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  نامه سرگشاده

 لمان فدرالابه فراکسيون حزب سبزھا در پارلمان 
  

سخنگوی سياست خارجی حزب درباره   مولر،خانم کرستين٢٠١١مبرعيه مطبوعاتی مؤرخ نھم نوبه مناسبت اطال

  اتمی ايرانۀ در مورد برنامIAEAگزارش 

  لمانیاترجمه از

  

 اتمی ايران و ۀلمان فدرال در جدال بر سر برناماجای بسی شگفتی است که فراکسيون حزب سبزھا در پارلمان 

ما بدون ھيچ قيد و شرطی اعالم . کند تھديد حمله ازجانب اسرائيل به ايران آشکارا به نفع اسرائيل موضع گيری می

 مخالفيم و ترديدی نداريم که چنانچه بمب اتمی کنيم که با دست يابی ھر کشور جديدی به سالح اتمی شديداً  می

 .  ثباتی منطقه بيش از پيش تشديد خواھد شدیدراختيار ايران قرار گيرد، ب

 اتمی دراختيار دارد، از بدو تشکيلش ۀ يک زرادخانتوان خطرات کشوری را که درعين حال براين باوريم که نمی

 جھانی ۀبارھا کشورھای ھمجوارش را مورد تجاوز نظامی قرار داده است و تا به امروز از انجام خواست جامع

 .برای دست کشيدن از اشغال فلسطين سر باززده است، ناديده گرفت

درال بخواھد تنھا ازدست يابی ايران به سالح اتمی لمان فاحال اگر کسی مانند فراکسيون حزب سبز در پارلمان 

جلوگيری کند وعوامل ديگر را ناديده بگيرد، درواقع نه تنھا از انحصار قدرت اتمی اسرائيل جانبداری کرده است، 

البته ھستند . کند ی در منطقه و ديگر نقاط جھان سھيم میئوليت گسترش سالح ھای ھسته مسؤبلکه عمال خود را در

توانند  کنند با تکيه بر قدرت نظامی و به ويژه تسليحات اتمی می  که تصور می"نتانياھو و ليبرمان"ی نظير افراد

که مشخصا ھمانھا ھستند که با اين روشھا و تھديد ھا امنيت  برای مردم اسرائيل امنيت بيشتر تضمين کنند، در حالی

  . اندازندیبيش از ھمه به خطر م اسرائيل را
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 حفظ موجوديت اسرائيل و ھمزيستی مسالمت آميز لمان فدرال واقعاً ا فراکسيون سبزھا در پارلمان حال اگر ھدف

 برای ايجاد منطقه ای عاری از ،قدرت اتمی اسرائيلأئيد ھمه ملتھای خاور ميانه باشد، بايد آنھا به جای پذيرش و ت

 و نزديک تالش کنند و ھمه کشورھا، از  تعامل ميان کشورھای خاورميانهۀسالحھای کشتار جمعی و ترويج انديش

چه نکو بود . جمله ايران و اسرائيل را به ھمکاری سازنده برای دستيابی  به اين چشم انداز صلح پايدار فراخوانند

 شود ، مانند توصيه ھيلل شنکر،  گوش فرا می اگر آنھا به معدود نداھای ھوشمندانه ای که از اسرائيل شنيده می

  )٢٠١١مبر  نو١١شود به روزنامه ھاآرتس، وع رج. (دادند

توان ازيک حزب پارلمان  عالوه برآنچه در باال گفته شد، اطالعيه فراکسيون حزب سبزھا خالف انتظاری که می

، گزارش اغراق آميز  انتقادیلمان داشت، فاقد واقع بينی و توان تشخيص است و بدون چون وچرا و يک برخوردا

  :پذيرد و ادعا ھای تبليغاتی آنرا می)   IAEA(سازمان انرژی اتمی 

  

، زيرا اسرائيل که خود ر اعتبار خود را از دست داده بودگزارش سازمان انرژی اتمی قبل از انتشا -

،  عضو سازمان است، کهرش با استناد به آن ايران راعضواين  سازمان  نيست  ده روز قبل از انتشار گزا

 .به حمله نظامی تھديد کرده بود

 

البته گزارش سازمان انرژی اتمی مفصل تر از گزارشھای پيشين است، اما اين دليل بر دقيق تر بودن آن  -

که  چه زمانی  کند که ايران واقعا توان ساخت بمب اتمی دارد و نه اين اين گزارش نه ثا بت می. نيست

