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ھای  ی جمھوری اسالمی و غرب در منطقه و خطر تحريمروياروئ
 اقتصادی جديد عليه ايران

  
ھای  ياالت متحده، فرانسه و بريتانيا، سه عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل، خواھان تحريمدر روز پنجشنبه ا 

نويس  پيش ،١+۵متحدانش در گروه   اساس گزارشات منتشره، آمريکا وهب. جديد و گسترده تری عليه ايران شدند
آمريکا و متحدانش . ه کرده اند روسيه و چين، ارائ قطعنامه جديدی را به دو عضو دائم ديگر شورای امنيت، يعنی

سفر . افزوده بودندھای اقتصادی عليه ايران  از چندی پيش به فشارھای خود برای تحميل دور جديد از تحريم
 به ھدف تھيه يک ١+۵ی به خاورميانه، امريکای التين، و چين، و مذاکرات پشت پرده گروه مقامات امريکائ

. رفتند عضو غير دائم شورای امنيت صورت گ١٠ويژه روسيه و چين و ه  ب قطعنامه جديد و جلب حمايت جھانی
  .به شکل آشکاری تندتر شده است ژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايرانآی و رئيس زبان و لحن مقامات امريکائ

. لف نيستادامه مذاکرات با ايران، با دور تازه ای از تحريم مخا کيد مقامات آن بر لزومأدولت روسيه با وجود ت
رسد که از حق  دولت چين که با جمھوری اسالمی مبادالت اقتصادی و سياسی گسترده ای دارد بعيد به نظر می

 اعضای غير دائم شورای امنيت که با جمھوری اسالمی روابط ،برزيل، ترکيه و لبنان. وتوی خود استفاده کند
 موافق نيستند اما حتی در صورت دادن رای ١+۵ اقتصادی و سياسی نزديک و تنگاتنگی دارند با پيشنويس گروه

شورای امنيت سازمان ملل پيش از اين سه . مخالف فاقد قدرت جھت دادن به تصميمات شورای امنيت ھستند
 تصويب ء به اتفاق آرا٢٠٠٧ و ٢٠٠۶دو قطعنامه در سالھای . قطعنامه ديگر را عليه ايران تصويب کرده بود

ھر چند احتمال توافق . ی موافق و يک رای ممتنع به تصويب رسيدء ر١۴ با ٢٠٠٨ل شدند، و قطعنامه سوم در سا
 شورای امنيت با پيش نويس قطعنامه جديد ضعيف است، اما بدون ترديد تاثيرات اين دور جديد از ءھمه اعضا

    پيشنھاد شده اندھای جديد که به بھانه تنبيه سپاه پاسداران مجموعه تحريم. تحريم به مراتب مخرب تر خواھد بود
شرايط . ، بانکی و بيمه را در بر خواھد گرفت ھای اقتصادی ايران از جمله کشتی رانی بخش وسيعی از فعاليت

 مردم ايران که در حال حاضر نيز به خاطر بحران اقتصادی، قرار گرفتن در آستانه حذف رايانه ھا،  زندگی
ھا نه به سپاه و  صدمه اقتصادی اين تحريم.  بدتر خواھد شدگرانی، تورم و بيکاری اسف بار است، بيش از پيش

ھا  اين تحريم.  ميکنند، وارد ميشود کودتاگران در ايران، که به اکثريت جمعيت ايران که در زير خط فقر زندگی
 ری روبرو خواھد کرد وان است را با بحران ھر چه عميق تمد ايرآ ايران را که بزرگترين منبع در اقتصاد نفتی

  .کند  تر می  ايران را ورشکسته تر و بحرانی اقتصاد ورشکسته و بحرانی
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يل به گسترش غانستان و عراق، و حمايت از اسرائ آن در منطقه، و از جمله اشغال اف دولت آمريکا که سياست ھای
 از سياستھای خود را   ثباتی ھر چه بيشتر منطقه منجر شده، اکنون قصد دارد تا نتايج برخی  جنگ و بی،خشونت

در ھمين راستا است که آمريکا به کمک و پشتيبانی . عکس کندبيشتر جمھوری اسالمی منجر شده، به که به نفوذ 
 تا با دامن زدن به اختالفات قومی و متحدان خود در منطقه و به ويژه مصر، عربستان و اردن تالش کرده است

ايجاد شکاف  که به منظور ھمکاری آمريکا با ايران. مذھبی در عراق از نفوذ شيعيان در عراق بکاھد
اين قدرت . نيروھای شيعه را به قدرت رساند مقاومت در عراق و در ھم شکستن آن صورت گرفت، جنبش در

می در عراق و منطقه منجر شد و دولتھای حاشيه خليج را که با نفوذ ھر چه بيشتر جمھوری اسال گيری اما به
دولت آمريکا اکنون قصد . مشت آھنين بر اکثريت جمعيت شيعه اين کشورھا حکومت ميکنند به شدت نگران کرد

  .دارد تا با کمک متحدان عرب خود و سرمايه گذاری وسيع از نفوذ شيعيان در مجلس و دولت عراق بکاھد

ھای منطقه و  سفر مقامات رژيم به کشور. ھايش دست زده است ی نيز به نوبه خود به تشديد فعاليتجمھوری اسالم
جھان، گسترش ھمکاری ھای کودتاگران با پاکستان و از جمله ھمکاری آنھا در دستگيری ريگی، و نقش ايران در 

 برای انتخابات مجلس عراق به  عراق و به ويژه طرح حذف تعداد قابل توجھی از کانديداھای سنی سياست داخلی
  .بھانه سابقه ھمکاری و عضويت آنھا در حزب بعث، در ھمين راستا صورت گرفته اند

است، و از طرف ديگرھمچنان به ھمکاری  نگران در منطقه جمھوری اسالمی دولت آمريکا از يکطرف از نفوذ 
ھای  تحريم. ن نشانگر ھمين تناقض استطرح تحريم ھای بيشتر عليه ايرا. با ايران در منطقه نيازمند است

نبايد فراموش کرد که ھمين . بار خواھد آورده اقتصادی اما نتايج اقتصادی و سياسی فالکت باری برای مردم ما ب
، و نظامی شدن ھر چه بيشتر اقتصاد و   افزايش فشارھای سياسی و فرھنگی سياست ھا نقش غير قابل انکاری در

ھد داشت،  مداخله آمريکا و متحدانش نه تنھا اثرات اقتصادی مصيبت باری خوا.ه استفضای سياسی ايران داشت
له ھسته ای از يک طرف از توجه و تمرکز جھانی روی جنبش ضد استبدادی مردم ما بلکه با برجسته کردن مسأ

.  بگذارد منفیھای سياسی در صف جنبش اعتراضی در ايران تاثير  لويتوميکاھد، و از طرف ديگر می تواند بر ا
 شد برای گسترش فضای  ھمچنين ترديد نيست که اين مداخالت در دست کودتا گران به بھانه ای تبديل خواھد

ھا و مداخالت ضد مردمی آمريکا و  طرح. ترور و خفقان، و سرکوب ھر چه وحشيانه تر به بھانه مقابله با آمريکا
اين مداخالت نه تنھا مانع گسترش ضروری و . دای مردم است در راستای تضعيف جنبش ضد استب متحدانش قدمی
ھای سياسی و مطالباتی می شود، بلکه دستاوردھای مقاومت شجاعانه مردم عليه کودتاگران و دستگاه  حياتی جنبش

  .ظلم و جنايت را در معرض خطر قرار ميدھد

   

 


