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  عزيز كريشانقلم ه ب

   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١١اول دسمبر 

  

 عزيز كريشان

  : پس از انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی در تونس

   اتفاقی در شرف وقوع است؟در سايه لولو خورخورۀ اسالمی چه
  

تونسی ھا . زيرا انسان برای ملت خويش احترام قائل است. انتخابات را بپذيردۀ يک فرد دموکرات بايد نتيج

طور کلی به احزابی داده اند که در زمان ديکتاتور ه آن ھا آراء خود را ب. انتخاباتی را ترتيب داده و انتخاب کرده اند

و آنھائی را که با رژيم سابق ھمکاری کرده ] ١) [النھضة، سی پی آر و التکتل( ای داشتند سابق رفتار شرافتمندانه

از اين ديدگاه ھموطنان ما به . مردود دانستند) پی دی پی و اتجديد( و چه پس از آن جنوری ١۴بودند ، چه پيش از 

  .روشن ترين وجه ممکن عمل کرده اند

اسالمگرائی فقط به يک نوع نبوده و . عامل شيطان قلمداد نمی کندھمچنين يک دموکرات طرف مقابل خويش را 

در اردن اسالمگرائی با آنچه در افغانستان ھست تفاوت دارد و در ترکيه کامال خالف آن گونه ايست . متکثر است

 زمام امور ارگر نبوده و مطمئنا ھم به تنھائیز فعاالن النھضة و رھبرانشان انتحھيچ يک ا. که در عربستان می باشد

بنابراين اگر مقصود اين باشد که آنھا به نمايندگی اکثريت مردم نرسند و ھژمونی خود . دست نخواھند گرفته را ب
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را حاکم نکنند و اگر ھدف اين باشد که در کشور تکثر حفظ گردد، پس الزم است که افراد به يکی از جنبش ھای 

  .ز نفوذ آنھا بکاھندسياسی پيوسته، فعاليت نمايند و از اين طريق ا

  

  فرانسویۀ اسالمگرائی و جدائی مذھب از سياست به گون

اين از محاالت است که بشود با تکيه بر : ال اصلی بپردازمؤحال که من از اين دو اصل ياد کردم، می خواھم به س

قابل خط به اين را من سالھاست در م. فرانسوی اصل جدائی مذھب از سياست از نفوذ اسالمگرائی کاستۀ گون

تونس و .  تکرار می کنم،اصطالح متجددينی که حاضر نيستند چشمان خويش را از دوران زيبای استعمار برتابند

در فرانسه انقالب دموکراتيک . ديگريستۀ به گون: تاريخ ما نه بھتر  است و نه بدتر. فرانسه دو واقعيت مختلف اند

که کليسای کاتوليک و سلطنت پايه  چرا؟ برای اين.  مذھب باشدکه ضد غير از اينه  ديگری نداشت بۀواقعا چار

کيت سلطنت و زيرا اراضی مزروعه در مال.  سرنگون گشت١٧٨٩ھای ساختمان فئوداليزم بودند که در سال 

 اءاين مبد. روحانيت بود و مردم مجبور بودند برای دستيابی بدان از سلطنت و کليسای کاتوليک تقدس زدائی کنند

  . فرانسويان با کليسا و طرفداری آنھا از جدائی مذھب از سياست استمخالفت

که انقالب دموکراتيک ما اساساً  چرا؟ برای اين. کلی فرق می کنده موجود بۀ در تونس و بقيه جھان عرب، زمين

ی تحت مدت ھای مديد کشور ما تحت استعمار، يعن. ما بايد برای کسب استقالل ملی خويش مبارزه کنيم: ملی است

بود و نه ] ٢) [موسوم به بِی( بزرکترين زميندار کشور نه امير تونس ١٩۵۶در سال .  خارج بوده استۀسلط

 ميليون ٢، بلکه اربابان استعمارگر بودند  که ] ٣) [موسوم به الزيتونه(بزرگترين بنياد  مذھبی موجود آن زمان 

 دست داشتند و عالوه بر آن تمامی منابع و درآمدھای  و نيم ميليون ھکتار اراضی مزورعه را در۴ھکتار از کل 

