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عکس

حقوق بشر آمریکایی
درگیری حامیان ترامپ با افسران پلیس مقابل ساختمان کنگره
در واشنگتن

برخورد وحشیانه پلیس با شهروندان آمریکایی
معترض در جنبش اشغال والاستریت
شناسایی پیکر همسر زنی در گور دسته جمعی در نزدیکی هیو
در آوریل  1969که در «حمله عید تت» در ویتنام کشته شده بود

پرواز بمب افکنهای آمریکایی
بر فراز ویتنام شمالی در 1966

جنایت ،جنگ و کشتار از سوی دولت آمریکا عمری به درازای تشکیل ایاالت متحده دارد.
تجاوز حاکمیت آمریکا به کش�ورهای دیگر و حتی مردم خودش ،موجب شده انسانهای
بیگناه بسیاری در گوشهوکنار جهان به خاک و خون کشیده شوند .این رفتار آمریکا باعث
انزجار همه مردم جهان و حتی خود ش�هروندان این کشور شده است .در این میان دولت
آمری�کا بعد از پیروزی انقالب اسلامی ایران همواره به دنب�ال طراحی توطئه علیه مردم
کشورمان بوده است که نمونههای بسیاری از این دشمنیها در طول تاریخ حیات جمهوری
اسلامی وجود دارد؛ از جمله  ۱۲تیر  ۶۷که پرواز مسافری شماره  ۶۵۵شرکت هواپیمایی
ایرانایر با شناس�ه « »IR ۶۵۵از تهران به مقصد دوبی در حرکت بود اما با موش�ک از ناو
«یواساس وینسنس» آمریکا در خلیجفارس هدف قرار گرفت و تمام  ۲۹۰سرنشین آن ،از
جمله  ۴۶مسافر غیرایرانی و  ۶۶کودک جان باختند .تصاویر برخورد پلیس آمریکا با مردم
در پی جنبش اش�غال والاستریت در سال  2012میالدی نیز خود گواهی بر این مدعاست
که ایاالت متحده اساسا ناقض حقوق بشر است .قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست
آمریکایی توسط پلیس این کشور اعتراضات گستردهای را نهتنها در آمریکا ،بلکه سراسر
جهان در پی داشت و منجر به شکلگیری جنبش «زندگی سیاهپوستان مهم است» شد .در
پی آن مردم در شهرهای سراسر جهان گرد هم آمدند و در محکومیت پلیس آمریکا دست
به تظاهرات زدند .حاال شرایط علیه حاکمیت آمریکا به جایی رسیده است که شهروندان
این کشور نمادهای ملی خود را نیز به تمسخر میگیرند .مجموعهای از تصاویر مربوط به این
اتفاقات را که نمایانگر « حقوق بشر آمریکایی» است ،گرد آوردهایم.

استفاده از بمب اتم در جنگ دوم جهانی
در منطقه هیروشیما در ژاپن

بمباران
روستای آروین
در نزدیک
سایگون ویتنام
جوالی 1963

تشییع پیکرهای شهدای پرواز IR655
که توسط ناو وینسنس در تیر  1367سرنگون شد

اعتراض آمریکاییها در پی قتل جورج فلوید
و تشکیل جنبش «زندگی سیاهان مهم است»

