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  2006آوريل /1385فروردين           پرفسور محسن مسرت
  ترجمه احمد احقاري

  !ي اروپاي بيچارهتو ا
هـد  غير قابل تصور اما واقعي است كـه چگونـه اروپـا بـه عنـوان بـزرگ تـرين قـدرت تجـارت جهـاني، قـاره روشـنگري، م                           
 بـا  –دموكراسي، ادبيات، علوم و آثار برجسته هنري كالسيك و مـدرن توسـط زرادخانـه هـاي فكـري آن سـوي آتالنتيـك                 

موضوع بر سر جنگ است و صلح كـه چيـزي            . اغفال شود  –ساختاري مرموز و شبه مافيايي و عملكردي به شدت بي شرمانه            
  اقي افتاده است؟ به راستي چه اتف. اساسي تر و مهم تر از آن موجود نيست

كشورهاي سه گانه اروپايي يعني آلمان، فرانسه و انگلستان در اواسط ماه فوريه نقش خود را در سـناريو نوشـته شـده توسـط               
. نومحافظه كاران آمريكايي، به پايان رسانده و اعالم نمودند كه ديپلماسي آن ها در نزاع اتمي ايـران شكسـت خـورده اسـت                       

ران را به شوراي امنِت سازمان ملل، يعني بـه  يتصميم گرفت پرونده اسازمان بين المللي انرژي اتمي      متعاقب آن شوراي حكام     
وي آن كـار كـرده بودنـد،    نو محافظه كاران از اين راه به هدفي كه از مدت ها پيش بر ر         . دست اياالت متحده آمريكا بسپارد    

به اين ترتيب كه ابتدا بـا  . مارس بحران جنگي را به اوج برسانندآن ها در صدد بودند در همان اوايل ماه         . ك شدند بسيار نزدي 
از طريق صدور يـك قطعنامـه در        دادن يك اولتيماتوم و تحميل شرايطي غير قابل قبول و تحريك كننده براي رهبري ايران                

اسـتاي جلـوگيري از   در ربه عنوان تنها راه حـل قـاطع و كـم ضـرر     شوراي امنيت، حمله اي هوايي به تاسيسات اتمي ايران را         
ند البته اين پيش فرض واشنگتن كه رهبري ايران پيشنهاد روسيه را هم رد مي ك              .  جلوه گر سازند   دستيابي ايران به بمب اتمي    

 غرب با وابستگي بـه   خودرا از  صنايع هسته اي     از ديد واشنگتن غير ممكن بنظر ميامد كه تهران وابستگي         .غلط از آب در آمد    
واكنش تهران البته مطابق با نقشه اياالت متحده نبود و براي آن كه جلوي بلنـد پـروازي هـاي جنـگ                 . يدروسيه جايگزين نما  

طلبانه آمريكايي ها مانع ايجاد كند، جام زهر را سر كشيد و به طور كامال غافلگيرانه توافـق خـود را بـا طـرح روسـيه اعـالم                              
  :طرح روس ها از اين قرار بود كه. نمود
  . ورانيوم در چارچوب برنامه انرژي اتمي ايران اساسا در روسيه اجرا مي شود غني سازي ا-الف

  . تعدادي محدود از متخصصين ايراني در مسئوليت سرپرستي اين پروژه سهيم مي شوند-ب
زيـر نظـر     ايران تنها به خاطر هدف هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي مجاز است به ميزاني محـدود غنـي سـازي اورانيـوم را                        -ج
  .در خاك خود انجام دهدترل شديد بين المللي كن

چنـي   بـوش،  .آلمان و فرانسه به طور ضمني موافقت خود را اعالم نمودند و تنها موافقت واشنگتن با اين طرح باقي مانده بود 
و رومسفلد هرگز در خواب هم نمي ديدند كه تن به پيشـنهادي بايـد دهنـد كـه پايـه هـاي مقبوليـت رسـالت خـود را يعنـي                                 

وروف، وزير خارجه روسيه براي     ئي ال يسرگتمام تالش هاي    . سست نمايد   خاور ميانه با جنگي جديد،     "دموكراتيزه كردن   "
ي صـرفنظر مـي كنـد، در    طو اين كه ايران واقعا از غنـي سـازي اورانيـوم بـا چنـين شـراي      اثبات قابل قبول بودن طرح روسيه    

