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  ۰۹/۰۲/۲۰۱۵                        غوث جانباز
 

 علل اصلی بدبینی مسلمانها از غربی ها

 

 (Jürgen Todenhöfer) گفتگو با یورگین تودین هوفیر 

 نویسنده، ژورنالیست و وکیل اسبق پارلمان آلمان

 میرسد، باید از بین ببرید. "   یاردامریکائیها گفتند: شما این تروریست ها را که شمار شان به یک و نیم میل " ... و

 -خبرنگار

خ ک رردر نیویرو  ۲۰۰۱عکس العملی بود در برابرر جنرایتی بری رنمانر  کره بره تراریم یرازدهم سرپتمبر  گفته ها این اما

 داد. 

  – یورگین تودین هوفیر

سرال اسرت کره ایرن همره دوام دارد. اکشرر باشرندگان دو صد نیویورک شروع نشده است.  جیدیپس از ترا نخیر، این همه

ظالمانرره و برری هررای  را بررا شرریوه  ان. همررین اروپائیهررا کشررورهای مسررلمانداروپررای غربرری امررروز ناررایق را بخررا ر ندارنرر

گر پرسیده شود کره کری بیشرتر بری رنرم اسرت: رنمانه مستعمرۀ خویش ساختند، میلیون ها مسلمان را به قتل رسانیدند. ا

خواهیم یافت که ما باشندگان اروپای غربی به مراتب بری رنمترر و ظرالمتر نسربت بره شررقی  شرقی ها یا غربی ها؟ در

 ها بوده ایم.

   –نگارخبر

 ؟ هستند ظالمتر از مسلمانها ها بیعادالنه خواهد بود که بگوئیم غر آیا این 

   -یورگین تودین هوفیر

بره یراد بیراوریم کره جنر  هرای اول و دوم جهرانی را  اما بیائید ...نمک یاد میدانید، من اینجا نمیخواهم از جنگهای صلیبی 

میلیون انسان تلف شد، کی به راه انداخت؟ آنها مسلمان نبودند. شش میلیون یهودی را کی به قتل رساند؟  ۷۰که در آنها 

سال اخیر هیچگونه ضررری ۲۰۰قاتلین آنها نیز مسلمانها نبودند. این ارقام ونشتناک و سرسام آور است. مسلمانها  ی 

مسرتعمره را کشرورهای اسرشمی  ترشش میکننرد  سرال۲۰۰ین پائیها هستند که در جریان همروبه جهان نرسانده اند. این ار

 بسازند.

من باری یاد آور شده بودم کره بره کشرور الجزایرر سرفری داشرتم. مرن در آنجرا برا دیردگان خرود مشراهده کرردم کره چگونره 

 فرانسوی ها میخواستند این کشور را لگد مال کنند...

   –خبرنگار

 اصلی مناقشه میان مسلمانها و غرب در چیست؟  أمنش 
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 -یورگین تودین هوفیر

توجه کنید که من فرقی میان باشرندگان اروپرای غربری و امریکائیهرا قایرل نیسرتم. منشر  مشرکل در آن اسرت کره باشرندگان 

در زمران بره مسرتعمره  اروپای غربی، به مسلمانها و مخصوصاً به اعراب به دیدۀ بشر نمی بینند. به قول "ژان پول": "

و مشرل شرلال شرکار  شرمردیمالجزایر، ما آنها را نیمه میمرون مری پنداشرتیم، جردی نمیگررفتیم، آنهرا را نیروان میدرآوردن 

 ً از سیاست  ها در همین دوره عادۀ بزرگی به دل گرفتند. وقتی فرانسوی مسلمانها شان میکردیم، از بین میبردیم." اساسا

 مریکائیها در این راستا به آنها کمک کردند، امریکائیها مدتی بعد خود جای آنها را گرفتند. استعمار دست کشیدند و ا

به چور و چپاول منابع نفتی پرداختند. آنها سیاست استعماری خود را از ایران شروع کردند. ایران  بشفاصلهامریکائیها 

