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تحریم، ترور و تناقض های   امریكا
کارنامه عملی امریکا در دهه های گذشته به صراحت تأییدکننده تناقض های رفتاری این دولت علیه ایران است

جمهوری اسالمی ایران در حیات 40 ساله خود انواع سیاس�ت های خصمانه ایاالت  متحده امریکا 
را تجربه کرده که بسیاری از آنها با مبانی و موازین حقوق بش�ر در تعارض و تناقض بوده است. در 
حالی که امریکا خود از مهم  ترین ناقضان حقوق بش�ر در جهان اس�ت، اما هرساله ادعا  هایی را در 
زمینه نقض حقوق زندانیان سیاسی، کشتار در زندان ها، ممانعت از هرگونه آزادی بیان، آزادی های 
 آکادمیک و مراس�م فرهنگی، حقوق زنان، محدودی�ت در فعالیت انجمن های صل�ح و آزادی و...

 به ایران نسبت می دهد. رفتار خصمانه امریکا با دخالت در امور کشور ایران و تحکیم پایه های حکومت 

استبدادی شاه کلید خورد.
 تشکیل ساواک، قرارداد کاپیتوالسیون و تحقیر ملت ایران، تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه، طراحی 
حکومت نظامی 17شهریور 1357 و صحنه های فجیع و مصیبت بار از جمله مصادیق روشنی است که 
سیاست های مداخله جویانه مقامات امریکایی را قبل از انقالب به نمایش می گذارد. تیرماه در تاریخ 
 کشور ما تاریخ خاطرات تلخ و عداوت های واشنگتن علیه ایران است که باعث شده است نامگذاری 

6 الی 12 تیرماه به هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی اختصاص پیدا کند. 

ترور سردار سلیمانی 
يكی از برجسته ترين سياست هاي ضد بشري امريكا در قبال ايران 
در سال 1398 مربوط به اقدام اين كشور در به شهادت رساندن 
سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران 
است. ماهيت تروريستي شهادت سردار، آن را در زمره مهم ترين 

جنايات ضد بشري امريكا در برابر ايران قرار مي دهد. 
چند روز پس از اين اقدام تروريستي، تهديد بي سابقه رئيس جمهور 
امريكا مبني بر نابود ك��ردن 52 نقط��ه از مهم ترين اماكن مهم 
فرهنگی ايران از ديگر شواهدي بود كه نشان مي داد دولت امريكا 
در اجراي سياس��ت هاي خصمانه خود عليه ايران از مبادرت به 
هرگونه جنايت و اقدام ضدانس��اني دريغ نخواهد كرد. بسياري 

از رس��انه ها و تحليلگران اين تهديد ترامپ را از نظر ماهيت ضد 
بش��ري آن با اقدام هاي گروه هاي تروريس��تي همچون داعش 
مقايسه كردند. گفتنی است دولت امريكا با اقدام تروريستي خود 
در به شهادت رساندن سردار سليماني زمينه امنيتي شدن فضا و 
احتمال بروز يك منازعه نظامي جديد در منطقه را تقويت كرد. 
تصميم نابخردانه رئيس جمهور امريكا تنش و بي ثباتي را افزايش 
داد و شرايط حاد امنيتي و وضعيت اضطراري در منطقه پديد آورد. 
بدون ترديد اگر جنايت تروريستي فرودگاه بغداد ازسوي امريكا رخ 
نمي داد زمينه براي وقوع حوادث بعدي و ازجمله سقوط هواپيماي 

اوكرايني نيز فراهم نمي شد. 

تحر یم
از بارزترين مصاديق جنايات امريكا عليه ايران موضوع تحريم هاست. دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
سابق امريكا بيشترين تحريم ها را عليه ساير كشورها به خصوص ايران وضع كرد. در برخی موارد 
- مانند تحريم های جامع عليه عراق در دهه1990 و تحريم های فعلی عليه ونزوئال - پيامدهای 
شناخته شده اين تحريم ها برای غيرنظاميان ويرانگر بوده است. بر اساس برآوردها، مرگ بيش از 
نيم ميليون كودک عراقی با تحريم های عراق در دهه1990 مرتبط بوده است. گزارش های اخير 
در خصوص ونزوئال نيز حاكی از آن است كه در دو سال گذش��ته بيش از 40هزار غيرنظامی در 
اين كشور در  نتيجه تحريم های يكجانبه امريكا جان خود را از دست داده اند. صرف نظر از حقوق 
سلب شده انسانی در ابعاد اجتماعی و حق توسعه زندگی، تلفات عمدتاً غيرنظاميان در اين كشورها، 
خود سندی بر پوچ بودن ادعای امريكا مبنی  بر »انسانی« بودن اين ابزار فشار است. امريكا در دو 
سال اخير و در اوج همه گيری كرونا نيز با افزايش فشارهای تحريمی خود در حوزه های سالمت 
و دسترسی به امكانات پزش��كی از اين ابزار غير انسانی به طرق مختلف اس��تفاده و حق زندگی 

