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«بهار عرب» ،بهار تونس

بهار گردشگري در تونس

عکسReuters:

 در حال حاضر ،مصر با بحران قانون اساسي دست
به گريبان است .در يمن ،معاون پيشين رييسجمهور،
دوباره به قدرت رس��يده و شرايط در ساير كشورهاي
جهان عرب نيز چندان رضايتبخش نيست .آيا بهار
عربي ،خزان شده است؟ اگر نه ،در كجا جريان دارد؟
جواب اين س��وال يك كلمه است؛ تونس؛ جايي
كه جرقه انقالب در دس��امبر  ۲۰۱۰و درست زماني
زده شد كه محمد بوعزيزي ،دستفروش اهل تونس،
در اعت��راض به مصادره اموال��ش و رفتار توهينآميز
ماموران ش��هرداري ،اقدام به خودسوزي كرد .مجلس
برخاس��ته از راي مردم ،تصويب قانون اساسي جديد
تونس را بررس��ي ميكند .دولت موقت با وجودي كه
با چالشهاي فراوان مواجه بوده ،همچنان پابرجاست.
مطبوع��ات آزاد از يك س��و و نخبگان سياس��ي ،چه
آنهايي كه در يكي از  ۲۱۷كرس��ي قانونگذاري جاي
دارند و چه آنهايي كه ندارند ،از س��وي ديگر آزادانه به
نقد عملكرد دولت ميپردازند .انجمنها و اتحاديهها،
به دولت براي ايجاد موقعيتهاي شغلي جديد فشار
ميآورند و دولت نيز تالش ميكند با حداقل ريسك
ممكن ،به مطالبات آنها رسيدگي كند.
ش��ايد تونس هنوز تا برقراري كامل دموكراس��ي
فاصله زيادي داش��ته باشد ،اما اگر تصادفا گذرتان به
اين كش��ور مديترانهاي بيفتد ،به اين نتيجه خواهيد
رس��يد كه تونس دقيقا ش��بيه جايي اس��ت كه يك
انقالب دموكراتيك در آن رخ داده است؛ جايي كه اگر
مسير دموكراسي در آن به درستي طي شود ،ميتواند
نمونهاي مثالزدني براي ساير كشورهاي جهان عرب
باشد و اگر شكست بخورد ،چشمانداز دموكراسي براي
ديگر كشورها نيز تيره و تار خواهد شد.
شعلههاي انقالب
ب��ه جرات ميت��وان گفت كه درگ��ذار تونس به
ب النهض��ه داراي نق��ش كليدي
دموكراس��ي ،ح��ز 
بوده اس��ت؛ حزبي كه رهبري آن را راش��د الغنوشي،
مشهورترين متفكر اسالمگراي تونس در  ۲۵سال اخير
بر عهده داشته است .اما برافروختن آتش انقالب تونس
به تنهايي كار اسالمگرايان نبود ،چرا كه اسالمگرايان
تون��س ،س��الها از فعاليت منع ش��ده و ش��ماري از
رهبرانش��ان در بازداش��ت يا تبعيد به سر ميبردند.
غنوشي به عنوان مثال ،بخش اعظمي از عمر خود را
در لندن و در تبعيد گذراند.
اما زماني كه نخستين انتخابات آزاد در اين كشور،
ماهها پس از خروج زينالعابدين بنعلي برگزار ش��د،
اس�لامگرايان با فاصله قابل توجهي از س��اير احزاب
نوظهور س��كوالر ،اعم از راست و چپ پيشي گرفتند.
فاكتور مهمي ك��ه در پيروزي ح��زب النهضه نقش
داشت ،اقبال عمومي رويكردي بود كه اين حزب ارايه
ميكرد؛ تكيه بر اسالم نوگرا .جايگاه رياستجمهوري
و س��خنگوي هيات قانونگذاري از آن سكوالرها شد
و النهضه مقام نخس��توزيري و اكثريت كابينه را از
آن خود كرد .غنوشي تصميمي براي دخالت در امور
اجرايي نداشت و در عوض ،مسووليت رياست حزب را
به طور موقت بر عهده گرفت.
چندين حزب اصلي سكوالر در تونس ،به گروههاي
كوچكتر تقسيم شدهاند .باجي قائد السبسي ۸۵ساله،
نخس��توزير پيش��ين تونس كه از دهه  ۵۰ميالدي
در عرصه سياس��ي اين كشور فعاليت داشته ،آخرين
كسي اس��ت كه براي ايجاد هماهنگي و اتحاد ميان
اين احزاب ،كوشش كرده اس��ت .بسياري از رهبران
اين احزاب ،از چهرههاي ملي صاحبنام تونساند كه
اكثريت غريبشان ،روياي رياستجمهوري را در سر
دارند.
بزرگتري��ن مانع ،بر س��ر تدوين قانون اساس��ي،
رس��يدن به توافق در نوع نظام سياسي است .آيا نظام
سياسي آينده تونس رياستي خواهد بود يا پارلماني يا
تلفيقي از اين دو؟ از آنجايي كه س��كوالرهاي تونس
انتظار دارند كه انتخابات رياستجمهوري برگزار شود
و از سوي ديگر ،به علت اينكه اين كشور ساليان سال،
تحت نظام رياس��تجمهوري اداره شده است ،انتظار
ميرود كه رويه س��ابق ،همچنان دنبال شود .اما براي
س��كوالرها ،نشس��تن يكي از افراد النهضه بر كرسي
رياس��تجمهوري و اداره كش��ور در سايه تشكيالت
اسالمي ،قابل پذيرش نيست .منطق سياسي اما حكم
ميكند كه سكوالرها حامي تشكيل يك نظام پارلماني
باش��ند؛ نظامي كه به دنبال تش��كيل آن ،بتوانند با
النهضه ائتالف كرده و به اين صورت ،از تمركز يكسويه
قدرت جلوگيري كنند.
از س��وي ديگ��ر ،ح��زب النهضه ني��ز از حاميان
تش��كيل نظام پارلماني اس��ت .رهبران اين حزب به
خوبي ميدانند كه حل مشكالت اقتصادي تونس ،در
مدتزمان كوتاه امكانپذير نيست و از طرفي خود را
در جايگاهي نميبينند كه كش��ور را به تنهايي اداره
كنند .به همين علت ،با هدف تقسيم مسووليت و در
مواردي حتي شانه خالي كردن از آن ،ائتالف با ساير
احزاب را به تكروي در اداره كشور ترجيح ميدهند.
در رفع اين چالشها ،تعلل جايز نيست و تا زمان
تدوي��ن و تصويب قانون اساس��ي جدي��د و برگزاري
انتخاباتي آزاد ،تحت لواي همين قانون ،نبايد منتظر
ايجاد تحولي چشمگير در عرصه سياسي تونس باشيم.
تحقق اين امر در گرو تالش شبانهروزي سياستمداران
و نخب��گان تونس اس��ت .هرچند تون��س ،در مقابل
بسياري از كشورهاي جهان عرب ،كوچك و كمسر و
صداست ،اما انقالبش ،الهامبخش ساير تحوالت جهان
عرب و از تاثيرگذارترين وقايع دهه اخير بوده اس��ت.
پس از آنكه محمد مرس��ي ،نخستين رييسجمهور
منتخب مردم مصر ،مردم را به مناس��بت پيروزياش
به ميدان تحرير فراخواند ،از چهرهاي آشنا براي ايراد
سخنراني در اين مراس��م دعوت به عمل آورد؛ راشد
الغنوشي .و داستان تونس همچنان ادامه دارد.