برای تضعيف جنبش آزاديبخش و گمراه نمودن آن اربابان استعمارگر ھر دو مبنای . کشور نيز در اختيار آنان بود

ھويت بومی را که زبان عربی و مذھب اسالم بود، دائم تحت يورش قرار داده و کوشيدند آنھا را از اعتبار ساقط 

  . ضد ھويت تونسی قلمداد نمودنده بدين صورت که آنھا را عقب افتاده و بيگانه ساز و ب.کنند

 به پايان  نرسيد و پس از استقالل ظاھری و انتقال وضع از استعمار به ١٩۵۶عيف مبانی ھويت ملی ما در سال تض

.  مافيائی بن علی ادامه يافت بورقيبه و سپس با دوران ديکتاتوریۀاستعمار نو، در دوران ديکتاتوری روشنگرايان

 سال طول کشيد، اسالم و فرھنگ عربی به انحاء مختلف از ۶٠در زمان رياست جمھوری ھردوی اينھا که مجموعا 

اگر چه ھر دو رئيس جمھور نام برده دين را توسط فرھنگ . جانب قدرت سياسی مورد سوء ظن و ضديت بودند

  .ليس با مسلمانان ھمواره با سوء ظن رفتار می کردوسنتی به خدمت خويش گرفتند، با اينحال پ

با اصالحات  (١٩۵۶از طريق ھدايتی که در نظام تربيتی از سال . بايد ديد چگونه می توان اين تداوم را درک کرد

فرانسه گروه کوچکی از زبدگان تونسی را بر طبق الگوی متعارف خويش . صورت گرفت) Messadiمسادی 

که اين گروه به قدرت رسيد، الگوی تربيتی خويش را مبنا قرار داده و الگوی پيشين را  از آنپس . تربيت کرده بود

بدينگونه بود که حاکميت مستقيم فرانسه از طريق ادارات و ارتش تبديل به حاکميت غيرمستقيم آنھا از . تحقير نمود

من اصلی باقی ماند، علی رغم در ھر دو حالت اسالم برای رژيم حاکم دش. طريق اشخاص جانشين صورت گرفت

مبر اين مبنا  سپت١١پس از ضربات . که به ظاھر در برخی از تعاليم دينی در مدارس مزايائی بدان داده می شد اين

  . غرب در جھان اسالم و عرب نيز گشتستراتيژیحتّا تبديل به عنصر اصلی 

بر و اکت٢٣با انتخابات . دن راه جديد آغاز گشتقيام ملت برای پيمو.  آغازی بود برای دورانی جديدۀ نقطجنوری ١۴

که انتخاب  ھنگامی. که ھنوز ھم راه زيادی در پيش روی ما قرار دارد گام ديگری در اين راستا برداشته شد، با اين
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 سال تحمل سرکوب و آلت شدن برای اولين بار خواست خويش را اعالن کردند، به روشنی نشان ۴٠کنندگان پس از 

به اسالم نه با ديد خصومت، بلکه عمدتا به لحاظ حافظ ھويت ملی و مدافع حقوق و آزادی ھای خويش می دادند که 

  .نگرند

  

  اسالم به مثابه دين ملی

دست می ه  تاريخی بنگرد، ھمين نتيجه گيری را بۀکه انسان عناصر مزبور را در يک چشم انداز واقعبينان ھنگامی

. عرب اسالم نه تنھا دين اکثريت است بلکه دين ملی اکثريت مردم نيز می باشددر تونس و ساير ممالک جھان : آورد

 مارک شاخص و ميراث مشترک شھروندان اين سرزمين می باشد، چه آنھا خود را مسلمان بدانند يا ۀاسالم به مثاب

  .به دينی ديگر  باشند و چه آنھا به خدا باور داشته باشند يا نداشته باشند

برخی از . انسته است تبديل به محور خوآگاھی جمعی ما گردد؟ اين امر به دالئل مختلف تحقق يافتاسالم چگونه تو

اسالم در نقش دين . دالئل قديمی آن به فرھنگ ما بر می گردند. اين دالئل مربوط به گذشته بوده و برخی جديدتراند

