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  )سياست بين الملل ةمجل 127 ةشمارميالدي،  2010 سال بهار( 
 -------------------------------------------------------------- -  

  :ان ژاك الفيژ 
ة چون و چرا در صحن شما نفوذي بي، هاي اسماعيلي سراسر جهان حضرت واال به عنوان رهبر جماعت

  .اما دوست نداريد كه بازيگري سياسي قلمداد شويد. بين المللي داريد
  
  :آقاخانواالحضرت  

همكاري و احترام  ها بايد رابطه مبتني بر ولتهاي ديني و د هچند گرو هر، از نظر من !يا سياست مدار ....
  . امر متفاوت هستند دين و سياست  دو. متقابل داشته باشند

  
  :ان ژاك الفيژ 

شما  رهبري. دانند خود مي »و صاحب خداوند« را به عنوان شما، پيروان شما .ت امامت هستيدما عينيش
  گيرد؟ چه شكلي به خود مي

  
  :آقاخانواالحضرت  

ت كه انتظار راهنمايي و ول كيفيت زندگي كساني اسئمسم اما، ي و هم در اسالم شيعيم سنّهم در اسال
مانند تفسيرهاي ، هيچ تمايزي. انجام فرائض ديني است ول نظارت برئچنين مسدارند و همرا او  ارشاد از

ها را پوشش  دوي اين زمينه هرم مسئوليت اما. و معنوي وجود نداردميان امور دنيوي ، مسيحي از دين
  .دهد مي

  .است ت پيروانشامنياو تشويش خاطر نخستين ، بنابراين
است ا در عمل به آيين و عقايدشانآزادي آنهاو تشويش خاطر مين دو .  
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كنم كه امامت  چنان كه به آن اشاره كردم تكرار مي. هاستآن كيفيت زندگيتشويش خاطر او ين مسو
 .است »تفسير دين« و »ن كيفيت زندگيتضمي«آن  ةدوگان ةنهادي است كه وظيف

) ص(د گردد كه حضرت محم مي به زماني بر اسالم شيعي دارد و رهبري ديني امام اسماعيلي ريشه در
 ةاز طريق ذري اين امامت موروثي است و .دامادش را براي ادامه تعاليم خود در جامعه مسلمان معين كرد

و حاضر دارند و من  اي هستند كه امامي حي تنها مسلمانان شيعه و اسماعيليانكند  ادامه پيدا مي ) ع( علي
الزمان باز خواهد  نهند كه در آخر را ارج مي »غايب«امامي ) اثني عشريان(شيعيان ديگر . آن امام هستم
  . نهايي آدميان حاضر باشد يروگشت  تا در دا

متفاوتي  اهل سنت وضع كامالً. كند يبديل م است كه امامت اسماعيلي را بي و حاضر اين حضور امام حي
  . دارند چون مفهوم استمرار رهبري ديني از طريق اهل بيت پيامبر را قبول ندارند

  
  :ان ژاك الفيژ 

  .اي است يكتا و منحصر به فرد معهجا ،جهان دارد در بستر اسالم پس جامعه شما با حضوري كه در
  

  :آقاخانواالحضرت  
شناسند كه بر همه اسماعيليان سراسر  ت ميمعه تنها يك امام را به رسمياچون اين ج ؛چنين است حقيقتاً

اياالت ، كانادا، آسياي ميانه، جنوب شرق آسيا، آفريقا، اسماعيلي در خاورميانه جماعتهاي. جهان واليت دارد
ي عمل به اوتهااين تنوع در سنت هاي فرهنگي و زباني ما و هم چنين تف. متحده آمريكا و اروپا وجود دارند

  .متفق اند، امام واحديك رسميت شناختن ه اسماعيليان در ب ةاما هم، مان متجلي است مذهب
  

  :ان ژاك الفيژ 
واكنش شما به بازتابهاي خشن بعضي از رهبران سياسي و ديني  .گرا هستيد شما مدافع اسالمي انسان 

  د چيست؟شو در خاورميانه و عمليات تروريستي كه به نام دين شما انجام مي
  
  :آقاخانواالحضرت  

مشكالت انساني كه  مسئول همه، بينم دين موقعي كه مي و. ام بوده هاروارددانشجوي تاريخ در  من شخصاً
كشمكش «وقتي كه مردم از . كنم احساس ناراحتي مي، شود داند قلمداد مي اش را نمي هيچ كس راه حل

