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 Political  سياسی

  
   در تانزانياالمان سفير سابق "گيدو ھرتس"مصاحبه با دکتر 

   حميد بھشتی: ازرگردانب
  ٢٠١٧ فبروری ١٨

  

  »ما حاضر نيستيم حقيقت را دريابيم«

  
  "گيدو ھرتس"دکتر 

 به اروپائيان اخطار می دھد که ستوان نجات داد؟ سفير سابق المان در تانزانيا، گيدو ھرت  را میافريقاآيا ھنوز 

  .اينگونه نينديشند

 
   می تواند اين قاره را نجات دھد؟افريقا مارشال برای ۀآقای دکتر ھرتس، آيا برنام

ه .  من اينگونه فکر نمی کنم:گيدو ھرتس شتر ب ايل بي اين فقط يک کوشش مذبوحانه ايست برای اين که با ھزينه ھا و وس

  . را به پيش برندافريقا ۀيش با ھزينه و وسائل بسيار کوشش کرده اند تا توسع سال پ۵٠ھمان ھدفی دست يابند که از 

  

  .آخر به المان نيز از ھمين طريق کمک شد

ا در .  فقط می بايد بازسازی می شد١٩۴۵ کشور پيشرفته ای بود که در سال المان :ھرتس اام ه افريق  ساخت ھای الزم

  .وجود ندارند

  

ِمان، گرت مولر می خواھد از اين راه عمل کند؟ الۀپس چطور است که وزير توسع ِ  
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شاندھنده  بً و اساسا– به نظر من اين فقط برای اين است که کاری کرده باشد :ھرتس ستۀجز ن اتوانی ني ن .  ن قصد از اي

سًکار پرده پوشی بر اين است که اصال ن م داردأ ھيچ راه حلی برای اي د خود. له وجود ن تمداران باي ر آن سياس ی عالو ب

  .ش با نگاه شک می نگرد مارشالۀالبته خود خانم نخست وزير به برنام. نشان دھند، بايد نشان دھند کاری کرده اند

  
  قايفرا ی کشورھای اصلهيصادرات مواد اول

  ».يقا صدمه می زنندکمک ھای توسعه به افر«

  .»اگر مسائل افريقا را ھمانجا حل نکنيم به خود ما انتقال خواھند يافت« به اخطار مولر

ا در !  در اين مورد حق با اوست:ھرتس اندر حال حاضر م ارالم ه در ب يش از ھم اجرۀ ب ی ا مھ ن سرزمين ھای عرب

ين. ستافريقا ۀاما خطر اصلی از ناحي.  می کنيمبحث ر اساس تخم ل ب انگينی مل ارد ٢١٠٠در سال متحد  مي ازده ميلي  ي

ر متحد اما به نظر من در واقع تخمين حد اکثری ملل . انسان بر روی زمين زندگی خواھند کرد ه ب ر است ک ه ت واقعبينان

ه ۶ ميليارد خواھد بود و فقط ١۶اساس آن اين رقم  ارد آن ب ا ميلي وط می شودافريق اره اکن.  مرب ن ق سه، اي رای مقاي ون ب

د ۴٠٠ ميليون جمعيت دارد، آنگاه دارای ۵٠ تانزانيا که اکنون ًدارای يک ميليارد ساکن است و مثال  ميليون سالکن خواھ

  .اين در حاليست که زيرساخت ھای آنجا کفاف نصف جمعيت امروزی را می کنند. بود

  

  آيا اين زيرساخت ھا به موازات جمعيت رشد نمی کنند؟

ودز تانًمثال.  بيش از پيش نيز تکيده می شودمنۀ  بر طبق تجرب:ھرتس يکی از . انيا در گذشته دارای دو خط آھن فعال ب

ان دوران استعمار ۀ از جانب چينی ھا دريافت نمود و ديگری باقيماند١٩٧٠ۀ آنھا را در دھ دھا از جانب الم ه بع  است ک

اده امروزه ھر دوی اين خطوط آھن به درستی کار نمی کنن. ُبن تعمير گشت د، استھالک شده و در برخی جاھا از کار افت

  .اند
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  .اما اين نشاندھند اين است که چقدر کمک به توسعه و گسترش آن دارای اھميت است