وجود ه  عبارت ديگر آنچنان فرھنگی را باکثريت، قواعد رفتار، نحوه زندگی و تفکر مردم را متحول نموده و به

در حال حاضر ھنوز . آورده که تمامی جماعاتی را که در دامان آن می زيند به شدت تحت تأثير قرار داده است

 در مصر يافت که مسيحی قبطی يا مارونی بوده و به لحاظ دينی خود را مسلمان مسيحی می کسانی را می توان مثالً 

نظر می رسد، در حالی که برای ه  دنيا احتماال ارتباط ميان اين دو صفت کامال نامأنوس بدر نقاط ديگر. دانند

  . وجودی آنھا چنين استۀبسياری از اعراب غير مسلمان تجرب

بار ديگر  يک. دالئلی که به تاريخ مدرن و معاصر ما ارتباط دارند نيز به ھمين ميزان تعيين کننده می باشند

 ۀرن پيش بدين سو قدرت ھای غربی که با گرايشات استقالل طلبی مبارزه می کنند در درجاز دو ق: تکرارمی کنم

 پس از آن. اول به اسالم حمله می کنند و دو قرن است که بيشترين مقاومت نيز تحت لوای اسالم صورت می گيرد

ستمگران :  می گيرندکه کشورھای مستعمره به استقالل ظاھری دست يافتند، کارھا ھمچنان بر روال سابق صورت

  . بيش از ھمه اسالم را تحت فشار قرار داده اند و اين اسالمگرايان ھستند که اکثراً قربانيان سرکوب گشته اند

انجام نشد، ) و نيز کسانی که زبان مادريشان عربی بوده است(البته در طول زمان مقاومت فقط از جانب مسلمانان 

ه ويژه ايدئولوگ ھای چپ کوشش خود را در خدمت مبارزه به ن برافراشتند، ببلکه پرچم مبارزه را مجامع گوناگو

در : از اين رو چنين می توان نتيجه گيری کرد.  بود تعيين کننده، مبارزه ای اسالمیۀبا اينحال مبارز. کار بردند

با مناسبات تاريخی . تونس و در تمامی جھان عرب نمی توان ھم طرفدار حاکميت ملت بود و ھم مخالف اسالم

  .کنونی اين دو موضع به لحاظ بنيادين در مقابل ھم قرار دارند

  

  اديان ملی در کشورھای غيراسالمی

 ھيچ وجه در يک ارتباط به اصطالح استثنائی با دين اسالم قرار ندارند و اين فقط اسالم برداشت ھای فوق الذکر به

. مقصود من اينجا حکومت صھيونيستی اسرائيل نيست. نيست که تحت شرايط ويژه ای تبديل به دين ملی گشته است

دوی اين کشورھا مدت ھای ھر . ويژه در لھستان و ايرلند می باشده بيش از آن منظورم مذھب کاتوليک رومی ، ب

آنگليکاليسم انگليسی در :  خود که از مذھبی ديگر پيروی می کردند، بوده اندۀطوالنی در اشغال کشورھای ھمساي

در ھر دو مورد مقاومت ملی از مقاومت مذھبی قابل . لمانی و ارتدکسی روسی در لھستاناايرلند و پروتستانتيسم 

  .ياست ملی در قالب ايدئولوژی دينی تظاھر نموددر ھر دو مورد س. تفکيک نمی باشد
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 در ١٩٨٩ در ايرلند و ١٩٢١(شان  و در ھر دو مورد نمايندگان ھر دو ملت بالفاصله پس از اعالن استقالل

کاتوليسيسم سپر محافظ .  قانون اساسی خويش گنجاندندۀشخصيت کاتوليک جامعه و کشور را در مقدم) لھستان

آن در اولين جمالت قانون اساسی به لحاظ ۀ ر نظر آنھا کامال حقانيت داشت، با جايگاه ويژھويت جمعی آنھا بود و د

  .بازتاب حاکميت ملی آنھا در نظر جھانيان

ال ؤپس س. در آن زمان قيد مزبور در قانون اساسی برای ھيچ طرفدار جدائی سياست از دين آزار دھنده نبود