فكر . روبرو هستيم »ها كشمكش جهالت«ع ما با خ من اين است كه در واقگويند پاس سخن مي »ها تمدن
كيد أت. سياسي دارندريشة التي هستند كه برخاسته از مشك ها عمدتاً ها و درگيري كنم بيشتر تنش مي
ز يك دين چيزي بيش ا، از موارد در خيلي! بلكه مسئله سياسي است ؛كنم كه بحث بر سر دين نيست مي

ري كردن و اعمال نفوذ ابزاري براي دستكا ةي سياسي از دين به مثابنيروها، بهانه نيست و حتي بيش از آن
  . كنند استفاده مي
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اي  افزوده ةباما جن ؛تندسسياسي ه يمشكالت، به دقيق ترين وجهي، مشكالت خاورميانه يا كشمير، در نتيجه
. جربه را دارندي مسيحي نيز همين تهاكشور. اين تمايل خاص جهان اسالم نيست. از اين نيز در خود دارند

  .است به ايرلند شمالي نگاه كنيدكافي 
  

  :ان ژاك الفيژ 
طي اين  يان را جشن گرفتيد درتان به عنوان امام اسماعيل سالگرد انتصاب شما پنجاهمين 2007در سال 

  ؟قيت شما چه بوده استمهمترين موف، دوره
  
  :آقاخانواالحضرت  

هاي شوروي  خشي از جامعه اسماعيلي در جمهوريب. و كردام روبر مرا با اولين چالش مهم دجنگ سر ةدور
در . نداشت يا تماس اندكي با او داشت اعضاي جامعه يا هيچ ارتباطي با امام، در نتيجه. كردند زندگي مي

كرديم كه چه موضوعي بايد در  به اين فكر مي، عات مهم بين الملليعالوه بر رسيدگي به موضو، ن دورهآ
نقش سازمان ما در جهاني كه . بسيار پيچيده بود، اين وضعيت. يستي داشته باشيمال كشورهاي كمونقب

تنشهاي ، و در كنار اين ؟داشت چه بود باورهاي جزمي كمونيستي رو در روي جزميت سرمايه داري قرار
مان را همسو   فعاليتهاي ةتوانستيم  هم، پس از ده يا بيست سال. رها هم مزيد بر علت بودداخلي كشو

متخصص و ماهر باشند ، بين المللي در اختيار دارد كه معتبري نيم و اطمينان حاصل كنيم كه امامت نهادهايك
ماعيليان سراسر جهان ارائه و كمك موثري به اس .تا توان فعاليت در بسياري از كشورها را داشته باشند

  .كنند
  

  :ان ژاك الفيژ 
را به عنوان ابزاري مالي كه  )هاي كوچك قرضه( رداولين كساني بوديد كه اعتبار خُ ةشما از جمل

  اين فكر از كجا آمد؟. معرفي كرديد، مناطق  فقير بود ةترين راه حل در توسعثرؤم
  
  :آقاخانواالحضرت  

برم چون  من كلمات درشت را به كار مي .ما از اين شكاف هولناك آگاه شديم، ميالدي 60 ةاوايل دهدر 
ان در حال توسعه از هم جدا هاي شهري و روستايي را در جه كه جمعيتاشت اين ويژگي را د وضعيت واقعاً

سپس دريافتيم كه هم در غرب و هم در جهان ! جمعيت روستايي بطور كامل در حاشيه قرار داشت. كرد مي
گرفتند مقصودم  مي »شهري«شتيباني از توسعه را سازمانهاي هاي مربوط به پ تصميم ةهم، در حال توسعه

اصال ديده  زن و كودكي كه تقريباً، ها مرد ي از واقعيت زندگي ميليونچيز كه تصميم گيران مطلقاً اين است
اي به  القهنظامهاي سياسي كشورها هيچ ع. دانستند نمي، ميان مناطقي وسيع گم شده بودند درشدند و  نمي

درست . ثر و مفيد بودؤاتي ماين بخاطر نبودن تمهيدات سرشماري يا نظام انتخاب و، ها نداشتند اين جمعيت
به طور كامل  كردند تقريباً ان كه در آفريقا و آسيا زندگي مياكثريت بزرگي از اسماعيلي، ودمانخپيش چشم 

