
  
  2017 نوامبر 20

  ای در خاورميانه اعالم خطر جنگ تازه
 با ترامپ برخورددر برابر  شعبه آلمان attac نفر از اعضای شورای علمی ان جی او 31گيری  موضع

  توافق اتمی با ايران
  
  

اش توافق اتمی با ايران را  جمهور اياالت متحد آمريکا در حين مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئيس
 13ی ايران در   او با اعالم سياستش درباره.استنموده تصويب دترين توافقی ناميد که امريکا تاکنون ب

ی اين توافق برای ايران  کننده يکی از اجزای تعيين. سختی مورد ترديد قرار داد اکتبر، اين توافق را به
که را موظف کرده است جمهور  ی آمريکا در اين زمينه رئيس کنگره. های اقتصادی است  تحريمحذف

گونه  المللی اتمی هيچ بينآژانس با اينکه . تخطی نکردن ايران از مفاد توافق را در مواعد معين تاييد کند
اکنون . تخطی ايران از مفاد توافق را تشخيص نداده است، ترامپ از صدور تاييديه خودداری کرد

های اقتصادی سختی که  ی  تحريم داختن دوبارهجريان ان ی به  روز درباره60ی آمريکا بايد ظرف  کنگره
 ی اول بار ها در درجه اين تحريم. اياالت متحد پيش از اين توافق برقرار کرده بود، تصميم بگيرد

استراتژی . ی آنها را بسيار دشوار کرده بودند دوش مردم ايران گذاشته و زندگی روزمره ی بر سنگين
به اين ترتيب، درگيری . استن برای لغو توافق اتمی تحريک ايرااو هدف : ترامپ روشن است

ی جرج بوش نزديک بود به جنگ غرب عليه ايران   در دوره2006خطرناک اتمی که در سال 
  .شود و ايران مقصر آن شناخته خواهد شد ی جهانی مطرح می بيانجامد، دوباره در عرصه

  
 برای تغيير رژيم در ايران دستاويزیمچون ايران ههسته ای ی  جرج دبليو بوش در آن زمان از برنامه

دهد تا   قرار می اکنون ترامپ توافق با ايران را وسيله. و درصورت لزوم با توسل به زور استفاده کرد
مسلح  .ميان بدر کند از در صورت لزوم با يک جنگ تازه در خاورميانهرا،بعنوان قدرت منطقه  ايران

 ميليارد دالر و سفر اخير شاه 350ميزان  ادرات اسلحه بهکردن بيش از حد عربستان سعودی با ص
ی آمريکا به بغداد از جانب ايران همچون   و سپس همراه با تيلرسون، وزير خارجه به مسکوعربستان
 مبنی بر اينکه ايران و های اخير وليعهد عربستان  تهمت. شوند ی سياسی و نظامی تلقی می محاصره

روشنی   بهجمهور لبنان  و استعفای ناگهانی حريری، رئيس لبنان را دارندثبات کردن هللا قصد بی حزب
در حال   عربستان سعودیاقدامات نگرانی ما را برای اينکهاين . فقط در خدمت تشديد رويارويی هستند

ی اياالت متحد و  های تازه ما تالش. کنند می، تشديد استخود برای جنگ با ايران آماده کردن 
بار در عراق، آتش جنگ ديگری را  خواهند بعد از جنگ فاجعه تحدش عربستان را که میترين م نزديک

  . کنيم شدت محکوم می در خاورميانه مشتعل کنند، به
  

ی توافق اتمی ايران  ی اروپا و دولت آلمان که همراه با اوباما سهم مهمی در تصويب الحاقيه اتحاديه
خروج آمريکا از توافق اتمی با ايران ور آمريکا برای جمه  قصد رئيس بهصراحت سرعت و دارند، به

 خواهيم میکنيم و از آنها  ی اروپا را تاييد می گيری روشن آلمان و اتحاديه ما اين موضع. اعتراض کردند
ی اروپا باعث فراموشی اين  گيری آلمان و اتحاديه درعين حال اين موضع.  خود عقب ننشينندموضعاز 

ی درگيری اتمی ايران  ينها در دوران جرج بوش از استراتژی آمريکا دربارهشود که ا نمیواقعيت 
ابتکار اياالت متحد برقرار شده بود، اجرا و در  هايی را که به ی تحريم کم همه پيروی کردند و دست