مريم مرادخاني

المنصف المرزوقي رييسجمهور تونس:

رييسجمهوري موافقان و مخالفان هستم
ترجمه :محمدعلي عسگري
Á Áگفته ميش�ود مجلس موسس�ان تونس ب�راي توزيع
اختيارات بين رييسجمهوري و نخستوزير در ترديد است و
نميداند چه كند .آيا به اين وسيله اختيارات رييسجمهوري
آينده محدود نخواهد شد؟

اصال .البته بايد دانس��ت كه ما در حال حاضر در يك نظام
موقت زندگي ميكنيم نه يك نظام دايمي .هنوز روشن نيست
كه سيستم آينده حكومتي تونس رياستي خواهد بود يا پارلماني.
در حال حاضر مجلس موسسان قدرت را در تونس به سه قسمت
بين رياستجمهوري ،نخستوزيري و مجلس موسسان تقسيم
كرده است .در حال حاضر تصميمهاي مهم برمبناي اين سه نهاد
صورت ميگيرد .هر هفته روزهاي سهشنبه ما با هم جلسه داريم
و مسايل مهم را بررسي ميكنيم .اين يكي از ويژگيهاي انقالب
تونس است كه مبتني بر توافق بين احزاب سهگانه و سه شخص
به عنوان روس��اي اين احزاب اس��ت؛ افرادي كه از سالها پيش
تونس��يها آنها را ميشناسند .الحمدهلل اين تجربه موفقي بوده
است و ميخواهم به مردم تونس نيز در اينباره اطمينان بدهم.