 ةدر آغاز ده! اين كشفي مهيبي بوداحت بگويم كه بايد به صر. هاي توسعه كنار گذاشته شده بودنداز روند
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ويت كه اول به اين نتيجه رسيده بودم. ا به طور كامل تغيير دادممان ر ةمن روندهاي پشتيباني توسع، 1960
باشد كه منزوي هستند  هاي روستايي جهانثري به اين جمعيتؤهاي مفيد و مخدمات و كمك ةما بايد ارائ

، گيراني كه در شهرهاي بزرگ هستند ارتباطي هم با تصميم اند و هيچ رهبري محلي ندارند و فراموش شده
  .ندارند

  
  :ژاك الفي انژ 

   ؟شما چه بودند ةهاي اولي برنامه
  
  :آقاخانواالحضرت  

بنياد هاي پشتيباني روستايي  برنامهدر نتيجه ، داد هايي رخ ميكشاورزي بهبود ةبايد در زمين، اول از همه
ياد به  بايد .ترين نكته اين بود كه دسترسي به غذا تضمين شودمهم، هااين ةباالتر از هم .ندآقاخان پديد آمد

جنگ داخلي  ةدر دورشرق تاجيكستان  ةدر منطق. قحطي بودند ةآستان هاي ما درداشت كه بسياري از جماعت
ما به استقرار و تحكيم . سوريه و ساير كشورها هم وضع مشابهي وجود داشت در ولي، 90 ةاوايل ده در

كنم كه اين كار در  انكار نمياين واقعيت را  .كمك كرديم، كشاورزي در مناطقي كه اين مشكالت را داشتند
هاي سابق شوروي كه  شد تا در جمهوري تر انجام مي هاي سابق كشورهاي غربي آسان مستعمره
ثير نظام كشاورزي جمعي دولتي أتوزيع يا فروش محصوالت برداشت شده تحت ت ةهايي در زمين فعاليت

  . بود
اندكي  ةكشاورزان مي توانستند محصول افزود، به طور كلي .اي جالب شديم آن وقت بود كه متوجه پديده 

رفتند و پولي كه از  اين محصوالت مازاد به فروش مي. نه توليد كننداهفتگي يا ماه، را چه به صورت روزانه
راي تثبيت و ب .شد خرج مي، شد در زمستان كه هيچ محصول كشاورزي وجود نداشت حاصل مي آنهافروش 

و ايجاد هاي كوچك  قرضهبه فكر ، آنهاشد كرد؟ براي تثبيت  ار ميهاي اندك چه ك افزايش اين ذخيره
تكي قرضه هاي كوچك م .توانست در اختيار عموم باشد شان ميي روستايي افتاديم كه حسابهاينهااسازم

اما چون حسابها به طور علني و  .شود هيچ ضمانتي از او طلب نميگيرنده است چون قرضه بر صداقت 
!  نوعي اخالق عمومي به شكلي چشمگير پديدار شد، شد ي و به بحث گذاشته ميعمومي هر هفته بررس

سيس أهايي روستايي ت انجمن .شان را قرضهدرصد  99دادند و زنان  شان را پس مي قرضهدرصد  98مردان 
  .هاي ميان روستايي را درست كرديم كرديم و سپس انجمن

اين خود آغاز يك نظام  .دادند پول قرض مي آنهاها به  بانك وكردند  ها مراجعه مي به بانك ها  بعداً هاين گرو
، از آن .است و اكنون تا اين حد شناخته شده استقرضه هاي كوچك  حمايتي مالي واقعي بود كه همان

ضمانت دسترسي به  ةرا هم به عنوان وسيلكوچك پس برنامه بسط پيدا كرده  است تا حدي كه اكنون بيمه 
مراقبت اجتماعي  ةحسامالي به ساحة  اين جا از .هاي بزرگ داريم اشتي براي خانوادهمراقبت بهد ش وآموز

كنيم و هم اكنون آن را در تانزانيا و  تهيه مي سبنياد گيتاي را با همكاري  ما اكنون برنامه .ايم عبور كرده
    .كنيم پاكستان اجرا مي
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  :ان ژاك الفيژ 
انتقاد در  ةو هنوز جايگاه زنان در كشورهاي مسلمان اغلب ماي شما از رفتار مثال زدني زنان سخن گفتيد

  ؟رويكرد شما به عنوان امام به اين موضوع چيست .غرب است
  
  :آقاخانواالحضرت  

در عربستان پيش از اسالم زنان چيزي بيش از چهارپايان نبودند و ، بايد خيلي مختصر به تاريخ نگاه كنيم
اولين پيروان اسالم به اين نتيجه رسيدند كه اين  .شدند و فروش ميبازار هم چون چهارپايان خريد  در