ق تصمیم گرفت پروس  ملری سراختن صرنعت در آن زمان رئیس جمهور منتخب داشت. صدراعظم آن کشور داکتر مصد

نفتی را در کشورش به راه اندازد. اما امریکا و برتانیه مانع این پروسه گردیده و خرود مصردق را در نتیجر  یرک کودترا 

از قدرت برکنار ساختند. در همین روال میتوان از مسأل  الیننل فلس ین یاد آورشد. این همره گرره عارده هرای مسرلمانها 

 تر و خشونت را در میان شان شدید ترساخت. را درشت 

  –خبرنگار 

 علل پیدایش تروریزم را در چی میبینید؟  

 – یورگین تودین هوفی

علرل پیرردایش آن را بایررد در موجودیررت برری عرردالتی هررا دیررد. صرررف برره کمررک تررأمین عرردالت میترروان تروریررزم را مللرروب 

ایرم. البتره نملر  تروریسرت هرا برر نیویرورک یرک عمرل تروریسرتی ساخت. اما، ما اروپائیها معموالً برعکس عمل نموده 

بوده و کسانیکه آنرا انجام داده اند بی رنم و قاتل هستند. ولی بیائید بینیم و ارزیابی کنریم کره عکرس العمرل مرا در برابرر 

یورک جان هرای این نرکت تروریستی چگونه بود؟! بلی، در ندود سه هزار انسان در مرکز بین المللی تجارتی در نیو

ها از بین رفتند. این عراقی هرا بره هریچکس ضررر نرسرانده  اما صدها هزار عراقی در اشر بمبارد .شانرا از دست دادند

بودند، بی گناه بودند. بره نظرر مرن، مشرکل اساسری در آن اسرت کره مرا اروپائیهرا و امریکائیهرا بره آن براور هسرتیم کره از 

ه هستیم. میخرواهم برا تمرام وضرانت و صررانت اعترراف کرنم کره مرا اروپائیهرا در مسلمانها فرق داریم، خاص و برگزید

خفاء نرژاد پرسرت هسرتیم. مرا فکرر میکنریم کره سریاه پوسرتان و ایرن همره عررب و مسرلمان بره مرا شرباهت ندارنرد، متفراوت 

شرونت آمیرز  مرا باعرث برروز فاجعر  هستند، و از همین دیدگاه همرایشان برخورد میکنیم. این همه در تبانی برا سیاسرت خو

نیویورک، قتل دست کم سه هزار انسان و همزمران میلیرون هرا قربرانی در کشرورهای اسرشمی گردیرد. ایرن همره بره نوبر  

 و نرکات تروریستی گردید.  هاخود مسبب انفجار

  –خبرنگار 

میلیررون  ۳۰۰میلیرون اروپرایی و  ۳۰۰بره نظرر مرن زمران آن فرارسریده تررا عارل سرلیم سیاسری بره کرار بیافتررد. شرما ببینیرد  

میلیارد انسان قرار خواهند گرفت، توازن قوت ها در جهان امروزی چنین است. وقت آن ۶امریکایی در آینده در برابر 

 فرارسیده تا هر چه زودتر به یک آشتی فراگیر دست یازیم. 

 – یورگین تودین هوفیر
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از  رف دیگر اصل عدالت باید تناق یابد. ما به عدالت  مساوی دارند.ما باید بپذیریم که تمام انسانها ناوق یک سان و 

نیاز داریم، هرگاه ما بتوانیم عدالت را در سراسر جهان تأمین نمائیم، تروریزم از بین خواهد رفرت، تصرادم فرهنر  هرا 

 باشد.نمی داشته دیگر وجود 

    -خبرنگار

ناروق بشرر... امرا ببینیرد ناروق بشرر امرروز در  أمینتر ،انسرانها ناروقبیائید اندکی به عاب برگردیم. شما گفتید تسراوی  

بسیاری از ممالک اسشمی پامال میشود. در این کشورها دیکتاتورهای سیاسی و رژیم های مستبد نکومرت میکننرد. امرا 

 شما تأکید دارید که ناوق بشر در این کشورها مشکل ندارد. 