Á Áش�ما از اين تجربه حرف ميزنيد ك�ه اعجاب خيليها را
بهخصوص در جهان عرب برانگيخته اس�ت .يعني تش�كيل
يك ائتالف سهگانه يا به قول تونسيها «ترويكا» .اما ،بعضي از
اختالفاتي ميگويند كه در درون اين ترويكا شكل گرفته است.
علت اين اختالفات چيست .آيا منشاء نظري دارد يا خير؟

تونس در حال حاضر همچنان در دوران زايش بهسر ميبرد
و همه احزاب به اين س��و و آن س��و كشيده ميشوند .اين يك
مرحله طبيعي است و مدتي زمان خواهد برد .نميتوانيم بگوييم
كه نزاع است بلكه بيشتر تقسيم و توزيع اوراق است .مهم نتيجه
كار است .فعال هرگونه سياستي به وسيله اين سه حزب گرفته
ميش��ود و مردم تونس نيز ميدانند كه اين به نفع كشورشان
اس��ت .همه نظرسنجيها نشان ميدهد كه مردم تونس به اين
رويه كامال اطمينان دارند.

Á Áبازگرديم به مساله اختيارات .داشتيم از اين ترويكا حرف
ميزديم .بعضي با توجه به برخوردهاي پليس و ضرب و شتم
معترضان ميگويند دوباره به دوران س�ابق بازگشتهايم .آيا
اين عجيب نيست كه از طرف شما كه فرمانده كل نيروهاي
مسلح تونس هستيد چنين احكامي صادر شود؟

نه .اوال س��ركوب معترضان دس��ت ارتش نبود بلكه دست
نيروهاي امنيتي بود .موضعي كه من در آن زمان گرفتم متوازن
بود زيرا من خودم را رييسجمهوري همه مردم تونس ميدانم و
بايد از همه آنها دفاع كنم .حتي آنهايي كه مخالف هستند .من
گفتم دستگاههاي امنيتي زيادهروي كردند و اين در هر كشوري
ممكن اس��ت اتفاق افتد .با اين حال م��ن در آن موقع گفتم با
حكومت هس��تم .چون بايد امنيت برقرار باشد .نميشود به هر
جماعتي اجازه داد كه سوءاستفاده كنند .درست است كه اصالح
امور كند پيش ميرود و بعضي عصباني هستند ولي كسي نبايد
از اي��ن وضع س��وء و از آن عليه دولت اس��تفاده كند .ما ديديم
مردمان��ي به خيابان ريخته و با كوكتل مولوتف و س��نگ دارند
حملهور ميش��وند .اين مساله نيروهاي امنيتي را تحريك كرد.
در چنين جايي من به عنوان رييسجمهوري تونس نميتوانستم
بايستم و بگويم تظاهراتكنندگان را محكوم ميكنم يا نيروهاي
امنيتي را.
Á Áاما يك شهروند تونسي از شما توقع تصميمگيري داشت
نه اينكه بايستيد و يك طرف را محكوم كنيد .ما شنيدهايم
كه شما جايي در يك سخنراني گفتهايد وقتي يك روشنفكر
مثل يك دولتمرد رفتار ميكند ممكن است اشتباه هم بكند.
آيا اعتراف ميكنيد كه اشتباهي رخ داده است؟

طبعا .من معتقدم يك دولتمرد بايد انس��ان سالمي باشد.
من به همه فرماندهان ارتش و نيروهاي امنيتي گفتهام كه هرگز
بازگشت شكنجه را نميپذيرم .هرگز به آنها اجازه نميدهم كه
حق شهروندي را نقض كنند .اما در عين حال شهروندان هم بايد
مسووليتهاي خودش��ان را بپذيرند .چون اين كشور مال همه
ماست .كش��ور همان قدر متعلق به نيروهاي امنيتي است كه
متعلق به معترضان و بايد تالش كنيم تا از اين مرحله با كمترين
هزينه عبور كنيم.
تكميل اهداف انقالب

Á Áبا چه برنامهاي ميخواهيد به اين امر تحقق دهيد؟ تونس
چگونه ميتواند به اهداف انقالب خود جامه عمل بپوشاند و
به اين حالت تشويش كه همه دارند پايان دهد؟

