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و در عین حال موثرترین  نیتربیاز پر فراز و نش یکیدر دوران معاصر  کایو آمر رانیا رابطه

به  اتموضوع یبرخ حتی مناسباتاین  که ییشود تا جایالملل محسوب م نیروابط در سطح ب

الب قبل از انق کایآمر دهد قرار می ریتاثتحو را   ( ظاهر بی ربط) با توجه به بُعد مسااافو و  

ستکبار یشکوهمند اسالم خود  خلوت اطیبه عنوان ح رانیخود همواره به ا یبا توجه به نگاه ا

شو این   سوینگریم ستا بود یعنی پ سته پهلوی هم در این را ژاندارم منطقه بودن رژیم واب

یاری اسااناد موجود بساا نهفته بود کامل پُرطمطراق مثبو؛ وابسااتگی شاادید یعنی برد ی واژه 

ی پیروزو  تهران این  ونه نماند –اما تاریخ روابط واشاانگتن دهد  این واقعیو را شااهادت می

 یانقالب اسااالم روزییاز زمان پانقالب اسااالمی این معادله را برهم زد و در نتی ه باید  فو 

های خود علیه ملو ایران تاکنون نه تنها واشااانگتن درصااادد جبران اشاااتباهات و اجحا 

شمنی با  شمنی تاحدی پیش رفته را ادامه داده و  رانیاشریف ملو برنیامده بلکه د  در این د

 های ظالمانه وبرای مثال باید به تحریم  نظیر شااادهکم نظیر یا بی؛ خصااامانه آن رفتار که

 ایران اشاره کرد  ملو غیرقانونی آمریکا بر ضد

شتار ضر نو صر  مرورضمن  حا سمخت سو  سویفهر   کایآمرهای مختلف دولو اتیو جنا هاا

سوتالش کرده این ، تاکنون۱۳۳۲ یهاسال طولدر  رانیملو ا هیعل های جنایتکارانه را سیا

 از منظر قوانین حقوق بشری واکاوی نماید  
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مرور جنایات آمریکا علیه ملت ایران 

 الف( نمودار

 

 

32مرداد 28کودتای 

همکاری در کشتار دانش ویان 

تأسیس سازمان مخو  ساواک

تحمیل کاپیتوالسیون 

جاسوسی گسترده از ملت ایران

قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی

ب اسالمی
ی انقال

بعد از پیروز

مصادره اموال

حمله به طبس

کودتای نقاب

حمایت همه جانبه از صدام در جنگ تحمیلی

حمله آمریکا به کشتی ها و سکوهای نفتی ایران

ساقط کردن هواپیمای مسافربری

حمایت همه جانبه از گروهک تروریستی منافقین

برپایی جنگ نرم بر ضد ایران 

ترور دانشمندان هسته ای

ترور سردار سلیمانی و همراهانش
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 مشروح مطالب (ب

 قبل از انقالب 

 32 مرداد 2۸ کودتاى/ 1

صنعت نفت در ا یاز مل بعد ست ؛ جمهوریخواهبا روى کار آمدن آیزنهاور  و همزمان رانیشدن  سبت به به ظاهر سيا مالیم آمریکا ن

صدق حرکت کرد سرنگونى حکومت م سمت  سرعت به  صدق تغيير کرد و به  سازمان اطالعات مرکزى آمریکا  . در این حالدولت م

ستان و هماهنگى عوامل ایرانى خود ) نزدیکان  سازمان اطالعاتى انگل سيا( با همکارى  شد ارتش و فئودال) سران ار (  هابه دربار، اف

  ند.طرح سرنگونى دولت مصدق را تدوین کرد

موفق به جلب  6بعد از طرح کودتا در ایران، مقامات انگليس و ساارویس جاسااوساای ا .آ . 1953در سااالبر اساااا اسااناد موجود 

و  فتگر( در ایران انجا  1953اوت  19) 1332مرداد  28 در تاریخ  کودتا ،در نتيجهند. دشاااحمایت آیزنهاور برا  کودتا در ایران 

صنعت نفت ایران را ملی کرد صدق، نخست وزیر ایران که  شتيبانی ه بوددولت دکتر محمد م سی آمریکا سسازمان جا، با پ يا و سو

 الز زمينه وادث یادشده حاین در حالی است که شت. گد و شاه دوباره به قدرت باز ش، ساقط (آیزنهاور) مریکاآرئيس جمهور وقت 

 .1کردبرا  سرکوب اعتراضات مردمی )بعد از کودتا( فراهم را 

ضاامن اعتراب به دخالت « پيروزى بدون جنگ  1999» در کتاب )که در زمان کودتا معاون ریيس جمهور بود( نيکسااون  ریچارد

وجود آورد که به مدت یک ربع هایران ب عمليات پنهانى آیزنهاور رژیمى را در: »  نویساادمىمرداد  28  مسااتقيم آمریکا در کودتا

 2«.قرن نه تنها به منافع آمریکا بلکه به دوستان و متحدان ما در منطقه نيز خدمت کرد

  انیدر کشتار دانشجودولت آمریکا  یهمکار/ 2

شد که  1332آبان  24 سون ریچارد اعال   به ایران  يس جمهور  وقت آمریکائر از طرب آیزنهاور آمریکا( معاون رئيس جمهور)نيک

شگاه تهران دکآید. می شکده حقوق دان سون در دان ضمن تقدیر از نيک شودقرار بود  شجویانتر  افتخار  حقوق به او اعطا   ؛ اما دان

صورت گرفت 28معترض به کودتا   سبت به بر، ه بودمرداد که با دخالت و هدایت دولت آمریکا  شکارا مخالفت ن سم آ گزار  این مرا

شگاه تهرانتر پيشکردند. البته ناگفته نماند که می شجویان دان سفارت  در تظاهرات دان اعتراض به ورود دنيس رایت کاردار جدید 

یان دانشااجو شااد. بر این اساااارفته رفته بر شاادت اعتراضااات دانشااجویی افزوده آذر  14از آغاز شااده بود. اما  انگليس در ایران

شکده شکى وحقوق  هاىدان شکى، فنى، پز سى، دندانپز سيا شکده و علو   سازى در دان شورى عليه رژیم دارو هاى خود تظاهرات پر

شد و  15تا اینکه  کودتا برپا کردند شيده  شگاه ک شجویان زد و از شمارى و ماموران انتظامى، ميان آذر تظاهرات به خارج از دان دان

شگاه به د ومسلح گارد رژیم پهلوى بار ورنيروها  ، 1332آذر  16صبح روز  تا اینکه .صورت گرفتخورد   و گشودن آتشصحن دان

 3.کردندريدستگرا  گرینفر د 2۷و مجروح را  انیاز دانشجو  و تعداددانشجو را به خاک و خون کشيده  3

 سازمان مخوف ساواک سیتأس/ 3

شاه،  1332مرداد  28  بعد از کودتا ضا  ستبداد کیمحمدر شور  یبر تمام کایآمر تیساله را با حما 25  کتاتورید و دوره ا امور ک