های کشورهای عضو ناتو  ايم که دولت ما اين نکته را نيز فراموش نکرده. کردند تشديد بعضی از موارد
ای از ايران ساختند و آمادگی روانی جنگ با  ی دشمنانه  چهرهشان کليدی های  ی اروپا و رسانه حاديهو ات

  .ايران را فراهم کردند
  

 است که مرزی  برونهای ثانوی تحريمی اروپا،  های آمريکا و اتحاديه يکی از اجزای مهم نظام تحريم
تنها عليه  ها نه اين نوع تحريم. ايران وارد کردهای جدی به اقتصاد و مردم  پيش از توافق اتمی خسارت



. ی اروپا نيز بودند که روابط اقتصادی با ايران داشتند های اتحاديه ايران، بلکه همچنين عليه شرکت
آوری برای  خواهان درنظر دارند، تالش نگرانی ای که ترامپ و بسياری از جمهوری های دوباره تحريم

های سنگين وادارند تا به روابط  های اروپايی را با تهديد به جريمه ها و بانک اين است که شرکت
  .همسو کنند خط سياست اياالت متحد بای اروپا را دوباره  اقتصادی خود با ايران پايان دهند و اتحاديه

  
 1996 خود در سال 2271ی  ی شماره کنيم که اين اتحاديه در مصوبه  میی اروپا يادآوری اتحاديه به ما

العملی بود در برابر  اين مصوبه عکس.  اعالم کردبين المللیمرزی را مخالف حقوق  های برون تحريم
 تسری دادن به کشورهای باهای خود عليه کوبا و ايران را  اياالت متحد آمريکا که قصد داشت تحريم

هايی را که توسط آلمان،   مقررات تجارت خارجی آلمان شرکت در تحريم7ی  ماده. زدديگر عملی سا
  . کند ی اروپا يا سازمان ملل برقرار نشده باشند، ممنوع می اتحاديه

  
ی کشورهای  آميز با همه  و همکاری صلح خودی اروپا بايد سياستی بر مبنای عاليق درازمدت اتحاديه

اين امکان تاريخی را دارد اکنون ی اروپا  اتحاديه. طور جدی اعمال کند ا بهخاورميانه تنظيم کند و آن ر
دونالد ترامپ با . ای خود را مستقل از آمريکا روی مسير نوينی بيندازد که سياست ايران و خاورميانه

اقتصادی  آشکار کرد که اروپا چه بهايی را از نظر سياسی و خشن و بی پرده مخصوص بخودی  شيوه
ما امضاکنندگان اين بيانيه استراتژی . بپردازداز اياالت متحد ی خود  د برای پيروی کورکورانهبايرا 

ی اروپا  کنيم و از جمهوری فدرال آلمان و اتحاديه خطرناک آمريکا در خاورميانه را محکوم می
  :خواهيم از اين گذشته از آنها می. خواهيم مخالفت صريح خود را با آن اعالم کنند می

  
طور علنی خطاب به اياالت متحد، عربستان سعودی و اسرائيل اعالم کنند که جنگ  اکنون به هم -

 کنند و خود در آن شرکت نخواهند کرد، با ايران را رد می
  
الملل  مرزی از نظر حقوق بين های برون را برای رسيدگی به تحريمالهه المللی  دادگاه بين -

 فرخوانند،
 

ی   که در صورت برقراری تحريم عليه ايران، همهالم نماينداعصراحت  به دولت آمريکا به -
های خارجی در  گذاری  سرمايه.را بکار خواهند بردامنيت تجارت با ايران امکانات خود برای 

های آغازشده و  گذاری نحوی تضمين شوند که سرمايه ی اروپا به ايران نيز بايد از سوی اتحاديه
 ،آيند در ايران همچنان ممکن باشند

 
ی  با ايران برای برگزاری کنفرانس ايجاد منطقههسته ای  توافق با تکيه به فرصت تاريخی -

ای،  های هسته ی سالح های کشتار جمعی در خاورميانه با هدف نابود کردن همه عاری از سالح
برای برگزاری را موافقت خود دولت ايران . اقدامات جدی بعمل آورندشيميايی و ميکربی 
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