منصف المرزوقي چهارمين رييسجمهور تونس و نخستين رييسجمهوري اين كشور پس از انقالب اخير است كه از او به عنوان
متفكر ،سياس�تمدار و فعال حقوق بشر ،پزشك و نويسنده در مس�ايل حقوقي و سياسي و انديشه ياد ميشود .او رييس حزب
«كنگره براي جمهوريت» در تونس از ابتداي تاس�يس تا زمان انتخابش به رياس�تجمهوري بود .المرزوقي در هفت ژوئیه س�ال
 1945در جنوب تونس متولد شد .در سال  1964به فرانسه سفر و در آنجا ازدواج كرد كه حاصلش دو دختر است .مدت 15سال
را در فرانسه به صورت تبعيد زندگي كرده است و زماني نيز در دانشگاه استراسبورگ روانشناسي و پزشكي تدريس ميكرد .در
سال  1970در مسابقهاي به مناسبت يكصدمين سالگرد مهاتما گاندي شركت كرد و برنده شد و به همين مناسبت يك ماه ميهمان
افتخاري هندوستان بود .در سال  1975به چين سفركرد و در سال  1994با سفر به تونس در آنجا بازداشت شد .اما بعد از چهارماه
انفرادي به دليل دخالت شخصيتهاي بينالمللي از جمله نلسون ماندال آزاد شد و دوباره به فرانسه رفت .در سال  2006بود كه طي
سخناني در شبكه الجزيره از مردم تونس خواست به مقاومت مسالمتآميز خود ادامه دهند .بعد از پيروزي انقالب تونس به كشور
بازگشت و در نخستين انتخابات حزب كنگره توانست بعد از النهضه با  29كرسي دومين جايگاه را به دست آورد .در دسامبر 2011
او به عنوان رييسجمهور موقت تونس برگزيده شد .المرزوقي شخصيتي ساده و صريح است .ميگويند در هنگام سخنراني به
شدت تحت تاثير احساسات خود قرار گرفته و گاه اشك ميريزد .چندي پيش به دليل اختالفي كه با نخستوزير -بر سر تحويل
دادن نخستوزير ليبي كه آن را عملي غيرانساني و در تضاد با حقوق بشر ميدانست -پيدا كرده بود ،قهر كرد و دست از كارهاي
سياسي شست .با اين حال ميگويد اختالفات را پشت سر گذاشته و همچنان به تعهدات خود در قبال ملت تونس پايبند باقي
خواهد ماند .به هرحال المرزوقي روش�نفكري اس�ت كه از جهان مبارزه و كتاب و دفتر اكنون به رياستجمهوري رسيده است و
تجربه او از اين زاويه ميتواند بسيار آموزنده باشد.

ببينيد .اين طبيعي اس��ت كه بعد از 50سال ديكتاتوري و
بعد از 25سال استبداد وحشيانه اين كشور درصدد ايجاد توازن
تازهاي است و ما هنوز چند ماهي بيشتر نيست كه قدرت را به
دست آوردهايم و اين حرف براي توجيه كارمان نيست بلكه يك
واقعيت است .از آن گذشته ما با ميراث سنگيني مواجه هستيم
كه فقط بهدليل رفتار نيروهاي امنيتي نيست .حتي شهروندان
هم ممكن است اشتباه كنند .مثال كساني كه راه را ميبندند و
مانع كار ديگران ميشوند اشتباه ميكنند .كار آنها غيرقانوني و
ضدمنافع ملي است ولي بايد با همه اين پديدهها برخورد مناسب
كرد .همه ما در يك كشتي نشستهايم .حال تصور بكنيد انساني
در كشتي نشسته باشد و توفان هم بيايد .بايد كشتيبان انسان
خردمندي باشد و كاري كند كه تمام اين خطرات را مهار كند تا
بتواند اين قايق را به ساحل امن برساند .من مطمئن هستم كه ما
در نهايت به ياري خدا به ساحل امن خواهيم رسيد.
رشد سلفيگري

Á Áيكي از موانعي كه مانع حركت انقالب به جلو ميش�ود
و احتياج به زمان بيش�تري دارد پديده س�لفيگري اس�ت
كه تاكنون در تونس س�ابقه نداشته است .موضع ترويكا در
اين رابطه مبهم است .هرچند سعي ميكند خشونت را نفي
كند و رفتار مداراجويانهاي با آنها داشته باشد .در آينده چه
برنامهاي براي آنها داريد؟