ساواک بود.آغاز کرد.  سازمان اطالعاتی امنيتی مخوب که همانا  سيس یک  شدید ممکن نبود مگر با تا ستبداد    اجرا  این برنامه ا

شور  سازمان  عالوه بر همکار –ساواک  –سازمان اطالعات و امنيت ک س  هابا  سو سبيش از همه با  ايدن یجا سو  یسازمان جا

س کایآمر شت  ( همکاراي) سيا؛  دا ست که بگویيم  شت و هر چه و حق این ا ساواکساواک را در مشت خود دا یمخابره م سيا به 

شاه، رئ ايس سيرئ. شدیبدون چون و چرا انجا  م کرد، شت.  ندگانشیساواک و نما سيدر تهران، مرتب با   در زيساواک نارتباط دا

شت و به عنوان  ندهینما کایآمر ضا یکیدا سازمان ملل رانیا یندگینما  از اع سازمان،  نیا نيهمچنکرد. یم تيفعال متحد در  دو 

                                                           
 92آبان  10خبرگزار  تسنيم 1 

  12/08/98تهران نيوز  2 

 96 آبان 9مرکز فرهنگی تبليغی آینده سازان 3 
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سال شد.  شتريدو ب نیروابط ا 50دهه  در  .دادندیم گریکدیاخبار و اطالعات الز  را به  خود را در  یمرکز فرمانده ايس 1352در 

  1داد. شیافزا رانیحضور خود را در ا ايس ب،يترت نیبه امنتقل کرد.  رانیبه ا انهيخاورم

رعب   فضا جادیگرفتن اعتراب و ا  برا 2یافراد زندان یِو روح یجسم عيفج  هاخودسرانه و انواع شکنجه  هابا بازداشت ساواک

خاکستر مخالفان شاه  ریعکس به بار آورد و نه تنها آتش ز  جهياقدامات نت نیا یرا حفظ کند ول  پهلو میو وحشت تالش کرد رژ

شمرا خاموش نکرد، بلکه موجبات  شدن آتش انقالب را فراهم کردشعله تاًیو نها  پهلو میمرد  از رژ شتريو تنفر ب خ حق این  .ور 

ست که  شکل ا ساواک و نقش موثر دولت آمریکا در  سترده  سيس آن ؛ دولت آمریکا با توجه به جنایات گ ت در جنایارا گير  و تا

 .يمدانبشمار این سازمان جهنمی شریک بی

 رانیملت بزرگ ا ریو تحق ونیتوالسیقانون کاپ لیتحم /4

شاه به  با ضع به ایران  ینظام  هاکمک  اعطا کایمرآگرفت، بين طرفين انجا  که  یو مذاکرات 1343 رماهيدر ت کایمرآسفر  را به و

ضا نهيدر زم یمقررات سائل ق شاه برا ییم قول مساعد داد و پس  کایمرآبه  ،یکمک نظام دالر ونيليم ستیدو افتیدر  منوط کرد. 

 دیواکنش شد «یحق قضاوت کنسول»یا  ونيتوالسيقانون کاپ بیتصو .رساند بیرا به تصو ونيتوالسيکاپقانون  کایمرآاز بازگشت از 

که در جمع هزاران نفر از مرد   یسخنان یطهمان سال به دنبال داشت و در آبان  1343ا را در سال  هيا رحمه اهلل عل ینياما  خم

 تانايخود را آغاز کردند و در آن ب یراجعون( سااخنران هياسااترجاع )اناهلل و انا ال هیموضااوع اعتراض کردند و با آ نیبه ا ندنمود رادیا

شتند شور را  ران،یا میرژ»:اظهار دا ستقالل ک شاندگا ست ن شت، چن کایخود را به آمر یفروخت و در عمل د   عزا  روز نياعال  دا

سر در منازل و مغازه ها رانیملت ا ست و جا دارد مرد  بر  س  ا که   اهياعالم یط ینياما  خم نيچنهم. «زندیاويب اهيخود پرچم 

صو نیدر ا شار دادند ت سبت به «رانیملت ا یسند بردگ»را محکو  نموده و آن را  ونيتوالسيکاپ حهیال بیباره انت ستند و ن سوء  دان

 ديتبع هيبه ترک رانیاز ا 1343آبان  13را در  شانیا رژیم شاه تا شدها باعث اعتراض نياز آن هشدار دادند و هم یناش  هااستفاده

ضایی ها از هر گونه تعقيب و دادرسی قمصونيت قضایی اتباع آنها ؛ . بزرگترین دستاورد قانون کاپيتوالسيون برا  آمریکاییندینما

  3نسبت به جر  ارتکابی در محاکم ایران بود که تحقير ملت بزرگ ایران را در پی داشت.

  سفارت به النه جاسوسى لیتبد/ 5

سی از ملت ایران و مانعسفارت آمریکا در تهران از مدت سو شی در راه پيروز  انقالب بَدَل  ها قبل از پيروز  انقالب به مرکز جا ترا

شور، حرکتپيروز  ابتدا   دراز طرفی شده بود .  سر ک سرتا سی هایی میانقالب و زمان حکومت دولت موقت، در  سيا شد تا جو 

ها و جریانات ضاادانقالبی، در ساافارت آمریکا در تهران جامعه را ملتهب و پيچيده کند. بعدها معلو  شااد که مرکز تمامی این فتنه

ست؛  سالبود  در حالیاین ا سبت به انقالب ا ضع منافقانه آمریکا ن شدن چهره واقعی آمریکا در ميان مرد   میکه مو شن  مانع از رو

تهران را که به النه  ساافارت آمریکا در 58آبان  13در خط اما   رويپ انیدانشااجوها ادامه داشاات تا اینکه گر این فتنه .ه بودشااد

مرداد  28در همراهی و دخالت در کودتا  ننگين آمریکا جاسوسی تبدیل شده بود تسخير کرده و به این روند منافقانه پایان دادند. سابقه 

را به این نتيجه رساااند که برا  حراساات و نگهبانی از خط اما   رويپتهران دانشااجویان  ها  ساافارت آمریکا درگر به اضااافه فتنه

سی آمریکا جاسوهمانا تسخير سفارت ضرورت دارد. البته دستيابی دانشجویان تسخير کننده النه  ،انقالب در برابر کودتا  احتمالی

 4است. دهينسخه رس هادهتاکنون به انتشار یافته  اسنادکند به طور  که ، این ادعا  دانشجویان را تایيد میبه اسناد

 از انقالب بعد

 رانیاموال ا مصادره /1

                                                           
 .94-66 ، ص19۷8ساواک به مثابه یکی از ابزار سلطه امپریاليسم و ارتجاع، جهت آزاد ، هارالد، درباره ایرنبرگر،1  

 نيشده بود تا مخالف داده  حدوحصریب  ساواک، آزاد یعنی ، پهلو میمخوب و تنفرآور رژ یمخف سيبه پل: کارتر یمل تيامناعترافات گر  سيک مشاور  2