 .زنان هم به مردان احترام بگذارند مردان بايد به زنان احترام بگذارند و، در اسالم .وضعيتي عادالنه نيست
 چنان، اما ما مراقب هستيم كه از هرگونه سوء استفاده از آزادي پرهيز شود كه ممكن است باعث شود زنان

حتي وراي جهان ، آينده در .هم چون شيء تلقي شوند، كه در بعضي از مكاتب فكري غربي جاري است
در بسياري از ، در واقع .ها دامن خواهد زد است كه به بحث اين سوء استفاده از آزادي ،كنم اسالم فكر مي

 اباحي گري و، انحطاط ةبيشتر شانه به شان كنند كه آزادي  ردم از اصل آزادي تا حدي دفاع ميم، مناطق
   "نه  ": گويد  دراين نقطه است كه اسالم مي. زند احترامي مي بي

ما اثر  ةهم به بحران اقتصادي فعلي نگاه كنيد كه بر .بين زن و مرد نيست ةشكل رابطم ةو اين فقط دربار
اند كه به شكلي  آزادي بيش از حد داشته ،مشكل اين است كه بعضي از نهادهاي مالي ةريش .گذاشته است

   .اخالقي رسيده است بي ةاند كه به آستان ن استفاده كردهاز آ
  

  :ان ژاك الفيژ 
  كنند؟ به نظر شما الگوهاي اخالقي را ارائه مي، چه افرادي در گذشته و حال

  
  :آقاخانواالحضرت  

م بگويم ده ترجيح مي. چون ممكن است باعث سوء تفاهم شود ؛برم را به كار نمي »اخالقي« ةمن كلم
؟ در اند چه كساني هستند ود نشان دادهمردان و زناني كه انسان گرايي قابل تحسيني از خ .»انسان گرا«

، از ميان آنها .از رهبران سياسي گرفته تا هنرمندان و فيلسوفان .ام ام همه نوع آدمي ديده طول زندگي
، كوفي عنان، ير اليوت ترودو پي، ا نام ببرمتوانم به آساني از آنه اند و مي من اثر گذاشته كساني را كه بر

 20كه ، درك بوك، كه نخستين رئيس جمهور كنيا بود، جوموتو كنياتا، فيليكس اوفوئه بوآني
   .هستند، ويلون سل كه پيام آور صلح سازمان ملل شد ةنوازند يويوما، يس هاروارد بودئسال ر

هاي ارزشي  ه گرفتن از نظامتوانايي فاصل .هنوز دارند اي داشتند يا ويژگي فوق العادهيك  اين مردان ةهم 
تند كه چطور خود را جاي سدان مي آنها .و كار داشتند ها سرمي كه با آنخود در جايگاه مردن خود و قرارداد

ستايم  مي من اين توانايي را عميقاً .كس ديگري بگذارند تا آن شخص را بهتر درك كرده و به او كمك كنند
  .سفانه بسيار نادر استأداد جايگزين ناپذير متاستع رايس و
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  :ان ژاك الفيژ 
شما درباره آنها چه فكر  .افراد زيادي دوست دارند رئيس جمهور سركوزي و اوباما را با هم مقايسه كنند

  ؟كنيد مي
  
  :آقاخانواالحضرت  

للي از نوعي فلج رنج ل بين المرسيد كه مساي ، به نظر من ميقبل از اين كه اين دو نفر به قدرت برسند
 هر .تر هستندق به نسلي جوانجمهور متعل ساين دو رئي .خوشبختانه اين وضعيت تغيير كرده است .برند مي

هاي عقالني خود  ، تحصيالت و تواناييواجد عزم يك مرد جوان و اعتماد به نفس كافي به انرژي يك مطمئناً
گي فراوان ذهني از خود نشان هر دو گشود »بكنمخواهم نگاهي تازه به موضوع  مي«هستند كه بگويند 

است هر مشكلي  ها قرارنيست اگر بگوييم اين واقع گرايانه. اعتماد كرد آنهاتوان به  كنم مي اند و فكر مي داده
كنند و هر نوع انعطافي دارند بسيار مهم  مسايل ممنوعه را نفي مي آنهاهمين كه ، اما به نظر من .را حل كنند