اند:ھرتس ه .  نه درست خالف آن را نشان می دھد، اين را نشان می دھد که به اشخاصی کمک می رس يدن ب ا از رس ام

  . کشورھا باشد انحراف داردِھدف اصلی آن که کمک به توسعه اين

  
   جھانی کشورھانيرتريفق

  چطور؟

  . از حکومت ھا و ساخت ھای اجتماعی توانمندی تشکيل نشده استافريقا اصلی در اينجاست که ۀ نکت:ھرتس

  

  »افع المان توجه شودبايد بيشتر به من«

  اين چرا تعيين کننده است؟

 که رفاه برای ا بدين معن»دربرگيرنده«:  تفاوت قائل می شوند»محدود کننده« و »دربرگيرنده« ميان ساخت ھای :ھرتس

د دارای ساخت ھای.  که فقط خواص بھره مند می شوندا به اين معن»محدود کننده«اما . ھمه فايده دارد  کشورھای توانمن

د« ا در . »دربرگيرنده ان اام ایً اصوالافريق ا ساخت ھ ه ج ده« ھم د»محدود کنن ه کمک .  وجود دارن رار است ک دين ق ب

دارد»ِبازتابیۀ زمين«زيرا .  نمی تواند مؤثر باشد» مارشالۀبرنام«توسعه يا اکم .  الزم وجود ن ا وضعيت معکوس ح حت

  .رت بار استموجود، کمک توسعه خساۀ به خاطر ساخت ھای بلعند: است

  

  اين ديگر چرا؟ 

ردم ًبرای توضيح، معموال.  زيرا ساخت ھای بلعنده را تحکيم می کند:ھرتس  دولتی را که دارای کارآئی ضعيف است م

ودم . اما ھمين دولت به ميمنت کمک توسعه، ناتوانی خود را می پوشاند. برکنار می کنند زمانی که من در تانزانيا سفير ب

شود توسعه . االنه از جھت کمک توسعه تأمين می شد سۀ درصد بودج۴٠ ار ن ه دولت ناصالحی برکن اما در صورتی ک

  . و حتا معکوس ھم می شود–در جا می زند 

  

  چرا افريقا با وجود منابع سرشاری که دارد به کمک نياز دارد؟
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.  نعمت نيستندًاما غالبا. يد نعمت باشند را شنيده ايد؟ مواد اوليه به نظر می آ»نفرين مواد اوليه«يا شما اصطالح آ :ھرتس

د  چرا؟ برای اين ار«که درآم ای کاالھای .  نيست»حاصل از دسترنج و ک ه بھ يم ک دی آن از چه جھت است؟ می دان ِب
شندۀ توليد آنھا، ھزينۀِمحصول دسترج و کار برابر است با ھزين ه روی آن می ک ازار و سودی ک واد .  ب ورد م ا در م ام

ن . در نيتجه سود حاصله زياد است.  باالستًکه بھای آنھا در بازار غالبا  کم است، در حالیًتوليد نسبتاۀ اوليه ھزين ا اي ام

شته و  سود با توجه به اين ن سود گ ابتی اي سيم رق که محصول کار واقعی نيست به کی می رسد؟ اين است که منجر به تق

ن.  موجب فساد و تالشی ساخت ھای موجود می گرددًغالبا أثير آن  اما اين چه ربطی به کمک توسعه دارد؟ پاسخ اي ه ت ک

ار نيست«زيرا آن نيز . قابل مقايسه است د . »درآمديست که محصول دسترنج و ک ز می توان ه کمک توسعه ني ست ک اين

رد. فساد انگيز باشد ی صورت گي ثال. فساد می تواند در چارچوب فعاليت ھای توسعه ای دولت ا درًم ان  دولت تانزاني  زم

ر آن ٨٠ به بھای ئیسفير بودن من به ھر يک از نمايندگان مجلس يک خودرو صحرا رد و عالوه ب ه ک ورو ھدي زار ي  ھ

ه ۀ که بودج اين با توجه به اين.  مسافرت ھای اداری آنھا نيز روزانه مبلغی پرداخت نمودۀبرای ھزين ا ب ن حکومت ھ اي

