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  صنعت تولید خشم
  ام  من مسلمانم، پس آزرده شده

  
روزي . در رنج هستیم» گی آزرده«ظاهراً ما مسلمانان شدیداً از یک بیماري مزمن به نام 

نیست که ما به جهانیان نشان ندهیم  که چقدر ما به دلیل اهانت و تحقیر دیگران آزرده 
برانگیز  آور و خشم ي کافی یأس زهجهان اسالم به اندا داخلیتوگویی که مشکالت . ایم شده

ها را ورق بزنیم تا ببینیم که چگونه در چین، تایلند یا اروپا  نیستند که ما هر روزه روزنامه
ي جهانی  اي پیدا کنیم براي توطئه شود و بدین وسیله تأییدیه مسلمان سرکوب می  اقلیت

  .علیه اسالم
در بمبی پردازیم که  کاتوریستی میو اگر چیزي پیدا نکردیم آن گاه به جستجوي کاری

کنیم که اسالم را به عنوان یک دین  ي محمد جا سازي کرده، یا یک پاپ را پیدا می عمامه
کند، یا حتا یک باشگاه فوتبال پیدا کنیم که در سرود باشگاهی خود  میغیرمنطقی قلمداد 

ما همیشه یک چیز سخن کوتاه، . مدعی شده پیامبر اسالم از فوتبال هیچ اطالعی نداشته
هاي کشورهاي  ما سفارت. به مسلمانان را به اثبات برسانیم» اهانت«کنیم که بتوانیم  پیدا می

دهیم تا بدین وسیله تروریست نبودن محمد  غربی را با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار می
ابت دهیم تا ث را اثبات کنیم، و نسبت به سخنان پاپ یک واکنش عصبی از خود نشان می

  . کنیم که حق با او نیست
را بر خرس عروسکی خود » محمد«یک خانم معلم انگلیسی در سودان به دلیل این که نام 

ي آلمان رنجیده  مسلمانان حتا از سرود باشگاه شالکه. شود گذاشت، به زندان انداخته می
اش  ي حالیمحمد یک پیامبر بود و از فوتبال چیز«: شوند؛ چون در این سرود آمده است می

در ] South Park[» پارك جنوبی«کارتون  –کنندگان سریال کمدي  تهیه» .هشد نمی
ها براي نشان  کنند، فقط به این دلیل که آن مرگ دریافت می به  هاي تهدید آمریکا نامه

در همین سریال . ي محمد، او را در قالب یک خرس عروسکی نشان دادند ندادن چهره
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کنندگان  بار مورد طنز قرار گرفتند، بدون آن که تهیه موسی، عیسی و بودا چندین و چند
ها مورد اعتراض قرار گیرند یا تهدید به  این برنامه از سوي یهودیان، مسیحیان و بودیست

هاي  داستان«. کنند مسلمانان حتا از ادبیات کهن خود هم احساس اهانت می. مرگ بشوند
ایران، که امروزه جزو ادبیات جهانی ي بزرگ هنر داستانی  ، این مجموعه»شب هزار و یک

ها معتقدند که این  سعودي. شود، در عربستان سعودي جزو آثار ممنوعه است محسوب می
یک  2010 با همین استدالل در بهار. کنند ها، عناصر غیراخالقی و شهوانی تبلیغ می داستان

اییه علیه مقامات خوانند، یک شکو می» وکالي بدون مرز«گروه از وکالي مصري که خود را 
مورد اتهام علیه وزارت فرهنگ این بود که . وزارت فرهنگ در قاهره به دادگاه تحویل دادند

ها  ولی اهانت. را صادر کرده است» هاي هزار و یک شب داستان«این وزارتخانه دستور چاپ 
  . نشأت بگیرنددهند که از غرب  مزه می مسلمانان زمانی خیلی به دهان

بیند، به این  اي عربی را می هاي ماهواره هاي عربی یا اخبار تلویزیون ِ روزنامه تیتروقتی آدم سر
ي همسان و همگن است و  کنند که غرب یک توده رسد که مسلمانان تصور می نتیجه می

تواند حال مسلمانان را  تنها کارش این است که روز و شب به این فکر کند که چگونه می
یل که اسالم نیرومند است و احساس تحقیر روزمره، یک بیماري از آمیزش این تخ. بگیرد

تر از این  آید؛ زیرا هیچ چیز خطرناك می پدیدپارانویاي بسیار خطرناك با پیامدهاي مرگبار 
  .مند است را داشته باشد که قدرت توهمنیست که یک آدم ضعیف، این 

ها براي غرب تقریباً  که آنخواهند قبول کنند این واقعیت است  چیزي که مسلمانان نمی
برند و  می  ي خود را پیش هاي روزانه کشورهاي غربی خیلی ساده برنامه. هیچ اهمیتی ندارند

ها یا ساکنان مارس رنجیده  به فکر این هم نیستند که در این گیرودار مسلمانان، برزیلی
باعث  ظاهراًاست که  آن یا پیامدهاي اقتصاديترس از تروریسم  ،تنها. شوند خاطر می

ي غرب را ما در   و مالحظه این احترام .هاي دیگر را بکنند ي فرهنگ مالحظه ها غربی شود می
مانند ایران و عربستان سعودي  اي هاي دیکتاتوري نظامدر رابطه با  به ویژه ابعاد وسیعی،

  .بینیم می
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] کفرآلود[ زندیقیي هشتم و یازدهم نگارش متون  در اوج شکوفایی اسالم یعنی بین سده
ي نادر نبوده  حجابی زنان هم یک پدیده الکل نوشیدن و بی. ي معمولی بوده است یک پدیده