الئـوروف در    .،بي اثر ماند وبوش پيشنهاد روسيه را به شدت رد كـرد             اشت مارس د  7مالقاتي كه با رهبري اياالت متحده در        
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هم زمان ديك چني     . "دوجود ندار "همان روز در حضور خبرنگاران حيرت زده گفت كه طرحي پيشنهادي از سوي روسيه               
 همـه نـوع   مـاده  آجامعـه جهـاني  " موضع غير قابل باورانه اش طـي مراسـمي علنـي تهديـد كـرد كـه       رم تغييغايران را علي ر   

شـديد بـا اصـالح طلبـان مجبـور بـه       احمدي نژاد كه پس از مجادله هاي ساعتي بعد هم  . در گيري با ايران را دارد     " وسهمگين
كسي كه ": ني چنين پاسخ داد چ و به تهديدات "وجود ندارد"پذيرش پيشنهاد روسيه شده بود، اعالم كرد كه چنين طرحي 

  . "، به طرز ناراحت كننده اي پشيمان خواهد شدسعي كند حقوق ايران را نقض كند
هـاي   دست كم اين جواب منفي واشنگتن به راه حلي كه مي توانست به معضل اتمي ايـران خاتمـه دهـد، مـي بايسـتي چشـم                         

 واشـنگتن قابـل    طلبـي ديپلمات هاي اروپايي را باز مي كرد، چرا كه در اين پاسخ منفي نشانه هاي صريح و بـارزي از جنـگ                     
تن با موضع مخالف خود و گفتن نه به راه حلي كه چه بسا مـي توانسـت توسـط خـود جامعـه اروپـا هـم                گ واشن .ده است مشاه

 كه بوش و هم مسلكان نو محافظه كار او با فريـب جامعـه جهـاني بـه            به دست داد  برهان آشكاري بر اين واقعيت      عرضه شود،   
كشـورهاي  در چنين شـرايطي     . از ساخت بمب هاي اتمي ايران است      دنبال هدف هايي كامال مغاير با جلوگيري مسالمت آميز          

 كه خود را از دام نومحافظه كاران اياالت متحده رها سـازد،             ند اين امكان را داشت    پائي آلمان ،فرانسه و انگلستان      |سه گانه ارو  
بـا ايـن وجـود آن هـا بـاز هـم       . ددامي كه از حدود يك سال قبل تهيه شده بود و اروپايي ها با ساده لوحي تمام در آن افتادن               

 پا را فراتر از اين نهاده و همگـام بـا   ا، استراو و اشتاين ماير حت سوالنا. ترجيح دادند چشم هاي خود را همچنان بسته نگه دارند         
  .نو محافظه كاران اياالت متحده تعجيل نمودند كه شكست طرح روسيه را هم به پاي ايران بنويسند

 كمي انحرافي نيست؟ آيا در اين تحليل جـاي طـرف هـاي خبيـث و      نويسنده اين مقاله  اين برداشت  سئوال اين جاست كه آيا    
 كه سال ها به طور آشكار دروغ گفته و افكـار         هبران ايران را   آيا اين جسارت نيست كه ر      درستكار با هم تعويض نشده است؟     

سلب اعتماد كنيم؟ به چه دليل رهبري نس ايي هاي بد ج و هدفمندانه از آمريكاعمومي جهان را فريب داده اند، از تقصير مبر
ايران كه تا كنون تحت هيچ شرايطي حاضر به چشم پوشي از غني سازي اورانيوم نبود، به طور ناگهاني رنگ عوض كـرده و              

ي در پـي   چرا آلمان، فرانسه و انگلستان پا به عرصه جنگي مي گذارند كه قبل از هر چيز براي خود آن ها خطر هـاي فراوانـ                        
آيـا برداشـتي بـر ايـن پايـه كـه تنهـا         آيا نسبت دادن حماقتي اين چنين بزرگ به اروپايي ها، برآوردي اشتباه نيسـت؟            دارد؟

به دست اياالت متحده مي سـپارند و داوطلبانـه از    و افسار خود را "احمق ترين آدم ها گور خود را به دست خود مي كنند  "
 واشنگتن كه بار آن بر شانه خود اروپايي ها خواهـد بـود، پشـتيباني مـي كننـد، خطاسـت؟      زياده خواهي هاي هژموني طلبانه  

پاسخ به اين پرسش هاي برحق و مركزي و اثبات صحت و استحكام پايه هاي تجزيه و تحليل من از وقـايع هفتـه هـاي اخيـر،        
  .قطعا نيازمند استداللي معقول و منطقي است

