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 بسمه تعالي

  چکیدهچکیده  
  

ار داعش و القاعده نمونه آشکحمایت گسترده آمریکا از تروریسم  .ترین ناقضان حقوق بشر در عرصه جهانی استآمریکا از اصلی

در سال گذشته شاهد بودیم که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم  شود.ریکا در منطقه غرب آسیا محسوب میاقدامات ضد بشری آم

نمونه  .کندای داعش حمایت هروریستاز ت با این شیوه تالش کردبارها نیروهای مردمی و ارتش سوریه را مورد تهاجم قرار داد و 

 این کشور بود.و مشروع  برای سرنگون ساختن دولت قانونی اقدامات مکرردیگر اقدامات آمریکا دخالت در امور داخلی ونزوئال و 

دخالت در امور داخلی ایران به بهانه حقوق  کشورمان، علیهبه راه انداختن جنگ اقتصادی  ی مختلف علیه ملت ایران،هاماعمال تحری

 بیانگر نقض حقوق بشر از سوی دولت امریکاست.بشر و خروج آمریکا از برجام از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران است که 

 ایتاز حماین اقدامات در حالی صورت گرفته که دو رژیم صهیونیستی و آل سعود که ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان هستند 

    .برخورداراند ،آمریکا کامل

 
 

 مقدمه 

های و آمریکا همانند سال قلمرو داخلی این کشور نبوده است محدود به 1397نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سال 

ر دمناطق مختلف جهان به نمایش گذاشته است. این در گذشته در این سال نیز موارد مختلفی از زیر پاگذاشتن حقوق بشر را 

  .نیز تعارض داشته است وارد حتی با مبانی حقوق بشری غربم از حالی است که اقدامات فرامرزی آمریکا در این سال در بسیاری
 

 ـ حمایت آمریکا از تروریسم 1
 

دانست توان ادامه مسیر القاعده در عراق و سوریه را می داعشگذرد اما ظهور می الدناسامه بنچندین سال از مرگ  ،هر چند 

ن از حمایت آمریکا برخوردار است. سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا دامن زدن به آشوبی همیشگی و دائمی است تا که همچنا

. در این رابطه را پیگیری کند امنیت رژیم صهیونیستیو تأمین  منافع نفتیکسب  یعنی ای خویشاز این مسیر بتواند اهداف منطقه

در مجمع عمومی  1397مهر  7در  کندل جنگ و ناآرامی در کشور خود را تجربه میاس که حدود هفتوزیر امور خارجه سوریه 

مریکا از دالیل تداوم جنگ در سوریه بوده است. چرا که این بازیگر در مسیر مبارزه با داعش و از آ:  » سازمان ملل اظهار داشت

المللی و البته غیرقانونی با هدف به ظاهر مبارزه با داعش بین ا ایجاد ائتالفنداده است. بلکه بها اقدامی را انجام بین بردن ناآرامی

ها را دنبال میستلذا واضح و آشکار است که از این مسیر حمایت از تروری .است اقدامات متعددی را جز هدف اصلی انجام داده

عمومی را مورد هدف قرار داد. کشتار دسته  خدمات مراکزها و زیرساخت کند. ائتالف آمریکا شهر رقه را کامال از بین برد. و

جمعی شهروندان را که اکثر آنان زنان و کودکان بودند ترتیب داد. عالوه بر این ، ائتالف غرب، دولت سوریه را به انجام حمالت 

این حمالت از سوی  ده است و در واقعرهای شیمیایی خود را از بین بحمی سالاکند در حالی که سوریه تمشیمیایی متهم می

 «.رد حمایت غرب هستندشورشیانی صورت گرفته است که مو
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ترین ها در سوریه اقدامات مختلفی انجام دادند که از جمله مهمدر چارچوب حمایت از تروریست 1397حدانش در سال آمریکا و مت 

اشاره کرد. در این حمله که اقدامی در جهت  1397فروردین سال  25حمله موشکی آنان به مراکز دولتی سوریه در توان به آنها می

صد موشک به شهرهای دمشق و حمص شلیک بیش از یکآمریکا های شکست خورده از ارتش سوریه بود تجدید روحیه تروریست

 کرد. 
 