در کشورهاي امروزي اسالم  ها میکدهدر بغداد آن زمان از مجموع کل  ها میکدهِ  تعداد. است
و ها  مسلمانان آن چنان احساس اعتماد به نفس داشتند که بحث. بیشتر بوده است

حتا . کردند هاي ضد اسالمی از سوي مسیحیان و یهودیان را به راحتی تحمل می مجادله
ي بغداد خود مسابقات مجادله و بحث را بین مسلمانان، مسیحیان و  شود که خلیفه گفته می

از این . ردندک از یکدیگر انتقاد میادیان  ِ نمایندگان آن ِ طیکرد که  یهودیان سازماندهی می
درونی بین اعتماد به نفس، پذیرش آزادي دیگران و شکوفایی  رو، شاید بتوان یک ارتباط

توان  سخن دیگر می به .مند بود، پیدا کرد هاي میانه از آن بهره فرهنگی را که اسالم در سده
توان  می ،از این رو. خیزد گفت که آرامش و رواداري از احساس قدرت و اعتماد به نفس برمی

نمادهاي اسالمی بیان ها روي  ِ امروز و پافشاري آن نتیجه گرفت که حساس بودن مسلمانان
منجر است که  این دینمنسوخ در  مراتبی سلسله پیامد یک ساختار که خود هاست ضعف آن

هاي بزرگی از جهان اسالم شده است و همین انزواي فرهنگی موجب شده  به انزواي بخش
در حال حاضر . بدهددست  از سوي دیگران احساس آزردگی و اهانتیماً که به مسلمانان دا

  . گیرد سالمی صورت نمی 9ِ بین جهان اسالم و غرب هیچ کنکاش
تفاوتی رو به افزایش غرب نسبت به جهان اسالم و آزردگی  در کنار خطر تروریسم و بی

عصبانیت درونی . مزمن مسلمانان یک فضاي بدبینی و ترس در هر دو سو بوجود آمده است
ها و حساس بودن بیش از حد مسلمانان کار را به این جا کشاند که دیگر مشکالت با  غربی

و همین فضا باعث شده که یک . شوند مالی می اي ماست شوند و به گونه نام خود نامیده نمی
  . گیرد ها قرار می ها یا تروریست ِ انتگراسیون دار در ردیف ضد زن روسري

                                       
کنکاش از زبان مغولی وارد فارسی شده . گذاشته شده است communicationدر مقابل  کنکاشي  واژه 9

ري جاها به این واژه در بسیا. است و به معنی شور کردن، رایزنی کردن و گفتگو کردن براي پیدا کردن راه حل
  .است به کار برده شدهاشتباه به معنی کند و کاو، بررسی، پژوهش 
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 2009ِ شهر درسدن در جوالي  ِ خانم مصري، مروه الشربینی در صحن دادگاه کقتل تراژی
ها  آن. ي عمومی مصر و بسیاري از کشورهاي اسالمی را به خود مشغول داشت ها عرصه ماه

کنند که چرا دولت آلمان در رابطه با این مورد دیر عمل  نه تنها این پرسش را طرح می
با چاقو به مروه حمله کرد کسی از حاضرین . و.ی که آلکس پرسند چرا هنگام ، بلکه میهکرد

و چرا پلیس آلمان به . ساله را نجات دهد 31 در سالن به کمک قربانی نشتافت تا این زن
ي  که قیافه نبودهاش این  کار به شوهر مروه تیراندازي کرد؟ آیا دلیل جاي تیراندازي به بزه

براي پلیس آلمان به عنوان مقصر تلقی  دلیل و به همین بودهها  عربشوهر مروه مانند 
ي پرتیراژ عال االسوانی به این  پاسخی که روشنفکران مسلمان مانند نویسنده. شده می

  . ها ستیزي آلمانی نژادپرستی و اسالم: دهند پرسش می
دانند که شهامت مدنی در آلمان یک کاالي  ِ من ظاهراً نمی نواز مصري هموطنان مهمان

ِ  بود، احتماالً هیچ یک از حاضران در سالن حتا اگر قربانی یک آلمانی می. ر استبسیار ناد
اند که پدر بزرگوار  ها عادت کرده بسیاري از آلمانی. کرد دادگاه براي نجات او اقدامی نمی

ها یا  توان روي چنین کمک در آلمان اصالً نمی. یعنی دولت این مسایل را رتق و فتق کند
  . ع خود حساب باز کردهاي همنو دخالت

این که پلیس به جاي خالفکار به شوهر مروه تیراندازي کرد، احتماالً فقط یک سوء تفاهم 
. بوده است؛ ولی در این جا روي هم رفته موضوع خیلی بیشتر از یک سوء تفاهم است

. اعتمادي متقابل بین غرب و جهان اسالم است موضوع بر سر یک تاریخ طوالنی ترس و بی
هاي غربی و  ی چه کسی در بوجود آمدن چنین فضایی مقصر است؟ آیا فقط رسانهول

زنند یا بنیادگرایان  ورزي ضد اسالمی دامن می هایی مانند تیلو زاراسین که به کینه پوپولیست
کنند،  کنند یا فتواي ترور صادر می زنند یا ترورها را تأیید می اسالمی که دست به ترور می

آمیز باشد، ولی  اغراق وشده  ها و تفسیرها گزینه د؟ حتا اگر گزارشات رسانهباشن هم مقصر می
رسانند که البته  ها و اوضاع نابسامان اسالم را می اند، بلکه فقط جنبه ها اختراع نشده آن
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» دیگري«مسلمانان بیشتر دوست دارند از . بسیاري از مسلمانان حاضر نیستند آن را بپذیرند
  . اش هستند باري که خود عامل خود و وضعیت اسف عصبانی شوند تا از