كرد كه خود اصالح طلبان تحت رهبري خاتمي از آغاز مذاكرات ديپلماتيك با كشورهاي              در رابطه با پرسش اول بايد اذعان        
 از مخالفان سرسخت چشم پوشي دراز مدت از غني سازي اورانيوم و نيز از حقي بودند كـه             2003سه گانه اروپايي در اكتبر      

نظيـر احمـدي نـژاد بـه     تندروهايي هـم  . متعلق به تمام كشورهاست ان پي تيبر طبق معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي  
تري به مخالفت با اين پيشنهاد غير عملي غرب كه ايران را به طور مجزا از حقوق مندرج در ايـن معاهـده مسـتثني                          طور قاطع 

  با اين وجود با حدسي غريب به يقين مي توان از ايـن واقعيـت كـه در اواخـر فوريـه در نظـرات تهـران                         . كند، برخاستند مي  
اين تغيير نتيجه كار اقناعي رفسنجاني براي تاييد گرفتن از احمـدي نـژاد از اوايـل                 . اتي به وجود آمده است، دفاع نمود      تغيير

صحبت ها و بحث هاي داخلي و قبل از همه سخنان حسن روحـاني از پيـروان رفسـنجاني و                   . بوده است واخر فوريه   ژانويه تا ا  
 كنندگان ايراني در دولت خاتمي در اين رابطه نقـش اساسـي و مهمـي ايفـا            مسئول شوراي امنيت ملي و رئيس هيئت مذاكره       

خي مـوارد وجـود دارد ضـمن     هم در بر  آمريكا   اختالف بين    "  : در اواسط ماه فوريه چنين گفت      سخنراني او در    .كرده است 
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پـس چـه راهـي وجـود     اما اين سئوال كه همه با چرخ سوخت ما مخالفنـد   اي هدف واحدي دارند ث هسته   حكل در ب  اينكه در 
اگـر مـا يـك     يعنـي . دارد؟ بايد عرض كنم كه ما به يك فرصت نياز داريم تا بتوانيم اين توانمندي خود را به فعليت برسـانيم      

 دنيـا نمـي  .روزي بتوانيم اين چرخ را كامل كنيم و دنيا در برابر عمل انجام شده قرار بگيرد، در آن صورت قظيه فـرق ميكنـد            
ولي برزيل به چرخه سـوخت و پاكسـتان هـم بـه             .  چرخه سوخت داشته باشد    مب اتمي برسدو برزيل هم    است پاكستان به ب   وخ

روحـاني   "اشكال ما اينست كه به هيچيك نرسيده ايم ولي در آسـتانه قـرار داريـم        . بمب رسيدند و بعد دنيا با آنها تعامل كرد        
در مـورد سـاخت بمـب اتمـي كـه هيچگـاه             ": يح كرد خود را اين گونه تصح    ، صحبت هاي     خود پس از توجه به خطاي لفظي     

اتفاقـا  . نميخواهيم به سمت آن حركت كنيم ولي در مورد چرخ سوخت هم هنوز به طور كامل به آن دسـت پيـدا نكـرده ايـم                
ما بايد يك مقدار حوصله به خـرج دهـيم و           .  نبايد در اين مسئله خيلي عجله كرد       من فكر مي كنم   .مشگل اصلي ما همين است    

اگر بخواهيم با مخالفت غرب فعاليت غني سازي راآغاز كنيم بايد بهترين            .  شكستن تعليق مناسب ترين زمان را پيدا كنيم        براي
 بـه كـار   زمان و بهترين شرايط را پيدا كنيم و اگر هم قصد داريم تعامل كنيم، بايد همه توان و امكانات را بـرا ي ايـن هـدف                 

   ".حساب شده حركت كنيمگيريم، نبايد عجله كنيم و بايد خيلي 
 تندرو جناههايبه بياني روشن او مي خواهد به . ظاهرا اين استدالل روحاني تاثير نهايي را در تغيير موضع ايران گذارده است 

در دولت بفهماند كه ايران همانند پاكستان يا برزيل قادر نيست از استراتژي دوگانه اي پيروي كنـد كـه بـر اسـاس آن از راه          
وني مندرج در قرارداد منع گسترش سالح هاي هسته اي با تسلط بر تكنولوژي چرخه كامل سـوخت اتمـي از توانـايي        هاي قان 

از ديد او اين سياست شكست خـورده  و بايـد ايـران بـا     . ساخت سالح اتمي كه در اين معاهده منع شده است، بهره مند گردد       
  . اين مسئله كنار بيايد