با دو عمليات موازي .اول سياس��ي .عمليات سياسي ما اين
بود كه يكبار ش��يوخ سلفيه را در قصر كارتاژ جمع كرديم و به
وضوح به آنها گفتيم اگر ميخواهيد بخشي از اين ملت باشيد كه
هس��تيد و حقوق خودتان را داريد بايد به تكاليفتان هم عمل
كنيد .اگر ميخواهيد كار تبليغاتي بكنيد ،ميتوانيد در چارچوب
قانون انجام دهيد .اگر ميخواهيد كار سياسي بكنيد در چارچوب
يك دولت دموكراتيك ميتوانيد اين كار را انجام دهيد .اگر حزب
ميخواهيد ما حاضريم مجوز آن را به شما بدهيم .اما يك خط
قرمز هم وجود دارد كه نميتوان از آن عبور كرد و آن اس��تفاده
از خش��ونت اس��ت يا ارعاب چه عليه زنان باشد يا كساني كه با
شما مخالف هستند .ما اين را نميپذيريم و با آن مقابله خواهيم
كرد .البته در چارچوب قانون .ما يك دولت قانوني هستيم ،نظام
فاس��دي كه نيس��تيم .يك ارتش مدني هم داريم .يعني ارتش
جمهوري كه از اين دموكراسي حمايت ميكند .يعني با هرچيزي
كه اين نظام براي دفاع از خودش احتياج داش��ته باش��د .وقتي
هم كه با فرمانده��ان ارتش و نيروهاي امنيتي صحبت كرديم
به آنها هشدار داديم كه ما نميپذيريم با شيوههاي غيرقانوني با
اين افراد برخورد كنند .يعني با زندان و شكنجه يا محاكمههاي
فرمايشي .اينها هم خط قرمز دارد كه از هر دو طرف بايد رعايت
شود .در مورد تهاجماتي كه به يهوديان داشتند ،گفتيم كه آنها
هم بخش��ي از جامعه ما هستند .ميدانيد كه من خودم شخصا
رفتم به كنست يهوديان تا از طرف جامعه تونس به آنها اطمينان
خاطر بدهم و تاكيد كنم كه ملت تونس نميپذيرد دش��مني با
صهيونيسم با دش��مني با يهود يكي گرفته شود .من به عنوان
رييسجمه��وري همه تونس��يها تضمينكنن��ده حقوق همه
شهروندان يهودي هستم .به كليساي ارتدوكسها هم كه آسيب
ديده بود ،رفتم تا همين اطمينان خاطر را به آنها بدهم و تاكيد

كنم تونس��يها هرگونه حمله به كليسا را در كشورمان محكوم
ميكنند .اينها پيام روشني براي سلفيها داشت كما اينكه براي
نيروهاي امنيتي و ارتش هم آموزههاي روشني داشت.
Á Áح�اال كه حرف از كنس�ت يهوديها ش�د آقاي حمادي
جبال�ي (نخس�توزير تونس) گفته اس�ت اج�ازه ميدهد
يهوديان اس�راييل بيايند و از اين كنس�ت ديدار كنند .آيا
اين مس�اله ممكن نيست افكار عمومي جامعه را عليه شما
به عنوان يك ائتالف حاكم بشوراند؟

ما به يهوديان اجازه خواهيم داد كه بيايند و جاهايي را كه
اماك��ن مقدس خود ميدانند بازديد كنند .اما ترجيح ميدهيم
موضع خودمان درباره اس��راييل و صهيونيس��م را روشن كنيم.
مخالفت ما با صهيونيسم يك اصل زيربنايي و در جهت دفاع از
حقوق ملت فلسطين است و تا آخر هم ادامه خواهد داشت .اين
با موضع ما با يهود به عنوان يك فرقه ديني تفاوت اساسي دارد.
Á Áدرب�اره انتقادات�ي ك�ه از دول�ت كنوني ميش�ود چه
ميگوييد .بهخصوص درباره عوض كردن برخي از استانداران
و غيره كه همه از يك طيف به طور مش�خص حزب النهضه
برگزيده شدهاند .آيا باور نداريد كه اين مساله مهمي خواهد
بود .كشور با انتخابات عمومي روبهرو است و بايد نهادهاي
دولتي كامال بيطرف باشند؟

يك تصميم روش��ن سياسي كه در كش��ور ما وجود دارد
اين است كه ديگر جايي براي بازگشت دولت تكحزبي وجود
نخواهد داشت .آقاي حمادي جبالي در همه نشستهايي كه به
صورت سهگانه داشتهايم بارها گفته است فهرست افرادي را كه
براي استانداري يا فرمانداري بهتر تشخيص ميدهيد ،بياوريد تا
من آنها را تاييد كنم .در اين ميان اگر اشكالي هم باشد تصحيح
خواهد شد .به هرحال ما هرگز به حاكميت يك حزب واحد باز
نخواهيمگشت.
Á Áدرب�اره حزب خودتان ،حزب كنگره و بحراني كه در آن
وج�ود دارد چه ميگوييد و آيا فك�ر نميكنيد اين بحران
بتواند ترويكاي تونس را تحت تاثير قرار دهد؟

شما يك طوري گفتيد كه گويي زلزلهاي اتفاق افتاده است.
البته زلزلهاي در تون��س رخ داده و به اعتقاد من كل جامعه را
تحت تاثير خودش قرار داده است .اين زلزله همان انقالب تونس
ب��ود كه تاكن��ون دولت جديدي بر س��ر كار آورده و ما در يك
دوره انتقالي هستيم .اين دوره انتقالي براي همه يك دوره خاص
خواه��د بود و حزب كنگره هم يك��ي از بخشهاي اين جامعه
است و نميتواند از اين مسايل بهدور باشد .من به عنوان كسي
كه بنيانگذار اين حزب بوده بارها تالش كردم تا بين طرفهاي
مختلف تفاهم برقرار كنم اما نتوانس��تم و به نظرم كسي ديگر
هم نميتواند .چون تونس در حال برقراري يكسري موازنههاي
جديد است اما من معتقدم ميتوانيم از پس لرزههاي اينگونه
تحوالت عبور كنيم.
Á Áوقتي باجي قايد السبسي خواستار احياي ميراث دوران
بورقيبه شد به نظر شما اين چگونه دعوتي ميتواند باشد؟

