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Ο Ι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της απόφα-
σης Τραµπ να ακυρώσει τη 
συµφωνία µε το Ιράν και η 
στάση της Ευρώπης µπαί-
νουν στο µικροσκόπιο του 

συντονιστή Ερευνας για τις ∆ιατλαντικές 
Σχέσεις του Istituto Aff ari Internazionali 
(ΙΑΙ), Riccardo Alcaro, ο οποίος µιλάει στη 
«Νέα Σελίδα» για τις διεθνείς πολιτικές εξε-
λίξεις.

Ποιες είναι οι σηµαντικότερες συνέ-
πειες για την Ευρώπη µετά την από-
φαση του Τραµπ για το Ιράν; Μπορεί 
η Ευρώπη να αντισταθεί στις ΗΠΑ και, 
αν ναι, υπάρχει η προθυµία 
να το πράξει;

Η απόφαση του Τραµπ να αποσυρθεί 
από το Κοινό Σχέδιο ∆ράσης για το Ιράν 
(JCPOA) µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις. Βραχυπρόθεσµα, θα οδηγήσει πιθα-
νώς σε αύξηση του επιπέδου σύγκρουσης 
µεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ στη Συρία. 
Ενώ οι ισραηλινοϊρανικές συγκρούσεις στη 
Συρία ξεδιπλώνονται µε µια δική τους δυ-
ναµική, η απόφαση του Τραµπ µπορεί να 
ενθαρρύνει τους Ισραηλινούς να εξαπολύ-
σουν µεγαλύτερες και πιο σκληρές επιθέ-
σεις σε ιρανικούς στόχους στη Συρία, αυ-
ξάνοντας έτσι το τίµηµα που θα πληρώσει 
το Ιράν. 

Μια άλλη βραχυπρόθεσµη συνέπεια είναι 
µια σοβαρή παραβίαση των διατλαντικών 

σχέσεων. Ο Τραµπ απειλεί να τιµωρήσει 
τους Ευρωπαίους συµµάχους της Αµερι-
κής για την τήρηση µιας συµφωνίας µη δι-
άδοσης που οι ΗΠΑ είχαν υπογράψει και η 
οποία ενσωµατώθηκε κατά λέξη στο ψήφι-
σµα 2231 του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών. Κι απ’ όλες τις απόψεις, 
η συµφωνία λειτούργησε. 

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποσχεθεί ότι θα 
προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι µπορούν 
για να σώσουν τη συµφωνία για τα πυρη-
νικά και το Ιράν συµφώνησε να εξετάσει 
το ενδεχόµενο, αν τα άλλα µέλη της JCPOA 
-Ευρώπη, Κίνα και Ρωσία- µπορούν να του 
προσφέρουν οφέλη που θα αντισταθµίζουν 
την αποχώρηση των ΗΠΑ. Αν αποτύχουν, 
εκείνοι στο Ιράν που υποστηρίζουν την 
έξοδο από την JCPOA ή ακόµη και την έξο-
δο από τη συνθήκη για τη µη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων -που εµποδίζει το Ιράν 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα- µπορούν να 
αναλάβουν τον έλεγχο της πολιτικής για τα 
πυρηνικά, να διώξουν τους επιθεωρητές 
του ΟΗΕ από τη χώρα και να συνεχίσουν 
το πυρηνικό πρόγραµµα, το οποίο για την 
ώρα έχει ανασταλεί. 

∆εδοµένου ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θεω-
ρούν ακόµη και τη δυνατότητα του Ιράν να 
έχει πυρηνικό πρόγραµµα -πόσω µάλλον πυ-
ρηνικά όπλα- µια απαράδεκτη απειλή, ίσως 
τελικά αποφασίσουν ότι ο µόνος τρόπος για 
να περιοριστεί το πυρηνικό πρόγραµµα του 
Ιράν είναι µια σειρά βοµβαρδισµών µε στό-
χο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Αν συµ-
βεί αυτό, το Ιράν πιθανότατα θα αντιδράσει, 
κινητοποιώντας τους συµµάχους του στον 
Λίβανο, το Ιράκ, την Υεµένη και τη Συρία. Η 
περιοχή θα αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω. 