   -یورگین تودین هوفیر

بلی، رژیم های ونشتناک و دیکتراتور در برخری از کشرور هرای اسرشمی وجرود دارنرد. ایرن رژیرم هرا معمروالً از  ررف 

غربی ها روی کار آمده اند، از  رف غربری هرا نمایرت و تمویرل میشروند. مرا غربری هرا بره ایرن کشرورها منبوسرین را 

پوشری از ایرن واقعیرت بری معناسرت کره ناروق بشرر در برای شکنجه و آزار انتارال میردهیم. بیائیرد اعترراف کنریم و چشرم 

بیشتری موارد از  رف خود کشورهای غربی ناض میگردد. ببینید، آنچه ما غربری هرا در عرراق انجرام دادیرم... مرا در 

آنجا بدون دلیل، در نتیج  جعل و تزویر چند لک انسان بی گناه را به آن دنیا فرستادیم، نداقل در این کشور مرا دو صرد 

زار انسان را به قتل رساندیم. انستیتوت تنایاات نظامی انگلستان تعداد ماتولین و آنهائیکه زخم های شایرل برداشرته انرد ه

 را یک میلیون نفر تخمین نموده است. 

من در ندود دو هفته قبل در افلانستان بودم . آنجا دهکده ها تنت بمباردمان قررار میگیرنرد، مرا جررمن هرا در ایرن همره 

راک داریم، و افزون بر آن مدعی رعایت ناوق بشر هرم هسرتیم. ایرن همره ونشرتناک اسرت. مرا اینجرا، در عارب ایرن اشت

میز نشسته ایم و ادعا داریم که مسلمانها تروریست هسرتند، آنهرا هرزاران ترن را در نیویرورک بره قترل رسراندند. مگرر مرا 

 ۲۵ر انتارام از یرک قاترل، یرک تروریسرت بره نرام "برن الدن" صدها هزار انسان را از بین میبریم و آماده هستیم به خرا 

میلیون مسلمان را در یک کشور منکوم کنیم. این باورمندی ما ونشتناک است، صرف بخا ر آنکه "بن الدن" مسوول 

وقتی یکی از روسأی جمهور یکی از کشورهای غربی مسوول قتل صدها هزار انسان در  .هزار اروپایی است۳کشتار 

 کدام جایزه را باید برای گرفتاری وی تعیین کنیم؟! ،ستعراق ا

  –خبرنگار  

سراله آشرنا شرده ایرد. ۲۲بیائید به آینده بنگریم. شما بارها بره عرراق و بره بلرداد سرفر کررده ایرد. آنجرا برا یرک جروان برومی 

 جوانیکه علیه امریکائیها میجنگد، آیا آینده همینگونه خواهد بود؟

   -یورگین تودین هوفیر 

نخیر. این نمیتواند آیندۀ ما باشرد. ایرن جروان... یرک منصرل برود، آرزو داشرت فوتبرالر شرود. او نمیخواسرت هری  چیرزی 

مشترکی با جن  داشته باشد. وقتی جن  شروع شد او در آن سهم نگرفت. دو برادر او نیز به همین نظر بودند و هری  

م بره ضرد آن. امرا پرس از هر ند: نره بره  رفرداری از امریکرا و نرهعشقمندیی برای اشتراک در جن  از خود نشان نمیداد

نشان زن امریکایی از عاب مورد هردف قررار داد و بره قترل رسرانید، و  ۲۰۰۶آنکه یکی از برادران وی را در تابستان 

چگونه  به رگبار بستند و او میدید که خانه برادر کوچک او را در برابر چشمانش، در پهلوی کلکین ۲۰۰۷در زمستان 

از اتشف خون جان میداد... همان شب او تصمیم گرفت به ضد امریکائیها بجنگد. داستان تراژیک سعید از همرین قررار 

اال نراست. من این جوان را بسیار خوب میشناسم، با او زیاد صنبت کرده ام، با او مدام در تماس هستم ... نتری همرین 
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 دشرره نهایررت انرردوهگین و دلخررراش اسررت، ایررن جرروان اکنررون آمرراده اسررت بکشررد! هررم میترروانم بررا او ارتبررا  بگیرررم... ایررن نا