در همین کشورهاي اسالمی مردم شدیداً از وضعیت اقتصادي و سیاسی ناراضی هستند و 
به همین دلیل هم . ندارند که با اتکاء به نیروي خود به حل مشکالت بپردازند را توانایی آن

هاي  بالگردان براي بدبختی صاحبان قدرت و هم مردم سرخورده در پی پیدا کردن یک بز
خون ما ارزش «زند،  ریزند و خشمگینانه فریاد می ي مردم به خیابان می توده. خود هستند

؛ تا بدین گونه همبستگی »کاالهاي آلمانی تحریم باید گردد«و » مرگ بر آلمان«، »دارد
داروي ها که در حکم  ها حرکت این گونه. خود را با خانم مصري کشته شده نشان دهند

شوند تا  ي مردم است از سوي نیروهاي امنیتی سازماندهی می ي براي توده دهنده تسکین
خود را بیرون بریزند، آن هم درست در کشورهایی که تظاهرات ممنوع ِ  مردم بتوانند خشم

  شود که گفتمان هاي بادي سبب می این چنین مبارزات فرساینده علیه آسیاب. باشد می
تر  که قدرت خود را محکم کندخود خارج شود و به صاحبان قدرت کمک  اصالحات از مسیر

  . سازند
هاي  آورد که بسیاري از توریست هیچ کدام از این تظاهرکنندگان خشمگین به یاد نمی

آلمانی در مصر طی عملیات تروریستی جان خود را از دست دادند، بدون آن که آلمانی ها به 
پس از هر . ند یا آن کشور را تحریم اقتصادي کنندمصر یک برچسب نژادپرستانه بزن

خورند که چنین عملیاتی ربطی به  گذاري تروریستی مسلمانان زمین و زمان را قسم می بمب
ولی چرا حاال مسلمانان تأکید . اي با خشونت و تروریسم ندارد اسالم ندارد و اسالم هیچ رابطه

 یک دختر ،چند ماه پیش از مرگ مروه هاست؟ دارند که قتل مروه یک گناه جمعی آلمانی
او هم قربانی . ي فرانسوي طی یک عملیات تروریستی در قاهره کشته شد ساله 17

ي این دختر در سکوت سوگواري کردند و از این  ولی خانواده. شد ِ اسالمی نژادپرستی و نفرت
دختر دانشجوي چه کسی امروز نام این . ي فرهنگی سوءاستفاده نکردند موضوع براي مبارزه

  شناسد؟  داند؟ چه کسی سسیل وانیر را می فرانسوي را می
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 میالنیکی در شهر . دو مهاجر مصري در دو کشور متفاوت به قتل رسیدند 2010 در فوریه
یک دعوا با جوانان آمریکاي التینی کشته شد و دیگري در عربستان سعودي  ِ در خاللایتالیا 

در زمانی که اخبار شورانگیز . ه از پاي در آمدگلول به ضربتوسط یک جوان سعودي 
ها پر کرده بود، به  هاي مصر را هفته سر تیترهاي روزنامه میالني مرگ پسر اولی در  درباره

در این . اي نشد مرگ دومین نفر که در عربستان سعودي اتفاق افتاد، تقریباً هیچ گونه اشاره
نگار  ِ روزنامه حمدي الحسینی. ها نوشتند وزنامهباره فقط دو سه روزنامه چند خط در البالي ر

کشند  ها نوشت، گویی که مصریان خجالت می ي در رسانه ي اخالق دوگانه در نوشتاري درباره
رسد که در این جا قربانیان  به نظر می. همراه با قتل عنوان کنند را که نام عربستان سعودي

در این جا نیز . ه کسی به قتل رسیدندمهم این است که کجا و توسط چ. هیچ اهمیتی ندارند
ي فرد کشته شده در عربستان  فراخوان براي تالفی و انتقام فقط متوجه ایتالیا بود، درباره

به مقتول مصري در ایتالیا تنها از   عالقه. سعودي نه عزاداري صورت گرفت و نه تظاهرات
س سناي مصر شخصاً براي رئیس مجل. ها نبود، سیاست هم از قافله عقب نماند سوي رسانه

  . به ایتالیا رفت ،انتقال جسد به مصر
تعداد . همچنین مسلمانان مقیم آلمان هم تالش کردند که از قتل مروه حداکثر بهره را ببرند

. هاي مذهبی براي گشایش دادگاه در شهر درسدن حضور یافتند بسیار زیادي از شخصیت
 در رابطه با منظور[ها را  د ناراحت آلمانیخواستند که وجدان بیش از ح بدین ترتیب می

خب، یک مسلمان در . هر چه بیشتر تحت فشار قرار دهند] مترجم/ کشتار یهودیان است
برابر نفر کم داریم تا حقوق ما در آلمان با یهودیان  5999999 آلمان به قتل رسید، حاال

  .شود
ر اروپا مانند آري، واقعاً آدم این احساس را دارد که بسیاري از روشنفکران مسلمان د

ها از  آن. در رنج هستند» ِ هولوکاست رشک«شناس سویسی، طارق رمضان، از بیماري  اسالم
جویند تا وضعیت کنونی مسلمانان در اروپا را با وضعیت یهودیان اروپا در  هر فرصتی بهره می

ش بسیاري از همین روشنفکران تال. ي رایش سوم مقایسه کنند ي نوزدهم یا حتا دوره سده
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را به ابزاري براي هرس کردن آزادي عقیده در غرب » دار شهید حجاب«ِ این  کنند تا مورد می
  . ِ اسالم را نیز در این جا بگیرند تبدیل کنند و جلوي نقد

