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حقوق بشر آمریکایی 1

 بازخوانی اقدامات آمریکا علیه ملت ایران

کردن رسانه ای بپوشانند، مخالف  که تالش دارند چهره هیوالیی دشمن خبیث را با بزک  کسانی 
مصالـح ملـت هسـتند. ملـت بایـد بـا شـناخت عمـق دشـمنِی دشـمن بـرای مواجهـه و مقابلـه در 

میادیـن جنـگ نـرم، از جملـه عرصـه فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی آمـاده باشـد.
 مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( 6 تیر ماه 1394

بسمه تعالی
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الف( لیست جنایات ۶۰ ساله آمریکا و عوامل آن علیه ملت ایران1

الف - قبل از انقالب اسالمی 

کودتاى ۲۸ مرداد 133۲	 
شهادت دانشجویان در 16 آذر 133۲	 
حمایت و تحکیم پایه هاى حکومت استبدادى شاه 	 
ک 	  تأسیس سازمان مخوف ساوا
حمایت از کشتار صدها تن از مردم در قیام خونین پانزدهم خرداد 134۲	 
تحمیل قانون کاپیتوالسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران 	 

ب- دوران پس از انقالب  اسالمی

تبدیل سفارت آمریکا به النه جاسوسی 	 
مصادره اموال ایران 	 
هجوم مستقیم نظامی و واقعه طبس 	 
کودتاى نوژه  برای براندازی جمهوری اسالمی ایران	 
تأیید و حمایت آمریکا از صدام براى شروع حمله به ایران 	 
حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی آمریکا از صدام در ۸ سال جنگ تحمیلی 	 

http://islamtimes.org/fa/doc/article/450853 .1
http://www.nedayeenghelab.com
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حمله آمریکا به کشتی ها و سکوهاى نفتی ایران 	 
ساقط کردن هواپیماى مسافربرى ایران 	 
حمایت آمریکا از سازمان منافقین 	 
اعمال تحریم هاى ظالمانه علیه ایران 	 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم علیه ملت ایران 	 
ساخت فیلم هاى ضد ایرانی و ضد اسالمی 	 
تهدید مستمر ملت ایران به حمله نظامی 	 
حمایت آمریکا از گروهک هاى تروریستی به ویژه در مرزهاى ایران 	 
حمایت آمریکا از فتنه و اغتشاش در سالهاى ۸۸، ۸۲، ۷۸	 
ترور دانشمندان هسته اى ایران 	 

ب( حمالت نظامی مستقیم آمریکا به ایران

حمله به سکوهاي نفتي رشادت2 

کنـد، دولـت عـراق آنهـا را در دو  کـه امریـکا بـه ایـن سـکوها حملـه  در جریـان جنـگ، پیـش از آن 
نوبـت در خـرداد مـاه و مـرداد مـاه سـال 1987)1366( هـدف حملـه قـرار داده بـود، امـا با توجه به 
اهمیـت حیاتـي ایـن سـکوها در صـدور نفـت، بـه سـرعت تعمیـر و بازسـازي شـدند، به طـوري که 
پیش از حمله امریکا آماده بهرهبرداري شده بودند. حمله آمریکا به این سکوها سه روز پس از 

۲. امیر ارجمند، اردشیر ؛ رأي صالحیت دیوان بین المللي دادگستري در قضیه حمله نیروهاي امریکایي به سکوهاي نفتي ایران در خلیج 
فارس، مجله تحقیقات حقوقي، شماره 19-۲0، صص 634-635.

*خبرگزاري جمهوري اسالمي؛  گزارشهاي ويژه،  نشريه شماره 216، 66/7/30، خبرگزاري جمهوري اسالمي، 66/7/29، به نقل از محمد 
دروديان. سيري در جنگ ايران و عراق - 4 شلمچه تا حلبچه، تهران؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 137 ص 145.

* گاتري، آندره و رونزيتي، ناتالينو ؛ جنگ ايران و عراق )1988.1980( و حقوق جنگ دريايي؛ ترجمه حميدرضا ملك محمدي نوري، 
سعيد تائب و احمد ساالري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374، صص 242.243.
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که  گرفت  کویتي تحت پرچم امریکا به نام »سـي ایل سـیتي«، صورت  حمله نامشـخص به نفتکش 
گرفته  کویـت هـدف یـك فروند موشـك قرار  در 24 مهرمـاه سـال 1366، در محـدوده دریـاي سـرزمیني 
کرم ابریشم بوده و از سوي نیروهاي ایراني  که موشك مزبور از نوع موشك  بود و آمریکا با ادعاي این 
کرد، اما ایران با تکذیب  مسـتقر در جزیره فاو شـلیك شـده اسـت، ایران را به انجام این حمله متهم 
کـه انجـام این حملـه براي ایـران با توجه بـه امکانات نظامیاش ناممکـن بوده  کـرد  ایـن اتهـام اظهـار 
اسـت. آمریـکا ایـن اسـتدالل و توجیـه ایـران را نپذیرفـت و سـه روز بعد، سـکوهاي نفتي »رشـادت« را 
بـا چهـار رزم نـاو و حمایـت ناوشـکن تـاچ، رزم نـاو موشـك انـداز اسـتندلي و دو هواپیمـاي F 16- و یـك 
کـس هـدف حملـه قـرار داد و ایـن سـکوی مهـم را تـا حـد زیـادی تخریـب نمـود و رونـد  هواپیمـاي آوا

صـدور نفـت ایـران را به شـدت مختـل نمود.

حمله به سکوهاي نفتي نصر و سلمان3 

کـه از جملـه مهمترین سـکوهاي نفتي ایـران در خلیج فـارس بود و  سـکو و تأسیسـات نفتـي سـلمان 
روزانه، حدود 220 هزار بشـکه نفت از آن بهرهبرداري میشـد، در مهر ماه سـال 1356 هدف حمالت 
کـه البتـه بـه سـرعت تعمیـر و بازسـازي شـد و مجـددًا مـورد  گرفـت  هواپیماهـاي رژیـم بعـث عـراق قـرار 
که قابلیت تولید روزانه صد هزار بشکه نفت را داشت،  گرفت، اما سکوي نفتي نصر  بهرهبرداري قرار 
هیچـگاه در جریـان جنـگ، هـدف حملـه دشـمن واقـع نشـد و تـا زمـان حملـه ناوهـاي امریکایـي در 
بـه  امریکایـي  ناوهـاي  ادامـه داد. حملـه  فعالیـت خـود  بـه  مـاه سـال 1367 همچنـان،  فروردیـن 
سـکوهاي نفتـي نصـر و سـلمان در پـي برخـورد کشـتي جنگـي آمریکایـي موسـوم بـه سـاموئل رابرتز با 

3.  امير ارجمند، اردشير ؛ رأي صالحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حمله نيروهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران 
در خليج فارس، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 19-20، ص 636.

* گاتري، آندره و رونزيتي، ناتالينو ؛ جنگ ايران و عراق )1988.1980( و حقوق جنگ دريايي؛ ترجمه حميدرضا ملك محمدي 
نوري، سعيد تائب و احمد ساالري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374، صص 242.243.
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گرفت. به  مینهاي رها شده در شصت مایلي شرق جزیره بحرین در 25 فروردین 1367 ماه صورت 
کردند اما مقامات  دنبال این حادثه، مقامات امریکایي، ایران را به مینگذاري در آن منطقه متهم 
کرده،  کشـتي جنگي آمریکا در آن با مین برخورد  که  کردند منطقه اي  ایران این اتهام را رد و اظهار 
تحت مراقبت و کنترل دائمي نیروهاي امریکایي، بحریني، قطري و عربستاني بوده است. بنابراین 
امکان مینگذاري نیروهاي ایراني در آن جا 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 قرار داد و 
کرد. در این حمله، افزون بر انهدام سـکوها، دو رزم ناو سـهند و جوشـن ایران  کلي تخریب  آنها را به 
غـرق شـدند و بـه یـك شـناور و هواپیمـاي F 14- ایـران خسـاراتي وارد آمـد. هـم چنیـن، تعـداد زیادي 
از افـراد نیـروي دریایـي و افـراد غیرنظامـي شـهید یـا مجـروح شـدند. آمریکاییـان ایـن بـار نیز، همانند 
حملـه پیـش، حمـالت نظامـي خـود را بـه سـکوي نصـر و سـلمان در قالـب دفـاع مشـروع و مـاده 51 

کردند. 4 منشـور سـازمان ملل متحد توجیه 

کشتی های ایرانی5 تهاجم نظامی  مستقیم به 

کـه ایـران به برتری نسـبی نظامی نسـبت به عراق دسـت یافته بـود، عالوه  دولـت آمریـکا در شـرایطی 
بر حمایت از ارتش عراق، حتی مداخله مسـتقیم نظامی را نیز از نظر دور نداشـت. حمایت آمریکا از 
عراق در جنگ، عالوه بر تجهیز تسلیحاتی عراق، به حضور نظامی در خلیج فارس و سپس درگیری 
نظامـی منجـر شـد. در تاریـخ 30 شـهریور 1366 هنگامیکـه مقـام معظـم رهبـری، حضـرت آیتـاهلل 
خامنهـای، بـه عنـوان رئیسـجمهور وقـت بـرای شـرکت در چهـل و دومیـن اجـالس مجمـع عمومـی 
سـازمان ملل متحد و برای ایراد یک سـخنرانی عازم نیویورک بود، امریکاییها برای تحتالشـعاع قرار 

