دادگاه انجام شده است و شامل تماس هایی می شده 
جرمی نبوده اند. نهادهای امنیتی دولت آمریکا عالوه بر شنود و ضبط مکالمات تلفنی، حریم خصوصی کاربران اینترنت را بدون 

145.Middle East Media Research Institute (2006). «Guantanamo- American Officer Tortures Prisoners and Murders Investigqator 
in an Iranian TV Drama». AL-Kawthar TV (Iran). &-«Amnesty International Report 2005». Archived from the original on 29 Sep-
tember 2006. Retrieved 6 January 2006.
146. www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/united-states. &-Acts about Prisons and Prisoners» (PDF). The Sentenc-
ing Project. December 2006. Retrieved May 27, 2007.
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حکم دادگاه و در سطح وسیعی در سال 2012 هدف جاسوسی قرار داده اند. سازمان امنیت ملی بیش از 25 پایگاه شنود در 
گو و سایر شهرهای آمریکا دایر کرده است. رئیس آژانس امنیت ملی  شهرهای سن خوزه، سن دیه گو، سیاتل، لس آنجلس، شیکا
ایاالت متحده- ویلیام Binnery- می گوید NSA در حال جمع آوری حدود 100 میلیارد ایمیل در هرروز و 20000000000000 ارتباطات 

از همه نوع در سال است. 147

ز( زندان ابوغریب14۸ 
کیلومتری غرب بغداد است؛ شکنجه، اعدام های هفتگی و شرایط  • این زندان یکی از بدنام ترین زندان های دنیا در 32 

زندگی دشوار ازجمله موارد سوء رفتار با زندانیان در این دوران بود.
• پس از سقوط رژیم صدام، تمامی متعلقات قابل تعویض این زندان عظیم توسط مقامات ناتو عوض شد. زندان ابوغریب 

کنون متعلق به آمریکا است. ا
کودکان 10 ساله نیز  که در میان آن ها  کرده است  کودک را در عراق بازداشت  • ایاالت متحده از سال 2003 به بعد حدود 2400 
به چشم می خورند. نیرو های آمریکایی همچنین 513 کودک عراقی را تحت عنوان »تهدید های ضروری برای امنیت« بازداشت 

کرده اند. کودکان در زندان عراق در معرض خطر سوء استفاده جسمی قرار گرفتند.
 

147.  www.globalresearch.ca/the-monitoring-of-our-phone-calls-goverment-spooks-may-be-listening/5338103.&-www.theguard-
ian.com/commentisfree/2013/may/04/telephone-calls-recorded-fbi-boston.
148. http://www.bbc.co.uk/persian/news/story
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910712001289
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ر( زندان گوانتانامو 149
• در پی حمالت انتحاری 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا و اعالم دکترین »مبارزه جهانی با تروریسم«، دولت آمریکا به دستور 
جرج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بازداشتگاهی را در سال 2002 در خلیج گوانتانامو ایجاد کرد150  تا کسانی را که در ارتباط 

با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می شوند، در این محل زندانی کند.
که نه تابعیت  که آمریکا این افراد را »نظامی دشمن« نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و ازآنجا • ازآنجا
ک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایاالت متحده قرار ندارند و مشمول حقوق  آمریکایی دارند و نه در خا
کمه  کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محا بازداشت شدگان در قوانین آن 

سریع و عادالنه نشده اند.
• انواع شکنجه های این زندان شامل: خشونت جنسی/ روش های تحقیر- محرومیت از خواب- محرومیت حسی- زندان 
انفرادی / انزوا- اعدام های ساختگی- خوراندن دارو- استفاده از سگ برای ایجاد هراس در میان زندانیان- سرحدهای 

دمایی- بمباران حسی )شلوغی(- روش غرق مصنوعی و ...
 

ژ( زندان بگرام؛ »گوانتاناموی افغانستان« 151
• »زندان بگرام« که از آن به عنوان »زندان سیاه« یاد می کنند، در سال 2002 در داخل پادگان هوایی بگرام در افغانستان ایجاد 

شد که به یکی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا تبدیل شده است.

