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آقا خان چهارم در مراسم  مصاحبه شکر گوپتا، سر دبير مجلۀ ِاندين اکسپرس با
  افتتاح آکادمی آقا خان در حيدر آباد، هند

  

  )حيدر آباد، هند(گوپتا  کـَريشــ،  (Walk the Talk)بر نامۀ حرف و عمل (NDTV)دهلی نو  تلويزيون

  ) (Indian Expressروزنامۀ هندی، اندين اکسپرسسر دبير (Shekhar Gupta) کـَر گوپتا يشــ :مصاحبه کننده

  2013اکتوبر  05

  1نوروز علی ثابتی: بر گردان از انگليسی به دری

نشانی شده اند، در فايل صوتی و تصويری مصاحبۀ  زردبا رنگ در متن مصاحبه سوال و جوابی که 
  مترجم –. اند روز نامۀ اندين اکسپرس به نشر رسيدهدر تلويزيونی موجود نيستند، و صرف 

  

جديد آنها از ] تصور نادرست[  ان تان در غرب در مورد پندار قالبیپس برای دوست«  
 و پيروان تان در مورد پندار قالبی اسالم چه می گوييد و برای برادران و خواهران مسلمان

  »آنها در مورد جهان غرب چه می فر ماييد؟] تصور نادرست[

تعريف  2013 سال در: پرسش بسيار ساده شروع می کنمخوب من با پرسان نمودن يک « 
يک شخص تحصيل يافته چيست؟ و دانشی که آن شخص بايد داشته باشد، چيست و چطور 

آن شخص از آن کار می گيرد؟ و دانشی که آن 
بيشتر و بيشتر شخص به آن نياز دارد، به نظر من، 

قسمت در يک کمی نه ؛ در شناخت جهان است
و من فکر می کنم . آن کوچکبخش های شناخت 

پيچيده است ولی يک هدف بسيار که شناخت جهان 
ايم که آن  را پذيرفته اينما کنم که می فکر من 

اين اجتناب . ورت استچيزی است که به آن ضر
ما  در گذشته، نسبت به هر زمان ديگر . ناپذير است

  .»قرار داريمدر يک دنيا بيشتر 

                                              
از همکارانم هر يک ميرزا محمد عربزاد و سيد فرخ شاه هادی، در قسمت مرور و اصالح متن ترجمه    1

  .مترجم - شده، سپاسگزاری می نمايم، 
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  :مقدمۀ مصاحبه کننده

و بنيانگزار تا با واال حضرت آقا خان، رهبر معنوی جامعه اسماعيلی و  ه ما به حيدر آباد سفر می کنيماين هفت
داده  شرق و غرب را با هم پيوندوی در مورد اينکه چگونه . مصاحبۀ داشته باشيم ا خانرئيس کل شبکۀ انکشافی آق

يد که جهان نوين از برخورد جهالت بر وی می گو. و جوامع مختلف را بهم نزديک آورده است، سخن می گويد
عاری از اختالف ) آکادمی اش(وی همچنان در مورد اينکه دانشکده اش . رنج می برد ها خالف برخورد تمدن

به مرکز تجارت جهانی،  2001طبقاتی، دين و مذهب است و چگونه زندگی اش بعد از برخورد هوا پيما در سال 
 پاکستان صحبت می کند و ون در مورد نا بسامانی های مصر، سوريه او همچنا. ، حرف می زندتغيير کرد

و پيامی را برای  ، ابراز می کندرندترين مسلمانان در پاکستان حضور دا خشمگين مخالفتش را با اين باور که گويا 
  .شيعه و سنی می فرستد رهبران و به خودش و  پيروان رهبراِن

 

  مصاحبهآغاز 

من شکر گوپتا در آکادمی آقا . (Walk the Talk)برنامۀ حرف و عمل  سالم و خوش آمديد به :کـَر گوپتايشــ
  .، يعنی واال حضرت آقا خانبا خود دارم را  ۀويژخان در حومۀ حيدر آباد هستم، و امروز يک مهمان بسيار 