Μακροπρόθεσµα, έχουµε δύο πιθανά σε-

νάρια. Το ένα είναι ότι το Ιράν είναι ικανό να 
αντισταθεί στην επίθεση των ΗΠΑ, Ισραήλ 
και Σαουδικής Αραβίας. Το ίδιο το αµερικα-
νικό Πεντάγωνο αναγνώρισε στο παρελθόν 
ότι το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν είναι 
πολύ µεγάλο και προηγµένο για να κατα-
στραφεί και µπορεί µόνο να επιβραδυνθεί. 
Αυτό σηµαίνει ότι το Ιράν θα συνεχίσει το 
πυρηνικό του πρόγραµµα, το οποίο τώρα θα 
έχει σαφώς στρατιωτικό σκοπό. Αυτό µπορεί 
να οδηγήσει τον κύριο ανταγωνιστή στην 
περιοχή, τη Σαουδική Αραβία, να επιδιώξει 
το δικό της πρόγραµµα πυρηνικών όπλων. 
Και ίσως χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυ-
πτος µπουν στον πειρασµό να τις µιµηθούν. 
Θα είχαµε, λοιπόν, µια κούρσα πυρηνικών 
εξοπλισµών στην πιο επιρρεπή σε συγκρού-
σεις περιοχή του κόσµου, την περαιτέρω 
αποσταθεροποίησή της και την εξάλειψη του 
καθεστώτος µη διάδοσης πυρηνικών όπλων. 

Το άλλο, λιγότερο πιθανό σενάριο είναι 

ότι το καθεστώς του Ιράν µπορεί να καταρ-
ρεύσει υπό την πίεση των ΗΠΑ. Ωστόσο, 
δεδοµένου του πόσο ριζωµένο είναι στην 
κοινωνία το καθεστώς και πόσο σηµαντι-
κή είναι η υποστήριξή του σε µεγάλες οµά-
δες του πληθυσµού, αν συµβεί αυτό, δεν 
θα γίνει ειρηνικά. Αν θέλετε να δείτε την 
αποσταθεροποιητική επίδραση ενός εµφύ-
λιου πολέµου στο Ιράν, απλώς συνδυάστε 
τις επιπτώσεις των εµφύλιων πολέµων στη 
Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη και στην Υεµένη 
και πολλαπλασιάστε τη επί δύο. 

Πολιτικοί στην Ευρώπη υποστηρίζουν 
ότι δεν αποκλείεται να εξεταστούν 
αντίµετρα έτσι ώστε να συνεχίσει τις 
συναλλαγές µε το Ιράν. Είναι αυτό ρεα-
λιστικό και, αν ναι, µε ποιον τρόπο;

Οι Ευρωπαίοι σίγουρα θα προσπαθήσουν 
να σώσουν τη συµφωνία µε την επινόη-
ση µηχανισµών για την προστασία των δι-
κών τους εταιρειών και τραπεζών από την 
εφαρµογή των αµερικανικών κυρώσεων, τις 
οποίες ο Τραµπ δεσµεύτηκε ότι θα υιοθε-
τήσει εκ νέου. Στην ιδανική περίπτωση, οι 
Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να είναι έτοι-
µοι να προβούν σε αντίποινα, υιοθετώντας, 
για παράδειγµα, ρήτρες clawback, που θα 
επιβάλουν δασµούς στις εισαγωγές από τις 
ΗΠΑ, που θα χρησίµευαν για την αποζηµί-
ωση των επιχειρήσεων και των τραπεζών 
λόγω των άδικων -από ευρωπαϊκή άποψη- 
κυρώσεων από τις αµερικανικές ρυθµιστι-
κές Αρχές. Αλλά αυτή η κίνηση θα απαι-
τούσε έναν βαθµό στρατηγικής ωριµότη-
τας, θάρρους, συνοχής και νοοτροπίας που 
φαίνεται ότι στερούνται τα 28 κράτη-µέλη 
της ΕΕ. Ετσι, θα παρέχεται προστασία των 