/http://islamtimes.org/fa/doc/article/450853 .4
5.  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، روز شمار جنگ ايران و عراق، اسكورت نفتكشها )دخالت مستقيم امريكا در جنگ(، ج 50، 
صص 715- 714. - هدايت خمينی، عباس، شورای امنيت و جنگ تحميلی، دفتر مطالعات سياسی و بينالمللی، 1370، ص 22.
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دادن تالشهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران در عرصه بینالمللی و در آستانه ایراد سخنرانی 
که از عرشه  کشتی تدارکاتی هشتصد تنی »ایران اجر« را توسط دو فروند بالگرد نظامی،  ایشان، 
کـرده بودنـد، مـورد حملـه قـرار دادنـد. در جریـان ایـن حملـه، از  کشـتی »فریگـت جـارت « پـرواز 
که تعدادی از آنها زخمی  کشتی، 3 تن شهید، ۲ تن مفقود و ۲6 تن دیگر  مجموع 31 سرنشین 
بودنـد بـه اسـارت نیروهـای امریکایـی درآمدنـد و کشـتی نیز پـس از مدتی در آبهـای خلیج فارس 
غـرق شـد. دو هفتـه بعـد )16 مهـر 1366( نیـز بالگردهـای امریکایـی در تهاجمـی دیگـر، قایقهـای 
گشـت زنی بودند، مورد حمله قرار  که در آبهای خلیج فارس مشـغول  گشـتی سـپاه پاسـداران را 
دادند. همچنین تهاجم وحشیانه ناوهای امریکایی به ناوچه »سهند« و حمله نظامی امریکا 
بـه سـکوهای نفتـی ایـران از دیگـر اقدامات مسـتقیم نظامی امریکا در طـول جنگ تحمیلی بود.

انهدام هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران 

کـه از عمـق خصومـت آمریکاییهـا  یکـی از اقدامـات وحشـیانه امریـکا در اواخـر جنـگ تحمیلـی، 
نسبت به نظام جمهوری اسالمی حکایت میکند، حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری 
جمهـوری اسـالمی ایـران در تاریـخ 1۲ تیـر مـاه 136۷/ 3 ژوئیـه 19۸۸ اسـت. ایـن هواپیمـای 
کـه از نـوع ایربـاس و متعلـق بـه شـرکت هواپیمایـی جمهـوری اسـالمی ایـران )ایـران  مسـافربری، 
که هنوز سقف ارتفاع پرواز  ایر( بود، در یک پرواز معمولی از بندر عباس به مقصد دبی در حالی 
گهان بر فراز آبهای ایران و در حوالی جزیره  که نا مورد نظر را به دست نیاورده بود، در حرکت بود 
گرفـت و منهـدم شـد. در جریـان این حمله تمامـی ۲90  »هنـگام«، هـدف دو فرونـد موشـک قـرار 
کـه 11۸ نفـر از آنهـا را زنـان و کودکان تشـکیل میدادند، به شـهادت  نفـر مسـافر و خدمـه هواپیمـا، 
که  رسـیدند. این موشـکها از یک ناو آمریکایی مسـتقر در خلیج فارس، موسـوم به »وینسـنس« 
کاخ سـفید نـه تنهـا  کـرده بـود، شـلیک شـدند. سـران  خـود نیـز بـه آبهـای سـرزمین ایـران تجـاوز 
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بابـت ایـن جنایـت از ملـت ایـران عذرخواهـی نکردنـد، بلکـه در اقدامـی بهتانگیـز بـه فرمانـده نـاو 
»وینسـنس « بـه خاطـر ارتـکاب ایـن جنایت، مـدال افتخـار دادند.6 

حمله نظامی به طبس7

پس از تسخیر النه جاسوسی )سفارت آمریکا( در تهران توسط دانشجویان و در پی آن به اسارت 
درآمدن تعدادی از کارکنان و کارمندان سفارت، که حیثیت جهانی آمریکا را به شدت خدشهدار 
گروگانگیـری از طریـق  و ابهـت ایـن ابرقـدرت را در هـم شکسـت، آمریکاییهـا بـرای حـل بحـران 
کره، تحویل شـاه معدوم بـه ایران  کام شـدند. پیش شـرط امام خمینـی )ره( برای مذا سیاسـی نـا
بـود و آمریکاییهـا بـه جـای تمکیـن در برابر خواسـت ملت بـزرگ ایران، در فاز نظامـی قدم نهادند. 
آمریکاییهـا پـس از بررسـیهای فـراوان و بـا اتـکا بـه عناصر ضد انقالب و وابسـته به رژیم پادشـاهی و 
پـس از حصـول اطمینـان از موفقیـت در عملیـات نظامی، در پنجم اردیبهشـت ماه 1359 شـبانه 
تعـدادی از نیروهـای آمـوزش دیـده و ویـژه خـود را توسـط پنج فروند بالگرد و هواپیمای پیشـرفته 
کردنـد تـا از آنجـا بـر  در یکـی از فـرودگاه هـای دور افتـاده و متروکـه، واقـع در صحـرای طبـس پیـاده 
کننـد، امـا در  اسـاس برنامهریـزی قبلـی و یـک زمانبنـدی دقیـق، عملیـات نظامـی خـود را شـروع 
نهایـت اعجـاب و نابـاوری بـه امـر خداونـد، هواپیماهـا و بالگردهـای پیشـرفته آمریکایـی در دام 
گهان با  گرفتـار شـدند و بهشـدت به هم برخـورد کردنـد و نا طوفانـی سـهمگین از شـنهای طبـس 
گورستانی وحشتانگیز برای آمریکاییها تبدیل  ک و  انفجارهای مهیب، طبس به جهنمی هولنا

شـد و عملیـات نظامـی امریـکا به طـور مفتضحانهای به شکسـت انجامید.۸ 

6.  هدایت خمینی، عباس، شورای امنیت و جنگ تحمیلی، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1370، ص 223 .
http://b2n.ir/32994.7

8. توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرقی، انتشارات هفته، 1362، ص 188.
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کودتاهای آمریکایی در ایران ج( 

کودتای 2۸ مرداد 1۳۳2 و سرنگونی دولت مصدق9 

دکتر محمد مصدق در اردیبهشت ماه 1330 )مه 1951م( با پشتیبانی و حمایت قاطع آیتاهلل کاشانی 
کردن صنعت نفت« را با جدیت  به نخستوزیری رسید. او پس از احراز نخستوزیری، سیاست »ملی 
کـرد و سـرانجام، در 29 اسـفند 1330 موفـق بـه تحقـق آن شـد. در جریـان ملیشـدن صنعـت  دنبـال 
نفـت، دسـت انگلیسـیها بـه طـور خـاص از منابـع نفتی ایـران کوتاه شـد. بنابر اعتـراف امریکاییها، که 
در اسـناد منتشـر شـده توسـط سازمان سـیا )CIA( و وزارت خارجه امریکا در سال 1379 منتشر شده 
اسـت، نماینـدگان دسـتگاه امنیتـی انگلیـس، موضـوع برانـدازی دولت مصدق و جایگزینکـردن یک 
حکومت کاماَل وابسته را به نمایندگان سیا پیشنهاد کردند که با پاسخ مثبت آمریکاییها در فروردین 
1332/مـارس 1952 مواجـه شـدند. طـرح کودتـای 28 مـرداد پـس از مطالعـات فـراوان و بازنگریهـای 
کـس )T.P Ajaax( در تاریخ 21  مکـرر توسـط طراحـان انگلیسـی و امریکایـی، در قالـب طرح تـی پـی آژا
تیـر مـاه توسـط رئیـس سـازمان سـیا، وزیـر خارجه آمریـکا و رئیس جمهور آمریـکا )آیزنهـاور( به امضای 
نهایـی رسـید و بـا اختصـاص بودجهـای هنگفت، سـرانجام پس از فراهم شـدن مقدمات امـر، در 28 

کودتـا با موفقیـت انجام پذیرفت. مـرداد 1332 
کـرد.  کودتـا، دکتـر مصـدق از نخسـتوزیری برکنـار شـد و حکومـت مردمـی وی سـقوط  در نتیجـه ایـن 
کودتا مجددًا به  گریخته بود، پس از  که از بیم اعتراضات و شورشهای مردمی، از قبل به ایتالیا  شاه، 

ایـران بازگشـت و بـه ایـن صـورت، دوره سـلطه همهجانبه آمریکا بر این کشـور آغاز شـد. 
کتمـان میکردنـد؛ تا  کودتـای 28 مـرداد 1332 را  امریکاییهـا تـا ایـن اواخـر، دخالـت مسـتقیم خـود در 

9. پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمريكا با انقالب اسالمی، مشرق نيوز، كد خبر: 212014، 21 بهمن 1392، قابل دسترسی در:
212014/http://www.mashreghnews.ir/fa/print
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کلینتون، برای نخستین بار در یکی از سخنرانیهای  که مادلین آلبرایت، وزیر خارجه دولت بیل  این 
رسـمی خـود، در 27 اسـفند 1378 بـدون  عذرخواهـی از ملـت ایـران، از نقـش مسـتقیم و محـوری 
کودتـای 28 مـرداد بـه صراحـت پـرده برداشـت. پـس از ایـن اعتـراف مهـم،  ایـاالت متحـده امریـکا در 
کـه در آن از نقـش مهـم دولـت آمریـکا در کودتـای 28 مـرداد  دولـت امریـکا در خـرداد 1379 اسـنادی را 