  .تشکر، آقا :انـا خـآق

ه و رانـرا مؤق ها رز بندیمآنقدر مانند شما  هيچ انسانی امروز  در مورد شما گفته شده که :گوپتا کـَريشــ
مسيحيت، مادی و شرق و غرب، اسالم و : یزيادی بندی ها مرزچه آن هم و . پيوند داده نمی تواندبا هم مقتدرانه  

با چنين امتياز . عصر کنونی و تا آينده، قرون وسطی عالوه کنم، از دوره قديم تا دورۀ  من بتوانم معنوی، و اگر 
  .خوش آمديد می گويم »حرف و عمل  «شما را به برنامۀ  ويژه

  .تشکر. بسيار زياد تشکر و من بسيار خوشحالم  که با شما صحبت می نمايم :انـا خـآق

  .ست، خوش آمديدشماسر زمين  زيادی  و به کشوری که از جهات :کـَر گوپتاِيشـ

  .در گذشته...  من پدر کالن ]سر زميِن[. بلی، بلی :انـا خـآق

  .در هندوستان تقسيم ناشده تولد شد بلی او. رست استد :کـَر گوپتايشـ

 ن در آنجام[ خانوادۀ هنوز. محلی که در آنجا متولد شد، هنوز پا بر جاست. بلی، بلی اينطور است :انـا خـآق
  .]است

  ... ]آقا خانشبکه بخشی از  [ ِ ی که توسطو اولين مکتب :کـَر گوپتايشــ

  ....باالِیدر ساخته شد  :انـا خـآق
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  .وستان بنا گرديدآن تعمير در هند :کـَر گوپتايشــ

  ]در گجرات [  ندراـُندرا، در مـُدر م :انـا خـآق

  .ندرا، و هنوز هم در آنجا موجود استـُبلی، در م :کـَر گوپتايشــ

  !و هنوز هم در آنجا هست :انـا خـآق

  بنا شد، و يا؟ 1905در سال  :کـَر گوپتايشــ

  .چيزی کم و بيش و يا 1909در سال  :انـا خـآق

  .....و يا در اين حدود، و االن در آنجا  1909ل بلی، در سا :کـَر گوپتايشــ

  ].شاگرد وجود دارد[صد ها  :انـا خـآق

  .ديگر ]مکتِبيک [  یو يک هزار شاگردهشتاد تا نود  :کـَر گوپتايشــ

  .بلی، بلی :انـا خـآق

  ؟چه رابطه دارد آموزش و پرورشو ها آقا خان اين موضوع در بارۀ پس  :کـَر گوپتاِيشـ

فکر می کنم که پدر بزرگم و من همواره احساس کرديم که آموزش و پرورش يک بخش  من :انـا خـآق
اجتناب  آن يک جزء اصلی. استدر زندگی يک کشور، و در زندگی يک فرد  ضروری در زندگی يک جامعه،

م و يطرح آنرا بريزيم پس ما واقعن خواست. است جامعهبرای تمام مردم جهان  بدون در نظر داشت سن و  ناپذير
  .می باشد بخشی از همان فعاليت] آکادمی آقا خان در حيدر آباد [ اين آکادمی 

  .استو شعور  عقل آموزش و پرورش همچنان شفا بخش : کـَر گوپتايشــ

آنچه که . استهم قضاوت های عقالنی است، ولی هم چنان راهی برای ايراد و شعور عقل فا بخش ش :آقـا خـان
کمک می کند تا مقر ن آمی کند تا ارزشيابی کنيم، کمک  آن . قضاوت عقالنی است ،نياز داريم خودما در جامعه 

  ...مشکالت را پيدا کنيم

 حکمت تمام فرض می شود که ادواری در مورد قضاوت عقالنی در که اين  پيش ازبنابراين،  :کـَر گوپتايشــ
فرق آن . برای ما بگوييد] حيدر آباد [  يک کمی در مورد آکادمی ،شويموارد مباحثه ژرفتر ، گردندمی کسب ] ها[