 (12/4/96ی مرکز اسناد انقالب اسالم ..) و سرکوب کند ییشاه را شناسا یاسيس

 04/08/98 شبکه خبر یاطالع رسان گاهیپا 3 

 12/08/1395قدا آنالین 4 

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9#foot-main6
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سی سو سخير النه جا سالمی و به ویژه با ت شنگ ،با پيروز  انقالب ا ستخوش حوادث متعدد و بزرگی روابط تهران وا تن د

شاهد ش ست که برا  اولين بار  صادرهد. در این دوره ا ساا جيمی کارتر  رانیاموال ا م ستيم. بر این ا سو  آمریکا ه از 

سال ستور ریيس جمهور  دموکرات آمریکا در  صدور د سالمی با  صادره اموال جمهور   ؛ها  آغازین انقالب ا فرمان م

یعنی ده روز پس از تسخير سفارت آمریکا در تهران توسط  1358آبان  23ها اسالمی را صادر کرد. به گزارش خبرگزار 

کارتر ریيس جمهور وقت آمریکا با اعال  وضاااعيت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا طی  پيرو خط اما  ؛ دانشاااجویان

ستور  دارایی سازمان ها ود شرکتاموال دولت،  سالمی ایران در ها و  سته به جمهور  ا ها  بانک زدو ن آمریکاها  واب

سدود کرد شور را م شده  .آمریکایی خارج از این ک ست بدانيد که از تاریخ یاد ساله این فرمان تاکنون جالب ا تمدید هر 

سداد داراییشده و در نتيجه آن  شته   مهورها  ایران رو  ميز روسا  جحکم ان ستشدآمریکا گذا آنان در نتيجه و  ه ا

ضاء حک ضعيت فوق العاده در  .نداردهکم توقيف اموال ایران را ام ساالنه و شاهد  روابط ایران و آمریکاالبته در کنار تمدید 

وناگون که به انحاء گ یهایرکه آمریکا در برابر کشو یاز مهمترین راهکارهای ییکها نيز هستيم . بر این اساا پدیده تحریم

  حمایت از تروریسام ، تالش برا به بهانه زنی برچسابکنند ایساتادگی میکاخ سافيد در برابر ساياسات زیاده خواهانه 

ستياب سالح ید شتار جمع  هابه  شر  یک ستفاده از حربهو در نهایت و نقض حقوق ب صا  هاا شور  داقت ضد آن ک  اهبر 

 20گاز ایران را در حد نفت و در صانایع   گذارسارمایه که به قانون داماتو معروب شاد؛اولين تحریم ثانویه ایران  .اسات

  شد اسابقهها  ظالمانه آمریکا به مرور زمان دچار تغييرات کم و کيفی گسترده و بیتحریم ساخت.ميليون دالر محدود 

ثانویه و پس از آن به هوشاامند گسااترش یافت. دامنه اجرایی  هها از اوليه با  که پس از چند سااال دامنه تحریمبه گونه

ا  هها  یادشده امروزه تا جایی پيش رفته که بدیهی ترین شئون انسانی و حقوق بشر  مانند تهيه دارو از شرکتتحریم

شر   ضد ب ست. این اقدا   ساخته ا شکل روبرو  شته هرچند انتقادات زیاد  بين المللی در پآمریکا خارجی را با م ی دا

 کاخ ساافيدبيمار و نيازمند خدمات درمانی در اثر اقدا   اناما نتيجه عملی چندانی نداشااته و در نتيجه آن هزار 1اساات

 ند.اشدهمتحمل درد و رنج مضاعفی 

 طبس دولت آمریکا در حمله بهنظامى / اقدام 2

آمریکا خدشااه دار شااده بود و از آنجا که  یکه اقتدار بين الملل یآمریکا در حال یاشااغال النه جاسااوساااز سااال بعد  یک

  رابکاخ سفيد ایران نبود جدید به دولت  -شاه مخلوع ایران –  واشنگتن به هيچ عنوان حاضر به تحویل محمدرضا پهلو

 . دست بزند یتهاجم اقدا به یک  گرفتتصميم از دست رفته خود  دارابهت و اقت  بازساز

ها را آزاد و هوابر ضاامن کشااتن محافظان و دانشااجویان، گروگان یاميدوار بود با یک عمليات ماهرانه کماندویت حاکمه آمریکا ئهي

سالم  جمهوربدین ترتيب و  ندک سته دلتا که در ط یانجا  این عمليات گروه کماندوی  کند. برا هيرا تنب رانیا یا   هاسال یبرج

  ازتمرین و شاابيه ساا  بزرگ متعلق به پنتاگون و ساايا در آمریکا برا یگاهگزیده شااد و چند پاجنگ ویتنا  شااکل گرفته بود بر

پاکسااتان، بهره  عمان و ، متحد آمریکا همچون مصاار، عربسااتان سااعود  کشااورها  . از همکارقرار گرفتعمليات در اختيار آنها 

سابقه دار آمریکا در ایران هم ب  بردار شدند اتطور کامل با عمليه کامل به عمل آمد و عوامل  طرح عمليات قرار  مطابق. هماهنگ 

مستقر در  یآمریکای ناوها  عرشه و عمان و مصر از 130 – یس  فروند هواپيما و دو یفروند هليکوپتر حمل و نقل دریای 8بود که 

به عنوان فرودگاه   شاايرودتهران شااوند. ورزشااگاه  یعمليات راه  اجرا  کوتاه برا یخليج فارا عاز  طبس شااده و پس از توقف

عمليات را اما طوفان  نتيجه. روشن بود  آن به نحو مرموز  هاتهران در نظر گرفته شده بود و در شب عمليات چراغ ردلتا د  نيرو

شااد و یک هليکوپتر و هواپيما به  یدیگر دچار اشااکال فن یهرگز به مقصااد نرساايدند یکها هليکوپتردو فروند از  2شاان تعيين کرد.

 دهمانده ش یباق  گذاشتند. افراد گروه مجبور شدند به سرعت سوار هواپيما و هليکوپترها  کشته برجا 8یکدیگر برخورد کردند و 

 .دآورکارتر وارد  یبه حيثيت دولت جيم یضربه سنگين؛ و بازگردند. این شکست
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  نقاب کودتاى/ 3

سالم  جمهور یسرنگون  بزرگترین و دامنه دارترین تالش برا( کودتا  نوژه) نقابمعروب به  1359تير  18  کودتا شمار  یا به 

صل  هاطرح عمليات قرار بود مراکز مهم همچون بيت اما ، پادگان در .رودیم سط هواپيماها یا  یجنگ  سپاه و رادیو تلویزیون تو

ارتش را نيز با خود داشت وارد عمل  یزره  از واحدها یکودتا  که برخ یزمين  بمباران شده و با خاک یکسان شود و سپس نيرو

نظا  آگاه بودند، طبق اعترافات صاااریح خود  یچيان که از پایگاه مردمکودتا .را از بين ببرد ودتاشاااود و هر نوع مقاومت در برابر ک

ميليون نفر را به قتل برسانند. دولت آمریکا از یکسو با ستاد کودتا در پاریس در ارتباط  10 یبه قدرت حترسيدن   حاضر بودند برا

