
 »!آلمان براي ايران به منزله آليد اروپاست«
 با فرنگيس حبيبي، راديو بين المللي فرانسه، بخش فارسي

 2001 فوريه 7 
 

     حبيبي ـ آمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسالمي با آقاي گردهارد شرودر صدر اعظم آلمان ديدار 
آقاي تهراني، با توجه به آدورتي . يشر ديداري داشتدر برلين هم خرازي با همتاي آلماني خود يوشكا ف. آرد

آه در پي صدور احكام دادگاه هاي انقالب اسالمي عليه شرآت آنندگان در آنفرانس برلين صادر شده، اين 
 به نظر شما آيا اين ديدارها مي تواند نوعي دلجويي از دولت آلمان باشد؟. ديدارها ظاهرا معناي خاصي دارد

دون ترديد هدف اساسي سفر خرازي در رابطه با مساله تيرگي روابط بين دو آشور، پس از      تهراني ـ ب
آنفرانس برلين، به ويژه محاآمه و محكوميت شرآت آنندگان در آنفرانس برلين، هم چنين اتهاماتي است آه 

مات مبني بر اين  است آه اين اتها. دادگاه هاي اسالمي به شرآت آنندگان و برگزارآنندگان آلماني آنفرانس زده اند
گويا دولت آلمان و شرآت آنندگان در آنفرانس، دست در دست هم مي خواسته اند توطئه براندازي رژيم جمهوري 

 . اسالمي را به اجرا بگذارند
بعد آه روابط .      تيرگي روابط آلمان و جمهوري اسالمي، پس از جريان دادگاه رستوران ميكونوس آغاز شد

رفت تا عادي شود، نيروهاي محافظه آار ايران ـ آه با هرنوع اصالح و تحولي در ايران مخالفند ـ اين آم آم مي 
آنفرانس را فرصتي تلقي آردند و با برپا ساختن جار و جنجال پيرامون اين آنفرانس آوشيدند عادي  شدن 

 . روابط دو آشور را تعليق به محال آنند
نامه نگاران و حتا مفسرين سياسي آلمان بر اين عقيده اند آه دولت آلمان در      بسياري از خبرگزاري ها، روز

در واقع آلمان ها متوجه شده اند آه هدف . دام محافظه آاران ايران ـ به قصد قطع رابطه ـ نخواهند افتاد
و با خرازي به اين دليل سعي مي آنند از طريق گفت و گ. محافظه آاران ايران، تيره آردن روابط دو آشور است

 . اين مساله را تا حدي رفع و رجوع آنند
     البته ترديدي نيست آه عادي سازي روابط في مابين دو آشور آسان نخواهد بود؛ مگر اين آه دولت 

به نظر من از پيش شرط هايي آه دولت آلمان . جمهوري اسالمي به رعايت و اجراي حقوق بشر متعهد شود
وزارت . فع اتهام و آزادي تمام  شرآت آنندگان در آنفرانس برلين خواهد بودمطرح خواهد آرد، يكي هم ر

حتا گردهارد شرودر صدراعظم آلمان هم سفر خود به ايران . خارجه آلمان، سر اين موضوع آوتاه نخواهد آمد
با ] اروپابه وقت [ بعد از ظهر 3آمال خرازي هم امروز در مالقاتي آه ساعت . را عمال به تعويق انداخته است

شرودر داشت، دعوت نامه جديدي از طرف محمد خاتمي به ايشان تقديم، و مجددا ايشان را براي ديدار از ايران 
 . ولي شرودر هنوز پاسخ مشخص و روشني به اين دعوت نداده است. دعوت آرد

از نگاه . آلمان است     به باور من سفر آمال خرازي به آلمان بدون ترديد براي عادي سازي روابط ايران و 
. سياست خارجي ايران، داشتن رابطه با آلمان به مثابه آليد ورود به خانه اروپايي يعني اتحاديه اروپاست

محافظه آاران هم با آگاهي به . دولت هاي ايران هميشه براي رابطه با آشور آلمان اهميت خاصي قائل بوده اند
خاتمي را نشانه گرفته اند و با براه انداختن جار و جنجال اين واقعيت، پاشنه آشيل سياست خارجي دولت 

 . پيرامون آنفرانس برلين مي آوشند اين مناسبات را تيره آنند
      حبيبي ـ آيا دولت آلمان از امتيازي آه دارد به نفع رعايت حقوق بشر در ايران استفاده خواهد آرد؟