 در امور داخلی کشورها مداخلهـ 2
 

موضوع مداخله در امور داخلی کشورها یک سیاست مستمر و دیرین آمریکا بوده است. این سیاست در مورد کشورهای مستقل 

 شود.رژیم دنبال میتغییر و مقاوم در برابر آمریکا عمدتاً در چارچوب راهبرد 

 ونزوئال ـ الف
 

المللی مداخله کرده تا کشورها در سطح منطقه و بین دیگردر امور داخلی و موضوع حقوق بشر ها آمریکا به بهانه حمایت از ملت

به قدرت رساندن حاکمانی همسو با منافع خود تغییر  برایرا های مشروع و قانونی، شرایط در رژیمضمن برهم زدن نظم موجود 

 در همین رابطهمریکا در این کشورهاست. ز دخالت آربامثال  ،در ونزوئال به وقوع پیوست 1397دهد. تحوالتی که در اواخر سال 

 آن گوایدوخو ،مشهود است. به رسمیت شناختن رهبر مخالفانسیاسی در ونزوئال کامال تحرکات آمریکا در رابطه با تغییر وضعیت 

 رژه انیجرآمریکا همچنین تالش کرد در  کننده مداخالت آمریکا در کشورهای دیگر است.ونزوئال اثباترئیس سابق مجلس ملی 

ای را هم جهت نویس قطعنامهپیشهمچنین آمریکا  را ترور نماید. رئیس جمهور قانونی ونزوئال مادورو نیکالس  2018 سال ینظام

ارائه به شورای امنیت آماده کرده بود تا طی آن جامعه جهانی را ملزم به حمایت از انتخابات زود هنگام در ونزوئال نماید. این امر در 

 . مادورو به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شده است و نیکالسبرگزار تازگی ونزوئال بهحالی است که انتخابات در 
 

 جمهوری اسالمی ایران –ب 
 

 بسیاریاقداماتی که های خصمانه آمریکا را تجربه کرده است. حیات چهل ساله خود انواع سیاستطول جمهوری اسالمی ایران در 

سیاست ترینعلیه ملت ایران از جمله رایج تحریماز آنها با مبانی و موازین حقوق بشر در تعارض و تناقض بوده است. سیاست اعمال 

و با تصمیم دونالد  1397های آمریکا در قبال جمهوری اسالمی طی چهل سال اخیر بوده است. این سیاست بار دیگر در سال 

د. آمریکا در پیگیری و اجرا ش ،های ضد ایرانی در دو مرحلهو اقدام آمریکا در بازگرداندن و تشدید تحریم خروج از برجامترامپ به 

اری کند تا سایر کنشگران اقتصادی را از همکهای مختلف تالش میقالب یک جنگ اقتصادی تمام عیار، با تهدید کشورها و شرکت

تحمیل کند. در این راستا واشنگتن برای ایران تری را بر مردم شرایط اقتصادی سختسان و بدین و تجارت با ایران منصرف سازد

ه با از جمله برگزاری کنفرانس ضد ایرانی ورشو ک .المللی علیه ایران و تشدید فشارها بر کشورمان نیز تالش کردبینایجاد ائتالف 

دخالت در امور داخلی جدا از تحریم اقتصادی، سیاست  برگزار شد. 1397بهمن  25و  24در  "صلح و امنیت خاورمیانه"عنوان 

که آمریکا خود از مهمترین  بود در حالیاین  بود. 1397در قبال ایران در سال  مریکااصلی دولتمردان آ نیز یک دستور کار ایران
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مینان برای اط گفت و در ادعایی بی اساس دونالد ترامپ در نطق سالیانه خود به شکلی مغرضانهناقضان حقوق بشر در جهان است. 