وابسااته به آمریکا همچون   هاکالن دولت یمال  هادیگر کمک  ابراز داشااته و از سااو (کودتاآن )بود و موافقت خود را با طرح 

رد. اذگینم یمخوب و شااو  قرار داشااته باق  ین که آمریکا در پس این کودتادر ا  به عوامل کودتا هيچ تردید  عربسااتان سااعود

بود تا باعث   اعتراب کودتاچيان رژیم عراق از طریق سااايا با کودتا هماهنگ بود. وظيفه رژیم عراق حمالت مرز بقهمچنين مطا

شه در حالت آمادگ ینظام  شود هواپيماها شته   برا یهمي ستفاده از آنها وجود دا شند تا در روز کودتا امکان ا شته با پرواز قرار دا

مرداد و کودتا  نقاب، خرج پول فراوان به منظور اجرا  طرح برانداز  است که در مورد اول  28ها  کودتا  شباهت یکی از .باشد

  1د.مریکا را در پی داشت اما در مورد دو  نقشه آنان به نتيجه نرسيآموفقيت 

یک از این تدابير شااو  به تحقق نپيوساات و با پشاات کردن دو نفر از نظاميان شاارکت کننده در کودتا به هيچ یبا عنایت اله اما

از کودتا، در روز مورد نظر کودتاچيان در همه نقاط  یاسااالم  والن جمهورئکودتاچيان در شااب قبل از عمليات و آگاه کردن مساا

ش شان، خود را با تجمع هو سدار انقالب مواجه دیدند و تقریبا تمام  نيروها يارانهمورد نظر صریح  یپا آنان به دا  افتادند. اعترافات 

 .برداشت یعليه انقالب اسالم یآنها پرده از ابعاد این توطئه امپریاليست

  از صدام آمریکا و اطالعاتى حاتىیتسل تیحماعراق علیه ایران و  یلیتحم جنگ/ آغاز 4

سپتامبر  رانیعراق به احمله  ساله ب1359 وریشهر 31) 1980در  شت  شد، در آخر ني( که منجر به وقوع جنگ ه شور   نیدو ک

 .افتیادامه  گانیو در دوران ر دشکارتر آغاز   جمهور استیدوران ر  هاماه

غرب نبود، صااادا   تیحما اگر :اعال  کرد  امصااااحبه یعراق در زمان جنگ، ط یاساااتخبارات نظام سیير ،ییالساااامرا قيوف

اطالعات  هئارا :شااماردیبر م نيدر کمک به صاادا  را چن آمریکانقش   را آغاز کند و ادامه دهد. و رانیا هيتوانساات جنگ علینم

 میتحر، به عراق یکمک مال  خود در اروپا و منطقه به اعطا نیمتحد قیتشااو، رانیا  روهاين ینظام شیکامل به عراق در مورد آرا

سل یابياز دست  ريو جلوگ رانیا از  ... و کار رفته که عليه ایران ب عراق ىیايميهاى شسالح نيتأم، مدرن زاتيو تجه حاتيآن به ت

 ها  گسترده آمریکا از صدا  در جنگ بود.جمله حمایت

 ییشورهابه ک یواقع یجاسوس ریگاه تصاو چيها هییکایآمر "کند: با بی بی سی اعتراب میدر گفتگو همچنين السامرایی 

 به  در موارد -جنگ عراق با ایران –در آن دوره  یدهند، ولینم لیشوند، تحویمحسوب نم کشانیاستراتژ مانيکه همپ

 2"کمک کردند. یرانیا  روهاينکسب اطالعات از مواضع   ما برا

سانی زیاد به همراه خسارات و تخریب گسترده علتبی شک یکی از  ها  طوالنی شدن جنگ عراق عليه ایران و تلفات ان

ها  غربی به ویژه دولت آمریکا را ها  غرب به ویژه دولت آمریکا از صدا  بود. بنابراین بيراه نيست که دولتهمانا حمایت

 شمار صدا  بدانيم.شریک جنایات بی

 رانیها و سکوهاى نفتى ابه کشتى کایآمر حمله/ 5
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شهادت می شتاد ميالد   سالمی تورق اوراق تاریخی دهه ه شمنی آمریکا با انقالب نوپا  ا صدا  به ایران ؛ د دهد که حمله نظامی 

دامات اق د. درست است که دولت آمریکا برا  جلوگير  از ثبات و استقرار جمهور  اسالمی ایران ازکنآشکار  بيش از پيشایران را 

ست سيا شمنی به طور کاملکرد ولی با آغاز جنگ تحميلی به ویژه در اواخر جنگها  مزورانه فروگذار نمیو  عيان به ميدان  ، با د

ها  نظامی ایران در داد. این اقدامات نظامی واشااانگتن پس از موفقيتنبرد پا گذاشااات و امکانات و تجهيزات ایران را هدب قرار 

احتمال  1364در سال  یاسالم  جمهور  نيروهاگسترده   هااز پيروز  پسها  خبر  به گزارش رسانه افتاد .ميدان نبرد اتفاق 

سته به غرب در منطقه   هاایران در جنگ قوت گرفت و این موجب هراا آمریکا و رژیم  پيروز ست این بنابر. شد واب صلیسيا  ا

شد . در این  منطقهآمریکا وارد  یدریای  نيل به این منظور نيرو  برا و شدایران در جنگ   نعت از پيروزآمریکا مما خليج فارا 

سيع اقدا  به حمله به نفتکش شکل و صادکرایران  ینفت  هاها و پایانهدوران رژیم عراق به  ه ایران را در جنگ ب  د، تا از لحاظ اقت

 کرد.ینفتش را به واسااطه کویت صااادر م عراق چرا که ،زانو درآورد و در نيل به این منظور از مقابله به مثل ایران وحشاات نداشاات

ا واشنگتن به وجود آمد ت  برا یبا عراق تهدید به تهاجم کرد فرصت خوب  را به خاطر همکار یکویت  هاکه ایران نفتکش یهنگام

وارد خليج فارا کند و مساااتقيماً با ایران درگير شاااود. در این برهه   بيشاااتر  نيرو یکویت  هاانه حفاظت از نفتکشبه به

  نيرو  هاو ساااپس به ناوچه ایران )غيرنظامی( دفاعیب ینفت  هاعراق، ابتدا به پایانه قيمها همچون یک متحد مساااتآمریکایی

یای کایی و ایرانی ير ایران حمله کردند. در درگ یدر کا حرکت م ی، یک نفتکش کویتميان نيروها  آمری با پرچم آمری کرد یکه 

چند نفر از  ها نيزآمریکا سرنگون شد و آمریکایی یکامالً منهد  شد و چند نفتکش دیگر آسيب دیدند. همچنين یک هليکوپتر نظام

رد هم با یک مين برخو یآمریکای ناوانه به شهادت رساندند و یک را به اسارت گرفتند و در عرشه ناو خود ناجوانمرد یرزمندگان ایران

  .کرد و به شدت آسيب دید

 رانیمسافربرى ا ماىیکردن هواپ ساقط/ 6

س 136۷ رماهيدوازدهم ت ستترین روزها  تاریخ معایکی از تلخ یشم  1988 هيسو  ژوئصادب بود با که م روز. در این صر ایران ا