رجه آلمان و به ويژه نهادهاي فرهنگي آلمان ـ آه دعوت      تهراني ـ بدون ترديد دولت آلمان و وزارت خا
آنندگان روشنفكران ايراني براي شرآت در آنفرانس برلين بوده اند ـ متعهد به دفاع از حقوق انساني اين 

ايشان وظيفه خود مي دانند از شرآت آنندگان در آنفرانس آه فعال در دست توطئه گران . روشنفكران هستند
اما . در اين مورد هم دولت آلمان آوتاه نخواهد آمد. دگاه هاي انقالبي آن ها گرفتارند، دفاع آنندجناح راست و دا

برخي مي گويند در چمدان . اين آه چگونه و به چه نحوي اين قضيه حل و فصل شود، نظرها متفاوت است
در احكام سنگين دادگاه بدوي ديپلماتيك آمال خرازي پيامي براي مقامات آلماني بوده آه در آن قول تجديد نظر 

مثال رهبر مذهبي در مرحله فرجام خواهي در هيئت فرشته نجات ظاهر . در دادگاه تجديد نظر داده شده است
البته اين ها حدسيات و پيش بيني هاي مفسرين و روزنامه نگاران آلماني . شده، عفو عمومي اعالم خواهد آرد

در اين سفر حامل چه ] آمال خرازي[نماينده دولت جمهوري اسالمي اما آنچه اهميت دارد اين است آه . است
 ! تضميني است تا شايد از احتمال گسسته شدن رابطه جلوگيري آند



     حبيبي ـ آقاي تهراني، روزنامه تهران تايمز امروز هم زمان با احزاب محافظه آار و راست آلماني، يوشكا 
آيا احزاب راسٍت . ته راديكال و انقالبي اش مورد حمله قرار داده استفيشر وزير خارجه آلمان را به بهانه گذش

 آلمان در باره مساله آنفرانس برلين با دولت آلمان اختالف نظر دارند؟
     تهراني ـ اجازه بدهيد به اين نكته اشاره آنم آه اصوال استفاده از لفظ محافظه آار درباره جناح راسٍت 

ر اروپا محافظه آار و يا احزاب راست محافظه آار خواهده مي شود، از زمين تا جمهوري اسالمي، با آنچه د
آنچه در ايران به عنوان محافظه آار و راست شناخته مي شود، در حقيقت جمع متحجرين و . آسمان تفاوت دارد

 احزاب اين جريان اصوال هيچ گونه وجه اشتراآي با افراد و. نيروهاي ارتجاعي به معناي دقيق آلمه است
محافظه آاران اروپايي بخشي از نيروهاي حافظ جامعه  مدني و مدافع حقوق . محافظه آار و راست اروپايي ندارد

از اين رو تالش راستگرايان جمهوري اسالمي در همآوايي با محافظه آاراِن آلماني . بشر و دولت قانوني هستند
 منظور نشان دادن گوشه چشمي به نيروهاي راست آلمان در حمله به گذشته انقالبي و راديكال يوشكا فيشر، به

درست است آه از ماه ها پيش آارزار جنون آميزي عليه وزير خارجه آلمان ـ به علت پيشينه . آاري عبث است
و فعاليت هاي راديكال گذشته اش ـ از سوي احزاب محافظه آار آلماني راه افتاده است؛ ولي نيروهاي محافظه آار 

المي بيهوده مي پندارند آه از اين راه مي شود نظر احزاب محافظه آار آلمان را براي همكاري جلب جمهوري اس
 .آرد

     فراموش نكنيم آه احزاب محافظه آار، دموآرات مسيحي و دموآرات هاي آزاد، همپاي حزب سوسيال 
ر در ايران در يك صف دموآرات و حزب سبزها و حزب سوسياليست هاي آلمان بر سر مساله رعايت حقوق بش

اين همصدايي و همپايي همه جانبه ميان احزاب آلماني است آه مشكلي در راه بهبود . موضع گيري مشابهي دارند
تنها دولت آلمان نيست آه چنين موضعي در رابطه با عدم رعايت حقوق . رابطه بين دو دولت ايجاد آرده است

ياستي در درجه اول بايد نظر احزاب اپوزيسيون، روشنفكران، بشر در ايران دارد؛ بلكه براي اتخاذ چنين س
نهادهاي فرهنگي، سياسي و حقوقي جامعه آلمان تامين باشد تا دولت بتواند براي عادي سازي رابطه با ايران 

به همين دليل من فكر مي آنم آلمان بر مساله رعايت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايستادگي . گام بردارد
 .هد دادنشان خوا
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