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   از حميد بھشتیبرگردان

  ٢٠١١اول جون 
  

 
 

  اسالم مريض بوده، اما قابليت بھبودی دارد
   تونسیۀ برلينِر سايتونگ با نويسندۀ روزنامۀمصاحب

  عبدالوھاب مدب

 

 

  

   بھار عربیۀ فرانسوی عبدالوھاب مدب در باره آيند- ويسنده تونسینظر ن

  

 برای تحصيل به ١٩٦٠ ۀوی در دھ.  روحانی در تونس می باشدۀ در يک خانواد١٩٤٦عبدالوھاب مدب متولد 

مبر  سپت١١که پس از وقايع " رض اسالمم"اودر کتاب مشھورش . پاريس رفت و اکنون آنجا شاعر و نويسنده است

لمانی ترجمه شده است از افول فرھنگ و تمدن اسالمی شاکی بوده معتقد است که ا به ٢٠٠٢شده و در سال نوشته 

  .توان از اين سقوط جلوگيری کرد فقط با باز کردن درھا به سوی غرب می

 عرب آيا انقالبات جھان.  آقای مدب شما در کتاب خود بنيادگرائی را بيماری اسالم دانسته ايد–برلينر سايتونگ 

  گونه ای پادزھر در مقابل آن است؟

  

 ۀسالھا به مسلمانھا افسان.  من بالفاصله حّس کردم که انقالب تونس اسالمگرائی را تغيير می دھد–عبدالوھاب مدب 

با اينکه القاعده تا . جنگ تمدن ھا را غالب کردند و مردم را با انتقام از غرب به عنوان دشمن اسالم فراخواندند

 ١٤وقايع . يتی افراطی بوده است، اين تصور از اسالم در سال ھای اخير بر ذھن ما مسلط بوده استکنون اقل
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 در مصر ارزش ھای آزادی و دموکراسی را پذيرفته، برداشت تازه ای را عرضه فبروری ١١ در تونس و جنوری

  .نمودند که به جنگ تمدن ھا و دشمنی با غرب ديگر ربطی ندارد

  می توان فھميد؟اين سخن را چگونه -

  

تمامی . مريکا آتش زده شد و نه پرچم اسرائيل و ھيچ شعار ضد غربی نيز داده نشدادر زمان انقالب نه پرچم  -

بار غايب ثير قرار می دھند، اين اعکس العمل ھا و غرايزی که معموال سنت ھای عربی و اسالمی را تحت ت

 برايش به و می تواند نوعی نوشدارجنوری ١٤ بود، مبر نمايانگر بيماری اسالم سپت١١اگر ضربه . بودند

 آنھا با يکديگر مانند ۀرابط.  قرن بيست و يکم ناشی از اسالم می باشندۀاين ھر دو مھمترين واقع. حساب آيد

طرفين يک تضاد می باشد و نشانگر اين است که اسالم شکافی يافته و به دو بخش بيمار و سالمت بخش تقسيم 

  .شده است

 ونس در آينده بر شعائر اسالمی تکيه می کند و نقش شريعت در اين ميان چه خواھد بود؟آيا ت -

  

زيرا که ما نيز در . ما ھر آنچه از دستمان برآيد دريغ نخواھيم کرد تا شريعت در قانون اساسی تداخل نيابد -

و مسلماً . دشريعت بخشی از نظام حقوق رسمی ما نمی باش: تونس مانند ترکيه دستاورد بزرگی داريم

اما در . اسالمگرايان نيز ھر آنچه از دستشان بر آيد انجام خواھند داد تا آن را در قانون اساسی جاسازی کنند

  .تونس ما ھمه امکانات را برای جلوگيری از آن داريم

کشورھای مغرب تا چه ميزان به جدائی دين از دولت موفق خواھند شد و آيا قانون اساسی طرفدار برابری  -

 ؟حقوقی زنان و مردان و نيز مسلمانان و غير مسلمانان خواھد بود

  

اما سخنی از . در ماده اول قانون اساسی آمده است که اسالم دين رسمی تونس بوده و عربی زبان رسمی است -

نشان داده ام " بھار تونس"من در کتاب خود . حکومت و کشور به ميان نيامده است و اين تفاوت ظريفی است

اثر فيلسوف " لوياتان"عملکرد آن مانند کتاب . ف از اين ماده تقويت دين نبوده، بلکه خنثی کردن آن استکه ھد

  .مشھور، تامس ھابز می باشد و از روحانيت نقش اقتدار و مرجعيت سلب می گردد

 آيا انقالب در تونس به اسالمگرائی حيات مجدد می دھد؟ -

  

در . ارد که جھادگرايان افراطی بوده، خواھان شريعت می باشنددر تونس يک اقليت کوچک اسالمگرا وجود د -

اينھا . طرف مقابل حرکت بسيار پرزوری ھست که از روش ترکيه تبعيت می کند و خود را دموکرات می داند

آنھا خواھان . نمی خواھند افکار خود را به کسی غالب کنند و به تکثر سياسی و قدرت آراء مردم باور دارند

  . می باشدAKP با جھان غرب بوده، پيشکسوت آنھا اردوگان و ای کی پی گو و گفت

 آيا در کشورھای بھار عربی اسالمگرائی رشد خواھد کرد؟ -

  

اما به . من نمی توانم در اين باره به سادگی اظھار نظر کنم و برداشتم مانند بسياری از ناظران مه آلود می باشد -

نيروھای موجود در بنغازی . دست گيرنده مگرايان در ليبی قدرت را براستی ھم نمی توانم تصور کنم که اسال