ا را ا گردند بدين معن از جھت کمک ھای دريافتی تأمين میئینسبت باال ن کمک ھ ده، اي  است که کشورھای دريافت کنن

  .خودسرانه بين ياران خود تقسيم کرده و آنھا را ارضاء می نمايند

  

  يعنی بايد کمک توسعه را حذف نمود؟

ند کار که غرب نمی توا دوم اين. اما بايد ما سرانجام دريابيم که کمک توسعه به ھدف مطلوب نمی رسد. ً نه حتما:ھرتس

ر کشورھای . زيرا اين به پول ما ربطی ندارد.  را سامان دھدافريقاۀ توسع ادين اکث دان ساخت ھای بني بلکه مربوط به فق

ن. آن قاره است ه نتيج سوم اي ذيريم ک ن را بپ د اي ا باي ه م ودی وضع کشورھای ۀ کمک توسعۀ ک ته، بھب ه ھای گذش دھ

ا : جھت گيری تازه ای را اختيار کنيمدريافت کننده نبوده و به ھمين جھت ما بايد  ه آنھ الی ب ه لحاظ م و اگر می خواھيم ب

  .مينالمان توجه ککمک کنيم، می بايد بيشتر به منافع 

  

  به چه صورت؟

رتس شورھا:ھ ه ک الی ب ک م ق کم ثال از طري د ئی م ی کنن ز م ا را ترم ه اروپ اجرت ب ه مھ ی – ک ه معن ت ز« ب وجي

  .»مھاجرتی

  

   موج ناشی از رشد جمعيت افريقا محفوظ می کند؟آيا اين کار ما را از

  . بی فايده نمی ماندًاما بدين صورت دستکم پولی که ھزينه می کنيم کامال.  نه:ھرتس

  

  »ما نمی توانيم با علل گريز آنھا مبارزه کنيم«

ه ات شما ب اران ديپلم سياری از ھمک ن«ب ُفراخوان ب د »ِ دام نمودن ودن کمک توسعه . اق ز از متوقف نم دام ني ن اق و اي

  .اما پيشنھادات ديگری را برای کمک به افريقا نيز در بر دارد. حمايت می کند

رای مشکل اصلی . ُاما خالف امضاء کنندگان فراخوان بن، خوش بين نيستم.  من اين را می دانم:ھرتس ز ب ا ني را آنھ زي

د در ھ. ندارندپاسخی گفته شده  ار که بخواھ ا افريق د و ت ن مشکل برخورد می کن ه اي اخواه ب د خواه ن ال کن  ھدفی را دنب

  . بی فايده استًزمانی که آن حل نشده باشد، ھر کار ديگری اصال
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  . از جمله بتسوانا، موزامبيک، غنا يا رواندا– موفقيت دارند ًی نيز ھستند که نسبتائاما در افريقا کشورھا

دين . ن از اين کشورھا کمتر از آن است که با توجه به جزئيات اظھار نظر کنمشناخت م: ھرتس اتم ب اما بر اساس تجربي

ه شرايط آن کشورھا . آوای دھل از دور اعتمادی ندارم من اطمينان دارم که ھر کس با دقت بنگرد تشخيص خواھد داد ک

ای خود موفق آن کشورھا نيز به دريافت کمک ھای:  تفاوتی ندارد و ًنيز اصوال ر پ ه ب ا تکي ی ب د، يعن سته ان  توسعه واب

  .نمی شوند

  

  . مبارزه کنيم؟ ھر چه باشد اين محور سياست دولت المان در قبال پناھجويان است»علل گريز«پس ما چگونه بايد با 

  . اشدو اين مبارزه اثرمند نمی تواند ب.  نمی توانيم با آن مبارزه کنيمً حقيقت اين است که ما اصال:ھرتس

  

  پس چرا خانم صدر اعظم قول آن را می دھد؟

ه موفقيت ی من فکر می کنم منشا:ھرتس شتر ب ا بي ند و آنھ  آن وزارت ھمکاری ھای اقتصادی يا دواير مربوط بدان باش

افًبه او احتماال. آنجاۀ ھای جزئی خودشان توجه دارند تا به اوضاع کلی نوميد کنند ا ع ھمان برداشت متوجه به من  را نالم