”  هنگا“ رهیجز یکیفارا و در نزد جيخل  هابود، بر فراز آب یکه از بندرعباا عاز  دُب رانیا رباایا  مسااافر  مايهواپ ، الديم

سسمورد هجو   ستقر در آب ناو آمریکایی وین سقوط ک جيخل  هام شک مورد حمله   مايهواپ نی. اردفارا قرار گرفت و  که با مو

آنها اعم از مرد و زن و کودک و  یمساااافر و خدمه بود که تمام 298فت حامل قرار گرآمریکا  پيشاااه تیتجاوزگر و جنا  روهاين

 46زن و  53سال،  13 ریکودک ز 66 ما،يهواپ نانيسرنش اني. در مدنديبه شهادت رس عيفج تیجنا نینوجوان و کهنسال با وقوع ا

شورها شدندهمگی بودند که  زين یخارج  تبعه ک شته  سافربر  مايکردن هواپ ساقط .ک و  رانیدر جنگ ا ریا رانیا 655پرواز   م

ه ب رانیتا اصورت گرفت  رانیکشور با ا نیاز عراق در جنگ ا  طرفدار  و برا  عمدبه طور  استمداران،ياز س برخی ۀديبه عق عراق

مدال شجاعت  ران،یآشکار به ملت ا ینيدر توه ، پس از چند ییکایآمر  هامقا  1وادار شود. ت،يامن  شورا 598قطعنامه  رشیپذ

 کردند.اعال   تیجنا نیخود را از ا یرسم تیسان حما نیناو انداختند و بد نیا  گردن ناخدابر

  نیاز سازمان منافق کایآمر تیحما/ 7

بر  یمذهب ونيو انقالب تيروحان تيوابسته به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکم اناتیها و جرگروه ،یانقالب اسالم  روزياز پ پس

نها با به آد.نظا  برآمدن تضعيف تیو اختالل در امور و در نها یناامن جادیدرصدد ا ،یستیترور اتيکشور بودند، با به راه انداختن عمل

از مرد  را مورد هدب قرار داده و به شهادت   ادینظا  و تعداد ز نانقالب مقامات و مسئوال  روزيپ  کار بستن حربه ترور، از ابتدا

 نیبه ا لياز ن واشنگتن  ديناام یو در پ کایمرآ یخارج استيدر س یاسالم  نظا  جمهور  براندازسياست اتخاذ  پس از .رساندند

 ،یبا خط ده ران،یا یانقالب و نظا  اسااالم کريبر پ ضااربهوارد کردن   برا ديسااران کاخ سااف ،عوامل نفوذ  خود  قیهدب از طر

شت ت،یهدا سل به ترور یستیترور  هاازگروه  یمال تیو حما یبانيپ سعه دادند سمیو تو  انیاز مجر یکی. کور، دامنه ترورها را تو

وان آن، به عن  ( بود که اعضانيخلق )منافق نیسازمان مجاهد یستیگروهک ترور ،یاسالم  جمهور هيعل یستیترور اتيعمل یاصل

شرط آمر ديق یب تیمورد حما زيکنون ناشدند و هم یوارد عمل م کا،یمرآشده  یطراح اتيعمل ییاجرا  هامهره شندیم کایو   .با

شهادت می شده تاریخ  سی تا این حد مرتکب جنایت ن سيا ست. دهد که هيچ گروه  شده به قدر  متعددا شتناک و  ،جنایات یاد ده
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ه ک فراموش نکنيمدرج شااده بود. نيز توجيه ناپذیر بود که برا  مدتی نا  این گروهک در ليساات تروریسااتی حاميان غربيشااان 

 شود.میجد  از سو  احزاب مختلف آمریکا و روسا  جمهور مختلف این کشور از دیرباز تاکنون حمایت  همواره ک منافقينگروه

  رانیملت ا هیتهاجم فرهنگى و جنگ نرم عل/ ۸

  ها  از تکنولوژ  ريگبهره ، بانوپا  اسااالمی  و ساااقط کردن نظا  رانیا یاسااالم  پس از شااکساات در مبارزه با جمهور کایآمر

نه یعنی ، نوع دیگر روش یارتباط ندازا نداختکشاااورمان  هيرا عل «جنگ نر »ها  برا در مطبوعات و   رگذارينفوذ و تاث .به راه ا

ظاهر  شااود. این روش براندازانه هر چند بهدر جنگ نر  اِعمال و اجرا میر مختلف جامعه اقشاا  و یاا به اديناامو انتقال ها رسااانه

ساخت ست ولی بنيان و زیر شونت و برخورد ا سی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مد نظر را هدب گرفته و با فاقد هر گونه خ سيا ها  

شت زمان ارزش سط قرن پنجاه ميالد  به کار گرفته ها  جامعه را تغيير میگذ ولی  هشددهد. هر چند جنگ نر  بدین معنا از اوا

قداماتی که آمریکا به عنوان از جمله ا. گرددبازمیپس از فروپاشی اتحاد جماهير شورو  و ميالد   90ه به دهاوج کاربرد این روش 

سالمی به کار می ستا تنها چند  ها بندد فعاليتجنگ نر  و با اميد به مقابله موثر با جمهور  ا شنگتن در این را ست. وا فرهنگی ا

ضد اسالمی؛ با هدب ترویج و گسترش اسال  هراسی و چندین فيلم ضد ایرانی با پيروز  انقالب اسالمی چندین فيلم  سال پس از 

سی تهيههد ه، از شن و م  اتهران، خانه دیفرار از تهران، مستند نسل جد س،يپرسپول .و توليد نمود ب ترویج و گسترش ایران هرا

ستند ترا مقدا، ف103  مايپبدون دختر  هرگز، هوا سار ثر300 لمي، م سنگ سکندر ، ای،  شت و ا هایی از تالش تنها نمونه ريگیک

 است.اسالمی ایران تحریف تاریخ هاليود برا  شبيخون فرهنگی و 

انداز  و تداو  رادیو از دیرباز اختصاااص مباله هنگفت دالر  برا  تاساايس، راه کایآمرها  اما این تما  ماجرا نيساات بلکه دولت

را ا علنى و رسمى از آنه تیگران و حمافتنهناآگاهان و  کیتحرها  فارسی زبان که بنگاه دروغ پراکنی هستند و همچنين تلویزیون

ست سيا ست گزارش بارک اوباما ریيس تا  اندها  خود قرار دادهسرلوحه  شند. درتایيد این ادعا کافی ا در جنگ نر  پيروز ميدان با

 1ین کشور را مرور کنيم.پيشين آمریکا در کنگره ا  جمهور

  (BBG)   «شورا  پخش مدیران» ا  کاخ سفيد عليه ایران، نهاد  دولتی به نا گزارش اوباما، محور اصلی عمليات رسانه براساا

 هاییاز جمله رسانه (RFE/RL) و رادیو فردا متعلق به رادیو آزاد اروپا/ رادیو آزاد  (PNN) است و شبکه خبر فارسی صدا  آمریکا

