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 تحريك مخالفين جمهورى اسالمى و كمك به حركت هاى تجزيه طلب و تروريس�تى 
كودتاى نوژه 
لشکركشى و حمله به ايران در واقعه طبس و حمله به سکوى نفتى ايران در خليج فارس
ايجاد وحشت ا ز ايران، اسالم و حکومت اسالمى  با ابزارهاى گوناگون مانند هاليوود
تصرف و حبس دارائى ها و اجناس ايران 
چراغ سبز به صدام براى حمله به ايران و پشتيبانى همه جانب ها ز آن رژيم درطول جنگ 
ساقط كردن هواپيماى مسافربرى ايران و تقدير از فرمانده ناو وينسنس
حمايت و پناه دادن به تروريستهايى كه در ايران مرد و زن و بچه و جوان را كشتند
اهانت دائمى به ملت، دولت و رئيس جمهور ايران

 سیاهه جنایات آمریکا
عــــــلـــــیــه مــلــــــت ایــــــران

ايجاد ناامنى و سرازير كردن سيل سالح ها به منطقه خاورميانه
تهديد مستمر ملت ايران به حمله نظامى

سى سال تحريم ظالمانه عليه ملت ايران
حمايت از گروهك هاى تروريستى شرور  به ويژه در نقاط مرزى ايران، عراق و پاكستان

اعالم حمايت رسمى از هرگونه فتنه و اغتشاشات در سال هاى 78، 82 و 88
ترور دانشمندان هسته اى در ايران با همکارى موساد

تهاجم فرهنگى و جنگ نرم عليه ملت ايران

1977- 1981 1989- 19931981- 1989
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 هرمز
 الرك

 هنگام

قشم

تنب بزرگ
تنب كوچك

 ممنوعیلت واردات نفلت از ایلران بله آمریکا       مسلدود شلدن دارائلی هلای ایلران در آمریلکا      ممنوعیت فلروش سلاح و کلیه ی
 تجهیزات با مصلارف دوگانله بله ایلران       ممنوعیت صلادرات هرگونله کاال بله ایلران      ممنوعیلت هرگونه نقلل و انتقلال مالی بین 
ایران و آمریکا       ممنوعیت سلفر اتباع آمریلکا به ایران       کاهلش پرداخت های آمریکا به مؤسسلات بین المللی کملک کننده به ایران

  وضع قانون تحریم » داماتو « مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 40میلیون دالر در طرح های نفت و گاز ایران
    تحریم کامل تجاری ایران از طرف آمریکا      ممنوعیت صادرات کاالهای آمرکایی از مبادی غیر آمریکا

     ممنوعیت دسترسی ایران به فناوری های هسته ای       مسدود شدن اموال و دارایی های اشخاص و شرکت های مظنون به ارتباط با 
برنامه ی هسته ای ایران       تحریم بانک های سپه و صادرات       نظارت بر بانک های ایرانی، بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی و نظارت 

بر تحرکات افراد مظنون در برنامه های هسته ای ایران

     ممنوعیت دسترسلی ایران به فناوری موشلک های قاره پیما      محدودیت مسلافرت مقامات ایرانی مرتبط با برنامه های هسلته ای ایران به 
برخی از کشورها        مسدود کردن دارایی های سلپاه و سازمان کشلتیرانی ایران        عدم ارائه ی خدمات به کشلتی ها و هواپیماهای ایرانی       
ممنوعیت افتتاح شعب بانک های خارجی در ایران و ممنوعیت افتتاح حسلاب بانک های ایرانی در بانک های خارجی        اولین تحریم اروپا علیه 
 ایران شامل حوزه های تجارت خارجی، خدمات مالی، فناوری های مرتبط با انرژی هسلته ای و محدودیت مسافرت برای اشخاص حقیقی و حقوقی   

    تحریم بانک مرکزی        تحریم خرید نفت از ایران 

1979- 1994

1994- 2001

2001- 2008

تاکنون -2008

حمایت از گروهک های تروریستی شرور

حمله به ایران در واقعه طبس  اسالم هراسی  و ایران هراسی

ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران
 نا امن كردن منطقه خاورمیانه

كودتای نوژه

فتنه و اغتشاشات در سال 78، 82 و 88

چراغ سبز به صدام برای حمله به ایران

ترور دانشمندان هسته ای

 م��ردم آزاده جه��ان هم��ي��ش���ه از اب��رق��درت��ها 
خص��وص���اً آمري��کاى جناي��ت�کار صدم�ه ديده اند

اگربخواهيمبراىجناياتآمريكافهرستدرستكنيم،يككتابمیشود

۱۳۸۸/۰۸/۱۲

حضرت  امام خمينى )ره(:

۱۳58 /08/۱4

 آنچه در این اینفوگرافیك در دسترس شما قرار گرفته است،

ش��رح مختص��ری اس��ت ب��ه برخ��ی جنای��ات ای��االت متح��ده 
آمری��کا علیه ملت ایران در طول س��ی و س��ه س��ال گذش��ته 
ک��ه حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ه آن اش��اره کرده ان��د.

http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=19153:منبع