ا«:  آنھا نمی گويندًطبيعتا. منتقل نموده اند که شاغالن کمک توسعه در آنجا دارند يم اساس ام می دھ ا انج ا در اينج ً آنچه م

ز ئیطبيعی است که اين اشخاص به مفيد بودن پروژه ھا. »بيھوده است  که انجام می دھند باور دارند و به ھمين جھت ني

  .تصوير زيباتری را ارائه می دھند

  

روه  ا در گ اه٢٠در راستای رياست م صد دارد در م ر ق انم نخست وزي از«ۀ  کنگر جوالی ، خ ا افريق ت ب  را در »وحي

  از آن چه انتظاری می توان داست؟. برلين برگذار نمايد

ز س. سفانه بيش از ھر چيز ادعاھای پوچأ مت:ھرتس ل گري ا عل ارزه ب ورد مب دؤو از آنجا که شما در م ا می: ال کردي  آي

  خواھيد در اين باره بی پرده نظر مرا بشنويد؟

  

  !خواھش می کنم

ان سوم م.  يکی از علل اساسی، خانم مرکل است:ھرتس ی در جھ ه تحوالت جمعيت ا توجه ب را ب ه سؤزي والنه نيست ک

  .اينگونه دعوت ھا را که او کرد در جھان منتشر نمود

  

   چه می شود؟»فرھنک خوش آمديد«پس سرنوست

ه ) یالمان (ۀ در مصاحبه ای که با روزنامامريکار می کنم در اين باره رئيس جمھور جديد  من فک:ھرتس د داشت ھم بيل

  . است»اشتباھی فاجعه بار«وی گفت که آن . چيز را گفته است

  

  .»ما زمانی عکس العمل از خود نشان می دھيم که بسيار دير شده است«

  به افريقا نمی توان کمک نمود؟آيا شما باالخره اين را می خواھيد بگوئيد که 

ه   بله، من اين ھراس را دارم، نه به خاطر اين:ھرتس اک ا افريق ه واقعيت ھ ن خاطر ک ه اي ه ب ست، بلک م ني برای من مھ

ستند ای آن ھ م. گوي ت وحشت داري ن حقيق ت اي ا از درياف را م ذيريم، زي واھيم آن را بپ ی خ ا نم ا م الی. ام ن  در ح ه اي ک

  .شته و وضع را بدتر ھم می کندرويکرد اثر مثبت ندا
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  به چه صورت؟

  . ما زمانی عکس العمل از خود نشان می دھيم که خيلی دير شده است:ھرتس

  

  به چه معنی؟

وان ِآسفا وسن آسرانه مشھور، ۀ نويسند:ھرتس اخته است تحت عن شر س ابی منت ازگی کت ه ت ت« ب اجرت دس جمعی ه مھ

  . حق با اوستًدر اين مورد کامال. » را نجات دھدافريقااروپا را دارد بايد ھر که قصد حفظ «:  با اين تيتر دوم»اخير

  

  ؟...اما اگر افريقا به طوری که شما می گوئيد قابل نجات نيست 

ً اين وضعيت آتی است که بايد اصوال:ھرتس وده ای مشغول   در باره اش فکر کنيم، به جای اينِ که خود را به تقالی بيھ

  .شکل اصلی منحرف می کندکنيم که ما را از م

  

  اروپاست؟ۀ رفت که تنھا شانس باقی مانده قلعگآيا بايد اين نتيجه را 

  .من اين نتيجه گيری را به سياستمداران و شرکت کنندگان در انتخابات محول می کنم: ھرتس

  

  ».کمک واقعی به استعمار منجر می شود«

  ول نيستيم؟ؤم که شده ما نسبت به اين قاره مسيا به خاطر استعمار ھاما آيا ما می توانيم افريقا را تنھا بگذاريم؟ و آ

تسھمکار من . اين سخن آخر به نظر من جز عذر بدتر از گناه نيست :ھرتس ه در ِفولکر زاي رده است ک دين اشاره ک  ب

ت وده اس اکم ب روز ح ری از ام رايط بھت ا ش شورھا حت ی از ک تعمار در برخ ان دوران اس شورھ. پاي ی از ک ای برخ