و » قربانی«خواستند همبستگی خود را با  مسلمانان با حضور خود در شهر درسدن می ظاهراً
 ها گذاري لمانان با قربانیانی که هر روزه توسط بمبچرا مس ولی. خود نشان دهند» خواهر«

؟ پس چرا دهند همبستگی نشان نمی دهند در پاکستان و عراق جان خود را از دست می
برادرش او را در وسط کشور  خاتون سوروچو که سوگواري برادران و خواهران مسلمان براي

شان نبود؟ آیا  »خواهر«آیا او  به قتل رساند حضور نیافتند؟ شرافت و ناموس آلمان به خاطر
؟ یا فقط زمانی خونِ مسلمانان ارزشمند است که توسط غیرمسلمانان شان نبود او همخون

  کند؟  ارزش جدا می آیا روسري آن مرزي است که خونِ ارزشمند را از خونِ بی کشته شود؟
. باوري نداشت خود قربانی، خانم مروه، به دادگستري آلمان باور داشت، ولی قاتل او چنین

و خود را در  زیست می ِ خویش پر از نفرت ِ بود در جهان تنگ تبار یک آلمانی روس جانی که
او توانایی برخورد با مشکالت خود را نداشت و . گرفتار کرده بود  هاي توطئه تار و پود تئوري

ا هزاران بار ي آن ر نمونهکرد؛ داستانی که ما  ها را در جاها و کسان دیگر جستجو می علل آن
خواستند با  بسیاري از مسلمانانی که می. ایم در ارتباط با بنیادگرایان اسالمی شاهد بوده

، به دنبال عدالت نبودند شان همبستگی خود را با مروه نشان بدهند، تظاهرات و اعتراض
نی پر کنند که قاتل مروه داشته و مانند او در جها ها در واقعیت همان نگرشی را دنبال می آن

  . کنند هاي توطئه زندگی می از نفرت و نظریه
مروه و مورد او را تقریباً فراموش  ،، و ما همهدیدمجرم پس از مدتی مجازات قانونی خود را 

ي کاهش مالیات و زوال  ي خود درباره کننده هاي کسل ها دوباره به بحث آلمانی. ایم کرده
مسلمانان براي دور بعدي به دنبال یک قربانی دیگر  گردند و دموکرات باز می  حزب سوسیال

بعد مانند همیشه کسانی مانند ولفگانگ . هستند که بتوانند برایش گریه و زاري کنند
رسانند تا  ي خانم آنه ویل حضور به هم می بوسباخ، اوتو شیلی و چم اوزدمیر دوباره در برنامه

بوسباخ . ها با مشکل روبرو شده است ِ خارجی توضیح دهند که به چه علت اینتگراسیون
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ی هم یک فرا بگیرند و اوتو شیل ها باید زبان آلمانی خوب دوباره تکرار خواهد کرد که خارجی
در . ِ اینتگراسیون در آلمان را به معرض نمایش خواهد گذاشت هاي موفقیت لیست از نمونه

کند،  این نابسامانی قلمداد میها را مسئول  ترك ،ِ منتقد اسالم این حیر و ویر خانم خشمگین
ي چندفرهنگی حزب سبزها را به  جامعهخیالی سرود  و طرف دیگر که ترك است با خوش

برند و  ها لذت می بینندگان آلمانی مانند همیشه از این بحث. دهد عنوان پاسخ ارایه می
  . روند به رختخواب میسپس بدون آن که بدانند موضوع بر سر چیست 

همه چیز به بن بست رسیده ناگهان سر و  اي کنی به گونه درست آن زمانی که فکر می و
 .شوند هاي دیگري پیدا می زاراسین به دنبال آن،و . شود پیدا می 10ي کسی مانند زاراسین کله
بلکه او فقط  ،نیست این کارشناس بانک فدرالي ما  دهد که مسئله این نشان می .شوند می

دهد در این کشور یک  او فقط قاصد پیامی است که نشان می .بیان مشکلی است که ما داریم
این  ،در نهایت. حاکم است بسته و متشنج بحث و مجادله در خصوص اینتگراسیونفرهنگ 

مانند قتل مروه دامن  باري اعمال خشونتها و مشاجرات که از سوي تیلو زاراسین یا  بحث
ي  اي درباره هاي بخردانه اروپا بحثي  زده شده است نشانگر این است که در آلمان و همه

فریبان در دو سوي جبهه  شود که عوام همین باعث می. گیرد اسالم و مهاجرت صورت نمی
در این جا فضاي سالمی که بتوان نقد . به افراط کاري دامن بزنندسوار بر موج گردند و 

  . نداردگري و حساسیت باشد وجود  صادقانه کرد و رها از هیاهو و جنجال، توجیه
 زیرا اسالم. برخوردار است» اومانیسم« کیفیتنقد اسالم در زمان کنونی از  ،به نظر من

اسالم در . رساند هم به خودش، هم به هوادارانش و هم به مابقی جهان آسیب می سنتی

                                       
ي  هیئت مدیره یت درعضو او، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است و آخرین مسئولیت تیلو زاراسین 10

یژه به و. »برد آلمان خود را از بین می«او کتاب جنجال آفرینی نوشته به نام . بانک فدرال آلمان بوده است
سازد، در محافل علمی و سیاسی آلمان با  هاي او که رفتارهاي فرهنگی را با مبانی ژنتیکی مرتبط می بحث

یک بخش بزرگ ِ  نگاه اجتماعی ي تاب دهندهگذاري نظراتش، باز رزشزاراسین، جدا از ا. واکنش شدید روبرو شد
 )مترجم. (ي آلمان است از جامعه
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. مشکل دارد، از نقش خود در جهان مدرن امروزي اش تلقی ي نخست با خودش و مرتبه
براي برخورد با این . کنیم تلفگذرد و جایز نیست که وقت را  به سرعت می براي همه انزم

