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داليل آمريکا برای افزايش فشار عليه ايران
عليرغم اصرار آمريکا برای اينکه آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد دست کم قطعنامه انتقاد آميز محکمی عليه ايران منتشر کند ،مذاکرات  53عضو هيات مديره اين آژانس هنوز
هم پشت درهای بسته ،بر سر شدت يا ماليمت قطعنامه نهايی درباره برنامه هسته ای ايران ادامه دارد.
این همه در حالی صورت می گیرد که جورج بوش رییس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته اقدامات تنبیهی خود را علیه شهروندان یا شرکتهای آمریکایی که با ایران قرارداد نفتی منعقد
کنند تمدید کردو صریحا گفت دلیل این اقدام ادامه تهدید جدی اقتصاد  ،امنیت و سیاست خارجی آمریکا توسط ایران است.

گزارش رادیویی

از سوی دیگر روز گذشته دیوید سترفیلد ،جانشین معاون وزارت خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که کمک
های مالی و عملیاتی خود رابه گروه های شبه نظامی ضداسراییلی  ،از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
طرز نگران کننده ای افزایش داده است.
تمامی این اعالم مواضع و اظهار نظرها نشاندهنده افزایش فشار آمریکا بر ایران است .در حالی که یوسف موالیی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه تهران معتقد است افزایش این
فشارها ارتباطی با تغییر فضای سیاسی ایران پس از انتخابات مجلس هفتم ندارد وبخشی از سیاست کالن آمریکا در خاور میانه برای توسعه دموکراسی ست  ،عده ای آن را ناشی از
نگرانی آمریکا از مورد تهدید قرار گرفتن منافع اسراییل می دانند.
در عین حال دکتر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه راتگرز و صاحبنظر در روابط ایران آمریکا چند عامل را در شکل گیری این روند موثر می داند.
او معتقد است بی اعتما دی آمریکا به موثر قرار گرفتن سیاست گفتگوی اتحادیه اروپا با ایران در کنار برخی پنهان کاری های ایران در تعامل با آژانس انرژی اتمی سازمان ملل متحد از
عوامل اصلی این افزایش فشار است.
البته او معتقد است عامل تاثیر گذار دیگر مبارزات انتخاباتی در آمریکاست چرا که دولت بوش میخواهد با استفاده ازمطرح کردن موضوع تروریسم و سالح های کشتار جمعی افکار
عمومی آمریکا را به سود خود برانگیزد.
هوشنگ امیراحمدی در عین حال معتقد است به این فشار ها نباید تکیه زیادی کرد چرا که به دلیل نیاز آمریکا به ایران در حل یا کاهش مشکالت خود در منطقه سال جاری سال فرصت
و خطر برای ایران است و ارتباط ایران و آمریکا در شرایط گذار قرار دارد.