ه دارای بنيادھای ًزيکی خوبی را به جای نھادند، ادارات منظم و اساسازيرساخت ھای فاستعمارگر حتا   نظام فعالی را ک

ران. سياسی بودند د س وده و درآم سياری از ۀ برخی از مستعمرات آنزمان حتا دارای وجوه مالی در خارج ب شتری از ب بي

ا در حال حاضر داشۀکشورھای عضو اتحادي يچ. تند اروپ ده است ھ اقی نمان ا ب دام از اينھ ر . ک ااگ ان افريق ان پاي  از زم

م . جنگ جھانی دوم زمانی قربانی شمال بوده است مربوط به دوران جنگ سرد می شود م غرب و ھ ان، ھ را آن زم زي

ز مو شرق به ھر رژيم فاسدی کمک می کردند به شرط اين ز که به بلوک آنھا وفادار می بود و کمک توسعه ني فقيت آمي

ن. نبوده و نيست ا از اي ود، ام ه محيطی  زيرا درست است که با مرگ و مير مادران و اطفال آنھا با موفقيت مبارزه نم ک

 سخنی ً آن اصالۀ که در بار– يا تحول آب و ھوا افريقاانفجار جمعيت در .  غافل شد،وجود آورده ل زايمان بوبرای کنتر

  .ستافريقات که در انتظار  موجب فاجعه ايسً عمدتا–نگفتيم 

  

  آيا شما ھيچ راه اميدی نمی بينيد؟

 است که طبق آن ھر کشور غربی يک روپرت نويدک تنھا طرح کمکی که تا حدی مرا قانع می کند، راه مرحوم :ھرتس

تعما. ئی برگزيده و آغاز نمايدافريقاوجيت توسعه را با يک کشور ز ه اما اين پذيرش را برخی می توانند به اس و توجي ر ن

ن– حاضر اند بپذيرند افريقاو اين را نه برگزيدگان . نمايند ه اي د داد و ن افع خود را از دست خواھن   که در اينصورت من

  .که نزد ما غربيان از حمايت اکثريت برخوردار می شود

  :توجه نمائيدبه جدول ذيل کار رفته در اين ترجمه اينجا ه ی نامھا و اصطالحات بالمانبرای مقايسه معادل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

Spezielle Begrife in der Übersetzung de-fa ۴ 
Wir wollen die Wahrheit nicht sehen, Junge Freiheit- 10.02.2017 

Marshalplan   برنامه مارشال ١ 
inklusiv   دربرگيرنده ٢ 
exklusiv   محدود کننده ٣ 

Resonanzboden   زمينه بازتابی ۴ 
Extraktive Struktur   عندهساخت بل ۵ 

Rohstofffluch   نفرين مواد اوليه ۶ 
erarbeitet   حاصل دسترنج و کار ٧ 

Entwicklungspartnerschaft   وحيت توسعهز ٨ 
Willkommenskultur   فرھنگ خوش آمد گوئی ٩ 

  
مريکاالمان پس از جنگ جھانی دوم از جانب ابرنامه مارشال کوشش ھمه جانبه ای بود برای بازسازی   

  

ان معاون سفير ء ابتدا ھرتسدکتر گيدو ود الم ا ب ا محور سياست توسعه– در تانزاني ان سفير ٢٠٠٨سپس از .  ب  در الم

ا ٢٠١١تانزانيا و از  ستان٢٠١۶ ت ور خارجه.  در قزاق ازرس وزارت ام ونيگزبرگ و ب سول در ک ر آن سرکن . عالوه ب

ودالمان  مشاور فراکسيون دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی در مجلس١٩٩۵وی از   صدر اعظم ١٩٩٨در سال .  ب

دالمانوقت  سيحی برگزي وکرات م . ُ، ھلموت کھل او را در نقش رئيس دفتر روابط خارجی و معاون بين المللی حزب دم

رده ١٩۵٠وی متولد . نمودأھمين نقش را وی تحت رھبری شويبله و مرکل نيز ايف ِ در شھر ھاله بوده و در شپاير رشد ک
  .است

 

  ٢٠١٧ بروری ف١٠ در يونگه فرايھايت ۀھفته نامبه نقل از 

 


