ﮐﻮﺗﻮﻟﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ در درﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ
)ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﯾﺪار وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن از ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻬﺮان(
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در روﻧﺪی ﮐﻪ »ﻣﻌﺠﺰۀ اﻗﺘﺼﺎدی« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻫﻤﺎن دﻫﮥ  ۶۰م .ﺑﻪ »ﻏﻮل اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﺪل
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
رﻋﺎﯾﺖ ارزشﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( رواﺑﻂ ﺳﻮدآور اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ را ﭼﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ،ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﭼﻪ در
»اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ« و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺳﻮدآوری اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺠﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺸﻦ،
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﻠﯽ )در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ( و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻠﺐ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ(،
ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز از روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دور زدن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﻮﯾﮋه ﻟﻬﺴﺘﺎن( ﺷﮑﺎف ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
آﻟﻤﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
و ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ای درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﺪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ در ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺮﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺘﺪا در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ
و روس و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﻣﯿﺎل اﻗﺘﺼﺎدی )و ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ( اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮﻣﯽ« ﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان وارد ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در درﺟﮥ اول در ﭘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎری دﻧﯿﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺮان( و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اس اس در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ روش و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﮑﻤﯽ از دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺼﺎف داد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ،ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﮐﺎرداﻧﯽ رﻗﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪ .دو
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان )ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان »ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی« ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰاری »ﺷﺐﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﮔﻮﺗﻪ« ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در »ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﺑﺠﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﻮی آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﭼﭗ ﮔﺮا و اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻫﺪاف
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻣﻦ زﻧﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰاری »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ« ) (۱۳۷۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« ،ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی را ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﻤﺎن داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﮑﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻧﮕﺮش ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران اروﭘﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦﻫﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و ﺑﮑﻠﯽ از دﯾﺪن
ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر و »ﻧﺎﺑﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن رژﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ .ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ  Heiko Maasوزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ
آﻟﻤﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺑﻪ راه آوردن«
رژﯾﻢ ،ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮدﻣﺪاران آن ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﻫﺪاف ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮥ ﺧﻮد در ﭘﻮﺷﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻮاﻓﻖ »ﺑﺮﺟﺎم" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮور و ﺟﻨﮓ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮور اﺳﺖ در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﯿﺎل ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻨﺮو »ﺑﺮﺟﺎم« ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ )ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد( رژﯾﻢ را از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﺑﺎزدارد.
اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺠﺎی
ﺻﺮف در راه ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﺳﻔﻨﺎک اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺧﺮج ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪۀ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را از ﺳﺮ دﻧﯿﺎ دور ﮐﺮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از ﺳﻮی دو ﻃﺮف ﺷﺪ :ﻃﺮف اول رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ داد و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﮕﺮﺧﺮاﺷﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮥ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم
در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ داﺷﺖ.
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺗﺪاوم آن ﺑﺮای
ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋه آﻟﻤﺎن )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
 ( ZDFﺑﺮاﺳﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان را از ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻪ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ده ﺳﺎل آﺗﯽ
ﺟﻮ ﺿﺪﺗﺮاﻣﭙﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّ
ﻣﻮﺟﻮد( ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺮﺟﺎم واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎک از ﺳﻮدﻫﺎی از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ از ﺳﺮ
ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻧﮕﺮاﻧﯽ« ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ!
زﯾﺮا ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﺳﺎل  ۲۰۰۳اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻀﺎی »ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﯽ« NPT
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ وﻗﺖ )و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ( آﻟﻤﺎن Frank-Walter
 Steinmeierﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ:
»ﺗﻬﺮان  ۱۸ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﺼﺎرف و اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ(۱)«.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮای وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎن  Joschka Fischerﭼﻨﺎن ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ وزرای ﺧﺎرﺟﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﮔﺮوه » (E-3اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﻬﺮان« را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ارﺟﺎع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ و رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ (۲).اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻫﺪاف آﺷﮑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎدۀ  ۱۵۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﮥ  ۶۰از ﺳﻮرۀ اﻧﻔﺎل» :ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺮو و اﺳﺒﺎن
ﺳﻮاری آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻟﻠّﻪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را..ﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﯿﺪ (۳) («..ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ دراﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از دو ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺲ و ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﻫﺪر ﻣﯽ
داﻧﺪ ،زﻧﺎن را ﻫﻢ ارز ﺑﯿﻀﮥ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ )ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ و ﺣﺠﺎب و ﻣﻬﺮﯾﻪ  ( ..ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری دارد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آزادی ﭘﻮﺷﺶ را ﺟﺮم اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮ و ﺷﺎدی را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ

ﻼ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺴﺎد و رﺷﻮه و
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان )ﻣﺜ ً
دروغ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ داده اﺳﺖ .از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺑﺎ ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدی و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺮور ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ارﻋﺎب و ﻓﺮﯾﺐ را ﻣﺤﻮر رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﮐﻮرﭼﺸﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!
ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ دﯾﺪۀ ﻣﻬﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ از دوﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی اروﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از دوران ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ» ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ را از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ« ،در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺪرش را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ دﺳﺘﮑﻢ وزﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در راه دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪۀ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .واﻧﮕﻬﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزادیﻫﺎ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ درﺑﺎرۀ زﻧﺎن،
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ در دﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻠﯿﺲ آدمروﯾﯽ ﺑﮕﺬارد؟
ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارزشﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺪف واﻻ و ﭘﺎﯾﺎن راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﻫﻤﺴﺎن رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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