  در چيست؟ آکادمی ها سايربا 

همرای همکارانم در ن ده ها سال پيش م. يابی بوجود آمدشبعد از روند يک ارز آکادمی خوب اين  :انـا خـآق
نياز داريم؟  چيزاريم؟ ما به چه ما در کجا قرار دو خود مان را پرسيديم که م گرد هم آمدي آموزش و پرورش بخش 
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مشکل  يک  که در آنجا آموزش و پرورش در دورۀ ثانویبودند  از کشور هايی  یبه اين نتيجه رسيديم که تعدادو 
دهيم، تالش بخ به اين نياز مندی پاس تصميم گرفتيم که به عوض اينکه کشور به کشور برويم وپس . بود اساسی 

زبانی به ديگر، و از  يک جامعه به جامعه را از مستعد راه اندازی کنيم تا اطفال  از مؤسسات را کرديم تا شبکه ای
تا در دورۀ يم آنرا تا سطح دورۀ ثانوی ادامه ده ظرفيت جهانی را ساخته بتوانيم و تا کهبدهيم  انتقال زبان ديگر 

  .عقب گرد نداشته باشيم مسير حرفوی دانشگاهی و يا در 

ای پيروان بر) اين دانشکدهبه (دسترسی آيا  ؟ژگی محدود نمی باشدبا چنين وي آکادمی يک آيا و  :کـَر گوپتايشــ
  ؟، محدود نمی گردديا فقط برای مردمانی که به يک دين تعلق داشته باشندخودت، و 

  .، ابدًا چنين نيستنه، نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه :انـا خـآق

  ی است؟آيا کاملن بر مبنای شايسته ساالر :کـَر گوپتايشــ

چون بر اساس روند نا ديده . فرا تر از آنستحقيقت در ت و اسکاملن بر مبنای شايسته ساالری  :انـا خـآق
و  شودنيک طفل واجد شرايط زمانی که تا  روی همين دليل، .استاستوار ] شاگردان[ مالِی استطاعتگرفتن 

بر [ اين روند ، بنا براين .مالی اش مسئوليت ماستوجۀ کردن تأمين توانايی پرداخت وجه مالی را نداشته باشد، 
  .است] استوار[ means blind)و يا (ناديده گرفتن وضعيت مالی ] مبنای 

  .را قبلن نشنيده ام (means blind)جالب اينکه من اصطالح  :کـَر گوپتايشــ

مسئلۀ مالی [ثروت کورمی باشيد  شما در مقابل، به اين معنی است که »means blind« ) دمی خند( :انـا خـآق
  ].می گيريدنا ديده  را

  .اين يک اصطالح عالی است. می دانم، می دانم :ر گوپتاکـَِيشـ

  .رد داردـُاين اصطالحی است که اين قسم کار ب :انـا خـآق

را دوست » دوستی  بشر«  را از کسی می شنوم که او دنيای دلچسپ است که من اين اصطالح :کـَر گوپتايشــ
   2.نمی دارد

  ).دمی خند( :انـا خـآق

  .توضيح دهيد» دوستی بشر « را در مورد اصطالح  نراض تاپس اعت :کـَر گوپتايشــ

                                              
زيادی را انجام می دهد، چطور   ۀستانکار های بشر دو ،يعنی آقا خان. اين جملۀ بر سبيل شوخی بيان گرديده    2

  مترجم – .؟ از ايشان بعيد به نظر ميرسد که اين کار را انجام ندهداينکار را انجام ندهد
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و خيرات صدقه ر بسيار نزديک به تصّو (philanthropy)دوستی  بشر خوب به نظر من  :انـا خـآق
(charity) است.  