سـخن به میان آمده اسـت، منتشـر سـاخت. 10

کودتاى نوژه11

کودتـای  از جملـه اقدامـات براندازانـه آمریـکا پـس از شکسـت حملـه نظامـی بـه طبـس، طرحریـزی 
»نـوژه« در هجدهـم تیرمـاه 1359 بـود. دولـت امریـکا برای طرحریزی و اجـرای این کودتا، هزینههای 
کودتـای نـوژه توسـط یـک سـتاد از پاریـس بـه رهبـری شـاهپور بختیـار  گرفتـه بـود.  سـنگینی در نظـر 
)آخرین نخسـت وزیر نظام پادشـاهی( هدایت میشـد. این سـتاد دارای شاخههای متعدد سیاسی، 

نظامـی و مالـی بود. 
شـاخه سیاسـی سـتاد تحـت نظـارت رضـا مرزبـان و ابوالقاسـم خـادم بـا هـدف جـذب یکـی از علمـای 

وقـت و برخـی از طرفـداران وی فعالیـت میکـرد. 
شـاخه نظامـی آن زیـر نظـر احسـان بنیعامری )بـا هدف نفـوذ در ارتش، نیروی هوایـی، جذب عناصر 

ک( بود. نظامی و نیروهای سـازمان اطالعاتی سـاوا
شاخه مالی - لجستیکی با مسئولیت منوچهر قربانیفر )و با هدف تأمین مخارج مالی کودتا، تهیه و 
کشور(  کودتا در داخل  کمکهای تسلیحاتی و تدارکاتی از طریق عراق و قاچاقچیان به عوامل  ارسال 

انجام وظیفه میکردند.1۲
10.كرمتی، محمد، نيمقرن شرارت ؛ )نگاهی به اقدامات خصمانه آمريكا عليه ايران(، فصلنامه رواق انديشه، شماره 25، 1388.

/http://islamtimes.org/fa/doc/article/450853 .11
کودتا( از ص 101 به  کودتا - برنامه و سازمان  کودتای نوژه، چاپ دوم، 136۸، بخش دوم )تدارک  1۲.  موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

بعد .
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آمریکاییهـا بـرای اجـرای موفقیتآمیـز ایـن طـرح، دههـا میلیـون دالر و صدهـا میلیـون تومـان هزینـه 
کار  کـه قـرار بـود از داخـل و خـارج بـه  کودتـا را از لحـاظ تجهیـزات نظامـی،  کارشناسـان، ایـن  کردنـد. 
گرفتـه شـود، در تاریـخ کودتاهـای جهـان بیسـابقه و کودتای ۲۸ مـرداد 133۲ را در مقایسـه با آن یک 
بـازی کودکانـه میداننـد. از ایـن رو، آژانـس جاسوسـی بینالمللـی امریـکا بـه موفقیت این کودتا بسـیار 
کودتـا در روز ۲1 تیـر 1359 از طریـق رسـانهها میبایسـت  کـه پـس از  مطمئـن بـود. آنهـا حتـی پیامـی را 

کـرده بودند!  خوانـده شـود، تهیـه 
گرفته  گـران همچنیـن خانهـای را بـرای اسـتقرار آیـت اهلل کاظـم شـریعتمداری در تهـران در نظـر  کودتا
کنـد. امـا بـه لطـف  کودتـا را تأییـد  بودنـد تـا وی بـه عنـوان یـک رهبـر مذهبـی، در آنجـا مسـتقر شـود و 
کودتا وارد فاز اجرایی خود شـود، طی یک عملیات بسـیار دقیق و موفقیت  که  خداوند، قبل از این 

آمیـز، کشـف شـد و تمامـی عوامـل آن در داخل کشـور دسـتگیر شـدند.13

 د( توطئههای امنیتی- سیاسی در ایران

کاپیتوالسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران  تحمیل قانون 

یکـی از اقدامـات تحقیرآمیـز دولـت ایـاالت متحـده امریـکا علیه ملت ایران، فشـار بر حکومت وابسـته 
شـاه برای تصویب الیحه اعطای مصونیت قضایی به اتباع امریکایی، در مجلس شـورای ملی ایران 
کـه »کاپیتوالسـیون « نـام داشـت، دسـتگاه قضایـی ایران حق نداشـت  بـود. بـه موجـب ایـن الیحـه، 
کارکنـان امریکایـی و نیز خانوادهها و وابستگانشـان  کارمنـدان و  هیـچ یـک از مستشـاران، نظامیـان، 
را )کـه در زمـان تصویـب قانـون بالـغ بـر چهلهـزار نفـر میشـدند(، تحـت پیگـرد قانونـی قـرار دهـد. ایـن 
الیحـه در ایـران زمانـی بـه تصویـب رسـید که حتی کشـورهای عقبمانـده افریقایی و کشـورهای نیمه 

مسـتعمره بـه آن تـن نمیدادند.14 
13.  واعظی، حسن، ایران و امریکا )بررسی سیاستهای امریکا در ایران(، تهران: انتشارات سروش، صص:3۲-39، 13۸1.

14.  سید جالل الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی ، ج ۲، ص 95 ، 13۸6.
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کابینـه اسـداهلل علـم و سـپس در مجلـس شـورای  الیحـه مذکـور ابتـدا بـا فشـار دولـت امریـکا در دوران 
گذاشـت. در زمان نخسـت  ملی در 13 مهر ماه 1342 به تصویب رسـید و مجلس سـنا نیز بر آن صحه 
وزیری حسن علی منصور، در بیست و یکم مهرماه 1343 مجددا این الیحه به مجلس شورای ملی 
کاپیتوالسیون به حدی بود  برده شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید15. حواشی 
که این قانون علنی نشود و تا پیش  که در سالهای 1342 و 1343 دولت امریکا و ایران اصرار داشتند 
گری امام خمینی )ره( در چهارم آبان 1343 نیز عموم مردم نسبت به آن اطالع و حساسیت  از افشا

نداشتند. 16. 

کردن ایران17 توطئه تجزیه 

یکی دیگر از سناریوهای آمریکا برای براندازی جمهوری اسالمی در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، 
که تحت دو محور پیگیری میشده است؛  پروژه فروپاشی از درون بوده است، 

محور اول »ایجاد اغتشاش همزمان در مناطق قومیتی کشور« به وسیله عناصر تجزیه طلب آموزش 
دیده. 

که با ایجاد اغتشـاش و آشـوب  محور دوم »ایجاد اغتشـاش در دانشـگاهها« بهوسـیله عناصر غربزده 
در دانشـگاهها و سـپس اجـرای پـروژه کشتهسـازی و بهوجـودآوردن دورههـای چهـل روزه عـزاداری و 

چلهگیریهـا در پی سـقوط نظـام بودند.

کتاب سیاسی، ص 466، 136۷. 15.  عمید زنجانی، عباسعلی، انقالب اسالمی و ریشههای آن، نشر 
16.  صحيفه امام، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينی رحمه اهلل، 1371، ج 1، ص 415 .

کد خبر: ۲1۲014، ۲1 بهمن 139۲، قابل دسترسی در: 1۷.  پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمریکا با انقالب اسالمی، مشرق نیوز، 
http://www.mashreghnews.ir/fa/print/212014
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حمایت از سران فراری رژیم شاهنشاهی تسخیر النه جاسوسی1۸

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی عـده زیـادی از سـران رژیم جنایتکار پهلوی به کشـورهای دیگر مخصوصًا 
گریختنـد. آمریکاییهـا نیـز بـا پناهـدادن بـه آنهـا تحـت عنـوان حمایتهـای انساندوسـتانه از  آمریـکا 
کمـه خـودداری کردند. در رأس سـران رژیم پهلوی، شـاه مخلوع  بازگردانـدن آنهـا بـه ایـران بـرای محا
کـرد و از تحویـل او بـه ایـران  کارتـر بـه او اجـازه ورود و اقامـت در آمریـکا را اعطـا  کـه دولـت  قـرار داشـت 
کنش نشـان داده  خـودداری نمـود. درپاسـخ بـه ایـن اقـدام خصمانـه، دانشـجویان پیـرو خط امـام وا
کردنـد. دولتمـردان آمریکایـی  کشـور را تسـخیر و جاسوسـان مسـتقر در آن را دسـتگیر  و سـفارت ایـن 
کـه منتظـر آزادی بازداشـت شـدگان بـه وسـیله دولـت بـازرگان بودنـد، بـا حمایـت امـام خمینـی )ره( از 
کلـی زمـام امـور را از دسـت داده و بـه  تسـخیر النـه جاسوسـی و خوانـدن آن بـه عنـوان انقـالب دوم بـه 

خلسـه ای 444 روزه فـرو رفتنـد. 

ارتباط غیرمتعارف با عناصر داخلی جمهوری اسالمی19

یکـی از مهمتریـن مأموریتهـای سـفارت آمریـکا در تهـران برقـراری ارتبـاط بـا عناصـر انقالبـی و هدایـت 
آنهـا در جهـت موردنظـر آمریـکا بـرای تغییـر مسـیر انقـالب از آرمانهـای اسـالمی آن بود. آنهـا با حمایت 
از جناحهای مخالف مذهب و ناسیونالیسـتها قصد داشـتند تا فضای سیاسـی ایران را به نفع خود 

حفـظ نمایند. 
ارتباط مقامات سفارت آمریکا با اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در این راستا بوده است. 

ارتباط با بنی صدر به عنوان مشـاور و اسـتخدام وی از زمان اقامت در پاریس با دسـتمزد ماهانه یک 
هـزار دالر از این جمله بوده اسـت. 

1۸.  همان.
19. همان.
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عـالوه بـر بنی صـدر افـراد دیگـری نظیـر صـادق قطـب زاده )وزیـر خارجـه وقت( و مهـدی بـازرگان )عضو 
جبهـه ملـی ایـران( نیـز ارتباط وثیقی بـا آمریکاییها داشـته اند. 