اين دعوت دو مس��اله را در نظ��ر نميگيرد؛ يكي تركيب
جامعه تونس از نظر جمعيتشناس��ي زيرا بيشتر جوانان او را
نميشناسند..

Á Áولي تونسيها دوران بورقيبه را ميشناسند و با حسرت
از آن ياد ميكنند.

نه خيلي هم حس��رت نميخورند .من خودم يكي از همان
نسل گذشته هستم كه بورقيبه را در بهترين شرايطش ميشناسد.
من از كس��اني هستم كه ميگويم خب او مرد استقالل و آزادي
زنان و آموزش و اينها بود .اما در همان حال به ياد ميآورم كه او
مردي رمانتيك بود و طرفدار نظام تكحزبي و دشمن دموكراسي
و ايجادكننده يك جمهوري وحش��ت كه موجب عقبماندگي
كش��ور ما ش��د .اينها را مردم ميدانند و به گمان من بازگشت
به گذشته ديگر غيرممكن اس��ت .ما بايد به آينده توجه داشته
باشيم .تونسيها همه ميدانند كه بنعلي ميراثدار بورقيبه بود.
به هرحال من خيلي نگران اين جريان نيستم.

Á Áدر مورد همسايگان خود از جمله الجزاير و مراكش چه
ميگوييد .اكتبر آينده تونس ميزبان كنفرانسي در اينباره
خواهد بود .ما ميدانيم كه چه مس�ايلي بين شما و الجزاير
از يك طرف و ش�ما و مراك�ش از طرف ديگر الينحل باقي
مانده است.

يكس��ري تغييرات جوهري در انديش��هها به وجود آمده
است .اين تغييرات بود كه در تونس انقالب را به وجود آورد .بعد
هم روابط ما با همسايگان را دستخوش تغيير كرد .يك نمونهاش
ليبي بود كه ما بيش از  300هزار ليبيايي آواره را پناه داديم .با
الجزاير هم همينطور .ما روابط برادرانه و خوبي داريم و روابط ما
با مراكش هم خوب است.
Á Áتونس يكي از نخستين كش�ورهايي بود كه بهار عربي
در آن رخ داد و ح�اال فردي مانند منصف المرزوقي كه يك
وكيل سابق بود رييسجمهوري شده است .ارزيابي شما از
اتفاقاتي كه در ساير كشورهاي عرب افتاده يا درحال وقوع
است چيست؟

منظورتان تونس است يا خارج از آن؟

Á Áطبعا خارج ديگر .مصر و ليبي تا برسيم به سوريه.

به اعتق��اد من اين يك حركت تاريخي ب��ود كه از تونس
شروع شد و همينطور دارد ميرود .هيچكس تاكنون نتوانسته
اين جريان را متوقف كند و به اعتقاد من هرگز نخواهد توانست...

Á Áول�ي نگرانيهاي�ي وج�ود دارد كه دس�تاوردهاي اين
انقالبه�ا ربوده ش�وند ي�ا موجب ايجاد ي�ك حركت ضد
انقالبي شود.

ن��ه .اينه��ا اتف��اق نيفت��اده اس��ت .البت��ه تالشهاي��ي
ضدانقالبها يا ربودن دستاوردهايش��ان وجود دارد اما انقالب
تون��س يك پيچ تاريخي بود و اعالم كرد ك��ه بايد از اين پس
يا ب��ه اصالحات حقيقي روي آوريد (ن��ه حرفهاي دروغين و
فساد و شعار و سركوب و حكومت به كمك نيروهاي اطالعاتي
و دروغپردازيه��اي رس��انهاي .يعني در مجموع آن چيزي كه
نظامهاي سياس��ي قديمي عرب با خود داشت) يا اينكه تاريخ
ميآيد و شما را جارو ميكند .اين اتفاق قطعي است اما به چه
قيمتي؟ ميخواهيد تجربه تونس را تكرار كنيد؟ يا مصر و ليبي
و س��وريه را؟ به هرحال اين پيام روش��ن است .به باور من بايد
دچار س��ادگي و غفلت و خودشيفتگي و حماقت باشد كسي
كه اين پيام را درك نكند .به هرحال بايد وارد يك روند جدي
اصالحات جوهري و ريش��هاي شد حاال هر كه ميخواهد آن را
دوست داشته باشد و هر كه ميخواهد نداشته باشد .شما تاريخ
انقالب فرانسه را بخوانيد ،ميبينيد كه  70سال طول ميكشد
تا به اهدافش برسد .اين انقالبهاي عربي يك حركت تاريخي
بود .ترس را از دل ش��هروندان خالي ك��رد .آنها ديگر از دولت
نميترسند .شجاعت مردم زبانزد است .اينها نشان ميدهد كه
آن خوف قديمي ديگر از بين رفته است .وقتي اين خوف از بين
رفت يعني آن نظام سنتي قديم از بين رفته و ديگر مرده است.
ما در حال ايجاد يك نظام عربي جديد هستيم.
Á Áبهتر است كمي در مورد سوريه درنگ كنيم .تصور شما
از روند تحوالت سوريه چيست؟