 و تكـرار ماهرانـه آن در هـر     "چرا بايد به ايران اعتماد كنـيم؟      "ه با استدالالتي از اين قبيل كه        نومحافظه كاران اياالت متحد   
همين طور مسلم شده است كه سياست آن ها از همان ابتدا بر ايـن   . موقعيتي، ديگر پرده ابهامي بر مقاصد خود باقي نگذاردند        

  .را بي ارزش و اعتبار بسازدوپايي و دولت روسيه پايه استوار بوده است كه كليه تالش هاي ديپلماتيك مثلث ار
سام گاردين سرهنگ سابق نيروي هوايي اياالت متحده و كارشناس امور استراتژيك در آكـادمي جنـگ ايـاالت متحـده در                      

مـدت هـاي مديـدي اسـت     ":  پخش شده بود، گفت2006 فوريه 23در  تلويزيون آلمان ARD برنامه مونيتور كه از شبكه 
 نومحافظـه  ".شده صداقت و راستي ايراني ها انكار شود، حتا اگر آن ها تن به تمام خواسـته هـاي واشـنگتن بدهنـد           كه مقرر   

 طراح جنگ عراق به دفعات مكـرر   كاران بلندمرتبه اي مانند جان بولتن، نماينده اياالت متحده در سازمان ملل و ريچارد پرل     
 ".متحده آمريكا در صورت ضرورت، به تنهايي دست به اقـدام خواهـد زد      اياالت  "شكي در اين واقعيت باقي نگذاشتند كه        

اگر چشم . با كمال تعجب كامال آشكار از مقاصد خود سخن مي گويند و به هرآن چه مي گويند، عمل هم مي كنند  اين افراد   
ه دقت ببينيم و دقيق گوش كنيم ها و گوش هاي ما همانند زنان و مردان سياستمدار آلماني و اروپايي بسته نباشد، مي توانيم ب             

  .كه اين ره به كدام سو مي رود
در ايران وارد بازي به مراتب مهم تري نسبت به آنچـه   اياالت متحده سياست هژموني طلبانه آمريكا      دورنگربه اعتقاد طراحان    

هـار هـدف اسـتراتژيك    در اين ارتباط تخريب تجهيزات اتمي ايران تنهـا يكـي از چ     . در عراق گذشته و مي گذرد شده است       
 13در واشـنگتن پسـت مـورخ     " اسـت   ايـران  انآمريكـا رهبـر    هدف درگيري    " با استناد به مطلبي تحت عنوان     . آمريكاست

همچنين در نظـر اسـت بـا حمـالت نظـامي و بمبـاران               .  معلوم مي شود كه هدف ديگر تعويض رژيم ايران است          2006مارس  
و هـدف آخـر ايـن    . ضعيف و ناتوان تبديل شـود  اي به كشوري به لحاظ نظامي ايران، اين كشور از يك قدرت نظامي منطقه   

  مورد خاص ايران حق تضمين شده در معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي براي غني سـازي اورانيـوم                  با اتكا به    است كه 
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نـه ايـاالت متحـده آمريكـا      خويش در تركيب با منافع هژمـوني طلبا   الهي تالش هاي بوش براي انجام رسالت     .  ملغي شود  عمال
 دهه ديگر در اختيـار خـود داشـته باشـد، تبـديل بـه يـك معجـون انفجـارآميز و           چندبراي آن كه رهبري جهان را همچنان تا      

 "جنگ تمـدن هـا  "سياست بنيادگرايان اياالت متحده براي فردي چون ساموئل هانينگتون خالق فرضيه           . خطرناك شده است  
مواضع او مبني بر اين كه دمكراتيزه كردن كشـورهاي اسـالمي بايـد از    . كننده به خود مي گيردهم به تدريج حالتي ناراحت     

فرانسيس فوكوياما كه پس از فروپاشي اتحاد شوروي پايان تاريخ . درون خود اين كشورها برخيزد، شنونده اي پيدا نمي كند  
 آتش نومحافظه كاران با صداي بلنـد و   بازي با اينرا گمان زده بود نيز مدت هاي مديدي است كه با موضع گيري صريح، از              

  . شديد فاصله گرفته است
با رجوع به پرسش دوم به نظر مي رسد كه سياستمداران برجسته اروپايي همچنان در حصار بسته فضاي جنـگ سـرد محبـوس         