کـه سـازمان  همچنیـن بـر اسـاس یکـی از تحقیقـات مجلـس سـنا از سـازمان سـیا مشـخص میشـود 
کمک نموده اسـت تا در انتخابات  سـیا در سـال 1358 مبلغ پانصد هزار دالر به دریادار احمد مدنی 

ریاسـت جمهـوری بـه پیروزی برسـد.

التقاط و ترور شخصیتهای فکری نظام20

کـردن حرکت  یکـی از مهمتریـن حربههـای آمریکاییهـا و بازوهـای اجرایـی آنهـا در ایـران بـرای متوقف 
گفتمان انقالب اسالمی و نظام فکری آن بود؛ آنها در ابتدا برای  انقالب اسالمی، جلوگیری از تکوین 

کردند؛  کار دو مسـیر را دنبال  این 
اول: تقویت گفتمانها و اندیشههای التقاطی و لیبرال

دوم: ترور نخبگان فکری و فرهنگی جریان ساز اسالمی. 
نمونـه بـارز ایـن  نـوع اقدامـات  را در تـرور افـرادی همچـون شـهید مطهـری و شـهید مفتـح و شـهید 

بهشـتی میتـوان دیـد.

تحریک عراق به جنگ علیه ایران

را  شـدیدی  تحـرکات  »نـوژه«،  کودتـای  و  طبـس  نظامـی  حملـه  در  شکسـت  از  پـس  آمریکاییهـا 
کردنـد. برژینسـکی، مشـاور امنیـت ملـی امریـکا، جهـت  بـرای ترغیـب صـدام بـه جنـگ بـا ایـران آغـاز 
که مجلـه ژورنال  کرد  آمادهسـازی عـراق بـرای شـروع جنـگ، سـفرهای محرمانه متعـددی به بغـداد 

۲0. همان.
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که پس  استریت، مورخ 8 فوریه 1980 یکی از این سفرهای محرمانه را فاش ساخت. صدام حسین 
از سـقوط شـاه، عالقـه وافـری بـه ژاندارمـی و نمایندگـی آمریـکا در منطقـه از خـود نشـان میـداد، بـرای 
تحقـق ایـن رؤیـای ، در پـی تحریـکات و تحـرکات سیاسـی آمریکایـی هـا در سـی و یکـم شـهریور 1359 
حمالت وسـیع و گسـتردهای را به ایران آغاز نمود و هشتسـال تمام، نظام نوپای جمهوری اسـالمی 
کنون  کرد. هر چند آمریکاییها تا کتریـن و طوالنیتریـن نبـرد پس از جنگ جهانـی دوم  را درگیـر خطرنا
کننـد، اما تجهیز صدام  کـه نقـش خـود را در تحریـک صـدام برای حمله به ایران کتمان  کوشـیدهاند 
کشتار جمعی و نیز حمایتهای رسانهای، سیاسی و بینالمللی از  به انواع سالحهای جدید جنگی و 
کـرد. ازاینرو، امریکایی  کـه بتوان آن را کتمـان یا انکار  سـوی امریـکا و همپیمانـان وی، چیـزی نیسـت 

هـا خـود ناچـار به اعتـراف آن شـدند.21

ذ( ترور شخصیت های انقالبی

که حاصل عملکرد آنان  گروه های مختلف شـبهنظامی در ایران با خط مشـی مسـلحانه به فعالیت پرداختند  از سـال 135۷ سـازمانها و 

کشـورهای خارجـی  کشـته و چنـد هـزار مجـروح بـوده اسـت. برخـی ترورهـا نیـز توسـط سـازمانهای اطالعاتـی  طـی سـه دهـه حـدود 1۷000 

گرفتـه و عوامـل برخـی ترورها هیچ گاه شـناخته نشـدند22. ازجملـه اسـرائیل و آمریـکا صـورت 

فاجعه هفتم تیر

کـه جمعـی از بلندپایه تریـن مسـئوالن نظـام  در هفتـم تیـر 1360 دفتـر مرکـزی حـزب جمهـوری اسـالمی، در حالـی 
کشـور، چهـار وزیـر، 1۲ معـاون وزیـر و حـدود 30 نماینـده مجلـس در  همچـون آیـت اهلل  بهشـتی رئیـس دیـوان عالـی 
کـه مـورد حمایـت مسـتقیم آمریـکا بودنـد، منفجـر شـد. در ایـن  آن جلسـه حضـور داشـتند، بـا بمبگـذاری منافقـان 

۲1  تایمز لندن، 1۷ ژوئن 19۸0 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 .

http://b2n.ir/28277.22



حقــــــــوق بشــــــــر آمریکایــــــــی       1  16

عملیات تروریسـتی ۷۲ یار وفادار انقالب و امام به شـهادت رسـیدند. فاجعه هفتم تیر، دقیقا شـش روز پس از عزل 
بنی صدر از ریاسـت جمهوری و حدود ۲4 سـاعت بعد از حادثه تروریسـتی مسـجد جامع ابوذر )ترور نافرجام آیت اهلل 
گـذاری، منافـق نفـوذی بـه نـام »محّمدرضـا کالهـی« بود که پـس از انفجار با کمک  خامنـه ای( رخ داد. عامـل بمـب 

گردید و راهی فرانسـه شـد۲3. عوامـل آمریکایـی و تشـکیالت منافقیـن موفـق بـه فـرار 

شهادت آیت اهلل صدوقی24

امـام  توسـط  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  بـود،  اسـالمی  انقـالب  یـاران دیریـن  از  کـه  آیـت اهلل صدوقـی 
خمینـی)ره( بـه امامـت جمعـه یـزد منصوب شـد. وی به دلیل تاثیرگذاری فـراوان در جریـان انقالب، 
گرفت. سرانجام  بهشدت مورد خشم دشمنان انقالب قرار داشت و چند بار نیز مورد سوءقصد قرار 
در مـاه مبـارک رمضـان مصـادف بـا یازدهـم تیـر 60 )ه.ش( بعـد از نمـاز پرشـکوه جمعـه مـورد حملـه 
گرفت و در ۷5 سـالگی به شـهادت رسـید که  انتحـاری مـزدور منافقیـن )محمدرضـا ابراهیم زاده( قرار 

گرفت. بـه شیخالشـهدای محـراب لقـب 

۲3.  پايگاه اطالعرسانی 1700 قربانی تروريسم در ايران، قابل دسترسی در:
 http://www.habilian.ir/fa/alphacontent/3/Page-705.html

۲4. زندگينامه شهيد آيت اهلل صدوقی، مركز اسناد انقالب اسالمی، قابل دسترسی در:
/http://www.tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/219
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ترور نافرجام آیت اهلل خامنه ای25

تـرور آیـت اهلل خامنـه ای در 6 تیـر سـال 60، اولیـن مـورد از سلسـله اقدامـات تروریسـتی منافقیـن علیـه 
کـه با حمایت مسـتقیم آمریکا بـه انجام می رسـیدند. پس از شـروع  مقامـات جمهـوری اسـالمی بـود 
سـخنرانی حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در مسـجد ابـوذر تهـران، ضبـط صوتـی میـان مـردم دسـت بـه 
دسـت می شـود و سـمت راسـت سـخنران، حضرت آیت اهلل خامنه ای، قرار می گیرد تا قلب ایشـان را 
کمی جابه جا می شـوند و ضبط از  نشـانه رود؛ اما در میانه سـخنرانی به دلیل مشـکل صدا، ایشـان 
جلوی قلب فاصله می گیرد. همین مسـئله باعث می شـود آسـیب جدی در نهایت به دسـت ایشان 

وارد شـود و دسـت راسـت، صدمـه زیـادی می بیند.

ر( ترور دانشمندان هسته ای 

کشـور، بـه ایـن حربـه تـرور  آمریکاییهـا پـس ناتوانـی در فشـار بـر ایـران بـرای جلوگیـری از رشـد علمـی 
دانشـمندان کشـور متمسـک شـدند. ایـن رفتـار سیاسـت مداران غربـی نشـان دهنده ناتوانـی و عجـز 
آنهـا در برخـورد بـا ایـران اسـت۲6. فهرسـت دانشـمندان هسـتهای تـرور شـده بـه شـرح زیـر میباشـد:

۲5. روزنامه اطالعات، 8 تير 1360، قابل دسترسی در:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000003 

http://tanvir.ir :26  پايگاه اطالعرسانی سپاه فجر استان فارس، قابل دسترسی در



حقــــــــوق بشــــــــر آمریکایــــــــی       1  18

مشخصات فرد 
 ترور شده

تاریخ، ساعت و 
 محل ترور

نحوه 
 ترور

سوابق تحصیلی و 
 علمی

 مسئول ترور سوابق کاری

دکتر مسعود 
 محمدیعلی

1388/10/22  
  صبح 7:05 ساعت
 تهران قیطریه خیابان

گذاری بمب
 در خودرو

فارغ التحصیل دکترا از 
دانشگاه صنعتی شریف در 

 رشته فیزیک نظری
مقاله به  80ارائه بیش از 

 مجالت معتبر علمی دنیا

 استاد برجسته فیزیک ایران
 نماینده ایران در سزامی
  عضو شورای پردیس علوم

 علوم پردیس ژوهشیپ معاون

 "مجید جمالی فش"
 وابسته به موساد

دکتر مجید 
 شهریاری

1389/9/8  
  صبح 8 تا 7 ساعت

 ارتش بلوار محدوده
 تهران

گذاری بمب
 در خودرو

فارغ التحصیل کارشناسی 
الکترونیک از دانشگاه 

 امیرکبیر
دارای مدرک کارشناسی 

ای از ارشد مهندسی هسته
 دانشگاه صنعتی شریف

دکترای علوم و تکنولوژی 
ای دانشگاه صنعتی هسته

 امیرکبیر

عضو هئیت علمی دانشکده 
 فیزیک دانشگاه امیرکبیر

نویسنده چهار کتاب و چندین 
المللی در زمینه مقاله بین

 ایمهندسی هسته
استاد فیزیک دانشگاه شهید 

 بهشت
محقق جمهوری اسالمی ایران در 

 سزامی

 عوامل موساد و سیا

عباسی فریدون 
 دوانی

1389/9/8  
 صبح 8 و 7 ساعت بین

 تهران ولنجک

گذاری بمب
 در خودرو

عضو هیئت علمی دانشکده 
فیزیک دانشگاه امام 

 حسین)ع(

 ایدکترای فیزیک هسته

 استاد نمونه کشوری

 ایاستاد برجسته فیزیک هسته
 و رئیس جمهورسابق معاون 
 اتمی انرژی سازمان رئیس

ترور  -نا مشخص
 ناموفق بود

داریوش رضایی 
 نژاد

1390/5/1 
 بعدازظهر 1۶:30 ساعت

 تهران خیابان بنی هاشم

شلیک 
 گلوله

دانشجوی مقطع دکترای 
ای در رشته برق حرفه

گرایش قدرت دانشگاه 
 خواجه نصیرالدین طوسی

 عوامل موساد و سیا نخبه علمی کشور

شهید مصطفی 
 احمدی روشن

1390/10/21 
 صبح 8:20ساعت 

 تهران میدان کتابی

انفجار بمب 
 مغناطیسی

التحصیل رشته فارغ
مهندسی شیمی دانشگاه 

 صنعتی شریف

معاون بازرگانی سایت هسته ای 
 نطنز

 عوامل موساد و سیا

اردشیر حسین 
 پور

دی ماه سال  2۶
1385 

گاز رادیو 
 اکتیو

استادیار دانشگاه و 
الکترو متخصص 

 مغناطیس

دانشمند هسته ای و فعال در 
و  اصفهانای پروژه هسته

ح ساخت بزرگترین اطر
مجتمع فیزیک اتمی 

 خاورمیانه

 عوامل موساد و سیا
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شهید اردشیر حسینپور  1۳۸5

اردشـیر حسـین پـور متولـد تهـران، دانشـمند و اسـتادیار دانشـگاه و متخصـص در الکتـرو مغناطیـس 
کـه بـه عنـوان اولین دانشـمند  بـود. او همچنیـن یکـی از دانشـمندان برنامـه هسـته ای ایـران بـود۲۷ 
کار بـر روی پـروژه  تـرور شـده جمهـوری اسـالمی ایـران امحسـوب مـی شـود. او درهنـگام مـرگ درحـال 
هسـته ای اصفهـان و همچنیـن تدویـن طـرح سـاخت بزرگتریـن مجتمـع فیزیـک اتمـی خاورمیانـه 
بود.۲۸ سه شنبه ۲6 دی ماه سال 13۸5 دکتر حسین پور کشته می شود. مرگ مشکوک دانشمند 
ایرانی در هاله ای از ابهام باقی مانده اسـت. روزنامه اسـتراتفورد به نقل از منابع اطالعاتی سـیا اعالم 
کـه دکتـر اردشـیر حسـینپور هـدف تـرور از سـوی سـازمان موسـاد بـوده اسـت. روزنامـه فیـگارو نیـز  کـرد 

کتیو دانسـت۲9. گاز رادیـو ا مـرگ وی را در نتیجـه تـرور بـا اسـتفاده از 

شهید مسعود علی محمدی 1۳۸۸

شهید مسعود علیمحمدی متولد3 شهریور 133۸ در تهران )کن( است. شهید مسعود علیمحمدی 
کارشناسیارشد را در سال 1367 و دکترای  کارشناسی خود را در سال 1364 از دانشگاه شیراز،  مدرک 
فیزیک با گرایش ذراتبنیادی را در سال 1371از دانشگاه صنعتی شریف، کسب کرد. او از دانشجویان 
که در ایران دکترای خود را  کسـی بود  نخسـتین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران بود و نخسـتین 
در رشـته فیزیـک دریافـت نمـود. شـهید علی محمـدی در بامـداد روز ۲۲ دی مـاه 13۸۸ و در سـن 50 

کنترلی ترور شد30. سالگی، به هنگام بیرونآمدن از منزلش بر اثر انفجار یک بمب 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/821634.html .27

https://login.thetimes.co.uk/?gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Ftto%2Fnews%2F-.28
world%2Famericas%2F

۲9.  آقازاده: قطعنامه 1۷3۷ را اجرا نمی کنیم/ با نگاه سیاسی مسئله هسته ای ایران حل نمی شود/ هیچ اتفاقی برای متخصصان هسته ای ما 
نیفتاده است؛ خبرگزاری مهر، 16 بهمن 13۸5.

»ادعا و ضدادعا درباره مرگ یک دانشمند ایرانی« رادیو فردا، 15 بهمن 13۸5.
www.atraknews.com/new.aspx?id=37296 .30
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شهید مجید شهریاری 1۳۸9 

مجیـد شـهریاری متولـد زنجـان، 1345، دکتـرای فیزیـک ذرات بنیـادی و عضـو هیأتعلمـی دانشـگاه 
شهید بهشتی، از مشاوران ایران در پروژه مهم”سزامی” بود. عملیات های زنجیره ای ترور استادان 
فیزیـک هسـتهای در ۸ آذر 13۸9 باعـث شـهید شـدن ایـن دانشـمند هسـته ای شـد. ایـن انفجارهـا 
کـه بـرای تـرور مجیـد شـهریاری و فریـدون عباسـی دو تن از اسـتادان فیزیک دانشـگاه شـهید بهشـتی 
گردید. مقام ها  انجام شـد، موجب شـهادت مجید شـهریاری و مجروح شـدن ۲ نفر از همراهان وی 
کشـورمان، آمریـکا و اسـرائیل را مسـئول برنامهریـزی و اجـرای ایـن انفجارهـا  و رسـانه های دولتـی 

دانستند31.

فریدون عباسی

لیسانس فیزیک هسته ای از دانشگاه شیراز در سال 1363
فوق لیسانس فیزیک هسته ای از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1366 

دکتری مهندسی هسته ای ازدانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 
فریدون عباسـی در سـال 133۷ در شـهر آبادان به دنیا آمد. فریدون عباسـی دوانی در سـال 133۷ در 
آبادان متولد شـد. پس از پیروزی انقالب اسـالمی و از ابتدای آن به عضویت سـپاه پاسـداران درآمده 
بود. در دوران دفاع مقدس فریدون عباسی وارد مهندسی جنگ شد و به جهاد سازندگی پیوست، 
چـون در آن هنـگام جهـاد بـه صـورت سـازمان یافته تـری در زمینه مهندسـی جنگ فعالیـت می کرد. 
در سـال 13۷۲ عضـو هیئت علمـی دانشـگاه امـام حسـین شـد و توانسـت پـس از چنـد سـال ریاسـت 

دانشـکده فیزیک این دانشـگاه را بر عهده بگیرد.
31. »گمانه زنی در مورد عامالن ترور دو فيزيكدان ايرانی«؛ بی بی سی فارسی.  بازبينی شده در 9 آذر 1389:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/12/121130_u02_iran_ap_nuclear.shtml
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عباسـی از متخصصیـن لیـزری وزارت دفـاع و از معـدود متخصصـان جداسـازی ایزوتوپ بوده اسـت و 
مسـئولیت آمـوزش و تحقیقـات هسـته ای وزارت دفـاع را بـر عهـده داشـت. عباسـی به علـت خدمات 
کشوری توسط محمود احمدی نژاد در سال 13۸6 انتخاب  کشور، به عنوان استاد نمونه  علمی به 
شـد. در ادامـه و در سـال 13۸9 از سـوی محمـود احمدی نـژاد رئیس جمهـور دولـت دهـم بـه ریاسـت 

سـازمان انرژی هسـته ای کشـور منصوب شد
فریدون عباسی دوانی در سال 133۷ در آبادان متولد شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و از ابتدای 
آن بـه عضویـت سـپاه پاسـداران درآمـده بـود. در دوران دفـاع مقدس فریدون عباسـی وارد مهندسـی 
جنگ شـد و به جهاد سـازندگی پیوسـت، چون در آن هنگام جهاد به صورت سـازمان یافته تری در 
زمینه مهندسی جنگ فعالیت می کرد. در سال 13۷۲ عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین شد 

و توانسـت پس از چند سـال ریاسـت دانشـکده فیزیک این دانشگاه را بر عهده بگیرد.
عباسـی از متخصصیـن لیـزری وزارت دفـاع و از معـدود متخصصـان جداسـازی ایزوتوپ بوده اسـت و 
مسـئولیت آمـوزش و تحقیقـات هسـته ای وزارت دفـاع را بـر عهـده داشـت. عباسـی به علـت خدمات 
کشوری توسط محمود احمدی نژاد در سال 13۸6 انتخاب  کشور، به عنوان استاد نمونه  علمی به 
شـد. در ادامـه و در سـال 13۸9 از سـوی محمـود احمدی نـژاد رئیس جمهـور دولـت دهـم بـه ریاسـت 