  ؟ان بخشيدنرايگ) يعنی(صدقه دادن،  :کـَر گوپتايشــ

است، مگر  ضروریاست که صدقه خواستنی و بسيار واضح و در اسالم . دنرايگان بخشي) يعنی( :انـا خـآق
وضعيت زندگی اش را مديريت کند، تا  سازد تا سرنوشت خودشب يک فرد را قادر آنآنست که شکل بهتر صدقه 

  .دگيرب را خودش] مور زندگی اشادر [ تصميم  بتواند مستقالنه زندگی کند وخشد تا اينکه برا بهبود ب

شما فرموديد که امام شدن بدين معنی . ارم که شما در يک مصاحبه فرموديدو من چيزی بياد د :کـَر گوپتايشــ
اين حقيقتن اين معنی را افاده می کند . دوری گزينيد، و جهان را ترک کنيد] از مسايل زندگی دنيوی[ نيست که شما 

  .ظت و حمايت کنيدفو کيفيت زندگی آنها را باال ببريد، و آنها را محامشغول شويد جامعه تان بيشتردر که شما 

  .درست است :انـا خـآق

  دوری جستن نيست؟  ایمعنبه اين آيا  :کـَر گوپتايشــ

  .نخير :انـا خـآق

را  (Sanyaas)سنياس آن معنای  ]يعنی[، گفته بتوانما از روش زندگی مردم هندو اگر چيزی ر :کـَر گوپتايشــ
   ؟نمی دهد

اری از مردمان يين همچنان در عقيدۀ بسدر شيوۀ زندگی مردمان هندو است، ا نخير، اين نه تنها :انـا خـآق
 ای در اسالم چنين عقيد. پسنديده نيست) در دين(هستند که بعقيده آنها دخيل سازی زندگی ای مکاتب مسيحی . است

تند، امامان مسئول مصئونيت جامعه شان هس. و در واقع اين اصل متناقض  با آموزه های اسالم است. وجود ندارد
  .باشندبايد دخيل آنها از نقطه نظر اخالقی  ولی. امعه شان، آنها بايد دخيل باشندبرای کيفيت زندگی ج

 را تمثيل يک امام بسيار باور نا کردنیشما ار قالبی را می دانيم، پند] همان[ که ما االنقسمی  :کـَر گوپتايشــ
مانند مانند آنها عمل نمی کنيد، و  زنيد، مانند آنها حرف نمی، به نظر نمی رسيد) از آنها(شما مانند يکی . می کنيد
  .رنج می بريدبازی ِاسکی شما هنوز از حادثه تصادم . بازی نمی کنيد )از آنها( يکی

نشان  ايشان ر معنیو د. گذراندندمی اگر شما به زندگی پيغمبر بنگريد، ايشان زندگی عادی را بسر  :انـا خـآق
   .آننه مجزا از  از زندگی است که اسالم بخشی ندداد

  ؟الهام برای شماستمنبع و آن  :کـَر گوپتايشــ

  .درست می باشدمن معتقدم که اين چيزی است  :انـا خـآق
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  ؟داشته باشدکه بايد بر تمام مسلمانان کار ُبرد  چيزی استو  :کـَر گوپتاِيشـ

را که خود شان دی زيامن رهبران . من فکر می کنم تمام مسلمانان در دنيای واقعی زندگی می کنند :انـا خـآق
  .ما نيست ِیاين جزئی از سنِت دين. ، نمی دانمکشيده باشندکنار ) یماد(را کاملن از زندگی 

  چه؟ها در مورد صوفی ها و درويش  :کـَر گوپتايشــ

و آن شهود . ها وجود دارد تصّوف، قسمی که همۀ ما می دانيم، در بسياری از عقيده زمينۀ  تمام  :انـا خـآق
  .يک جستجوی نهادی خصی است، و نهش جستجوی

  ؟و دين و معنويت بايد يک عمل شخصی باشد :کـَر گوپتايشــ

 که عبارت از زندگی استدر ]جمعی[ اين يک شيوه مردمی. دناين هر دو وجود داردر اسالم  :انـا خـآق
هم وجود ] ردیف[ن همچنان مسئوليت های شخصی مسئوليت های جامعه هستند، ولی در آمسئوليت های مردم و 