 .دارند شهستند که در این پروژه نق

   رانیاى ادانشمندان هسته ترور/ 9

بار به طور علنی و در منظر جهانيان شروع به ها  خود با نظا  جمهور  اسالمی و مرد  ایران، ایناستکبار جهانی در ادامه دشمنی

سته شمندان ه سته ایرانا  ترور دان شکار نخبگان ه شور در تاریخا  کرد. اولين ترور آ سيدن  1388ماه د   22 ک شهادت ر با به 

شهادت شهيد علی سال بعد این روند با  سته چهارمينمحمد  در مقابل منزلش کليد خورد و تا دو  شهيد نخبه ه شور، یعنی  ا  ک

از جمله  رانیا اىکردن طرح ترور دانشمندان هسته یاتيو عمل یطراحبر اساا اسناد موجود  2.مصطفی احمد  روشن ادامه یافت

ستیآمر دياقدامات پل سته یستيونيصه  هاسیسرو  آن با همکار یکه ط کا شمندان ه شهر  ادان شورمان  ضا ار ،یک  اد،نژ ییر

                  3.دنديمحمد  و احمد  روشن به شهادت رس یعل

تاکيد بر نقش واشنگتن در این اقدامات در گفتگویی در این خصوص با  کایافسر سابق ارتش آمر (Jim W. Dean) «نید ميج»   

 رانیا  امسئول ترور دانشمندان هسته ییکایمحرمانه آمر ینظامسازمان شبه کیمطمئن است که  با ارائه توضيحات بيشتر  افزود:

 .انددهیدر خاک اردن آموزش د  گروه سر نیا  اعضا.. . است ريدر چند سال اخ
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 رساندن سردار سلیمانی و همراهانش/ اقدام تروریستی در به شهادت 10

از جمله جنایات بزرگ و فراموش نشدنی آمریکا ؛ اقدا  تروریستی کاخ سفيد در به شهادت رساندن سردار سليمانی و همراهان و  

ير يز و غاوال به عنوان اقدا  چالش برانگ ،ا  و بين المللی به همراه داشاات. این اقدا  تروریسااتیآمدها  متعدد منطقهاساات که پی

 ثانيا این اقدا  عُمق قانون مورد تاکيد قرار گرفت وبين المللی و مختلف ها  متعدد ه و غير قانونی از سااو  شااخصاايتيقابل توج

واقعيت این است که روند اقدامات خودسرانه و مغایر با حقوق بين الملل کاخ  رساند.شکنی و خودسر  دولت آمریکا را به اِثبات می

ستسفيد با رو   شتر  به خود گرفته ا سرعت بي ستیاین اقدامات همگی بيانگر عُمق  .کارآمدن ترامپ قدرت و  ولت د رفتار تروری

 است. آمریکا

  نمودار( علیه ملت ایرانفهرست تفکیکی جنایات احزاب آمریکایی( 

 ا( حزب جمهوری خواه

 اسالمی الف: قبل از پیروزی انقالب

 

 اسالمیب: بعد از پیروزی انقالب 

 

 

 

1332مرداد 28کودتای 

کشتار دانشجویان دانشگاه 
تهران

تأسیس سازمان مخوف 
ساواک

حمایت همه جانبه از صدام در جنگ تحمیلی

حمله به کشتی ها و سکوهای نفتی ایران

ساقط کردن هواپیمای مسافربری

ترور شهید سردار سلیمانی و همراهانش
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 ( حزب دموکرات2

 اسالمی الف: قبل از انقالب

 

 اسالمی ب: بعد از انقالب

 

 )جنایت علیه ملت ایران( یی( مشارکت هر دو حزب آمریکا3

 

 در برابر ملت ایران  کایآمر ی مواضعحقوق بشر یواکاو 

 یپهلو میرژدر قبال رفتارهای  کایآمر مواضع (الف

صر ا خیتار شواهد رانیمعا سط   مملو از  شر تو شان دهنده نقض حقوق ب ست که ن ست که خود را داع کایمرآا شر  دارهيا حقوق ب

طور مرتب در کشاااتار مرد  کردند، به یرا طراح 1332مرداد  28  کودتا ران،یملت ا  پا گذاشاااتن ر  ریها با ز. آنکندیم یمعرف

تر، ساااواک را که منشاااء و از همه مهم مقاومت کرده  پهلو میرژ یرنگوندر ساا رانیملت ا واسااتکردند، در مقابل خ تيفعال رانیا

اند. به آن اشاره کردهها نيز ییکایمرآکه خود  یکردند تا به شکنجه مرد  بپردازد. موضوع تیو حما سيبود تأس  اقدامات ضد بشر

ستفاده از شکنج یمل تيمشاور امن "کيس  گر"آنجا که  سيس نو آزار فعاال هکارتر، به ا شاره رانیدر ا یا که به  دیافزایکرده و م ا

 ییشاه را شناسا یاسيس نيشده بود تا مخالف داده  حصر و حدیب  ساواک، آزاد یعنی ، پهلو میمخوب و تنفرآور رژ یمخف سيپل

 .1و سرکوب کند

را تاکيد لو  هحقوق بشر  رژیم وابسته پضد واقعيت  ملی کارتر بود افراد دیگر  نيزعالوه بر گر  سيک که پيشتر مشاور امنيت 

که  یرا راجع به تجاوزات ماندهيمن معتقد  که اگر ما عق» سد؛ینویم نيچن در تهران کایسفارت آمروقت  کاردارِ. برا  مثال اندکرده

شر در ا س گونههمان .خواهد بود کایبه نفع آمر ازمدتدر در ميابراز کن شودیم رانیدر مورد حقوق ب سور  سون،يکه پرف ستاد  مپ ا
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جاسوسی گسترده از ملت ایرانتحمیل قانون کاپیتوالسیون

ترور 
دانشمندان 

هسته ای

کودتای 
نقاب

حمله به 
طبس

مصادره 
اموال

حمایت همه جانبه از گروهک 
تروریستی منافقین

جنگ نرم



 

12 

 

قرار  انهيو مسااتبدان خاورم کتاتورهاید نیتربزرگ انيدر م کایآمر  ادوسااتان منطقه نیبهتر» کند؛یاشاااره م کایآمر  هادانشااگاه

 «  دارند.