ربی به لحاظ سمبليک ھمينگونه معانی را می رسانند غير قابل پذيرش اينجاست که چرا تعاريفی که در کشورھای ع

  .ال در خود ش نھفنه استؤباشند؟ پاسخ اين س

  

  بھانه گيری بر سر شريعت

شريعت .  شريعت در رسانه ھا بر پا می شود، درست يک چنين روند تحريف آميزی استۀتئاتر دائمی که در بار

که  در حالی. ش مخفی گشته اندن خدای انتقامجو و مؤمنين متعصبکه در پس آتبديل شده است به لولوی خون آلودی 

آنھا فراموش می کنند که انجيل بسيار خشونت بارتر از قرآن بوده و شريعت، انبوھی از قواعد حقوقی و رفتاری می 

 بلکه الھام بخش، شود، باشد که اکثر آنھا ريشه در تاريخ داشته و در بسياری از ممالک اسالمی بدانھا عمل نمی

 که ايجاد آن –ال اينجاست که چرا اعراب نبايد انگيزه ھای خود را ؤس. طريق زندگی و ديدگاه بينش مردم می باشند

   از جای ديگر اخذ کرده و از درون فرھنگ خويش نگيرند؟-ھا فرايندی درونی می باشد

حق و يا فاجعه آميز باشد؟ چرا پيشاپيش چگونه ممکن است بازگشت به خويشتن پس از قرن ھا تحقير ھويت، نا

 به مبانی د و سد راه آن بوده و لزوماَ می باي تعالی و تحول و با ترقی در تناقضفرض می شود که اين روند خالف

  فرھنگی ديگری مراجعه شود؟

مطلقا  اسالمی تأکيد می گردد به لحاظ سياسی و تاريخی - که در اولين سطور قانون اساسی بر ھويت عربی اين

ھويت يک کشور امری مجرد از زمان و برای . اما ضروری بودن به معنی کافی بودن نيست. ضروری است

 ھمواره متکی بر گذشته، متناسب با واقعيات کنونی و با توجه به دالبته اين ھويت می باي. ھميشه تثبيت شده نيست

اين . يت ھنوز تمامی مبارزه به اتمام نرسيده استبا به رسميت شناخته شدن اسالميت و عرب. چشم انداز آينده باشد

  . مبنای تحوالت بعدی گردددی بوده، می بايستراتژی جغرافيائ ۀفقط گويای ريش

  

  اسالم مورد احترام است و نه اسالمگرائی

مبارزه برای احراز حاکميت ملی در برابر خارح و دموکراسی در داخل کشور به پايان نرسيده است و بخش عظيم 

زيرا فاقد تداوم بوده نمی . دستاورد ھای کنونی ارزشمند بوده، در معرض خطر می باشند.  ھنوز بايد تحقق يابدآن

 سياسی بايد ادامه يابد و محتاج حمايت اکثريت مردم و راھکارھای ۀمبارز. توان آنرا تضمين شده تصور نمود

من بارھا .  تسويه گردد،ان ما راه يافته اند از تئوری ھای عقب گرايانه ای که به ميدروشنی است که می باي

اين بدان معنی نيست که جنبش . انحرافاتی را که قشری گرائی الئيسيته موجب می گردند، گوشزد کرده ام

به . ايدئولوژی اسالمگرائی را نبايد با خود اسالم اشتباه گرفت. اسالمگرائی به راه ھای انحرافی مشابھی نرفته باشد

  .ترام نھاد ولی نه به اسالمگرائیاسالم بايد اح

اين حزب اگر .  تونس مبذول می نمائيمۀحال توجه خويش را به النھضة، حامل بزرگترين حرکت اسالم گرايان

.  فعال آن ھمه گونه گرايشات وجود دارندیدر ميان رھبران و اعضا. بخواھيم اغراق نگفته باشيم، ناھمگون است
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 ھم مخالفين آزادی، ھم ست وامريکا، ھم حامی آزادی ميانشان است و ھم مخالفين  اکا در ميانشانمرياھم طرفداران 

 طرفدار تک ھمسری و ست و ھم اصالح طلب، دموکرات و ضد دموکرات، انقالبی و محافظه کار،بنيادگرا ا