       ΟΙ «28» 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ 
ΑΠΟΙΚΙΕΣ 
ΤΩΝ ΗΠΑ

«Μακροπρόθεσµα, 
έχουµε δύο πιθανά σενάρια. 
Το ένα είναι ότι το Ιράν είναι 
ικανό να αντισταθεί στην 
επίθεση ΗΠΑ, Ισραήλ και 
Σαουδικής Αραβίας. Το άλλο 
είναι ότι το καθεστώς του 
µπορεί να καταρρεύσει 
υπό την πίεση των ΗΠΑ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ 
ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

               info@neaselida.news

RICCARDO ALCARO 

«Αν ο Τραµπ κατορθώσει να πείσει τους Ευρωπαίους 
να συµµορφωθούν µε τις κυρώσεις των ΗΠΑ, η Αµερική 
θα έχει προκαλέσει στην Ευρώπη τη µεγαλύτερη ταπείνωση», 
δηλώνει στη «Νέα Σελίδα» ο συντονιστής Ερευνας για 
τις ∆ιατλαντικές Σχέσεις του Istituto Affari Internazionali 
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ να µεταφερθεί η αµερι-
κανική πρεσβεία στο Ισραήλ από το Τελ 
Αβίβ στην Ιερουσαλήµ ελήφθη στις 24 
Οκτωβρίου του 1995 από το αµερικανικό 
Κογκρέσο. Το όνοµά της ήταν «Jerusalem 
Embassy Act». Προσδιόριζε ότι η µετα-
φορά θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέ-
χρι τις 11 Μαΐου του 1999. Στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος Κλίντον αρνήθηκε να την υπο-
γράψει, όπως και οι διάδοχοί του, Τζορτζ 
Μπους και Μπαράκ Οµπάµα. Η δικαιο-
λογία τους ήταν ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να 
περιµένουν την επίλυση της ισραηλινοπα-
λαιστινιακής σύγκρουσης. Ετσι, κάθε εξά-
µηνο υπέγραφαν προσωρινή αναστολή 
της απόφασης, όπως έκανε και ο ίδιος 
ο Τραµπ τον Ιούνιο του 2017. Οµως στα 
τέλη του χρόνου άλλαξε γνώµη. 

Το 1980 το Συµβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο κα-
λούσε τα κράτη-µέλη να αποσύρουν τις 
διπλωµατικές αποστολές τους από την Ιε-
ρουσαλήµ. Η Ιερουσαλήµ φιλοξενεί σή-
µερα µόνο ορισµένα προξενεία, ενώ οι 
πρεσβείες είναι εγκαταστηµένες στο Τελ 
Αβίβ. Αναµφίβολα, η πράξη αυτή απο-
τελεί ένα πλήγµα στη διεθνή νοµιµότητα, 
στην οποία στηρίζονται -από την αρχή 
τους κιόλας- οι ειρηνευτικές συνοµιλίες. 
Και το άνοιγµα της πρεσβείας στην Ιερου-
σαλήµ οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση. 
Οµως δεν είναι παρά η αφορµή. Στη Λω-
ρίδα της Γάζας οι συνθήκες διαβίωσης 
χειροτερεύουν συνεχώς και η εξέγερση 
σιγόβραζε. Από την άλλη, η ισραηλινή 
κυβέρνηση χρειαζόταν ένα επικοινωνι-
ακό χαρτί για να αποµακρύνει την προ-
σοχή από τα σκάνδαλα διαφθοράς. Το 
χειρότερο είναι ότι για τους Παλαιστίνιους 
ο Τραµπ παύει να είναι ένας δυνητικός δι-
αµεσολαβητής, όπως άλλοι προκάτοχοί 
του, και η ειρηνευτική διαδικασία, όχι 
απλώς θα παραµείνει «παγωµένη», αλλά 
έκανε τεράστια βήµατα προς τα πίσω. 