انسان های بسياری را از آنها سلب كرده است.
جمهوری اس��المی ايران از قربانيان تحريم های ظالمانه و غير انسانی امريكاست. طيف اقدامات 
امريكا در قبال ايران از تحريم دارو تا تحريم های به ظاهر اقتصادی مانند محدود و مسدود ساختن 
تعامالت و تبادالت بانكی، تماماً به طور مستقيم حقوق اوليه انسانی مانند حق زندگی، حق امنيت 
و توسعه اجتماعی را مورد هدف قرار داده اند. مقامات امريكايی عماًل سيستم بانكی سراسر جهان 
را برای اجرای يك سياست خارجی تنبيهی به خدمت گرفته اند. منابع مختلفی تأييد كرده اند كه 
تحريم ها باعث كمبود دارو و تجهيزات پزشكی در ايران، از جمله برای بيماران سرطانی شده و آنها 

را دچار مشكالت فراوانی كرده است. 
اياالت متحده با خروج از توافق هسته ای، تعهدات خود را كه پيش تر چندان به آن عمل نمی كرد، 
زير پا گذاشت و به رغم پايبندی جمهوری اسالمی ايران به اقدامات خود، فشار حداكثری را عليه 
ايران اعمال كرد. تحريم های مالی مانع مشاركت ايران در برنامه كواكس )برنامه جهانی واكسن 
كرونا( شد و به عبارت بهتر خريداری اقالم پزشكی مرتبط با واكسيناسيون كرونا را دشوار كرد و 
ايران نتوانست به منابع مالی خود در كشورهايی چون آلمان و كره جنوبی برای خريد واكسن كرونا 
دسترسی پيدا كند. مشكل ديگری نيز كه در اين ميان وجود دارد اين است كه عالوه بر مسائل مالی 
مربوط به استفاده از ذخاير ارزی ايران، اين موضوع هم كه شركت های امريكايِی همكار سازمان 
جهانی بهداشت و برنامه های ساخت واكسن، خود را در صورت معامله با ايران در خطر مجازات و 

جريمه می ديدند، مشكالت انتقال واكسن به ايران را بيشتر كرد.
امريكا حتي با شيوع ويروس كرونا سالمت، امنيت روانی و جسمی مردم ايران اعم از بيماران و كادر 
درمان را مورد تهديد جدي قرار داد و هيچ گونه اقدامی در زمينه لغو يا كاهش تحريم های ايران 
به  عمل نياورد و حتي در برخي موارد تحريم هاي ظالمانه خود عليه ايران را افزايش داد و مانع از 
پرداخت وام 5 ميليارد دالری صندوق بين المللی پول در راستای حمايت صندوق از كشورهای 
درگير بحران كرونا شد. گفتنی است مقامات امريكايی بارها مدعی شده اند تحريم های امريكا عليه 
ايران شامل غذا، دارو و تجهيزات پزشكی نمی شود، در حالی كه مايك پمپئو زمانی تأكيد كرده بود: 
»اگر مقامات ايران می خواهند مردم اين كشور، غذا برای خوردن داشته باشند، به اياالت متحده 

گوش بسپارند و همراه شوند.«
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    محمد رضا فخر الساعه 
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 صدیقه ساالریان
 مادر شهید  مصطفی احمدی روشن

دانشجوی مدیریت

     بسام هادی حسین
 دانشجو  ی   رشته مکانیک

تشویق و 
تحریک عراق 

 برای جنگ
 با ایران

    مجموعه عکس ستاره هاي سوخته به دعوت گروه عكس روزنامه جوان در سال 92 طراحی و اجرا شد.  در اين طرح 
به تعداد ستاره های پرچم امريكا، 50 عنوان از جنايت های حقوق بشری اين كشور انتخاب شد و توسط 50 نفر از قربانيان 

اين جنايت در ايران، در روزنامه جوان به تصوير درآمد.