روي چشم و گـوش بسـته و      فضايي كه در آن احزاب و دولت هاي اروپاي غربي از ترس بمب هاي اتمي اتحاد شو                . مانده اند 
آن هـا در ايـن فضـا منجمـد     . بدون ايراد كوچك ترين انتقادي به سياست هاي آمريكا به هر ساز اياالت متحده مي رقصيدند             

شده اند و هنوز به درك اين نكته دست نيافته اند كه پايه هاي سياست امنيتي اروپـا مـدت هاسـت نقـش وابسـتگي خـود بـه                               
داده و اين كه امكانات قايم به ذات و متكي به خود براي پيش برد سياسـت هـايي بـراي حـل نـزاع          اياالت متحده را از دست      

 نخبگان سياسي اروپا هنوز هم درك نكـرده انـد           .هاي منطقه اي از راه ديپلماتيك و مسالمت جويانه بسيار افزايش يافته است            
ود در ايران كه به مراتب خطرنـاك تـر از جنـگ عـراق         كه نومحافظه كاران اياالت متحده براي سياست ماجراجويانه تازه خ         

آن ها اين را هم نفهميدند كـه اروپـا در           .  درصدي از آراء آمريكايي ها را در داخل كشور خود دارند           30است، تنها حداقلي    
 همان گونه مسئله ايران تنها نقش احمق هاي مفيد را براي توجيه اخالقي مقاصد نامشروع آمريكايي ها بازي مي كنند، درست

 كشورهاي غرب  وآمريكا برخالف مورد عراق كه يك جانبه و مجزا دست به عمل زده بود         . كه مورد نظر آمريكا بوده است     
 به باد تمسخر گرفته بود، اين بار دسـت بـه نمـايش           قديمي اروپا را كه در اين عمل همراهي نكرده بودند با دادن لقب اروپاي            

  . همراهي و هم گامي زده است
اي اروپاي بيچاره، چقدر از امكاناتي كه براي تاثيرگذاري در سياست جهان از راه هاي غيـر زورمدارانـه برخـوردار بـوده      و،ت

اي، عقب مانده اي؟ تصادفي نيست كه والديمير پوتين اين احساس را داشته باشد كه در نزاع اتمي با ايران جاي خـالي يـك                    
خـود بـا    بحـث علنـي     زبيگنـوف برژينسـكي در    .  متحده عمل نمايد، ماهرانه پر كند      را كه مستقل از منافع اياالت     نيروي جدي   

فقـدان قـدرت رهبـري رنـج مـي      اروپا از   " به درستي بر اين نكته ايراد گرفت كه           در واشينگتن  يوشكا فيشر در اواخر فوريه    
ظيـر ويلـي برانـت و يـا فرانسـوا       ظاهرا سياسـت مـداراني ن  ".در حالي كه آمريكا بيش از حد از آن بهره مند است " ... "برد

استعدادهايي نظير يوشكا فيشر ترجيح داده اند هوش خـود را جـايگزين كـاله           . ميتران در اروپا از زمره موارد ناياب شده اند        
 به نظر مي رسد كـه اسـتعدادهاي ديگـر سياسـي هـم      .هاي دكتراي افتخاري از تل آويو و حيفا و تازگي ها از هاروارد نمايند   

چه در راستاي اهداف و عاليق انسانيت و رفاه عمومي قـرار مـي گيـرد، از روح نئوليبراليسـتي                     ي اخالقي را و هر آن     معيارها
 اروپـا را   مدارانآيا اميدي مانده است كه جامعه متمدن اينك با صداي بلند به سخن آيد تا سياست        . حاكم بر زمان مي زدايند    

جريان حوادث را دگرگون سازد و از هرنوع حمايتي براي يـك      بيدار كند،    از خواب شيرين واقعيت گريزي و بي مسئوليتي       
ماجراجويي جنگي تازه توسط زرادخانه هاي فكري اياالت متحده اساسا دوري نمايد و به جنگ قريـب الوقـوع بـا ايـران بـه                   

شـرودر تنهـا تـا نيمـه آن را     طور كامل نه بگويد؟ آيا هنوز سياست مداران شجاع و پردلي پيدا مي شوند كه همانند راهي كه     
در كشـور خـود از اعتبـار    كه مدت هاست از نظـر اخالقـي   را  قدرت اياالت متحده    ،پيمود، نياز زمانه را دريابند و با نه گفتن        

  .اين پرسش ها همچنان بي پاسخ مي مانندافتاده، همچون حباب هاي تركيده از بين ببرد؟ 
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