در سراسر جهان اين تمايل به تغيير پس از  .دارند در روسيه نيز رهبران جواني در مصدر امور قرار و .است
بر سر مصيبت جنگ عراق كه ماجرايي  خصوصاً، ميلي آشكاري براي عقب نشيني كه بيسال هاي درازي 

فراد متصدي پديد آمده است اين رهبران جوان بايد در آغاز صدماتي را كه ا، هولناك بود وجود داشت
   .ترميم كنند، اند منصب شان قبل از آنها واردكرده

  
  :ان ژاك الفيژ 

بين  ي تعادلي در نهادهاي ةوزنتوانند  مي بيل گيتس يا جرج سوروسآيا بازيگران مالي مستقلي مثل 
  المللي باشند؟

  
  :آقاخانواالحضرت  

، اين باعث اول از همه .مبارك استامر توسعه اتفاقي  مند درتاجران فوق العاده ثروتدرگير شدن اين 
تر از همه نيست بلكه مهم اعانه هاي توسعه افزوده شود كه تنها مبتني براي به كمك تازه ةشود كه جنب مي

كند كه دولت  ش هاي را از بخش خصوصي  ارائه مياين امر هم چنين دان .مبتني بر توليد ثروت نيز هست
شكاف عظيمي در اين زمينه هست كه بايد پر ، اي در حال توسعهدر كشوره .ها قادر به ارائه آن نيستند

هاي  اي در ميان بخش يا مسائل مالي هيچ همكاريهاي بهداشتي  مراقبت، چه در خصوص آموزش .شود
موسسات مالي در بسياري از كشورها همگي در بخش عمومي ، خصوصي و عمومي وجود ندارد مدتي پيش

بلكه مسئله اين بود كه ، سسات ناكارآمد بودندؤماين  ن نيست كهمعناي اين سخن اي .داشتند قرار
. آنها دستكار ي كنند توانستند آنها را به بازي بگيرند و در آمدند مي هايي كه يكي پس از ديگري مي دولت
، آسيا و خاورميانه، در آفريقا، بعضي از دولتها، در آن زمان .را بياد بياوريد 70در خصوص آموزش دهه ، مثال

سعي مي كردند كه يك اتحاد ملي مصنوعي را با تقويت آموزش زبانهايي ايجاد كنند كه هيچ كس خارج از 
 .سف باري در سطح بين المللي داشتأگرايي زبان پيامدهاي ت اين ملي .آن كشور ها قادر به تكلم به آن نبود
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 ،ستان هيچ ارزشي نداشت و خودخارج از پاك، داشتن مدركي در پزشكي از پاكستان به زبان اردو، مثالً
   .كاري عبث بود

  
  :ان ژاك الفيژ 

از اين كشور داريد كه حيات سياسي اش نوساني دركي شما چه  .پاكستان حرف بزنيم ةپس بياييد دربار
بوده است ميان دولتهاي نظامي و دوره هايي كه مي توان آن را دموكراسي ناميد و اكنون خود تبديل 

  اسالم گرايي تندرو شده است؟به آشيانه اي براي 
  
  :آقاخانواالحضرت  

 .باز ميگردد 1947پاكستان كشوري است كه دشواري هاي عظيم آن به لحظه شكل گيري اش در سال 
عاله  .كشمير بخشي از قلمرو پاكستان است كه هنوز تا امروز محل نزاع با قي مانده است، چنانكه مي دانيد

در وضعيتي  .نسته است اقتدارش را در شمال و شمال غربي كشور تثبيت كنددولت در اسالم آباد نتوا، براين
  .رسد نظر ميه بي ثباتي امري ساختاري ب، شبيه اين

  
دومين مشكل بزرگ پاكستان به جنبش استقالل باز مي گردد كه ملتي را براين مبنا ايجاد كرد كه بخش  

خود امري كثرت گرا بود كه معنايش اين بود كه  دين، اما در اين مناطق .خاصي از جمعيتش مسلمان بودند
از همان آغاز درست همان چيزي كه اين ملت را به هم پيوند مي دهد بذر هاي اختالف و جدايي را نيز 

نكته تناقض آميز اينكه اين شكافها را سياست اسالمي سازي ضياء الحق بيشتر كرد من براي  .افكنده بود
   .دانست الهيات نميمتدين و آبرو مند بود اما  او فردي عميقاً .ودماين مرد احترام زيادي قائل ب