اين خيلي س��خت اس��ت .من نگران آن هستم كه تجربه
ليبي در اين كش��ور پياده و بش��ار اسد هم به سرنوشت قذافي
مبتال ش��ود .راهحل سياسي خوب است اما اگر راهحل سياسي
پيدا نش��ود اين كشور به س��مت هرج و مرج ميرود؛ به سمت
يك فاجعه براي كل منطقه نه فقط س��وريه .بايد از وقوع اين
فاجعه جلوگيري كرد.
منبع:الجزيره

درس��ت يك س��ال پس از ش��كلگيري اعتراضات
مردم��ي در جهان عرب كه در م��دت كوتاهي ،نام بهار
ع��رب به خود گرف��ت ،آرامش و ثبات نس��بي حاكم بر
ش��هرهاي تونس و حتي كاهش هزينههاي گردشگري
هم نتوانس��ته گردش��گران هميشگي اين كش��ور را كه
اغلب بريتانيايي هس��تند ،به اين كشور بازگرداند .دليل
اين بيرغبتي چيس��ت؟ در نگاه اول به نظر ميرسد كه
ويرانهه��اي حناييرنگ تپهاي كن��ار خليج تونس ،براي
يك گردشگر جاذبه توريستي به شمار نميآيد .مادامي
كه درباره اين ويرانهها مطالعه نكرده باشيد ،آنها در نظر
شما فاقد هرگونه فرم يا طرح خاصي هستند .ذرهاي اگر
در اين بناها دقيق شويم ،اين بقايا در مقابل چشمهايمان
به خود شكل ميگيرند .ديوارها ،بقاياي خانههايي هستند
كه زنجي��روار كنار هم قرار گرفتهاند .هرچه بيش��تر در
زيبايي اين بناها عميق ميشويم ،برجها و ستونهاي اين
شهر كهن ،نمود بيشتري پيدا ميكنند .فراموش نكنيد كه
بيش از دوهزار سال پيش ،عظيمترين امپراتوري جهان،
نهايت تالش خود را كرد كه اين مناظر از ديد شما پنهان
بمانند .ديوارها و ستونهايي كه از صدقه سر حفاريها و
كاوشها به جاي ماندهاند ،نماد مقاومت حيرتانگيز مردم
آن دورهاند .تصور كنيد كه اس��كيپيو ،ژنرال جنگ دوم
پونيك و مغز متفكر و س��ازماندهنده اين حمالت ،چه
عكسالعملي نشان ميداد اگر ميديد بقاياي شهري كه او
براي ويرانياش از هيچ تالشي دريغ نكرده ،هزاران سال
بعد ،مورد شگفتي و تحسين مردم جهان قرار ميگيرد.
شهر كارتاژ ،خارج از پايتخت كشور تونس واقع شده
است .بهار عرب ،زماني آغاز شد كه زينالعابدين بنعلي،
به دنبال اعتراضات مردمي ،ناچار به ترك تونس ش��د .او
قصر خود را كنار حمامهاي عمومي روميان باس��تان در
كارتاژ بنا كرده بود .سابقا ،گردشگراني كه بدون هيچگونه
سوءنيتي و تنها براي عكس گرفتن از بقاياي اين حمامها،
دوربينهاي خود را به سمت اين بناها تنظيم ميكردند
ب��ا تهديدهاي نگهبان��ان كاخ رياس��تجمهوري مواجه
ميش��دند .آن روزه��ا به پايان رس��يدهاند و اين يكي از
دستاوردهاي انقالب تونس است .اما برخالف آنچه انتظار
ميرود ،با وجود آزاديهاي بيش��تر ،گردشگران كمتري
حوالي اين بناهاي تاريخي يافت ميشوند .مثل اينكه من
تنها انگليس��يزباني بودم كه از اين بناها ديدار ميكرد.
ساير گردشگران ،ايتاليايي يا فرانسوي بودند و در هيچجا
زبان انگليسي شنيده نميشد.
زمس��تان تونس ،با نسيم دلانگيزي كه از امواج آرام
مديترانه نشأت ميگيرد ،بهشت ديگري است .عالوه بر
آثار باس��تاني ،جزيره جربه و س��واحل حمامات ،از ديگر
جاذبههاي گردش��گري تونساند .در طول سال گذشته،
جربه ،به دليل ناآراميهاي پيش از انقالب تونس و جنگ