ه این در حالی است ک وضع کرده است. را علیه ایران هاریمای از برجام خارج و شدیدترین تحاز عدم دستیابی ایران به سالح هسته

اند. ای ایران را مورد تأیید قرار دادهبودن برنامه هسته آمیزالمللی انرژی اتمی بارها موضوع صلحالمللی چون آژانس بینمراجع بین

ناشی از  ای ایران باشدای یا منطقههسته هایکه ناشی از سیاستنکته جالب توجه این است که خروج آمریکا از برجام بیش از آن

المللی به های بینو سازمانجهانی اینکه واشنگتن خود از سوی بازیگران  کما ؛دولت آمریکاست یماهیت عهدشکنی و تعهدگریز

داد عدم اشاعه نفتا، پیمان تجاری اقیانوس آرام، قرار ،خروج از برجام)الملل ها در سطح بینعدم پایبندی به توافقات و سازمان

 محکوم شده است.  ...( و شورای حقوق بشر و یونسکوای، تسلیحات هسته
 

 ـ بی اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر3
 

 

های سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا آمریکا مدعی پایبندی به اجرای مبانی حقوق بشر در سطح جهان است و این تعهد در گزارش

گتن های واشنبسیاری از تحریماست که  ساساین مگیرد. برهد قرار میخی کشورها مورد تأکیدر بر پیرامون وضعیت حقوق بشر

شود. اما آشکارا شاهد هستیم که این کشور نسبت به نقض گسترده حقوق توجیه می هاه این گزارشعلیه دیگر کشورها با توسل ب

  کند.ای را وضع میوگانهتفاوت است و در واقع معیارهای دبشر از سوی متحدان خود بی
 

 رژیم صهیونیستی –الف 
 

 

آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین مرتکب جنایات  "وتوی"با کمک  ،گیری موجودیت نامشروع خود رژیم صهیونیستی از بدو شکل

 نویساز شهروندان فلسطینی است. پیش "المللیمحافظت بین"شود. نمونه آن وتوی قطعنامه پیشنهادی کویت دربارة گوناگون می

نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل  "نیکی هیلی"مطرح شد اما  متحد از سوی کویت در سازمان ملل 1397فوق در خرداد سال 

های کنونی برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را طرفه دانست که تالشرویکردی یک آن را ،ضمن وتوی پیش نویس طرح فوق

از تصویب پیش نویس بیانیه شورای امنیت که نسبت  مجددا   1397های پایانی سال نماید. آمریکا همچنین در ماهتضعیف مینیز 

ه عمل سف کرده بود ممانعت بیل واقع در کرانه باختری ابراز تأاخراج ناظران خارجی از شهر الخل به تصمیم رژیم صهیونیستی دربارة

قدس را به عنوان پایتخت این رژیم  ،ز رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه آن در سال گذشتهآورد. آمریکا در جهت حمایت ا

آویو به قدس منتقل کرد که با محکومیت جهانی نیز مواجه شد. سفارت خود را از تل 97به رسمیت شناخت و در اردیبهشت 

ی راز اقدامات این رژیم جعلی قابل ارزیابی است به طو حمایتهای نظامی به رژیم صهیونیستی در راستای همچنین افزایش کمک

ی را به تصویب رساندند که راه را برای افزایش کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هموار میاکه سناتورهای آمریکایی الیحه

رژیم  حمایت از جنایات و تجاوزاتطور کلی آمریکا با ه ب کمک نظامی در تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد.بسته ترین کند و به بزرگ

رای حقوق ب احترامیترین صهیونیستی که همگی در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل توضیح هستند نشان داده است که کوچک

با اعالم حمایت از رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان  1397 جهت نیست که آمریکا در خردادبشر قائل نیست و بی

 شد. ملل خارج
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ـ عر  سعودی بستانب 
 

 

کشور عربستان بود نشان داد که آمریکا در  یه که از منتقدان ولیعهد و پادشاهروزنامه نگار سعودی در ترک "اشقچیجمال خ"قتل 

 ائه شدار قتل. با وجودی که شواهد متقنی دال بر دست داشتن ریاض در این کندعمل میبنابر منافع خود  ،نقض حقوق افراد قبال

ما همه واقعیات را در مورد مرگ خاشقچی در دست "و اعالم کرد که :  اتخاذ نکردگیری جدی در این رابطه دونالد ترامپ موضع اما

بنابراین  "ل به تخریب روابط دو کشور ندارم.اطالع بوده است ضمن اینکه تماینیز از این موضوع تراژیک بی نداریم و به احتمال زیاد پادشاه