. نقد ضروري است. نیازمندیم قاطع و برندهسیر نزولی اسالم ما به کالم روشن و حتا گاهی 
تر از آن است که اجازه بدهیم به پلمیک و مشاجرات و برخوردهاي  پراهمیت این نقد

کند، فقط  ها و مشکالت خود بر دیگران کمکی نمی فرافکنی ترس .تقلیل یابداحساسی 
. شاید گفتگو با کسی که نظرات کامالً دیگري دارد آموزنده باشد. کند ها را حاد می کشمکش

و اگر به نظر ما . نهادکنار هاي خود را  شود باید بتوان احساسات و ترس تا آن جا که می
الزم باشد که خود رسد، آن گاه شاید  جدلی به نظر میی ها خیل نقد اسالم غربی ،مسلمانان

  . جاري کنیمدفتر و قلم برداریم و این نقد را 
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  دعواي کاریکاتور
  کافرگفتگویی با یک 

  
 همسرام را با  در این روز عروسی. اي در زندگی من بود ، روز ویژه2005سپتامبر  30روز 
در زادگاه همسرم،  تاریخدانستم که در این  در مصر جشن گرفتم و هنوز نمی ام دانمارکی نیمه

. ي فرهنگی بین شرق و غرب گشوده است اتفاقی افتاده که فصل جدیدي از مبارزه ،کپنهاگ
دوازده کاریکاتور منتشر کرد که چند » پستن زیلند«ي دانمارکی  روزنامه ،چون در این روز

  . ساختور  راسر جهان را شعلهي بعد خشم مسلمانان س هفته
ي من که نسبت به همسرم همواره مهربان و صمیمی بود شدیداً از کشور دانمارك  خانواده

ي   ه نوبهب نیزخویشاوندان دانمارکی همسرم . کرد آزاردگی می ِ احساس عصبانی شده بود و
آتش زدن  ِ دانمارکی و ها به مؤسسات ي آن خود از واکنش خشماگین مسلمانان و حمله

ها جان خود را از  سد و پنجاه نفر در این ناآرامی. پرچم آن کشور شدیداً برآشفته شده بودند
ي فرهنگی تا اتاق  مناسبات شرق و غرب بار دیگر دچار ریزش شد و مبارزه. دست دادند

 باور ِ خشک و سخت زمان دیگر یک مسلمان این اگرچه من در. نشیمن من پیشروي کرد
مردم کشورم و آمیز ارزیابی کردم و به هواداري از  بعضی از کاریکاتورها را توهیننبودم ولی 

چیزي در این  ،به جز تحریک و فقدان احترامدر آن زمان من . ام پرداختم ي مصري خانواده
یک بار دیگر که در کپنهاگ بودم تصمیم گرفتم کاري  ،چهار سال بعد. کاریکاتورها ندیدم

تصمیم گرفتم شخصاً با مردي گفتگو . پیش از من هیچ فرد عرب نکرده بود انجام دهم که تا
  . کنم که کاریکاتورهاي محمد به سفارش او تهیه شده بود

در . است» پستن-یلندز«ي  سردبیر بخش فرهنگی روزنامه] Flemming Rose[ فلمینگ رز
و  ي او همه درباره. شناسند این انسان را نمی  شناسند ولی خود جهان عرب این نام را می

پرسد که هدف او از این  هیچ کس از او نمی ولی نویسند گویند و می می اش اعمال شیطانی
  .خواستم انجام دهم این کار را من می. کار چه بوده است
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نسبتاً  یک مرد در عوض،. انتظار من این بود که یک مرد جدي به همراه چند پلیس ببینم
  . ظاهر شد سر قرار اي صمیمی با یک دوچرخه با لباس ورزشی، چهره جوان

از او پرسیدم که آیا او پیش از . ما هر دو در یک کافه نشستیم و شروع به حرف زدن کردیم
فقط یک بار «: او با آهنگی آرام و خجالتی پاسخ داد. من با خبرنگاران عربی حرف زده است

د که به من درس اخالق خواست با من مصاحبه کند ولی طرف شروع کر یک خبرنگار می
خواستم که از همین نوع برخورد پرهیز  اتفاقاً من می» .بدهد و من هم به گفتگو پایان دادم

مرا بار دوم به دفتر کارش دعوت کرد و  فلمینگ رز. ن بود که او را بفهممقصدم ای. کنم
  : گفتگوي ما بدین گونه پیش رفت

بنیادگراي آزادي  ِ هوادار شما را به عنوان ها در اروپا ، بعضیرزآقاي : عبدالصمد
  اند، آیا این توصیف درستی از شماست؟ مطبوعات نامیده

ي ما منتشر شد، اولین بار وزیر امور  پس از این که کاریکاتورهاي محمد در روزنامه :رز
 ها که چند تا از روزنامه. ي آلمان، یوشکا فیشر بود که این عنوان را بر من گذاشت خارجه

درست است، . براي من استفاده کردند ناممخالف انتشار کاریکاتورها بودند، بعدها از همین 
من به طور افراطی خواهان آزادي عقیده هستم، البته نه آن گونه که مطبوعات چپی آن را 

کنم، چون به اعتقاد من  ناپذیر از آزادي عقیده دفاع می من به طور سازش. کنند درك می
  . شود که کالم وجود ندارد ی آغاز میخشونت آن جای

  تواند بی حد و مرز باشد؟ ولی آیا آزادي عقیده می: عبدالصمد
در  ما ،ما به مرزها نیاز داریم، ولی به نظر من. وجود نداردحد و مرز  بدونطبعاً نه، هیچ چیز 