داخلي ليبي ،خالي از توريست بود .امروز اما ،فرانسويهاي
خس��ته از هواي ابري ،براي لذت ب��ردن از تابش آفتاب،
تونس را انتخ��اب ميكنند ،هرچند كه تعدادش��ان در
مقايس��ه با س��الهاي پيش از ناآراميها ،به ميزان قابل
توجهي كاهش يافته اس��ت .به هر شهروند اهل تونسي
كه بربخوريد ،از افت صنعت گردش��گري اين كشور ابراز
نگراني ميكند .براساس يك آمار دولتي ،تعداد گردشگران
تونس در س��الجاري ،در مقايسه با سال پيش از انقالب
اين كش��ور ،تقريبا نصف شده است .مهدي حواص ،وزير
تجارت و گردشگري تونس ،از كاهش 50درصدي درآمد
حاصل از صنعت گردش��گري تونس ابراز تاسف كرده و
ميگويد« :براي جبران خسارات و بهبود شرايط كنوني،
چ��ارهاي جز صب��ر نداريم .بهاي گردش��گري در تونس
بس��يار پايين است و اميد داريم ،در آينده نهچندان دور،
ش��اهد حضور گردشگراني از ساير نقاط جهان در تونس
باشيم ».او در پايان به اين نكته اشاره ميكند كه حضور
گردش��گران در تونس ،آن هم پس از تحمل يك س��ال
ناآرامي و بحران ،باعث تقويت روحيه شهروندان تونسي
نيز خواهد شد .و به نظر ميرسد كه بحران ،حداقل براي
مدتي پايان يافته باشد.
انقالب تونس  ۱۳ماه پيش به سرانجام رسيد و هنوز
كسي نميداند كه نظام حكومتي اين كشور به چه شكل
خواه��د بود .اما آنچه در س��فر كوتاهم به تونس نظر مرا
جلب كرد ،فضاي نسبتا آرام و امن اين كشور بود كه تاثير
ش��گرفي در بهبود صنعت گردشگري اين كشور خواهد
داش��ت .پس از بازديد از كارتاژ ،س��ري به دقه ،شهري از
دوران روم باس��تان ،در جنوب غرب تونس ميزنم .وقتي
كه از پايتخت وس��يع تونس خارج ميشويد ،چشمانداز
زيبايي از تپههاي در هم گره خورده و پوشيده از درختان
زيتون مقابل چشمان شما نمايان ميشود و كمكم ،باالي
يكي از تپهها ،يكي از جاذبههاي دوران روم باستان ظاهر
ميشود .تپه دقه ،جايي كه براي سفر به دنياي باستان،
الزم نيست حتما انسان خيالپردازي باشيد.
با نگاهي به خانهها ،كوچهها و معبد اصلي ،نهتنها
به تقارن و ظرافت معماري روم باس��تان پي ميبريد،
كه پس از گذر از س��الن اجتماع��ات ،منظرهاي زيبا و
چشمنواز از درهاي سرسبز در مقابل چشمان شما قرار
ميگيرد .در دقه نيز ،به محض ورودمان ،تنها ش��اهد
حضور سه گردشگر فرانس��وي بوديم و پس از آن نيز
چوپان نوجواني با هدايت گله خود به عمارت ،سكوت
را شكست .شايد چنين اتفاقي ،به مذاق سازمان ملل،
كه اين بنا را در زمره ميراث جهاني ثبت كرده اس��ت،
چندان خوش نيايد .گرچه از نظ��ر من ،يادآورهزاران
چوپاني بود كه طي س��اليان س��ال ،در حوالي اين بنا
س��رگرم مراقبت از گلهه��اي خود بودهان��د .در يكي
از ش��بهاي اقامت��م در تونس ،در تاكس��ي با يكي از
شهروندان تونسي براي مدت كوتاهي همسفر شدم .او
كه از شرايط نامساعد گردشگري كشورش ناخرسند
بود ،از اشتياقش براي ديدن دوباره گردشگران خارجي
سخن گفت و براي آينده كشورش ،روزهايي روشن و
اميدبخش را آرزو كرد.
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