سلطان مراکش به لحاظ گزينش راھکار، ھوشياری از خود نشان داده ، نقشی . نظر نمی رسد اسالمگرا باشنده ب
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اسالمگرايان مراکش از آن زمان راه ميانه ای را برگزيده اند که از روش . به اسالمگرايان واگذار نمودرا 

در انقالبات فعلی به نظر من جالب اين است که از روش آتاتورک تبعيت می . حزب اردوگان پيروی می کند

ی کار خود را تغيير داده و ديگر حتّا اخوان المسلمين در مصر مبنا. شود و نه از روش انقالب اسالمی ايران

آنھا . به لحاظ تاريخی اصال حکومت اسالمی وجود خارجی نداشته است. خواھان حکومت اسالمی نيستند

  .خواھان حکومتی عرفی با خصلت ھای اسالمی ھستند

جربه لمان ھا در زمان جمھوری َويمار ت ااين را. دموکراسی ھا برای استحکام خويش به موفقيت نياز دارند -

اکنون با اصالحات اعالم شده در تونس و مصر بسياری از مردم می خوھند اين دو کشور را ترک . کرده اند

 آيا ممکن است بھار عربی به خزان اسف انگيزی تبديل گردد؟. کنند

  

به ھمين . اين جنبش جوان دموکراسی، بدون يک اقتصاد قوی فرصتی برای ادامه حيات نخواھد يافت! البته -

در غير اينصورت .  نمايندأ بايد اروپائيان در تونس و مصر نقشی اساسی را در حمايت از اقتصاد ايفجھت

اما به . سوی دموکراسی را طی کرده ايمه ما اولين مرحله ب. مرتب مردم تونس، کشور را ترک خواھند نمود

  .امه خواھد يافتخود اده سوی دموکراسی که آغاز گشته، خود به ھيچ وجه نبايد فکر کرد رفتن ب

 بيم شما از چيست؟ -

  

بسياری . ما موارد بسياری را سراغ داريم که يک ديکتاتور سرنگون و ديکتاتور ديگری جای او را گرفته است -

زيرا ديکتاتوری متعاقب آن . از روشنفکران چپ ايرانی اکنون تأسف می خورند که چرا با شاه مبارزه کردند

رژيم شاه مانند رژيم بن علی يک استبداد محلی بود که حاکميت آن . ز آن بوددر جمھوری اسالمی بسيار بدتر ا

قصد آنھا اين نبود که در . کسی مزاحم ھمجنس بازھا و زنا کاران نمی شد. بر حداقلی از زور استوار بود

 در در اين وضع پيکر رئيس جمھور يا شاه مقدس می شود و تا جائی که کسی با او. اخالق مردم دخالت کنند

و در . است" گرايش حاکميت بر ھمه چيز"اما اسالم دارای . تواند انجام دھد نيفتد ھر کار ديگری را می

بدين صورت ايران از يک نظام استبدادی به . جمھوری اسالمی دين تبديل به ايدئولوژی مبارزه تبديل شده است

  .حاکميتی تماميت خواه تغيير يافته است

 ابھاتی با بھار پراگ که بی سرانجام ماند می بينيد؟آيا شما در بھار عربی تش -

  

بھار . بھار پراگ نابود شد اما با اينجال تجربه مھمی بود که سرانجام به پايان بلوک شرق رھنمون گشت. بله -

ساخت ھای : اما يک چيز مانند آنچه در پراگ اتفاق افتاد مسلّم است. عربی نيز ھمانند آن ممکن است سقوط کند

  . آن چگونه باشد ھرگز ديگر مانند سابق نخواھد شدۀگذشته از اينکه ادام.  لرزه در آمده اندقدرت به

آيا انقالب عربی دليلی است بر اينکه حقوق بشر دارای مصداق جھانی است و نسبی گرائی مستبدين عربی که  -

 ھد رفت؟فقط وسيله ای برای باقی ماندن آنھا بر سر قدرت بوده است، اکنون ديگر از بين خو

  

رمضان مدعی . من اخيراً در اين باره با طارق رمضان در لوموند بحثی داشتم. بزرگِ کنونی استۀ لاين مسأ -

تمام وقايع بھار . من اين نگرش را قبول ندارم. است که انسانھا توسط اسالم ارزش ھای جھانی را بازيافته اند

آزادی و : وشنگرائی آنھا را حقوق اساسی خوانده اند رۀعربی به ھمان دالئلی رخ داده اند که کانت و فالسف
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ه مردم شوريدند و انقالب کردند زيرا انسانيتشان تحقير شده بود و نه بدين خاطر که نقش آنھا ب. کرامت انسانی

  .عنوان مسلمان لطمه دار شده بود

 پيام اين انقالب چيست؟ -

  

من اين را در پاريس . ان را نيز به شگفتی افکنده استاين انقالب نمادی است برای سراسر گيتی که حتّا اروپائي -

آنھا از سياسی بودن گذر کرده اند، حاضر به فعاليت در ھيچ يک از احزاب . در دانشجويانم مشاھده می کنم

نيستند، اما مجذوب اين ايده ھستند که انسان بدون اينکه سياسی باشد می تواند نقش  فعالی را در تاريخ بازی 

ۀ و از اين نمون. ثر شدز سياسی بودن می توان در تاريخ موکمک اينترنت و با عبور اه گونه که بھمان. کند

  .من به اين امر اطمينان دارم. انقالب در اروپا نيز تبعيت خواھد شد

http://www.berlinonline.de/berliner-

zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/٢٠١١/٠٥٢٦/feuilleton/٠٠٠٩/index.html 
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