ها از  ولی خیلی ِ قرمزهاي بسیاري داریم، و خط ما تابوها. خیلی داریمفعالً از این مرزها  اروپا
مورد کاریکاتورها براي من و . کنند تا دهان دیگران را ببندند این تابوها سوء استفاده می

براي من این کاریکاتورها فقط . ِ قرمزها آغازي است براي بازاندیشی در خصوص تابوها و خط
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وري دهد که وضعیت آزادي مطبوعات و خودسانس میزان و معیاري بوده که به ما نشان می
  . در اروپا در کجا قرار گرفته است

توان تناقض بین آزادي عقیده و احترام به احساسات  چگونه می: عبدالصمد
مذهبی را حل کرد؟ چه کسی حق تعیین این خط قرمزها را دارد و چه کسی 

  حق از بین بردن آنها را؟
دانم  ن مقدس میشما به تمام چیزهایی که م: توانیم با هم یک معامله بکنیم ما می: رز

ها انتقاد نکنید و من هم همین کار را نسبت به مقدسات شما انجام  احترام بگذارید و به آن
کند، در واقعیت و زندگی روزمره تقریباً  این دستورالعمل در تئوري عالی عمل می. دهم می

کس و اگر هر  کنیم زیرا ما در جوامع چند مذهبی و چند فرهنگی زندگی می. ناممکن است
بر این نکته اصرار بورزد که نمادهاي مقدس او باید مصون باشند آن گاه هیچ انسانی قادر به 

احساسات مذهبی به عنوان ابزار فشار و ترس  در اکثر مواقع .نوشتن و حرف زدن نخواهد بود
. ایستادگی کنم دانم در برابر آن ي خود می من وظیفه گیرند که مورد سوءاستفاده قرار می

ما بخواهیم به طور طبیعی همزیستی کنیم به خط قرمزهاي کمتري نیازمند هستیم، و اگر 
دانید که چگونه رئیس  خود شما به عنوان مصري به خوبی می. نه خط قرمزهاي بیشتر

کند تا بتواند مخالفان خود را به سکوت  تان از این خط قرمزها سوء استفاده می جمهوري
شناسید که به دلیل  حقوق بشري آقاي سعدالدین ابراهیم را میِ  فعالشما حتماً . وادار کند

/ ي وضعیت حقوق بشر در مصر به دلیل گزارشات او درباره[مصر در جهان » بد نام کردن«
  . مجبور به تحمل زندان و تبعید شد ]مترجم

. شود که کالم وجود ندارد شما گفتید که خشونت آن جایی آغاز می: عبدالصمد
همان شود چیست؟  راجع به کالمی که خود منجر به خشونت می پس نظرتان
  .نفر جان خود را از دست دادند 150دانید در جریان کاریکاتورها  گونه که می
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راه حل این قضیه در تصویب قوانین علیه توهین به مذاهب و مقدسات نیست، بلکه خود : رز
ا هیچ گاه توان شم. ان کنار بیایندهاش ها باید یاد بگیرند که با احساسات و هیجان انسان

توانید یاد بگیرید واکنش و احساسات  نخواهید داشت، ولی می را دیگران کنترل اظهار نظر
  . خود را مهار کنید

کنند،  نظرتان راجع به کالمی که خشونت یا نژادپرستی را تبلیغ می: عبدالصمد
ري از مردم شما براي بسیا. پراکنی برایتان آشناست چیست؟ حتماً مفهوم نفرت

  !پراکن هستید یک آدم نفرت
ما باید . پراکنی ضرورتی ندارد هم به نظر من قوانین ضد تبعیض و ضد نفرت جا در این: رز

پس از انتشار کاریکاتورها : زنم یک مثال می. همواره بین حرف و عمل تفاوت قایل شویم
یک پالکاد بزرگ در دست  معترض در لندن در مقابل سفارت دانمارك ایستادند واي  عده

ِ کسانی را  سر[ Behead those who insult Islam: داشتند که بر آن نوشته بود
 ولی اگر. از نظر من این هیچ اشکالی ندارد. ]کنند باید قطع کرد که به اسالم توهین می

 بخواهد این شعار را متحقق کند یا کوکتل مولوتوف به سفارت پرتاب کند آن گاه باید کسی
براي من فقط در سه مورد مرزهاي مشخص براي آزادي . تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد

فراخوان مستقیم به قتل، مثالً : عقیده وجود دارد که عبور از این مرزها در اروپا مجازات دارد
و . دومی افترا و ناسزا به کسی از طریق دروغ! به قتل برسانگفته شود برو عبدالصمد را 

بخرد و  جاني چیزها را آدم باید به  بقیه. ساندن به حقوق شخصی فرد استسومی آسیب ر
  . تحمل کند
پیگرد قانونی کسانی باشید  ِ مخالفباید  ، شمامنطق این پس بنا بر: عبدالصمد

  کنند؟ که هولوکاست را رد می
. ردمتراشی ک این حرف را حتا در اسرائیل گفتم که البته براي خودم دشمن. بله، دقیقاً :رز

تاریخ ] هاي قرائت[هاي  ها نیازي به قوانین علیه عقاید یا خوانش ولی به اعتقاد من، ما انسان
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ي هولوکاست برچسب دروغگو بزند، آن گاه  ِ هولوکاست، به یک بازمانده ولی اگر منکر. نداریم
باید و در حاشیه . بایستی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد شود و می عمل او افترا محسوب می

  .است ولی یهودي نیستم] Rose[درست است نام خانوادگی من رز بگویم که 
ي کاریکاتورها از کجا آمد و  ایده. برگردیم سر موضوع کاریکاتورها: عبدالصمد