Τα πολλά πρόσωπα 
της Ευρώπης

Στη συγκυρία αυτή η Ευρώπη διστάζει. 
Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εµανουέλ Μακρόν, 
διαβεβαιώνει για «την αποδοκιµασία της 

Γαλλίας αναφορικά µε την απόφαση των 
ΗΠΑ να µεταφέρουν την πρεσβεία τους 
στην Ιερουσαλήµ» και καταδικάζει «τη 
χρήση βίας από τις Ενοπλες ∆υνάµεις 
του Ισραήλ». Το Ηνωµένο Βασίλειο εκ-
φράζει την «ανησυχία» του και γνωστο-
ποιεί ότι αποδοκιµάζει την πρωτοβουλία 
των ΗΠΑ. Στις Βρυξέλλες, πάλι, η ύπατη 
εκπρόσωπος της ΕΕ για θέµατα εξωτερι-
κής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, 
Φεντερίκα Μογκερίνι, ζητά «όλες οι πλευ-
ρές να δράσουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
αυτοσυγκράτηση προκειµένου να απο-
φευχθούν οι απώλειες κι άλλων ανθρώ-
πινων ζωών». «Αυτή τη στιγµή χρειάζεται 
σοφία και θάρρος για να επιστρέψουµε 
στις διαπραγµατεύσεις, µε στόχο µια πο-
λιτική λύση προς το αµοιβαίο συµφέρον 
Παλαιστινίων και Ισραηλινών σε όλη την 
περιοχή», δήλωσε. 

Ωστόσο, όπως συµβαίνει και σε άλλους 
τοµείς, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν χαρα-
κτηρίζεται από οµοφωνία κι αυτό φάνη-
κε από την παρουσία διπλωµατών από 
κάποια κράτη-µέλη της στα εγκαίνια - η 
Ρουµανία, η Ουγγαρία και η Τσεχία αντι-
τέθηκαν στην έκδοση κοινής δήλωσης 
καταδίκης της µεταφοράς της πρεσβεί-
ας. Ηδη από τον Απρίλιο, όταν η ΕΕ επι-
χειρούσε να αναβιώσει µια ειρηνευτική 
διαδικασία και εξέφραζε τις ανησυχίες 
της σχετικά µε τις συνέπειες της απόφα-
σης Τραµπ, κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες αναφέρθηκαν σε µια ενδεχόµενη 
µεταφορά και των δικών τους διπλωµα-
τικών Αρχών στην Ιερουσαλήµ. 

Τέτοιες δηλώσεις είναι βούτυρο στο 
ψωµί του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο 
οποίος τον περασµένο Φεβρουάριο είχε 
απευθύνει από τις Βρυξέλλες έκκληση 
να τις υλοποιήσουν, γιατί «θα καθιστού-
σαν εφικτή» την ειρήνη. Αντίθετα, η κυρία 

Μογκερίνι έκανε λόγο για ένα σχέδιο που 
µάλλον θα ενθάρρυνε τον εξτρεµισµό σε 
όλα τα στρατόπεδα. 

Η στάση 
του «σουλτάνου»

Ενας άλλος «γείτονας» όµως είναι ξε-
κάθαρος στη στήριξη της Παλαιστίνης: 
η Τουρκία. Οι δηλώσεις Ερντογάν µετά 
το πέρας της επίσκεψής του στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο 
τον τουρκικό Τύπο. Ο Τούρκος Πρόε-
δρος υπογράµµισε ότι δεν θεωρεί τη Χα-
µάς τροµοκρατική οργάνωση και ανέφε-
ρε ότι τα tweets που ανάρτησε προκά-
λεσαν τον εκνευρισµό του Νετανιάχου. 
Ο κ. Ερντογάν σηµείωσε ακόµη ότι ούτε 
το Ισραήλ ούτε η Αίγυπτος ανοίγουν τον 
δρόµο για την περίθαλψη των τραυµα-
τιών, προσθέτοντας ότι η Τουρκία κατα-
βάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει 
την αποµάκρυνσή τους, καθώς και ότι η 
οργάνωση της «Ερυθράς Ηµισελήνου» 
έχει στείλει στη Γάζα ιατρικές προµήθειες 
αξίας 100.000 δολαρίων. «Η Ιερουσαλήµ 
είναι η “κόκκινη γραµµή” µας. ∆εν είναι 
δυνατόν να υπάρξουν παραχωρήσεις 
εκεί. Η Παλαιστίνη δεν είναι µόνη», είπε. 

