آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از "ﻏﺮب" اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺧﻼق ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻏﺮﺑﯽ از "زرﻧﮕﯽ و دورﯾﯽ" ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﺟﺰ ﺗﺰوﯾﺮ و زد و ﺑﺴﺖ و ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ورزی اﻣﺮی اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی و اﮔﺮ آدﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد !
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺠﯿﻊ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺑﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورد ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻣﺪاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﻼق ﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ داﻧﻤﺎرک و
از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق!
اﻟﺒﺘﻪ در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺗﻮأم ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ و راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ اﺧﻼق اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آرای آﻧﺎن را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاری ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺳﺨﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ۱۹۲۰) Max Weberـ ۱۸۶۴م (.و ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ Helmut Schmidt
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاری او از  ۱۹۷۴ﺗﺎ ۱۹۸۲م .ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.

)۲۰۱۵ـ (۱۹۱۸

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ "ﻧﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ"! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﭘﯿﺮو ﭼﻬﺎر
ﻓﯿﻠﺴﻮف )ﻣﺎرک آ ِ
ورل ،ﮐﺎﻧﺖ ،وﺑﺮ و ﭘﻮﭘﺮ( ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و رﻓﺘﺎرش را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض داوری ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در دوران

ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد در ورﻗﮥ ﻫﻮﯾﺘﺶ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ! در اوان
دوران ﻫﯿﺘﻠﺮ در  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺖ و ﭘﺲ از دﻫﺴﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻧﺎزی ﺑﺎ درﺟﮥ اﻓﺴﺮی ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ درآﻣﺪ.
اﻣﺎ در اردوﮔﺎه اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دوﺳﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ و ﺟﻠﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ زد و ﺑﻌﺪﻫﺎ درﺑﺎرۀ اﻧﮕﯿﺰه اش ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

» ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﺟﻨﮓ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در آﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺎ ﺑﻮد«...
ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۶۲م .در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺐ ۱۶ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎری ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .او از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادﮔﺮ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،از ارﺗﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﮥ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮥ وی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮﺗﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮارد آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺎور ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ و رﯾﺸﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ داﺷﺖ .ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ در ﻧﻄﻖ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۱۹م .در ﻣﻮﻧﯿﺦ اﯾﺮاد ﮐﺮد،
ﺑﺮای رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ:

(۱اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪاﻧﻪ :ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎور دارد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر از دﯾﺮﺑﺎز در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮاد وارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪاﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ!
 (۲اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ :ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺧﻼق
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺧﺮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرۀ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ راﻫﯽ را ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ

اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻫﺪﻓﺶ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ ﺧﻼف رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺪش ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺧﻼق
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺑﺪی ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ

ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﭘﯿﺎﻣﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ راه ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻣﯿﺎن دو ﺷﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺳﺎده ،اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﻤﺎن اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻼوۀ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﻼق ﺑﺎورﻣﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ از ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎ اداری و ﮐﺸﻮری در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﻼق
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدی در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﻫﻤﺎن "ﭘﻮل دادن ﺑﻪ ﮔﺪا" ﻫﺴﺖ .اﺧﻼق
ﺑﺎورﻣﻨﺪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺪا ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮب او را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ،

اﻣﺎ اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮔﺪا را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﮔﺪاﯾﯽ را ﺑﺮاﻧﺪازد.
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو روش ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرزﺗﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺟﺎن ،ﻣﺎل و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﻤﺰاد دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی

ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻋﻤﺮش ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺮو اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ) (RAFﺑﺴﺎل ۱۹۷۷م .ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ) Martin Schleyerرﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آﻟﻤﺎن( را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ او  ۱۱ﺗﻦ از رﻓﻘﺎی زﻧﺪاﻧﯽآﻧﺎن را آزاد ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ را آزاد ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ و ﻃﯿﻒ ﻫﻮاداران ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ

ﺑﺎ  ۸۶ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاری ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوه زﺑﺪه ای
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺑﻪ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺷﻼﯾﺮ( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮥ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﺷﯿﻮۀ
"ﻣﺒﺎرزه" ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد و در ﭘﯽ آن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  RAFﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎد.

اﻣﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ :در دوران زﻣﺎﻣﺪاری او اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ورﺷﻮ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ  SS20ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را
ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﺎب ﺷﻮروی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮری در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﻣﻦ زﻧﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ  Pershing IIﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دور
ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻮ ج ﺑﺰرﮔﯽ از "ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ" در اروﭘﺎ و ﺑﻮﯾﮋه در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ۷۰درﺻﺪ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ۲۲اﮐﺘﺒﺮ
۱۹۸۳م .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳,۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ او ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از او ﺳﻠﺐ ﮐﺮد) .در ﮐﻨﮕﺮۀ ﮐﻠﻦ ۱۹۸۳م .از
۴۱۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ۴۰۰ﻧﻔﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ( ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او رأی ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ!( ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط
دوﻟﺖ ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اداﻣﮥ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ او )از ﺳﻮی دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪی( ﺑﺰودی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻼحﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺗﻦ دﻫﺪ و از آن ﭘﺲ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ روﯾﺪاد از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم )ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ

رواﻧﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﺪﻫﺪ .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ "ﻣﺎﺷﯿﻦ رآی ﮔﯿﺮی" ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﻤﮥ ﺳﻄﺮح اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻫﻤﮥ دوران ﻫﺎ و در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدان و
زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ زﻣﺎﻣﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮش
ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ از آب درآﻣﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و

ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
آری ،راﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ راﻫﯽ ﺧﻄﯿﺮ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دراﯾﺖ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺧﻼق ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﮔﺎم ﻫﺎی
زﻣﺎﻣﺪاران آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﮑﻠﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﮏ و ﻣﺪﺑّﺮ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان واﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش
ارج ﻧﻬﻨﺪ.
ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ از ﺟﺎدۀ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری "اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان"ﻣﺎ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان "ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺧﻮار ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ،ﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
"اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮ" را "ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ" ﻣﯽ داﻧﻨﺪ!
از اﯾﻨﺮو ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ "ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﯽ" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ

ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و "ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ" ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ را ارج ﻣﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎدﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
روﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن اﺣﻤﺪ ﻗﻮام )ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ،دراﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در راه ﻧﺠﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