شنويم که ايران  اين ھشدار ھراسناک را مدام میاکنون حدود دھسال است . برای ساخت آن نياز دارد

 ظرف ششماه ديگر به بمب اتمی دست خواھد يافت

 

معلوم نيست به . گزارش سازمان انرژی اتمی عمدتا متکی بر اطالعات سازمان ھای امنيتی ده کشور است -

 کتمان اين خواھد با آيا سازمان انرژی اتمی می. شود چه علت نام اين کشور ھا در گزارش ذکر نمی

 در گردآوری اطالعات اعنوان طرف دعوه ولی ب ،يل که عضو آژانس انرژی اتمی نيستواقعيت که اسرائ

 سھيم بوده است از بی اعتبار شدن گزارش و رسوائی خود جلوگيری کند؟

 

العيه دھند، در اط  اين نکات که ھريک اعتبار گزارش سازمان انرژی اتمی را مورد ترديد قرار میۀبه رغم ھم

تواند به يک  چنين برخوردی با معضلی که می. شود فراکسيون حزب سبزھا کوچکترين نشانه ای از تعمق ديده نمی

به خاطر داريم که در . نجامد، از يک حزب سياسی متعھد بعيد استۀ جھان بيمانسوزدر حساس ترين منطقنجنگ خا

نگ عليه عراق اطالعا ت دروغين دراختيار جرج   جاسوسی برای توجيه جیگذشته ای نه چندان دور سازمان ھا

 پيشين ۀ، وزير خارجلآيا فراکسيون حزب سبزھا از ياد برده است که چگونه کولين پاو. دبليو بوش قرار دادند

 اساس اطالعات سازمانھای جاسوسی با شور و حرارت تمام در شورای امنيت هامريکا ، به خاطر دروغ ھائی که ب

فته بود، رسما درانظار عمومی جھانيان عذر خواھی کرد؟ آيا جنگ افغانستان و عراق برای سازمان ملل متحد گ

خاور ميانه و نزديک کافی نيستند؟ آيا بايد جنگ ايران ھم به آن اضافه شود تا از تاريخ درس بگيريم؟ اين ديگر 

، دسيسه ن کسب کزده استالماواقعا مضحک است که بخواھيم به حزبی که مشروعيت خودرا از جنبش صلح طلبی 

   .شوند ھائی را تفھيم کنيم که برای توجيه يک جنگ جديد به کار برده می
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ه دولت اسرائيل تا زمانی که ھمراه  ب پيامد ھای فاجعه بار جنگ، ،لمان در مورداھشدار ھای فراکسيون حزب سبز 

صوری است ، تحريم ھائی که عالوه بر شود، کامال  کيد به تحريم ھای ھرچه شديد تر عليه ايران مطرح میأبا ت

يست جز ھموار کردن فشار مشدد بر مردم ايران و پيامدھای خانمانسوز آن برای جامعه، در نھايت ھدفشان چيزی ن

 ١٩٩٠ ۀفراموش نکنيم، شديد ترين تحريم ھا عليه رژيم صدام حسين در دھ. يک جنگ جديد زجاده برای آغا

ين واقعيت را نيز در نظر داشته باشيم که ھرچه تحريم ھا عليه ايران شديد تر ا. سرانجام به جنگ منتھی گرديد

 مناسبی به ۀزيرا تحريم ھا بھان. شوند، عمر نظام غير دموکراتيک و سرکوبگر رژيم حاکم طوالنی تر خواھد شد

،  کشانده است که کشور را به فالکتبيری خودددھند تا افکار عمومی را از رشوه خواری و بی ت دست حکومت می

 حيات خود را به ۀمنحرف کند و درست ھمانگونه که صدام حسين در طول تحريم ھای ده ساله عمل کرد، ادام

تواند  از اين راه نظام جمھوری اسالمی ايران می.  نجات ملت در شرايط اضطراری توجيه کندۀعنوان تضمين کنند

به باور ما زمان آن فرا رسيده است که از . دا کسب کندبرای خود مشروعيتی را که سالھاست از دست داده ، مجد

در غير اينصورت اين سياست آگاھانه يا ناآگاھانه در عمل در خدمت . سياست دوگانه و دو معياری دست برداريم 

 تواند تمام ، که می بار عليه ايران قرار خواھد گرفتسياست جنگ افروز ديگری در خاور ميانه و نزديک و اين

  . از جمله اسرائيل را به آتش بکشاند،منطقه

  

   ٢٠١١مبر  نو١٢برلين ، 

 محسن مسرت     بھمن نيرومند  

  

  