  ي شما از انتشار آن چه بود؟ انگیزه
د ي محم ي دانمارکی به نام کاره بلوتیگن یک کتاب درباره یک نویسنده 2005در سال : رز

ولی ظاهراً . ها نوشت و به جستجوي یک کاریکاتوریست براي کتابش بود براي بچه
هاي دانمارکی از انجام چنین سفارشی ترس داشتند، زیرا یک سال پیش از  کاریکاتوریست

، را به این دلیل که روي ]وان گوك[از هلندي، تئو وان گوخ س فیلم یک مسلمان بنیادگرا آن
 ،در موارد بسیاري. ه بود، به قتل رساندنشان دادهاي قرآن را  ي یک زن آیه بدن برهنه

هاي خشن از سوي مسلمانان  هنرمندان یا نویسندگان در دانمارك و اروپا از ترس واکنش
دانستم که آیا در  من شخصاً نمی. را پس گرفتند و منتشر نکردندي اسالم  آثار خود درباره

خواستم آزمایش کنم که  می. کند یا نه ی ایفا میاین موارد خودسانسوري ناشی از ترس نقش
  . ي کاریکاتورها زاده شد و به این ترتیب ایده. حال و هوا در دانمارك واقعاً چگونه است

  یعنی شما فقط خواستید یک آزمایش بکنید؟: عبدالصمد
ضعیت وتوان  دوست دارم اسم این کار را ژورنالیسم افشاگرانه بگذارم که از طریق آن می :رز

ي کار  یک اصل مهم در حوزه. و حال و هواي مردم را بررسی و مطالعه کرد اجتماعی
  »!حقیقت را به من نگو، به من نشان بده«: گوید ژورنالیستی وجود دارد که می

  و انتشار کاریکاتورها چه چیزي را نشان دادند؟: عبدالصمد
این وضعیت  بر وري بودند کهوضعیت جدیدي خلق نکردند، فقط مانند نکاریکاتورها  :رز

اعتمادي و تنش وجود  نشان دادند که در هر دو جبهه، شرق و غرب، بی. پرتو افکنی کردند
موضوع  . کند نشینی می جویانه عقب ل ِ د برابر سیاست به نفعدارد و این که آزادي عقیده 
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و این ترس . است گرایان اصلی در این جا واقعاً بر سر خودسانسوري از ترس در برابر اسالم
هاي جهان اسالم به کاریکاتورها تا سر حد جنون  آشکارا بدون دلیل نبوده، زیرا واکنش

  . بار بودند خشونت
  ها براي شما غیرمنتظره بود؟ آیا این خشونت: عبدالصمد

ها به هیچ وجه  بر خالف نظر بسیاري، این واکنش. شد گیر غافلاي  ي جهان به گونه همه :رز
پیامد دستکاري افکار عمومی و منطبق با راهبردهاي سیاسی صورت بودند، بلکه خودجوش ن

و باید در این جا یادآوري کنم که اعتراضات مسلمانان بالفاصله پس از انتشار . گرفتند
صورت گرفت که امامان مقیم دانمارك در جهان به راه  زمانیهیاهوها . کاریکاتورها رخ نداد

کند،  الم شکایت بردند که دولت دانمارك با مسلمانان بدرفتاري میافتادند و نزد بزرگان اس
ها براي ریختن نفت بر آتش خشم مسلمانان  در ضمن، آن. موضوعی که اصالً حقیقت ندارد

ي ما منتشر نشده  کاریکاتورهاي دیگري را به عنوان مدرك نشان دادند که اصالً در روزنامه
   .هاي سازماندهی شده بودند آکسیونها،  به همین دلیل این واکنش. بودند

شده و راهبردهاي  هاي سازماندهی آکسیون«حاال که راجع به : عبدالصمد
ها این  بعضی: گفته شد شاید بد نباشد به این موضوع هم بپردازیم» سیاسی
. ي کاخ سفید بوده است را دارند که انتشار کاریکاتورها بخشی از نقشه بدبینی

ي ضد  ِ مبارزه خواست در چهارچوب ورج بوش میج: گوید این نظریه می
براي عملیات از کنگره پول بیشتري تقاضا کند که با مقاومت  تروریستی

ها به یک سناریوي بحران نیاز داشتند  و به این ترتیب آن. نمایندگان روبرو شد
ي کاریکاتورها  که نشان دهد آمریکا در خطر است و در همین رابطه هم ایده

ي اتکاي این نظریه حضور شما در قبل و بعد از دعواي  نقطه. زاده شد
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حتماً شما در رد این نظریه استدالالت . کاریکاتورها در واشنگتن بوده است
  .خود را دارید

علتش . شناسند نمیي توطئه  تبلیغ نظریههایی وجود دارند که هیچ چیز بهتر از  آدم :رز
 2004من در پایان سال  ،درست است کامالً.ندارندتوانایی گفتگو  این افراد چون ،است ساده

ام بود که قرار بود یک  ولی علت این مسافرت در چهارچوب کار ژورنالیستی در آمریکا بودم
پس از جنجال کاریکاتورها به واشنگتن رفتم تا . ي انتخابات آمریکا بنویسم گزارش درباره

من زندگی در واشنگتن را دوست . ر شودت اندکی از جریانات فاصله بگیرم و اوضاع کمی آرام
آن » برلینگسکه تیندده«ي  دارم، چون به هر حال سه سال تمام به عنوان گزارشگر روزنامه