ه قتل خاشقچی ند و بدین ترتیب مسئلدنکر قتلاعتنایی به این  ،استناد به منافع مادی روابط با عربستان مقامات کاخ سفید آشکارا با

پشتیبانی آمریکا در اعمال استانداردهای دو گانه در  های مهم سیاست خارجی آمریکا در عصر حاضر تبدیل شد.به یکی از رسوایی

نون کشتار هزاران شهروند که تاک "جنگ یمن"شود بلکه حمایت از ریاض در نمیله مسئربستان تنها محدود به این رابطه با ع

در کارنامه ضد حقوق بشری آمریکا در سطح  یمنی اعم از زنان و کودکان را به دنبال داشته است را باید مثال دیگریگناه بی

عربستان سعودی در جریان جنگ یمن مرتکب انواع و اقسام جنایات ضد حقوق بشری شده است. به  المللی به حساب آورد.بین

نفر مجروح و همچنین  60نفر کشته  40" سعده"در استان  "دهیان"در حمله به بازار متحد گزارش سازمان ملل طبق عنوان مثال 

در گزارشی به اهم مسائل مربوط به یمن پرداخته است و در . همچنین نیویورک تایمز جان باختند یتعدادی از کودکان در اتوبوس

 آن آمار سه حمله با بیشترین آمار کشته شدگان را به ترتیب زیر ارائه داده است.

 
 

شهروند به دلیل حمالت هوایی جان خود را  489چهار هزار و  نزدیک به 2016افزاید که از ابتدای سال گزارش فوق در ادامه می

های با وجود کمک (بیش از نیمی از جمعیت)میلیون یمنی  16اند. همچنین سازمان ملل ارزیابی کرده است که از دست داده

 المللی در معرض تهدید غذایی قرار دارند. بشردوستانه بین

دستور کار دارد. خاطر نشان می رها و فجایع است را مجدانه دجنایتبا این حال دولت آمریکا حمایت از ریاض که عامل همه این 

دالر را به پادشاه این کشور داده که در مسیر  میلیارد 110شود که ترامپ در دیدار خود از ریاض وعده فروش تسلیحات به ارزش 

د استفاده عربستان در جنگ یمن از سوی دهد که دو سوم تسلیحات مورآمارها نشان می .رودکار میهگناه یمن بکشتار مردم بی

از سوی دیگر سکوت آمریکا در مقابل موارد متعدد نقض حقوق بشر در عربستان از جمله  آمریکا برای متجاوزان ارسال شده است.

 همچنینزندانی شدن هزاران نفر در این کشور آن هم بدون محاکمه و یا نوع رفتار این کشور با زنان و نقض فاحش حقوق آنها و 

در پایان باید  بود که با موازین و اصول حقوق بشر تعارض بنیادین دارد. 1397های آمریکا در سال کشتار شیعیان از دیگر سیاست

دهد و نشان می کندترسیم می آمریکا در حوزه حقوق بشر را همجموع مستندات گزارش حاضر به وضوح کارنامه سیا درتأکید کرد 

(بزرگسال10کودک و 44) کشته54با 2018حمله به اتوبوس مدارس در آگوست

کشته155با 2016در اکتبر "صنعا"حمله به 

کشته130با حداقل 2015در سپتامبر "مخا"مراسم عروسی در 
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و اصوال در این حوزه نه تنها پیشرفتی نداشته است  نداردکه آمریکا صالحیت و صداقت الزم برای سخن گفتن در باب حقوق بشر 

توجه داشت اساسا آمریکا به  گرد نیز شده است. بایدبلکه با مصادیق نقض متعدد و خروج از شورای حقوق بشر دچار نوعی عقب

طه خود بر جهان بوده و به منظور نیل به این اهداف از ابزارهای مختلفی چون ادعای حمایت از دنبال دستیابی به حفظ و تداوم سل

اما در عمل رفتار و شیوه اعمال این کشور هیچ شباهتی با  کندبرداری میاصول و مبانی حقوق بشر و گسترش دموکراسی بهره

 . استانداردهای حقوق بشری ندارد
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