149. http://de.euronews.com/2013/04/01/hungerstreik-in-guantanamo
http://www.derwesten.de/politik/druck-auf-obama-durch-guantanamo-haeftlinge-im-hungerstreik-id7786699.html
150. Human  Rights Watch, “Guantanamo: facts and figures”, Available at: http://www.hrw.org/features/guantanamo-facts-figures
151. http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=8235
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• نظامیان آمریکایی در این زندان از ابزارهای بسیار غیراخالقی برای شکنجه زندانیان استفاده کرده و برای اعتراف گرفتن بارها 
در برابر آن ها به مقدسات اسالمی توهین کرده اند.152 

• زندان بگرام که از آن به عنوان »گوانتاناموی افغانستان« یاد می کنند، به یکی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا 
تبدیل شده است. بررسی های دیده بان حقوق بشر درباره شکنجه-گری آمریکا در زندان بگرام افغانستان نشان می دهد دست کم 
111 نظامی و غیرنظامی آمریکایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشته اند. »فیلیپ سندز«، استاد دانشکده حقوق 
دانشگاه لندن، در کتابی با عنوان »تیم شکنجه« به روش های دیگری از شکنجه در بگرام اشاره کرده است: »رژه بردن مردان برهنه 
کردن آن ها به تماشای  کردن آن ها به پوشیدن لباس های زیر زنان و رقصیدن با سایر مردان و مجبور  جلوی سربازان زن، وادار 
فیلم های هرزه بوده است.« این روش ها در حالی مورداستفاده قرار می گرفت که خشونت جنسی جزء جرائم جنگی قلمداد می-

شود. غرق مصنوعی و تهدید به تجاوز به بستگان از روش های رایج شکنجه در زندان های خارجی آمریکایی هاست. 153

ح( زندان های کالیفرنیا 154
کالیفرنیا 33 زندان جدید بین سال های 1984 تا 2005 ساخته شده است؛ درحالی که فقط 12 زندان در 132 سال  • در 

پیش ازآن ساخته شده بود.
• اعمال شکنجه های روحی و جسمی و انفرادی های بلندمدت در زندان های آمریکا در سال 2013 به اوج خود رسید. به 
کنانش در طول تاریخ آمریکا بود.  کالیفرنیا شاهد بزرگ ترین اعتصاب غذای سا شکلی که در تاریخ 1 ژوئیه این سال زندان های 
کردند و برخی از آن ها حدود دو ماه در اعتصاب بودند. نزدیک به 5 هزار تن از  در این اعتصاب حدود سی هزار زندانی شرکت 

مجموع 121 هزار زندانی کالیفرنیا به مدت طوالنی در زندان های انفرادی بدون پنجره نگه داشته شده اند.

ک( زندان می سی سی پی 155
مرکز تأدیبی شرق می سی سی پی، شاهد یکی از بزرگ ترین تجاوز سازمان یافته به حقوق زندانیان در ایاالت متحده بود. این 

اتحادیه موارد زیر را به عنوان مهم ترین اقدامات ضد حقوق زندانیان در زندان می سی سی پی مطرح کرده است:

http://afghanpaper.com/nbody.php?id=85424 :152.  شبکه اطالع¬رسانی افغانستان، قابل دسترسی در

153. Sara R. Parsowith (14-09-2005). «More army officers charged in Afghan prisoner abuse investigation». The Jurist. Retrieved. 
21-09-2007. & -www.theguardian.com/world/2014/dec/11/afghanistan-us-bagram-torture-prison
154. http://www.globalresearch.ca/
155. America Civil Liberties Union: https://www.aclu.org/
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منع دسترسی بیماران روانی به مراقبت های اولیه بهداشتی و پزشکی؛
نگه داری زندانیان در سلول های بدون پنجره، نور و سرویس بهداشتی؛

عدم محافظت از زندانیان در برابر تجاوز و ضرب و شتم دیگر زندانیان؛
کاربرد خشونت علیه زندانیان توسط مأموران امنیتی.

 

ل( زندان های مخفی سیا در سایر کشورها
گفته می شود سازمان سیا بین 50 تا  که هیچ اطالعی درباره آن وجود ندارد.  • سازمان سیا در مکان هایی زندان مخفی دارد 

100 زندان مخفی در حدود 30 کشور جهان دارد156 .
• سازمان سیا افراد مدنظرش را در کشورهای مختلف می رباید و به این زندان های مخفی انتقال می دهد و آن ها را شکنجه 

می کند.
گویند سازمان سیا از این زندان ها برای بازداشت مظنونان بدون حکم دادگاه، بازداشت های  • فعاالن حقوق بشر می 

بلندمدت و شکنجه مظنونان استفاده می کرده است157 .

م( اعدام های زجر آور 15۸
• اعدام از طریق تزریق مواد سمی نخستین بار در سال 1982 در تگزاس آمریکا اجرا شد که زجر بیمار را طوالنی می کند.

• این نوع اعدام ها نه تنها ناقض میثاق های بین المللی است، بلکه ناقض اصل ممنوعیت »مجازات غیرعادی و بی رحمانه« 
در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هم است.

156. Human Rights Watch. February 27, 2007.
157. Josh Clark, Was there a covert CIA prison system, http://science.howstuffworks.com
158. http://www.suntimes.com. Aspirations of the Universal Declaration of Human Rights, Avilable at: http://www.un.org/en/
documents/udhr
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