سـازمان انرژی هسـته ای کشـور منصوب شد
فریدون عباسی دوانی در سال 133۷ در آبادان متولد شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و از ابتدای 
آن بـه عضویـت سـپاه پاسـداران درآمـده بـود. در دوران دفـاع مقدس فریدون عباسـی وارد مهندسـی 
جنگ شـد و به جهاد سـازندگی پیوسـت، چون در آن هنگام جهاد به صورت سـازمان یافته تری در 
زمینه مهندسی جنگ فعالیت می کرد. در سال 13۷۲ عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین شد 

و توانسـت پس از چند سـال ریاسـت دانشـکده فیزیک این دانشگاه را بر عهده بگیرد.
عباسـی از متخصصیـن لیـزری وزارت دفـاع و از معـدود متخصصـان جداسـازی ایزوتوپ بوده اسـت و 



حقــــــــوق بشــــــــر آمریکایــــــــی       1  22

مسـئولیت آمـوزش و تحقیقـات هسـته ای وزارت دفـاع را بـر عهـده داشـت. عباسـی به علـت خدمات 
کشوری توسط محمود احمدی نژاد در سال 13۸6 انتخاب  کشور، به عنوان استاد نمونه  علمی به 
شـد. در ادامـه و در سـال 13۸9 از سـوی محمـود احمدی نـژاد رئیس جمهـور دولـت دهـم بـه ریاسـت 

سـازمان انرژی هسـته ای کشـور منصوب شد
فریدون عباسی دوانی در سال 133۷ در آبادان متولد شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی و از ابتدای 
آن بـه عضویـت سـپاه پاسـداران درآمـده بـود. در دوران دفـاع مقدس فریدون عباسـی وارد مهندسـی 
جنگ شـد و به جهاد سـازندگی پیوسـت، چون در آن هنگام جهاد به صورت سـازمان یافته تری در 
زمینه مهندسی جنگ فعالیت می کرد. در سال 13۷۲ عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین شد 

و توانسـت پس از چند سـال ریاسـت دانشـکده فیزیک این دانشگاه را بر عهده بگیرد.
عباسـی از متخصصیـن لیـزری وزارت دفـاع و از معـدود متخصصـان جداسـازی ایزوتوپ بوده اسـت و 
مسـئولیت آمـوزش و تحقیقـات هسـته ای وزارت دفـاع را بـر عهـده داشـت. عباسـی به علـت خدمات 
کشوری توسط محمود احمدی نژاد در سال 13۸6 انتخاب  کشور، به عنوان استاد نمونه  علمی به 
شـد. در ادامـه و در سـال 13۸9 از سـوی محمـود احمدی نـژاد رئیس جمهـور دولـت دهـم بـه ریاسـت 

سـازمان انرژی هسـته ای کشـور منصوب شد
از ابتدای انقالب عضو سپاه پاسداران بوده و در دفاع مقدس نیز حضور فعال داشته است. فریدون 
عباسـی دوانـی از سـال 13۷۲ عضـو هیئـت علمـی دانشـکده فیزیـک دانشـگاه امـام حسـین)ع( سـپاه 
شـده اسـت و در ادامـه بـه ریاسـت دانشـکده فیزیـک ایـن دانشـگاه رسیده اسـت و مـدرک دکتـرای 
که در طرح جداسـازی و  فیزیک هسـته ای را اخذ نموده اسـت. عباسـی از متخصصین لیزری اسـت 
غنی سـازی اورانیوم با لیزر نیز شـرکت داشته اسـت. وی روز دهم اردیبهشـت 13۸6 به علت خدمات 
کشـوری انتخاب شـد. عباسـی عضو شـورای مرکزی انجمن  کشـور، به عنوان اسـتاد نمونه  علمی به 

هسـته ای ایران اسـت.
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قطعنامـه 1۷4۷ شـورای امنیـت، از فریـدون عباسـی دوانـی بـا عنـوان »دانشـمند ارشـد وزارت دفـاع و 
کاربـردى« ایـران نـام بـرده و او را مشـمول تحریم قـرار داده اسـت.  مرتبـط بـا انسـتیتو فیزیـك 

فریدون عباسی دوانی صبح روز ۸ آبان 13۸9 در یک سو قصد، در میدان دانشجوی تهران مجروح 
کرد.3۲  شد و به بیمارستان انتقال پیدا 

شهید داریوش رضائینژاد 1۳90

از  آبدانـان  شهرسـتان  در   1356 سـال  بهمـن   ۲9 پنجشـنبه  صبـح  در  رضایینـژاد  شـهیدداریوش 
شهرسـتانهای اسـتان ایـالم بـه دنیـا آمـد. داریـوش رضایـی نـژاد در چنـد سـال اخیـر ضمـن تدریـس و 
انجـام فعالیتهـای تحقیقاتـی، مسـئول اجـرای بسـیاری از طرح هـای تحقیقاتـی در دانشـگاه های 
صنعتـی مالـک اشـتر، تهـران، شـهید بهشـتی و خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـود. او با قبولـی در تمام 
مراحل آزمون دکترا سـال 1390 در دانشـگاه خواجه نصیرالدین طوسـی پذیرفته شـد و در تاریخ یکم 

مـرداد 1390 بوسـیله عوامـل موسـاد و سـیا تـرور شـد.33

شهید مصطفی احمدیروشن 1۳90

شهید مصطفی احمدی روشن در 1۷ شهریور سال 135۸ در روستای سنگستان استان همدان متولد شد. 
وی تحصیالت خود را در زادگاه خویش آغاز کرد. در آزمون سراسری سال ۷۷ شرکت کرد و وارد دانشگاه صنعتی 
شریف تهران شد و سپس در سال ۸1 از این دانشگاه فارغالتحصیل شد. وی دانشآموخته رشته مهندسی پلیمر 
از دانشگاه صنعتی شریف بود. در زمان شهادت، دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف و از نخبگان این 
دانشگاه بهشمار میرفت که مسئولیت معاونت بازرگانی سایت هستهای نطنز را نیز بهعهده داشت. ایشان در ۲1 

دی 1390 پس از خروج از منزل در ساعت ۸:30 صبح بوسیله عوامل موساد و سیا ترور شد34.
Independent, Tuesday 30 Nov. 2010, «Bomb blast blamed on Israel and US kills Iran nuclear scientis " .32ر

www.atraknews.com/new.aspx?id=37296 .33
www.atraknews.com/new.aspx?id=37296 .34
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ز( تحریمها علیه ایران

پـس از پیـروزی انقـالب شـکوهمند اسـالمی، اولیـن اقـدام آمریـکا در تحریـم یکجانبـه علیـه جمهوری 
توسـط  آمریـکا  جاسوسـی  النـه  تسـخیر  پـی  در  و  آبـان 135۸(  تاریـخ 19۷9/11/4)13  در  اسـالمی 
گرفـت و پـس ازآن بـه صورتهـای مختلـف انـواع تحریمهـا علیـه  دانشـجویان پیـرو خـط امـام صـورت 
جمهوری اسالمی اجرا شده است35. آمریکاییها تالش بسیاری نمودند تا موثر ترین نوع تحریمها را 

کننـد تـا بتواننـد رفتـار ایـران را در مقابـل غـرب تغییـر دهنـد. اعمـال 

تحریم علمی۳6 

کشورمان، آمریکا برای اعمال فشار بر ایران ابتدا   در ادامه سیاست های خصمانه و ضد ایرانی علیه 
کز دانشـگاهی جهان با ایـران را محدود  سـراغ مجـالت علمـی رفـت و سـپس هـر نوع مبادله علمی مرا

نمود3۷. 
انحصـار علمـی مهمتریـن راز قـدرت غـرب و آمریـکا بـه شـمار میـرود. بعـد از انقـالب اسـالمی غربیهـا 
تقریبـًا تمـام سـعی خـود را نمودنـد تا ایـران را از لحاظ علمی عقب مانده نگاه  دارنـد؛ آنها اجازه انتقال 

کامـاًل بسـته بـه وجـود آوردنـد. تکنولوژیهـای جدیـد را بـه ایـران نمیدادنـد و یـک فضـای 
غ التحصیـل دانشـگاه صنعتـی شـریف از آمریـکا جهت  بازداشـت، زندانیکـردن و اخـراج حداقـل 10 فار

کالیفرنیـا در سـال ۲006 میـالدی.38 غ التحصیـالن دانشـگاه شـریف« در  شـرکت در »گردهمایـی فار
35. پرونده ای برای 35 سال دشمنی آمريكا با انقالب اسالمی، مشرق نيوز، كد خبر: 212014، 21 بهمن 1392، قابل دسترسی در:

http://www.mashreghnews.ir/fa/print/212014
36. همان.
3۷. همان.