  . کار کردمجا 
جهان اسالم از کشور دانمارك یک  ،کاریکاتورها پیش از جریان: عبدالصمد

یکاتورها شما با انتشار کار آیا. طرف و خیلی مثبت داشت تصویر لیبرال، بی
  اید؟  موجب بدنامی کشورتان در جهان نشده

کشورهاي  هاي سیاست نیزها  شاید جهان تصویر اشتباهی از دانمارك داشته، ما دانمارکی :رز
حاال براي خود ما روشن . دادیم را مورد انتقاد قرار میفرانسه و آلمان در رابطه با مهاجران 

آن گونه  ،کاریکاتورها نشان دادند که ما. ایم کرده شده که ما هم در این زمینه خیلی کوتاهی
ي الگو نیستیم و این که در چهارچوب مسایلی مانند مهاجرت و  یک جامعه ،که دوست داریم

  . ي بسیاري در برابر خود داریم کارهاي انجام نشده] Integration[اجتماعی  جذب
جریان ها و مهاجران مسلمان پس از  همزیستی دانمارکی: عبدالصمد

  کاریکاتورها چگونه است؟ 
به همین دلیل تجربه ي استعمار ندارد،  بر خالف فرانسه، بریتانیا و هلند، دانمارك پیشنه :رز

بسیاري از مسلمانانی که این  در ضمن. باشد ها نو می زندگی با مهاجران براي اکثر دانمارکی
پناهنده هستند که  ها اکثر آنند، ا کارگر مهمان این جا نیامده کنند به عنوان جا زندگی می
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صرف نظر از امامان ذکر شده، . تواند جذب نظام آموزشی یا بازار کار بشوند به سختی می
ولی تنش وجود . اکثر مسلمانان مقیم دانمارك نسبت کاریکاتورها معقوالنه برخورد کردند

. تر شده است روشن هاي بومی و مهاجران بیشتر و شکاف بین دانمارکی ،میان این دارد و در
  .امیدوارم که ماجراي کاریکاتورها مناسبتی بشود براي گفتگوي باز با هدف حل این مسایل

  ترس هم داري؟: عبدالصمد
ها بر آن  به همین دلیل هم محافظت پلیس را نپذیرفتم، با این که خیلی. ترسم نه، نمی :رز

  . هم استترسد، که براي من قابل ف ولی همسرم می. تأکید داشتند
  اید؟ آقاي رز شما تا به حال در یکی از کشورهاي عربی بوده: عبدالصمد

  .تجربه بسیار جالبی بود. نویسان در قطر بودم بله، یک بار در کنفرانس وبالگ :رز
بیان نظراتتان به قاهره دعوت بشوید، حاضرید اگر براي سخنرانی و : عبدالصمد

  به آن جا بروید؟
  .با کمال میل :رز
  

برایم خیلی سخت بود تصور کنم که همین دانمارکی خجالتی و معقول و لبخند بر لب چهار 
من از  .ي جنگ جهانی سوم تحریک کرده بود سال پیش تقریباً جهان را تا آستانه

آن چنان خوشم آمد که تصمیم گرفتم  او ، در عوض از استدالالتکاریکاتورها خوشم نیامد
حال فهمیدم که منظور ولتر از بیماري نارواداري . شار دهماین مصاحبه را در مصر انت

از کاریکاتورهاي : موضع من نسبت به فلمینگ رز از ولتر الهام گرفته بود .فرانسویان چه بود
متن . ام را بدهم که بتوانی هر چه خواستی منتشر کنی آید ولی حاضر زندگی تو خوشم نمی

که مرتب یک ستون براي » الیوم السابع«صري به نام ي لیبرال م مصاحبه را براي یک روزنامه
اگرچه این روزنامه . یسم فرستادم که باعث یک کشمکش در هیئت دبیران شدنو آن می

رهایی از سانسور را بر پرچم خود نوشته است ولی مضمون این مصاحبه برایش قابل تحمل 
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هاي پرنفرت از این ي مصري که انتظار شعار سردبیر بخش فرهنگی این روزنامه. نبود
او ترس » .رسد این مرد خیلی معقول به نظر می«: ژورنالیست دانمارکی داشت، به من گفت

توافق من با این  ي همکاري،از ابتدا. ها خوشایند مصریان نباشد داشت که این گونه گفتگو
خواست  روزنامه چنین بود که مطالب من سانسور نشوند، و چون سردبیر بخش فرهنگی نمی

که  به من پیشنهاد کردنویس این روزنامه از دست بدهد، سرانجام  مرا به عنوان ستون
تا  کندِ روزنامه به طور کامل منتشر  در بخش آنالینپس از اتمام ماه رمضان  را مصاحبه

دانستم که بخش  ِ او موافقت کردم، چون می با پیشنهاد. دار نشود احساسات مؤمنان جریحه
وقتی که سرانجام مصاحبه آنالین شد، پس از یک . شود یلیون کلیک میم 3آنالین هر روز 

دادند که حالت انفجاري  ها نشان می نخستین کامنت. ساعت دوباره از صفحه محو شد
پیش از آن که به «: ها خطاب به رز آمده بود در یکی از کامنت. خوانندگان تا چه اندازه است

  ».کنم را پاره پاره می تهاي خودم جگر ا دنداناگر ببینمت ب. مصر بیایی خوب فکر کن
مصاحبه نزد سردبیر فرهنگی روزنامه شکایت کردم، او مدعی شد که وقتی به خاطر حذف 
ي گم و گور آنالین کرد    در یک صفحهمصاحبه را  ، دوبارهاو روز بعد. دلیل فنی داشته است

در پایان فقط براي او . ذف شدکه آن هم پس از مدتی کوتاه از بخش آنالین براي همیشه ح
  »!متأسفم، دست من نیست«: خواهی باقی ماند یک پوزش
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