Μόνο από την πλευρά της Αιγύπτου 
έγιναν προσπάθειες αποκλιµάκωσης. 
Ηδη από την περασµένη Κυριακή κά-
λεσαν τον Ισµαήλ Χανίγια, τον πολιτικό 
ηγέτη της Χαµάς στη Γάζα, και του πρό-
τειναν να ρίξει την ένταση, µε αντάλλαγµα 
το άνοιγµα του περάσµατος της Ράφα, 
πράξη που ανακουφίζει τον αποκλεισµό 
της Λωρίδας. Ο Χανίγια αρνήθηκε, ενώ 
κυκλοφόρησε ότι οι Αιγύπτιοι τον απείλη-
σαν και τον ταπείνωσαν. Το Κάιρο, ωστό-
σο, επέµεινε, αφήνοντας το πέρασµα 
ανοιχτό, και πρότεινε µόνιµο άνοιγµα για 
δέκα µέρες τον µήνα αντί έξι που είναι σή-
µερα. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ άνοιξε και 
πάλι το εµπορικό πέρασµα Κερέµ Σαλόµ. 

Με τον τρόπο αυτό ελπίζουν να απο-
κλιµακώσουν την κατάσταση. Είναι µια 
ακόµα ένδειξη για τα αίτια της εξέγερσης. 
Η εξαθλίωση των Παλαιστινίων, όπως και 
άλλων λαών της Μ. Ανατολής, δεν µοιά-
ζει να συγκινεί τους ισχυρούς του πλανή-
τη. Κι όµως είναι αυτή που προκαλεί, όχι 
µόνο τους πολέµους, αλλά και τη δηµι-
ουργία εξτρεµιστικών οργανώσεων, ενώ 
ταυτόχρονα σπρώχνει προς τη µετανά-
στευση.

Πολιτικά παιχνίδια στις 
πλάτες των εξαθλιωµένων

τραπεζών και των εταιρειών της ΕΕ, αλλά 
οι ΗΠΑ είναι απίθανο να αντιµετωπίσουν 
απειλές αντιποίνων.

Η υπόθεση του Ιράν και γενικότερα η 
ατζέντα του Τραµπ για την εξωτερική 
πολιτική θα µπορούσε να οδηγήσει τις 
διατλαντικές σχέσεις σε µια νέα εποχή, 
σε ένα νέο είδος σχέσης; Για παράδειγ-
µα, έχουµε ακούσει πολλές φορές τον 
Μακρόν και τη Μέρκελ να µιλούν για 
τον ευρωπαϊκό στρατό. Είναι η κατάλ-
ληλη στιγµή να ληφθούν µέτρα και 
αποφάσεις σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια;

Αν ο Τραµπ κατορθώσει να πείσει τους Ευ-
ρωπαίους και συµµορφωθούν µε τις κυρώ-
σεις των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν 
στρατηγικό ενδιαφέρον για τη συµφωνία 
και έχουν πει αρκετές φορές ότι θέλουν να 
τη διατηρήσουν ζωντανή, η Αµερική θα 
έχει προκαλέσει στην Ευρώπη τη µεγαλύ-
τερη ταπείνωση. Οι Ευρωπαίοι διαδραµά-
τισαν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία που 
οδήγησε στην JCPOA και τώρα ανταµεί-
βονται µε µια απόφαση των ΗΠΑ που πα-
ραβιάζει τη συµφωνία, όπως και την αρχή 
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµέ-
νων Εθνών, υπονοµεύει το καθεστώς µη 
διάδοσης και πλήττει σε µεγάλο βαθµό το 
ευρωπαϊκό συµφέρον για σταθερότητα στη 
Μέση Ανατολή κι ένα αποτελεσµατικό κα-
θεστώς µη διάδοσης και πολυµερούς συ-
στήµατος. Αν οι Ευρωπαίοι δεν µπορούν να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους από αυτό, 
ίσως µπορείτε να αρχίσετε να αποκαλείτε 
τους «28» της ΕΕ... 28 υπερπόντιες αποικίες 
της Αµερικής.
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