 يجهدر نتو  بدانيمرژیم شاه  مهمترین ابزار و بازو  اجرایی کاخ سفيد در ایرانِرا باید ا  ساواک ترین شک و شبههبدون کوچکاما 

ریز  با طرح و برنامهبود. این سااازمان  این سااازمان جهنمیترین ناقض حقوق بشاار در ایران پيش از انقالب ترین و بزرگاصاالی

سازمان س  مستشاران آمریکایی و از رو س ايمدل  سيا تنها وظيفه بررسی اطالعات خارجی را بر عهده  سيتأ شد با این تفاوت که 

شت و وظيفه ساواک هم اطالعات خارجی و هم امنيت داخلی را در حيطه وظيفه  دا امنيت داخلی آمریکا بر عهده اب.بی.آ  بود اما 

  گران و بازجوهاشکنجه اتیبه جرائم و جنا یدگيرس  که برا ییهادر دادگاه ،یانقالب اسالم  روزياز پ پسخود داشت.  اختيارو 

 یاسيس انيدر مورد زندان  پهلو میرژ  هاکه در زندان ییوسطاقرون  هااز انواع شکنجه یابعاد گوناگوناز بود،  شدهليساواک تشک

سازمان  نيو همچن ايخصوص سازمان سه و ب کایهمواره دولت آمر رانیکه مرد  ا این در حالی بود. پرده برداشته شد شد،یاعمال م

مورد  نیدر ا هاییکایالعمل آمردر کتاب خود، عکس "اندرو کاکبورن" .دانستندیساواک م انهيرا مسئول اعمال وحش لیيموساد اسرا

 ییهاوهيمشااوق شااکنجه و شااآمریکا اتها  را که  نیا بیاند زحمت تکذهمواره مجبور بوده ايمقامات ساا: »کندیم انيب نيرا چن

به آموزش دارند، از   ازين ا  نهيدر زم کردندیاحساا م هایرانیا هرگاهقبول کنند. است را ساواک   شده از سوسرکوبگرانه اعمال

 مارک". کنند افتیرد لیيبروند و مصااالح و آموزش الز  را از اساارا هایلیيبه سااراغ اساارا شاادیم شاانهاديبه آنان پ ايساا  سااو

 یالمللنياطالعاتی ب  هاسازمان لهيوس تمامی آموزش ساواک به 1960و اوایل دهه  1950که در دهه  کندیم ديتأک "گازیوروسکی

گفت  توانیآشکارا م بيترت نی. بدآمدندیبود که مربيانی از این کشور برا  آموزش به ایران م کایها آمراز آن یکیکه  شدیانجا  م

س قیاز طر کایمرآ شته و ب یکیارتباط نزد ايسازمان  ساواک دا ساواک آموزش م هبا  ست که عملکرد  یدر حال نی؛ ا دادهیمأموران  ا

 .1بوده است کایمرآ ییتا انحالل، ناقض حقوق بشر مورد ادعا سيساواک از همان بدو تأس

 پس از پیروزی انقالب اسالمی  کایآمراقدامات ضد بشری ( ب

شاه جلوگير  کند، همه سرنگونی حکومت  سالمی و  سته بود از پيروز  انقالب ا سقوط رژیم پهلو ، دولت آمریکا که نتوان وان ت با 

، نظا  جمهور  اسالمی ایران را تضعيف و نهایتا و اجرا  اقدامات ضد بشر  هاخود را به کار گرفت تا با طراحی انواع و اقسا  توطئه

 .ساقط کند

صادر صدور فرمان اجرایی م شد همانا  سالمی مرتکب  ضد جمهور  ا صرهاموال ایران و یا آنچه به  هاولين اقدامی که آمریکا بر   محا

و کيفی  یها  ظالمانه آمریکا را گذاشاات به مرور زمان دچار تغييرات کماقتصاااد  معروب شااد؛ بود. این اقدا  ساانگ بنا  تحریم

ثانویه و پس از آن به هوشمند گسترش یافت.  ها از اوليه بها  که پس از چند سال دامنه تحریمبه گونه ،ا  شدسابقهگسترده و بی

ترین شااائون انساااانی و حقوق بشااار  مانند تهيه دارو از یادشاااده امروزه تا جایی پيش رفته که بدیهی ها دامنه اجرایی تحریم

شر  شرکت ضد ب ست. این اقدا   ساخته ا شتمتعدد هرچند انتقادات آمریکا ها  خارجی را با مشکل روبرو   2بين المللی در پی دا

ما نتيجه عملی چندانی نداشاااته و در نتيجه آن هزار بيمار و نيازمند خدمات درمانی در اثر اقدا  آمریکا متحمل درد و رنج  انا

      .اندهشدمضاعفی 

ست. جنگ تحميلی  صر و در منطقه و جهان ا ضد ایران از جمله حوادث با اهميت در دوره معا ساله تحميلی عراق بر  شت  جنگ ه

عدد همچون تعداد تلفات انسااانی باال، ميزان خسااارات وارده ، علل متبه اش بلکه ساااله 8یادشااده نه تنها فقط به خاطر مدت زمان 

شمار غير نظاميان بکار رفته در آن ممنوعه  جنگ افزارها  شتار پُر  سی ، ک ست ؛ حائز اهميت و برر سترده محيط زی و تخریب گ

سالح صدا  بارها وبارها از  ست. در طی جنگ تحميلی ،  سته ا شيمياییها  ممنوعه همچون بمبشای شهو بمب ها    اییها  خو

ستفاده کرد .  سالحهمچنين بارها و بارها مناطق غير نظامی و افراد غير نظامی را صدا  ا قرار ها  متعارب و ممنوعه مورد هدب با 

مخاصاامات اساات. اما کوتاه سااخن اینکه این حقوق الملل در رابطه با ها نقض صااریح قوانين و مقرارت حقوق بينداد که تما  این

  طوالنی شدن جنگ و اقدامات جنگی صدا  به پشتوانه حمایت غرب به ویژه آمریکا از و  بود.
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ست که  شتیژآمریکا فقط به حمایت از رواقعيت این ا سنده نکرد بلکه در خالل جنگ تحميلی در آغاز ک سکوها یم عراق ب  ها و 

از  شاد( و پس آمریکا محکو المللی دادگساتر  در دو پرونده بيننفتی ایران را مورد حمله قرار داد ) که با شاکایت ایران به دیوان 

کردن  سااااقط .کندآن هواپيما  مساااافربر  ایران را سااااقط کرد. اقدامی که اوج دشااامنی و جنایتکار  دولت آمریکا را ثابت می

نمونه دیگر  از نقض موازین حقوق بشر از سو  آمریکاست. این اقدا   بود که خالل جنگ تحميلی دریادشده   مسافربر  مايهواپ

 رشیبه پذ رانیتا ا صاورت گرفت رانیکشاور با ا نیاز عراق در جنگ ا  طرفدار  عامدانه و برا ،کارشاناساان ۀديبه عقجنایتکارانه 

 وادار شود. ت،يامن  شورا 598قطعنامه 

ستی  ستش به خون دهحمایت همه جانبه آمریکا از گروهک تروری ست ) و همين امر موجب منافقين که د شته ا ها هزار ایرانی آغ

از ميهن و جامعه ایرانی شاااده ( از دیگر جنایات فراموش ناشااادنی آمریکا در قبال ملت ایران اسااات. اما ترور  این گروهکطرد 

بشر  آمریکا در رابطه با ملت ایران است و در کوشيدند دیگر برگ ضد ا  که تنها برا  اعتال و سرفراز  ایران میدانشمندان هسته

شه  شر  دولت جنایت پي ضد ب سليمانی و همرزانش جدیدترین اقدا   سردار  ساندن  شهادت ر ستی آمریکا در به  نهایت اقدا  تروری

 آمریکا در قبال ملت ایران است.