   -خبرنگار

 چرا او میکشد؟ … این جوان به شما چی گفت

    -یورگین تودین هوفیر

او میگفرت، " اگرر شررما بجرای مررن میبودیرد و مشرراهده میکردیرد کرره بررادران تررانرا بره قتررل میرسرانند، شررما چری میکردیررد؟ 

هیچگونره ضررری نرسرانده بودنرد. " نراال مرن از شرما میپرسرم، شرما چری عکرس العملری میداشرتید  برادران من بره کسری

 هرگاه اعضای خانوادۀ تانرا به قتل  میرساندند؟

سرت کره اتروریست هستیم، ما جهان را تخریب میکنیم. افلانها جرمنی را بمبارد نمیکنند، ایرن بره کمرک جررمن ه این ما

ما همیشه فرامروش میکنریم کره صردها هرزار انسران را از برین میبرریم. و شرما از  ار میگیرد.افلانستان زیر بمباردمان قر

 تهاجم مسلمانها نرف میزنید... 

 –خبرنگار 

 تروریستان آینده هستند؟  ،آیا سعید و هم ق اران آیندۀ وی 

   -یورگین تودین هوفیر

امریکائیها به آن باور است کره در جنر  بایرد صررف عسراکر سعید علیه "الااعده" نیز مبارزه میکند. سعید در تفاوت با 

دشمن را از بین برد و کسی نرق نردارد مرردم ملکری و عرادی را بره قترل برسراند. بره همرین دلیرل اسرت کره او از بره قترل 

هرای در همین نهفتره اسرت. افرراد "الااعرده" تروریسرت  مرساندن مردم بی گناه اجتناب میورزد. تفاوت او از "الااعده" ه

مااومت به پا برخاسرته انرد. بنرابرین سرعید  خا رواقعی هستند، اما کمیت آنها فا  یک فیصد آنهای را تشکیل میدهد که ب

 نمیخواهد هی  چیز مشترکی با تروریست ها داشته باشد، او یکی از مبارزین واقعی مااومت است. 

  –خبرنگار 

س این مشکل را باید چگونه نل کرد؟ به نظر میرسد که غرب در نل مسأل  افلانستان به بن بست مواجه شرده اسرت. پ 

 البته معضل  افلانستان با اوضاع عراق متفاوت است. این همه پیچیدگی ها در کشورها را باید چگونه در نظر داشت؟  

   -یورگین تودین هوفیر

اسرت. در عرین  بره قترل رسرانده که غرب  ی سالهای اخیرر صردها هرزار مسرلمان را مشو میخواهم یک بار دیگر یادآور

هرزار اروپرایی و امریکرایی ۵که "الااعده"  به راستی هم یک سرازمان تروریسرتی اسرت و قاترل تاریبراً  میکنمزمان تأکید 

وجررود دارد. هرگرراه مررا  میباشررد. نرراال شررما از مررن میپرسررید چگونرره بایررد راه نررل را جسررتجو کرررد؟ برره برراور مررن راه نررل

 مردمانی را که در این کشورها زندگی میکنند درک کنیم، بهتر بشناسیم، فرهن  متفاوت آنها را در نظر داشته باشیم.

توانسرتیم ایرن  مرا میخواهم به یک نکت  بنیادی اشاره داشته باشم: یک زمانی مرا غربری هرا برا روسریه مشرکل داشرتیم ولری

مشکل خود را رفع نمائیم. ما از روسیه به شدت متنفر بودیم. من به عنوان وکیرل اسربق پارلمران جرمنری نظرر خصرمانه 

در مورد روسیه داشتم. من امروز هم مخالف کمونیزم شوروی هستم. این دوره رنج های فراوانی با خود همراه داشت. 