Iranian community outraged by SFO detention policy - Examiner.com .38
Iranians Are Turned Back at a U.S. Airport - August 9, 2006 - The New 40 York Sun

AAUP: Scholars Excluded from the United States
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در سال ۲00۷، شرکت های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت 
می کنند، خارج نمودند.39

تحریم های اقتصادی و مالی نسبت به اموال ایران40

تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران از جمله مسایل و مباحث مهم و قابل توجه در روابط ایران 
و آمریکا پس از انقالب اسـالمی به شـمار می رود. تحلیل و بررسـی این تحریم ها از جایگاه ویژه ای در 

ادبیات تحریم های بین المللی برخوردار می باشد.
گروگانگیـری دیپلمات هـای آمریکایی در تهـران در  نخسـتین تحریـم آمریـکا علیـه ایـران پـس از واقعه 
گروگانگیـری در سـفارت آمریـکا، آمریـکا 1۲ میلیـارد دالر از  گرفـت. به دنبـال جریـان  سـال 19۷9 انجـام 

کـرد.41 دارایی هـای دولـت ایـران را مصـادره 
در جریـان جنـگ ایـران و عـراق، آمریـکا تحریـم هـای زیـادی در بـازار فـروش اسـلحه نسـبت بـه ایـران 
وضـع نمـود. پیـش از آغـاز جنـگ نیـز، دولت موقت ایران قـرارداد خرید هواپیماهـای اف-16 از آمریکا 

کرده بـود.42 را یـک جانبـه لغـو 
در سـال 19۸۷ به دنبـال اتهـام »حمایـت از تروریسـم« آمریـکا علیـه ایـران، رونالـد ریـگان تحریـم هـای 

کامـل تـری علیـه ایـران وضـع نمـود.43 اقتصـادی 
کامـل اقتصـادی  کلینتـون تحریـم هـای  در سـال 1995 میـالدی، واشـنگتن نخسـت بهدسـتور بیـل 
 Iran and Libya Sanctions( گذرانیدن قانون ایلسا کنگره آمریکا با  علیه ایران وضع نمود،44 و سپس 

/http://www.theregister.co.uk/2007/11/07/yahoo_google_microsft_iran .39
40. همان.

 Obama’s potential release of $12bn of frozen Iranian assets would be followed by $35 billion from Europe - .41
Debka.com

 13901۲0۷001391=http://www.farsnews.com/printable.php?nn :135۷ 4۲. روزنامه اطالعات ۸ اسفند
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.pd .43

 Keddie, Nikki R. [2003-10-01]. «Politics and Economics in Post-Khomeini Iran» , Modern Iran: Roots .44
 and Results of Revolution. Yale University Press, 265. ISBN 0-300-09856-1. “the Clinton administration,
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کـه بـا ایـران بـه میـزان بیش از ۲0 میلیون دالر تجارت داشـت را نیز تهدید  Act of 1996(  هـر شـرکتی را 
کرد. به اعمـال تحریم 

در سال ۲00۲، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.
در سال ۲006 یک دادگاه فدرال آمریکا دستور مصادره یکی از بزرگ ترین کلکسیونهای باستانشناختی 
تخـت جمشـید متعلـق بـه ایـران را بـه نفـع صدمـه دیدگان ناشـی از عملیـات انتحـاری در اسـراییل را 

صادر نمود.45
پـس از اعـالم »اتهـام« آمریـکا 46مبنـی بـر اینکـه بانـک ملـت، بانـک ملـی و بانک صـادرات ایـران حامی 
ایرانـی  بانک هـای  ایـن  بـه  خدمـات  دادن  از  جهانـی  بانـک  هسـتند،  تروریسـتی  نهادهـای  مالـی 

کـرد.47 خـودداری 
کتبر ۲00۷ ازطرف وزارت خزانهداری آمریکا مورد تحریم  که در روز پنجشـنبه، ۲5 ا اسـامی نهادهایی 

گرفتند به شـرح زیر اسـت:48 قرار 
بانک صادرات ایران )همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن(

سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران- نیروی قدس

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

ک 5۸۷( بانک کارگشایی )تهران- خیابان مولوی- میدان محمدیه- پال
 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
Iran, US In New Cultural Battle (Iran Press Service): http://www.iran-press-service.com/ips/arti- .45

cles-2006/july-2006/artefacts_3706.shtml
BBC NEWS | Business | US blacklists major Iranian bank .46

U.S. Sanctions Force World Bank to Halt Some Iran Aid - New York Time .47
کامل فهرست تحریم های تازه آمریکا علیه ایران، وبگاه رادیو فردا:  4۸.  متن 

www.radiofarda.com/Article/2007/10/29/f1_usa_sanctions.html
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بانک ملی ایران ZAO )مسکو- روسیه(
بانک ملی- مسئولیت محدود )لندن- بریتانیا(

بانک آریان )پروژه معامالتی مشترک میان بانک های صادرات و ملی- کابل- افغانستان(
بانک ملت )همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن(

MELLAT BANK SB CJSC )ایروان- ارمنستان(
بانک بین المللی پرشیا- مسئولیت محدود )بریتانیا(

تحریم های نفتی

که در برابر خرید و فروش محصوالت نفتی بر سر راه  منظور از تحریمهای نفتی درواقع موانعی است 
که به علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، اثرگذاری باالیی دارد  اقتصاد ایران قرار داده  شده است 

کند؛  کشور را دچار مشکل  و توانست وضعیت اقتصادی 

تحریم های تجاری

تحریمهای فیزیکی مربوط به تجارت و مبادله اجناس غیرنفتی مختلف مانند محصوالت غذایی، 
که موجب وارد آمدن خسـارات سـنگینی به اقتصاد ایران شـد؛  دارویی، صنعتی، پزشـکی اسـت 

عـالوه بـر آنکـه ممنوعیـت فـروش داروهایی که موردنیاز بسـیاری از بیماران ایرانی اسـت نقض آشـکار 
حقـوق بشـر می باشـد و ایـن اقـدام خشـم بسـیاری از فعـاالن ایـن حـوزه را در عرصـه جهانی بـه دنبال 

داشـته است.
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تحریم بانک مرکزی

تصویـب ایـن نـوع تحریمها علیه جمهوری اسـالمی فشـار بیسـابقهای بـر ایـران وارد آورد؛ خصوصًا به 
دلیل تسلط انحصاری دولت آمریکا بر مبادالت ارزی و پولی در تمام نقاط جهان و همچنین تهدید 
همـه کشـورها بـه اینکـه در صـورت برقـراری ارتباط مالی بـا ایران تحت تحریم و مجـازات قرار خواهند 
گرفـت؛ هرگونـه مبادلـه مالـی بـرای ایران غیرممکن شـد به نحوی که دولت مجبـور شـد درازای فروش 
کـه  کشـور بـود  کاهـش قابل توجـه ارز در  کاال بزنـد. نتیجـه ایـن اتفـاق  کاال بـه  نفـت دسـت بـه مبادلـه 

موجـب بـاال رفتـن قیمـت دالر گشـت و واردات محصـوالت مهم را به شـدت تحت تأثیر قـرار داد.
کشتیرانی و بنادر

ایـن نـوع از تحریمهـا فقـط در زمـان جنـگ و آن هـم در غیرانسـانیترین نـوع آن اجـرا میشـود. در تاریخ 
کـه کشـوری در جنگ خواسـته اسـت  روابـط بینالملـل ایـن تحریمهـا فقـط زمانـی بـه اجـرا درمی آینـد 
به صورت ناجوانمردانه مانع رسیدن مواد غذایی و دارو و... به دشمن خود بشود و لذا جلوی ورود 

گرفته میشود.  کشـتیها به بنادر کشـور دشـمن 
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س( قطعنامه ها و تحریم های شورای امنیت با تحریک آمریکا

شـورای حـکام آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی در 15 بهمـن 13۸4 برابـر بـا 4 فوریـۀ ۲006 بـا تشـکیل 
اجـالس اضطـراری، بـا صـدور یـک قطعنامـۀ سیاسـی موضـوع هسـته ای ایـران را بـه شـورای امنیـت 

ارسـال نمـود.

فصل 7 منشور ملل

گـزارش پایـگاه »یـک بیسـت«، شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بـر اسـاس فصـل ۷ »منشـور  بـه 
ملـل متحـد« می توانـد در وضعیتهـای »تهدیـد صلـح جهانـی، تخطـی از رویه هـای صلـح، یـا اعمـال 
خشـونت و زور« در سـطح جهـان دسـت بـه اقـدام بزنـد. طبـق ایـن بنـد می توانـد مجازات هایـی از 
کامـل یـا جزیـی روابـط اقتصـادی، ارتباطـات زمینـی، هوایـی، دریایـی، دریایـی، پسـتی،  قبیـل قطـع 
تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام 
که  دولت های عضو سازمان موظف اند آن ها را اجرا نمایند. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد 
کافی نبوده  اقدامـات پیـش بینـی شـده در مـاده 41 )مجازات هـای دیپلماتیـک و اقتصـادی( در حـد 

می توانـد از نیروهـای نظامـی، هوایـی و دریایـی یـا هـر وسـیله دیگـری اسـتفاده نماید.
  

اولین قطعنامه: 1696

شورای امنیت سازمان ملل متحد 9 مرداد 13۸5 )31 جوالی ۲006( با تکیه به »معاهده عدم اشاعه 
کل آژانـس  گزارش هـای مدیـر  سـالح های هسـته ای« ) Non-Proliferation Treaty مختصـر:NPT( و 
بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه های شورای حکام و بیانیه رئیس شورای امنیت، قطعنامه 1696 
کرد. در این قطعنامه از ایران خواسـته می شـود »تمام فعالیت های مرتبط با غنی سـازی و  را منتشـر 
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بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد«.
کاال و فناوری که می تواند به   در بنـد 5 آن از تمـام کشـورها می خواهـد »از انتقـال هرگونه اقالم، مـواد 
فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، 
کننـد«. در بند 6 خواسـتار شـفافیت و همکاری بیشـتر بـا آژانس بین المللی انـرژی اتمی و  جلوگیـری 

اجرای پروتکل الحاقی می شـود. در این قطعنامه مجازات های عملی طراحی نشـد.
 