  
 .او كوشش كرد كه پاكستان را از آنچه هست اسالمي تر كند اما در پاسخ به يك پرسش اساسي ناكام ماند

اهل سنت يك راه را ، درنتيجه. سئوال را نپرسيد اين هيچ كس هرگز  ؟چه نوع اسالمي را مد نظر داشت
من با ضياء الحق  .پيش آمد 1979شيعيان راهي ديگر را و سپس مشكل افغانستان در سال  رفتند و
سيس دانشگاه أام كه او به ما در ت فراموش نكرده .بنامم »ويژه«اي داشتم كه شايد بتوانم آن را رابطه  رابطه
، داشتيم 1988ل آخرين ديداري كه پيش از وفاتش در سا در. كمك كرد »دانشگاه آقاخان در كراچي«مان 

كنم در كوشش براي تبديل كردن پاكستان به  فكر مي«او به من گفت  .او اذعان كرد كه خطا كرده است
او فردي بسيار  »ما شد چون باعث اختالفات دروني بيشتر از حد انتظار، ام اشتباه كرده تر كشوري مسلمان

  . صادق بود
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  :ان ژاك الفيژ 
  ؟ثيري بر پاكستان داشتأهاي افغانستان چه ترخداد .د كرديداز افغانستان ياهمين حاال 

  
  :آقاخانواالحضرت  

رهبران غربي با خودشان ، به اين كشور حمله كرد) ميالدي( 1979پس از اين كه اتحاد شوروي در سال 
 ».يمها را بسيج كن بهتر است پاكستاني ؛خواهيم راندنمستقيم بيرون  ةمداخل ها را با ما روس«: فكر كردند

   .ها را فراخواند ترين سني خود افراطي ةپاكستان به نوب
جايي  كه يك دولت ملي نبود بلكه صرفاً، كه وارد افغانستان شدند دي بودندروتنبه شدت گروهاي : نتيجه

از اين اسالم گرايان تمام منطقه  .قبايل و افكار ديني مختلف گرد هم آمده بودند، بود كه گروه هاي قومي
اين جنگ  جانب داري از غرب را در ةپاكستان هزين، در نتيجه .كستان را به اشغال خود درآوردندجمله پا

پاكستان  در اما .ثبات هستند ةرسيد كه ماي حاكمان نظامي به نظر مي، چنين بستري در .پايان پرداخت بي
 ضامن استقالل وكلي به طور  )اردو( ارتشاقتدار در عين اين كه ، همچون ساير كشورهاي آسيا و آفريقا

تبديل ها بتوانند به يك دموكراسي موفق  اي مانع از اين شد كه دولت هاي قابل مالحظه دشواري، ثبات بود
  .شوند

  
  :ان ژاك الفيژ 

كه رئيس  »دموكراسي صادراتي«مفهوم  ةشما دربار، كنيم همين موضوع صحبت مي ةهنوز كه دربار
  كنيد؟ چه فكر مي، كرده بودپيشنهاد ، جمهور سابق آمريكا جورج بوش

  
  :آقاخانواالحضرت  

ميل او به توجيه كردن حمله به عراق پس از  ةنتيج دموكراسي صرفاً ةكنم موضع جورج بوش دربار فكر مي
 اين زمان و در فهميم چرا درمهم اين است كه ب ةنكت، اما اگر از مورد عراق عبور كنيم. اين رخداد بود

چنان كه من  .شكننده است دموكراسي اين اندازه، حال توسعه كشورهاي دربه ويژه ، كشورهاي بسياري
يكي از توضيح هاي اصلي اين است كه اين وضعيت حاصل ضعف آن چيزي است كه من ، مي بينم ارماجرا 

هاي اساسي ناكارآمد  شناسم با قانون كشورهايي كه مي از اكثريت بزرگي، در واقع .نامم مي »قانون گرايي«
 مبتني بر اند و پديد آمده »پس از استقالل يا براندازي يك رژيم«گذار تاريخي مقاطع  كنند كه در ميزندگي 
 ... ديك اقليت يا يك گروه ديني هستن، پي جلب رضايت يك قبيله و اغلب در هايي نسنجيده هستند سازش
ببينيد در كشورهايي  .كنند در قانون اساسي خود را بررسي مي ها امكان بازنگري بسياري از دولت ، امروزه