رفع سراختیم. ایرن ارگران در آن زمران بره نرام: "شرورای امنیرت و  " یشورا"  ما مشکل خود را با روسیه به کمک ایجاد
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همکاری در اروپا"  یاد میشد. در شورای متذکره نمایندگان شرق و غرب اروپا دور یک میز مری نشسرتند، هرر کرس برا 

 باور و تصور مننصر به خودش بود.

جنایت پیشه هستیم، ما به نوبر  خرود معتارد برودیم کره برا نمایندگان اروپای شرقی همه م مئن بودند که ما  غربی ها همه 

این انسانها نمیتوان سر صرنبت براز کررد. ولری برا اینهمره مرا  ری سرالیان متمرادی برا یکردیگر گفتگرو میکرردیم. در عارب 

 . میزهای جداگانه به دسته ها تاسیم میشدیم  و در مورد تأمین ناوق بشر، همکاری های اقتصادی... مذاکره میکردیم

بدین ترتیب به مرور زمان ما یکدیگر را بهتر شناختیم. من شخصاً دو برار بره مسرکو سرفر کرردم و برا یکری از جنرراالن 

سرشناس شوروی به نام مارشال "اخرومییف" مشقات نمودم. نرین صرنبت مرن ملتفرت شردم کره ایرن جنررال یرک انسران 

 ۱۹۷۲هسرتم. مرذاکرات میران شررق وغررب کره در سرال واقعی است، او نیز پذیرفته برود کره مرن هرم یرک انسران عرادی 

ده ها سال داوم پیدا کررد.  وریکره گفرتم مرذاکرات مرذکور روابر  متنرازع را میران شروروی آنوقرت و  ،شروع شده بودند

مرفروع سراختیم بخرا ر آنکره  در عارب  میران دو ق رب همروار و براالخره را ی موجودغرب رفع ساخت. ما پیچیدگی ها

، به گفتگو با یکدیگر پررداختیم، مرا جررمن هرا بره مسرکو مسرافرت هرا کرردیم و روسرها بره جرمنری بودیمه یک میز نشست

 سرزدند. 

  –خبرنگار 

دیموکراسری را در  آرزو دارد  غررب در شرای  کنونی غرب میخواهد رسالت خرود را در عرراق و افلانسرتان ادا کنرد. 

، پرس نرداقل دیموکراسری را نداشرتیم این کشورها پیاده نماید. یعنی اینکه اگر در مبارزه با تروریزم موفایت چشمگیری 

 پیاده نمائیم؟! 

 -یورگین تودین هوفیر

داریررد در  دیموکراسری در افلانسررتان بایررد توسرر  خرود افلانهررا پیرراده گررردد. چررا مررا بایررد اینکررار را بکنریم؟ شررما چرری نررق 

 افلانستان یا جای دیگری دیموکراسی را تأمین نمائید، دیموکراسی را صرف میتوان تبلیغ و ترویج کرد. 

  –خبرنگار 

 آیا میتوان دیموکراسی را وارد کرد؟  

 -یورگین تودین هوفیر

نخیر! دیموکراسی را نمیتوان وارد کرد. در قدم اول نیاز است تا یک دولت استوار برر قرانون ایجراد گرردد. دیموکراسری 

در نتیج  ایجاد یک دولت متکی بر قانون عرض انردام میکنرد. در عرین نرال مرا غربری هرا ایجراد یرک دولرت اسرتوار برر 

م. آنهرم در صرورتیکه خرود مرا ایرن ناروق را مراعرات نمرائیم. قانون و متکی بر ناوق بشر را صرف میتروانیم تبلیرغ کنری

وقتی ما با منبوسین  "گوانتانامو" مشل نیوان برخورد میکنریم، صردها هرزار انسران را تنرت بمباردمران قررار میردهیم... 

 هیچکسی نخواهد خواست تا دیموکراسی و دولت نوع ما را قبول کند. 