)ترور اعضا  سپاه  سپاه پاسداران از سو  ترامپ، مردود بودن تروریستی خواندن 1ممنوعيت هدب قرار دادن نظاميان در زمان صلح

در موازین  «قتل هدفمند»( ، ممنوعيت هر گونه تعرض به ميهمان رسمی دولت خارجی )در خاک آن کشور( و ممنوعيت توسل به 

 اند.در مردود میاز جمله دالیلی است که اقدا  تروریستی یادشده ترامپ را از منظر حقوق بين الملل به ویژه حقوق بش 2بين المللی

 

 سخن آخر 

شور ایران و آمریکا در کنار هم قرار می سم دو ک ستيسبه  رانیمرد  ا یخیتار حافظهشک گيرد بیوقتی که ا شر  و  ها ا ضد ب

حق ملت ایران  دراز جمله بزرگ   هاانتيخشود. واقعيت این است که شُمار این در قبال ملت ایران معطوب می آمریکا جنایتکارانه

شمارش دقيقش  ست که برا   ست بلند باالبه قدر  پُر تعداد ا ست چنانچه مقا  معظم رهبر ازمندين ییبه فهر : اگر دنیفرمایم  ا

  3شود.یکتاب م کی م،يفهرست درست کن کایآمر اتیجنا  برا ميبخواه

سبات آمریکا با  سناد تاریخی متعدد  بر یکطرفه و جنایتکارنه بودن منا شهادت ا سالمی  ملت ایران حتی پيش از پيروز  انقالب ا

 32مرداد  28زنيم اولين نمونه تاریخی این جنایتکار  به مشااارکت واشاانگتن در کودتا  دهد. وقتی که این اسااناد را ورق میمی

از کودتاچيان با  –و آنچه که در غرب با عنوان عمليات آژاکس معروب اساات  –اختصاااص دارد. آمریکا در خالل کودتا  یادشااده 

ارسال پول و نيرو  انسانی متخصص ؛ حمایت تا  و تما  کرد . این اقدا  آمریکا به معنا  زیرپا گذاشتن انتخاب قانونی و آزاد و در 

شتن خواست و اراده مرد  بود. ادامه  نيکسون داین روند ضد بشر  با کشتار دانشجویان معترض به سفر ریچار یک کال  زیرپا گذا

ساواک انجاميد. یافت سازمان مخوب و جهنمی  سيس و همکار  گسترده با  شریف  تا به طراحی و تا سرکوب ملت  سازمانی که در 

 اقداماتاین سازمان جهنمی در  ایران و نفوذ و سيطره کاخ سفيد در شئون مختلف ایران آن روزگار مهمترین بازوجو  اجرایی بود.

روند تاریخی  4پرداختند. )ساواک( وقت آمریکایی به انتقاد از رفتار ضد بشر  آنرخی مقاماتِ را به جایی رساند که ب ضد بشر  کار

از  و جاسوسی گسترده -ها  ضد بشر  آمریکا عليه ملت ایران با تبدیل شدن سفارت آمریکا در تهران به النه جاسوسی سياست

اما این تما  ماجرا نبود. آمریکا نه تنها هيچ تالشای برا  جبران  در دوره پيش از پيروز  انقالب تکميل شاد. -انقالب و ملت ایران 

ین دشمنی بر شدت اخود ها  تند و مستقيم گذشته ننگين خود در قبال ملت ایران نکرد بلکه با پيروز  انقالب اسالمی با سياست

سراسيمه و آشکارا وارد ميدان  –شکست صدا  در جنگ  شکار شدن شواهدِآپس از  –در اثنا  جنگ تحميلی که به طور   افزود.

                                                           
 16/10/98روزنامه همشهر   المللنيحقوق ب  ا دکتر  دهنو  مهدا  1
از هر  ای  هر کشور یاسياستقالل س ای یارض تيتمام هياستفاده از آن عل ایبه زور  دیخود از تهد یالمللنياعضاء در روابط ب هيکل ملل متحد : منشور 4ماده  2بند ا  2

 بند چهار  2منشور ملل متحد ماده  خواهند نمود.  داشته باشد خوددار نتیکه با مقاصد ملل متحد مبا  گریروش د

  12/8/88 ؛با دانش آموزان داریدبيانات رهبر معظم انقالب در  3

 نيشده بود تا مخالف داده  حدوحصریب  ساواک، آزاد یعنی ، پهلو میمخوب و تنفرآور رژ یمخف سيبه پل: کارتر یمل تيامناعترافات گر  سيک مشاور  4

 (12/4/96ی مرکز اسناد انقالب اسالم ..) و سرکوب کند ییشاه را شناسا یاسيس
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صدا  اقدامات نظامی انجا  داد. شد و به نفع رژیم  شتی نبرد  ست حمله به ک سيا سکوها  نفتی ایران در خليج فارا؛ نتيجه  ها و 

شنگتن در قبال ایران بود. اوج این  ضد اخير وا ست  سافر  سيا ساقط کردن پرواز م شر  هم   298در اثر آن  بود کهایران ایر  655ب

شته غير نظامی بی شمنی هم اکنون یعنی با گذ سيدند. البته این روند د شهادت ر از پایان جنگ تحميلی نه تنها سال  32گناه به 

ست. شده ا شدیدتر هم  شده بلکه  شمنیترامپ گواه ظالمانه  ها تحریم متوقف یا کُند ن ها  خبيثانه با ملت نمونه هایی از این د

 . استایران 

 ست از ؛ا ای که در این مرور تاریخی نمایان است عبارتاما نکات برجسته

 کنند.داشته و یکسان عمل میملت ایران مشارکت  و جنایت عليهها  ضد بشر  / احزاب آمریکایی در سياست1

ست/ دولت آمریکا از 2 شر ا شر  عواملش فاده دوگانه و ابزار  میحربه حقوق ب ضد ب شود هيچکند. اگر منافعش با اقدامات   تامين 

 در زمان حالرساند مانند رژیم پهلو  قبل از انقالب و خاندان سعود  ایراد  از عامل خود نگرفته بلکه به و  یار  می

مان آب و و پي ترانس پاسيفيک ،نفتا ،ست و حوادثی همچون خروج از برجا گریز و قانون شکن ا/ دولت کنونی آمریکا بسيار قانون3

 کند.هوایی پاریس این ادعا را تایيد می

 تر شده است.تر و همه جانبهکه روند دشمنی آمریکا با ملت ایران روز به روز سخت وجود دارد/ شواهد زیاد  دال بر این واقعيت 4

ها که ابزار اقتصاد  است، تا تهاجم نظامی ه؛  از تحریم/ ابزار تقابلی آمریکا در چهار دهه اخير در برابر جمهور  اسالمی متنوع بود5

رسااد غير ابزار که ابزار سااخت و جنگی اساات و در نهایت شاابيخون فرهنگی و نفوذ که ابزار جنگ نر  اساات. به نظر می

 است.بسته  کاره واشنگتن برا  پيروز  خود سایر ابزار را در برابر ایران به طور همزمان ب ،تهاجم و درگير  نظامی

 