  !فوق العاده است. وضع چگونه استدر جنوب و حتي شرق اروپا 
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  :ان ژاك الفيژ 
، ي نظاميو نهادهاحكومت  تاوجود خواهد داشت امكان  اين افغانستان در فكر مي كنيد كهشما آيا 
  يد؟ آرغم همه مشكالتي كه كشور با آن مواجه است، روي كار علي

  
  :آقاخانواالحضرت  

امكان ايجاد يك ارتش يا نيروي پليس محلي تا آن ، با وجود سالها كوشش، در افغانستان نيز  مانند عراق
اين  مدت در براي رسيدن به ثبات دراز .نداشته است ثري را تضمين كنند وجودؤحد كه بتواند امنيت م

ايجاد يك نيروي پليس ، رايط فعليتحت ش. بمانند جا باقيآن نيروهاي غربي بايد مدتي دراز در، هاكشور
ميان ساير  هزاره باشم در ةمن يك شيعفرض كنيد  .فوق العاده دشوار است، عمل كند ثرؤي افغان كه مملّ

  .اند ستند كه برادر مرا به قتل رساندهها كساني هاند و اين افرادي كه از ميان قوم پشتون استخدام شده
به اين معنا نيست كه من از  اين مطمئناً .زمان كار خودش را بكند تنها را ه حل اين است كه اجازه بدهيم

هاي سياسي جلوگيري من معتقدم كه بايد از اين آشوب .كنم گاهي تقديرگرا در اين وضعيت پشتيباني ميددي
 سياسي به نتايج رفاًچه با ابزارهاي ص هر .استفاده از ابزارهاي سياسي حل كنيم با را آنهاكنيم و سعي كنيم 
، غيرسياسي و ديني در هم جوش سياسي موفقيت بيشتري در جدا كردن عقايد صرفاً، بيشتري برسيم

به درستي از سه  گاهي مردم كامالً .خواهيم داشت، كنند غ مييتبل هاي تندرو ها و جنبش اي كه گروه يدين
ائيل و عربستان اسر، ولتهاي مذهبي داشتند يعني ايرانكدام به نوعي د گويند كه هر كشوري سخن مي

گويم كه سياست  كنم و مي جسارت مي .جهاني متفاوت خواهيم داشت، اگر اين كشورها تغيير كنند .سعودي
  . وندرا به خدا ييخداكارهاي به سياست مداران واگذاشت و را بايد 

  
  :ان ژاك الفيژ 

نيز مانع ، دهد ميپايدار را ن هاي مشخص و گيري اكثريت كه اجازه شكل، آيا قانون اساسي اسرائيل
  ؟اش است دستيابي به صلحي پايدار ميان دولت يهودي و همسايگان

  
  :آقاخانواالحضرت  

شكي نيست كه مشكل ، چنان كه به شما گفتم، اما .دانم قانون اساسي اسرائيل را خوب نمي من جزئيات
  .ي استثباتي سياسي در كشورهاي زياد هاي اساسي ناكارآمد پربسامدترين منشاء بي قانون

  
  :ان ژاك الفيژ 

   ؟اسرائيل براي رسيدن صلحي  پايدار چه بايد بكند
  
  :آقاخانواالحضرت  

يك دولت  ؛رت بنيادين وجود داردوولي معتقدم كه يك ضر ،ام وارد اين بحث شوم من هيچ وقت نخواسته
ايي كه به من ج شود كه تا گويم كه باعث تعجب شما مي اين را هم مي ، اين عالوه بر .پايدار فلسطيني
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اي است كه در جهان  ه شدن اسرائيل از سوي اقليت شيعهپذيرفت ،هاي صلح يكي از شرط، مربوط است
فراموش  .اند و هميشه شيعيان زيادي در لبنان بوده، بحرين هم، عراق اكثريتي شيعه دارد. اسالم وجود دارد

ه رئيس جمهور سركوزي خيلي خوب اين كليدي اساسي است ك .نكنيد كه بشار اسد نيز خود شيعه است
  . ي خوب است ولي كافي نيستورهاي سنّتوافق با كش. كند آن را درك مي

  
  :ان ژاك الفيژ 

  كنيد؟  شما تحوالت فعلي  ايران را چطور ارزيابي مي
  
  :آقاخانواالحضرت  

ران كننده بسيار نگ، از جمله براي كشورهاي شيعه، كند براي كل جهان آن حركت مي جهتي كه ايران در
اسباب . سف بار اقتصاد در رژيم شاه بودأسوء مديريت ت، علت اصلي انقالب در ايران، به نظر من .است