ضات موجود تناق... ن اينگونه حقوق رص حقوق زنان و اقليت ھا و مخالفاوجات، طرفدار پر و پا قطرفدار تعدد ز

طن اکثريت اما النھضة مؤ. وجود دارد" درن ھام"در اسالمگرائی به ھمان اندازه زياد و شديد است که در جناح 

 که آنھا تحت فشار بوده اند و يا شايد به خاطر اين خاطر اينه احتماال ب. اسالمگرايان تونس مانده استۀ تعيين کنند

  .که رنگ سياسی داشته اند

که گرانيگاه ايدئولوژيک آن کجاست، در  اين. زب مذکور سالم است، زيرا در ميان مردم جای داردی حئ توده ۀپاي

در حين اعمال قدرت است که ھويت آن مشخص : اما يک امر کامال روشن است. حال حاضر ھنوز روشن نيست

 ھای موجود را انتخاب ھائی که صورت خواھند گرفت و چگونگی پذيرش آنھا از جانب جامعه شکاف. می گردد

 ۀآنگاه ساخت صحن. ی قرار خواھند گرفتئنمايان خواھند ساخت، زيرا آنھا در معرض قضاوت عمومی و رسانه 

سياسی جديد تونس ابعاد خويش را نمايان خواھد ساخت و تمامی احزاب و ميراث فکری آنھا در آن تجلی خواھند 

  .يافت

  

  تغيير و تحول بدون نفی خويشتن

افراد بسياری از رھنمودھای ستراتژيک مشترک حمايت نمايند، به ھمان نسبت بيشتر ما قادر خواھيم ھر چه زود تر 

 ۀھر چه بيشتر ما در بار.  به پيش خواھيم رفتترشد ملت خويش را متحد ساخته و به ھمان نسبت با اطمينان بيش

دا خواھد گشت و به ھمان نسبت راه را تعلقات متفاوتمان با ھم به جدال پردازيم، به ھمان نسبت راھمان از ھم ج

  .برای دسترسی نيروھای اجنبی و رژيم سابق به مدارج باال و انجام توطئه باز خواھيم نمود

که نخبگان اسالمگرا يا زبدگان طرفدار جدائی دين از سياست به جايگاه ھای خويش تکيه کنند، دورنمائی را  اين

ملی و مدرنی که در فرھنگ و ۀ با آنھا يا بدون آنھا، نخبگان تاز.  عبور نمودداز ھر دوی اينھا می باي. ارائه نمی کند

تاريخ خويش ريشه و در عين حال برای جھان خارج گوش باز داشته باشند، قادر خواھند بود بحران عظيم فعلی را 

ابھاماتی بسيار که زيرا بحران مزبور پيام آور غروب دوران موجود و آغاز زمان ديگريست و حامل . پشت سر نھند

ھم احتمال دارد که ما را از ميان برداشته و محو .  می باشدزھم شانس ھای جديدی را عرضه می کند و ھم تھديد آمي

نمايد و ھم می تواند به ما نھضت ديگری را عرضه نمايد و اين در صورتيست که ما بيآموزيم چگونه خودمان را 

  .ا رھا کنيمکه ھويت خويش ر تغيير دھيم، بدون اين

  

  توضيحات مترجم

 .کار می روده به معنی تولد دوباره است  که در زبان فارسی به معنی حرکت و جنبش ب) معادل رنسانس(نھضة  -١

 . لغو گشت١٩۵۶بِی ،عنوان تُرکی است برای سلطالن تونس که در سال  -٢

ينی تدريس علوم دۀ مجموع ميالدی دارای ١۵ تا ١٣مسجد الزيتونه مھم ترين مسجد تونس است که در قرون  -٣

شمار ه ين در فاس از مھم ترين مراکز علوم اسالمی بۀ قروئھر قاھره و مدرسگسترده ای گشت و در کنار االز

پس از تأسيس دانشگاه جديد . مشھورترين محصل اين مدرسه جغرافيادان شھير، ابن بطوطه بوده است. می رود

  .رسه الزيتونيه بسته شد به دستور رژيم بورقيبه مد١٩۶٠تونس در سال 

  برگرفته از تالکسکاال