شرونتی کره امرروز در نیاز است تا ما خود در آغاز الگرو باشری م. ممکرن تصرور خلرق شرود کره مرن برا هیجران در مرورد خو

جهان جاری است نرف میزنم... باید عرض شود که ما نهایت بری رنرم هسرتیم، مرا خرود تروریسرت هسرتیم. بررای یرک 

کررودک فرقرری نمیکنررد کرره از دسررت بمررب یررک تروریسررت قربررانی میشررود یررا هررم توسرر  بمباردمرران امریکائیهررا. بمررب هررای 

د. به همین دلیل است که مرن برا ایرن نامریکایی نسبت به بمب های تروریستان کودکان را به مراتب بیشتر به قتل میرسان
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شدت نرف میزنم، من معتاد هستم که ما باید صدای خود را پیرامون آنچه در ایرن کشرورها از نرام مرا صرورت میگیررد 

 بلند کنیم. 

زنردگی  "دشرمن را داشرته ام. در کرودکی  مرا در نانیر  " برادین یرورتین برور   یخویش تصرور یمن در زندگی شخص

میکردیم که پس از جن  توس  فرانسوی ها اشلال شده بود. من آن تنفر را بخوبی به خرا ر دارم: نفررت فرانسروی هرا 

ه آن فکر بودند کره مرا بررای را از آلمانها و از جرمن ها را در برابر فرانسوی ها... این یک تنفر ساباه دار بود، همه ب

همیشه دشمن باقی خواهیم ماند. اما خوشبختانه، بزودی سیاستمداران  دو کشور به مبادل  متعلمین مکتب شرروع کردنرد. 

سالگی به فرانسه سفر کردم. من یک دیکشنری کوچکی داشتم و وقتیکه در ایسرتگاه از ریرل پیراده مری شردیم  ۱۵من در 

آنجا در قلمرو فرانسره مرن برا  ..مشتی از قبیل نام تو چیست؟ چند سال داری؟... میپرداختم.در دیکشنری به جستجوی ج

 اولین دختران و پسران هم سن و سال فرانسوی تبار آشنا شدم. از آن دشمنی مرگبار دیگر خبری نبود. 

شررای  کنرونی مرا براز هرم . در رفرتاز  ریق مبادل  متعلمین میان کشورهای ما، تصور خصمانه میان مردم مرا از برین 

آنهرا بایرد مرا را خروبتر بشناسرند. درسرت بره همرین دلیرل اسرت کره مرن  بپردازیم و باید به شناسایی و درک بهتر این مردم

 هر چه بیشتر به این کشورها مسافرت کنند.  افرامیخوانم تا بین ما مبادالت متعلمین آغاز گردد، باید مردم م

   –خبرنگار 

سموئیل هانتیگینتون " قابل پذیرش نیستند. در عین نال " امریکایی  شما باری گفته بودید که برخی از نظریات دانشمند 

با تمام وضانت مشاهد میشرود کره ریرل هرای شررق و غررب برا تمرام سررعت بره ماابرل همردیگر در نرکرت هسرتند و در 

 صورت تصادم هم  ما بازنده خواهیم بود. 

   -یورگین تودین هوفیر

به باور من صرف یک نظر " سموئیل هانتیگینتون " معاول و قابل پذیرش است. او گفته بود: "غرب قهرمان معاولیرت 

شونت در دنیا گردید."   و سشمت ایده آل های خود در س ح جان نشد، اما غرب قهرمان م لق تعمیل خو

شرونت بدسرت آورده ایرم. در آینرده اینکرار  موضعی را که ما امرروز در جهران داریرم، آنررا از  ریرق توسرل بره زور و خو

دیگر امکان نخواهد داشت. من به آن نظر هستم که ما بایرد بجرای جنر  هرای هشردارانه، مرذاکرات هشردارانه را بره راه 

 بیاندازیم. تکرار میکنم که کلید نل معضل  کنونی آغاز پروس  مذاکرات است. 

  –خبرنگار 

شرونت در تضراد برا  به نظر شما، غرب چرا بدین ترتیب به رسوایی خرود پرداختره اسرت، هویداسرت کره تعمیرل زور و خو

 مبانی فرهن   ما و دین عیسویت قرار دارد. 

   -یورگین تودین هوفیر

 بلی یایناً ... همین  ور است.  
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