بدترين درك را از مسايل اقتصادي داشت  او، ام دولتمرداني كه شناخته ةه بگويم از ميان همسف است كأت
. مقاومتهايي در جاهاي مختلف كشور شد ةياقتي منجر به پديد آمدن فزايندل اين بي .يا مشاوران بدي داشت

من شيعه هستم و وقتي  .رسيد خميني بايد براي تغيير مسير بنيادين تاريخ در همين لحظه از راه مي
زمين نيست كه با موعظه هاي او تحت  ةاي در كر هاي او را شنيدم با خود فكر كردم كه هيچ شيعه رانينسخ

  . نگيرد ثير قرارأت
  

  :ان ژاك الفيژ 
 ةايد اجازكشورها ب ةآيا هم .رسيم كه هميشه خيلي نگران كننده است مي يا ين جا به بحث انرژي هستها

  را براي مقاصد غير نظامي داشته باشند؟ يا دسترسي به انرژي هسته
  
  :آقاخانواالحضرت  

نظامي اعمال ه نظامي و چه غير چ يا انواع فناوري هاي هسته ةعدم تكثير اكنون براي همبه نظر من قوانين 
تا ، فناوري است اي غير نظامي درست مانند نوعي استعمار در واقع شرط فروش انرژي هسته .شود مي

ما ، از اين منظر .ستآنهادر دستان  »كليدها« ةدهد كه هم ها اين را نشان ميترين كشور ه پيشرفتهحدي ك
ام ولي از رهيافت ديگري حمايت  لوح شايد من ساده. اي داريم زي تا دموكراتيزه شدن انرژي هستهراه درا

  .نامم مي »تكثير مثبت«كنم كه آن را  مي
مثبت بايد به دقت فكر كرد كه اين تكثير ، البته .اي غير نظامي هستم نيروي هسته ةگسترد عمن مدافع توزي

ده چطور مانع از سوء استفا. از مشكالت زيست محيطي پرهيز كند چطور. تحت چه شرايطي بايد عمل كند
ام و هيچ وقت  من تاريخ خوانده، دانيد چنان كه مي. راي مقاصد نظامي شوداي غيرنظامي ب از نيروهاي هسته

دوست دارم رخ  تكثير مثبتي كه من عميقاً. پيشرفت جهاني مهم علمي را بگيرندممكن نبوده كه جلوي هيچ 
  :بدهد مبتني بر يك اصل ساده است

  ».سالح پاسخ منفيبه انرژي جواب مثبت بدهيد و به «
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  :ان ژاك الفيژ 
  بينيد؟ له چطور ميئرويكرد مبهم ايران را به اين مس

  
  :آقاخانواالحضرت  

هاي  اگر تهران بتواند به  سالح. ت استسياست فعلي ايران در اين موضوع باعث نگراني جهان اهل سنّ
خود ، شايد به كمك غرب ،ي منطقه ممكن است به همان سادگيبعضي از دولتها، دست پيدا كند يا هسته

از طريق آژانس ، اما .پنداري از سوء ظن همه دشمنمملو فضا سنگين است و حتي . را مجهز به بمب كنند
وضوع ايجاد شده و سر اين م ي با مقامات ايراني بريا است كه همكاري سازنده مهم، المللي انرژي اتمي بين

اي در سراسر جهان ايفاي  تسليحاتي از انرژي هسته ةاستفاد تواند در از بين بردن ايران مي. ادامه پيدا كند
  : ها گفتم اين چيزي است كه من چندين سال پيش به ايراني! نقش كند

هاي فلسفي خود را  غناي فرهنگ و انديشه ةت عقالني هزاران ساله است كه همتاريخ يك ملّ، تاريخ شما«
آن از شما  خود شماست برويد و جهان به خاطره را همين راه را كه حقيقتاً .به اسالم هديه داده است

 ».سپاسگزار خواهد بود
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http://simerg.com/about/voices‐%E 2%80%9 Cthe‐power‐of‐wisdom%E 2%80%9 D‐%E 2%80%93 ‐his‐highness‐

the‐aga‐khan%E 2%80%99 s‐interview‐with‐politique‐internationale/ 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تنظيم، ويرايش، صفحه آرايي و تطبيق با منبع اصلي مصاحبه
  فريدالدين عرفاني