این قطعنامه با 14 رای موافق و یک رای مخالف )قطر( تصویب شد.
 قطعنامه 1۷3۷: اولین فهرست تحریمی افراد و موسسات مرتبط به هسته ای و موشکی

 چهـار مـاه بعـد، شـورای امنیـت ۲ دی 13۸5 )۲3 دسـامبر ۲006( قطعنامـه 1۷3۷ را بـدون مخالـف 
کرات هسـته ای با ایران را  که مذا کشـور اروپایی  کرد. پیش نویس این قطعنامه توسـط سـه  تصویب 
در سال ۸۲ انجام می دادند، تهیه شد؛ در پیوست این قطعنامه فهرستی از موسسات و افراد درگیر 

بـا برنامه »هسـته ای و موشـکی« مورد تحریم قـرار می گیرد.
 

کلیه  گیرنـد تـا از صـدور  کـه تمـام اقدام هـای الزم را بـکار  ایـن قطعنامـه از کشـورهای عضـو می خواهـد 
که می تواند به فعالیت های مرتبط با غنی سازی، بازفرآوری  کاالها و فناوری  اقالم، مواد، تجهیزات، 
یـا آب سـنگین ایـران، یـا بـه توسـعه سیسـتم های پرتـاب سـالح هسـته ای کمـک می کنـد، جلوگیـری 
نماینـد. از ایـران می خواهـد »تمـام فعالیت هـای مرتبـط با غنی سـازی و بازفـرآوری از جمله تحقیق و 
توسـعه را تعلیـق نمایـد و از سـوی آژانـس مـورد راسـتی آزمایـی قرار بگیرد«. همچنیـن می خواهد »کار 
کتور تحقیقاتی آب سـنگین به صورت قابل راسـتی  بر روی تمامی پروژه های آب سـنگین از جمله رآ
کنـد. تصویـب فـوری پروتـکل الحاقـی از خواسـته های ایـن قطعنامـه  آزمایـی توسـط آژانـس« تعلیـق 
اسـت. اعـالم ممنوعیـت تحصیـل دانشـجویان ایرانـی در رشـته های حسـاس مرتبـط بـه مسـائل 
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کـردن امـوال و دارایی هـای افـراد و شـرکت های تحریم شـده از دیگـر  هسـته ای و موشـکی، مسـدود 
مـوارد ایـن قطعنامه اسـت.

 
گزارش هایی  که بـه صورت مسـتمر  در ایـن قطعنامـه کمیتـه ای در شـورای امنیـت تشـکیل می شـود 
دربـاره وضعیـت تحریم هـای شـورای امنیـت و شـیوه اجـرای آن درباره ایـران تهیه نماید. و بـرای آن از 
گزارش های دقیق بگیرد، افراد و موسسـات متخلف را شناسـایی و اعالم نماید.  کشـورهای مختلف 

گزارش هـای 90 روزه بـرای بهبـود تحریم هـا بدهد. و 
 

قطعنامه 1747

 4 فروردین 13۸6 )۲4 مارچ ۲00۷( با تمام آرا شورای امنیت قطعنامه ی جدیدی را تصویب می کند. 
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 می گیرند.
 

در ایـن قطعنامـه از تمـام کشـورها خواسـته شـده تـا جلـوی انتقال تجهیـزات یـا فن آوری هایـی که در 
ارتبـاط بـا برنامه هـای هسـته یی و موشـکی ایـران اسـت را بگیرنـد، حسـاب های مالـی افـراد مرتبـط 
کشورشـان را اطـالع  کننـد و ورود و خـروج آنهـا بـه  بـا برنامـه ی هسـته یی و موشـکی ایـران را مسـدود 
کنند، هیچ وام جدیدی  دهند، صادرات و واردات سالح های سنگین به ایران و یا از ایران را ممنوع 
کامـل بـه الزامـات شـورای حـکام آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی جهـت  بـه ایـران ندهنـد؛ پایبنـدی 

اعتمادسـازی، از جملـه مـوارد اعالمـی ایـن قطعنامه اسـت.
 در ضمیمـه دوم ایـن قطعنامـه بـه توضیـح هـدف شـورای امنیـت و ارائـه بسـته های تشـویقی بـرای 

ایـران در حوزه هـای هسـته ای، سیاسـی، اقتصـادی و بیـن المللـی می پـردازد.
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قطعنامه 1۸0۳

کیـد دوبـاره   در 13 اسـفند 13۸6 )3 مـارچ ۲00۸( شـورای امنیـت بـا یـک رای ممتنـع )اندونـزی( بـا تا
بـر قطعنامه هـای قبلـی، بـرای جلوگیـری از توسـعه فناوری های حسـاس ایـران در زمینـه برنامه های 
هسته ای و موشکی، تعدادی از افراد و موسسات مرتبط با هسته ای و موشکی را به فهرست تحریم 

اضافـه می کند.
کشـورهای عضـو سـازمان ملـل متحـد   در ایـن قطعنامـه دو تحریـم جدیـد نیـز اضافـه می شـود. از 
گـر مشـکوک بـه حمل  کـه محموله هـای دریایـی و هوایـی بـه مقصـد ایـران و بالعکـس را، ا می خواهـد 
مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیالت 
تجاری به بخش خصوصی برای مبادالت بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند؛ همچنین 
در مـورد همـکاری موسسـات مالـی بـا بانک هـای ایرانـی بـه خصـوص بانـک صـادرات و ملـی ایـران و 

شـعب خارجی آنها هوشـیار باشـند.
 

قطعنامه 1۸۳5

کـه در تاریـخ 6 مهـر 13۸۷ )۲۷ سـپتامبر ۲00۸( تصویـب شـد، تنهـا بـر اجـرای  کوتـاه   ایـن قطعنامـه 
کیـد داشـت. قطعنامه هـای قبلـی تا

 
قطعنامه 1929

 19 خـرداد 13۸9 )9 ژوئـن ۲010( چنـد مـاه بعـد از برچیـده شـدن بسـاط فتنـه ی ۸۸ توسـط مـردم، 
شورای امنیت شکننده ترین قطعنامه خود علیه ایران را با دو رای مخالف )برزیل و ترکیه( و یک رای 
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کـرد. این قطعنامه نیز  کنـش بـه غنی سـازی ۲0 درصـدی توسـط ایـران تصویـب  ممتنـع )لبنـان( در وا
همچون همگی قطعنامه های قبلی درباره برنامه ی هسته ای و فعالیت های موشکی )بالستیک و 

النچرهای آن( اسـت.
 

کـه برخـی از آنها در قطعنامه های قبلی نیز موجود بـود، عبارت  درخواسـت های مهـم ایـن قطعنامـه 
کـه ایـران از آن منتفـع  اسـت از: عـدم فعالیـت اقتصـادی در مسـائل مربـوط بـه هسـته ای و موشـکی 
کاربردهـای دوگانـه برخـی صنایـع و تجهیـزات پتروشـیمی بـا هسـته ای؛  شـود؛ لـزوم هشـیاری دربـاره 
ممنوعیـت فـروش سـالح های نظامـی بـه ایـران )حتـی از نـوع متعـارف(؛ جلوگیـری از انتقـال فناوریها 
یـا مسـاعدتهای تکنیکـی مربـوط بـه موشـکهای بالسـتیک قـادر بـه حمـل تسـلیحات هسـتهای و 
کشتیرانی؛   ممنوعیت انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه؛ تحریم سپاه پاسداران و شرکت 
تصویـب پروتـکل الحاقـی و CTBT؛ اجـازه بازرسـی تمـام محموله هـای هوایـی و دریایـی )حتـی در 
کـه مظنون به این باشـند که  دریاهـای آزاد( بـه مقصـد ایـران و یـا از ایـن کشـور بـه خـارج را در صورتـی 
آن محموله هـا حـاوی مـواد اتمـی، موشـکی یـا نظامـی ممنوع باشـد و نیز اجازه توقیـف آنها مبتنی بر 
شـرایط؛ تحریـم خدمـات مالـی مرتبـط بـا اشـاعه سـالح هسـته ای )مشـتمل بـر بیمـه، مسـدود کردن 
دارایی هـا، هوشـیاری هنـگام معاملـه بـا بانک هـا و نهادهـای سـپاه و کشـتیرانی، عـدم سـرمایه گزاری 

مشـترک بـا بانک هـا، جلوگیـری از تاسـیس شـعب تـازه بانک هـای ایرانـی و …(؛
 

قطعنامه های تمدیدی

گـروه کارشناسـان زیر نظر کمیته ای که بنا به   19 خـرداد 1390 )9 ژوئـن ۲011( شـورای امنیـت فعالیـت 
گـزارش دهی درباره تحریم ایران تشـکیل شـده بـود را با  درخواسـت قطعنامـه 1۷3۷ بـرای پیگیـری و 

کرد. یـک رای مخالف )لبنـان( تمدید 
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کوتاه، بلنـد و میان مدت، رونـد اقدامات  گزارشـات  کارشناسـان مـی خواهـد تـا در قالب  گـروه  شـورا از 
کاری  کشـورمان به اطالع شـورا برسـاند و برنامه  اجرایی را در خصوص تحریم های اتخاذ شـده علیه 

را دربـاره اقدامـات اتخـاذ شـده برای کمیتـه 1۷3۷ تهیه کند.
 

قطعنامه های 19۸4 سال ۲011، ۲049 سال ۲01۲، ۲105 سال ۲013 و نهایتا قطعنامه ۲159 سال۲014 
که در قطعنامه 1۷3۷ ایجاد و در قطعنامه 19۲9  به منظور تمدید ساالنه ی ساختار هیاتی هستند 

تکمیل شده است.49

49. یوسف موالیی، استاد حقوق دانشگاه تهران، قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت، مجله حقوق و علوم سیاسی، دوره 33
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