شما نمی توانيد، يکی را بخاطر ديگری ترک . در واقع، در تعبير من از اسالم، هر دو بايد با هم پيش بروند. نددار
  .کنيد

شما فرموده ايد که هيچ برخورد تمدن ها وجود . هم شما گفتيد، يک سخن جالبرا چيز ديگری  :کـَر گوپتايشــ
  .جهالت ها استست، بر خورد موجود اکه ندارد، آنچه 

  .درست است، درست است :انـا خـآق

اثر « از آن بنام  در يک زمينۀ متفاوتيگر زی است که کسی دمگر آن بر خورد جهالت ها چي :کـَر گوپتاِيشـ
با اين مسئله شما چگونه . است، که االن يک واقعيت است جنگ سردکه عبارت از ياد می کند » ما خاطراِت زخِم

  سر و کار داريد؟

  ...به اين طرف 1957بار ها پرسيده ام، حقيقتن از سال  ممن اين پرسش را از خود) می خندد( :انـا خـآق

  ؟شديد» امام « از زمانی که  :کـَر گوپتايشــ

  .شدم» امام « از زمانی که  :انـا خـآق

  ؟در همان دوره جوانی :کـَر گوپتايشــ

دن تمدن ها ايد تالش نمايم تا برای پيوند داکردم که من بميکر ف بلی، و تمام شيوه ها را بکار بستم، :انـا خـآق
را در کشمکش ببينند و همديگر  نگاه کنند، بر يکديگر از در نافهمی و جهالتا بمانيم تا راينکه آنها کمک کنم بجای 

  .اين يک بخش مهم زندگی من بوده است، ولی من يک فرد هستم بنابراين،. و تمام چيز های ديگر
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 امروز اگر. چيزی را بر آن اضافه کنم يدچرا شما آنرا برخورد جهالت ها می ناميد؟ بگذار :کـَر گوپتايشــ
تصورات ناد [پندار های کليشه ای با آن ] باز هم[آيا شما  ،پذيرندبم شکل در مورد اسالهای سليقوی  همان پندار

  مخالفت می کنيد؟ ]درست

در دانشگاه در مورد تاريخ اسالم گذراندم، بنا براين من بايد بدانم که  رامن تحصيالتم . لطف شماست :آقـا خـان
...  

  .هاروارد تحصيل کرديد) دانشگاِه(و شما در  :کـَر گوپتايشــ

ولی اگر من تعريف يک طفل . مداشته اخاطر بدين جهت با اين مفهوم، ممکن است تا اندازۀ  تسلی  :آقـا خـان
در  ؟شما بپرسم که ترکيب نصاب تعليمی در آن دوره چه بوداز نظر بگيرم و در  1957را در سال تحصيل کرده 

در مورد آسيا چيزی نبود، در مورد اسالم چيزی نبود، اگر هيچ چيز نه، بسيار کمی در مورد  ]نصاب تعليمی[آن 
 ميان جهانتصاميمی که می بينيد که هم هنوز و امروز شما . جهان صنعتی به گرد خودش می چرخيد. افريقا بود

  .آن تصاميم گرفته نمی شدند، آنها يکديگر را در گذشته می شناختند، اگر می شونداتخاذ صنعتی و جهان اسالم 

] مرکز تجارت جهانی [ که بر بنا ها يی در شکل همان هوا پيما ها (روشی که جهان اسالم  به :کـَر گوپتايشــ
  .باشمپروا بی ای ه بگونو  گرفته بتوانم ر کمی شانس اگ، دق الباب زدغرب جهان  بر دروازه )فرود آمدند

  .بلی :انـا خـآق

  .می کنم ساده بيش از حد  ]رااين موضوع [و  :کـَر گوپتايشــ

به . دادآن پيوند نمی توان به ياد می کنيم، » ُامت « را بنام جهان اسالم را که ما آنخوب به نظر  تمام  :انـا خـآق
  .ستادرست نانظر من اين 

  ؟ساخته شد) کليشه ای( همان پندار قالبی ولی :کـَر گوپتايــش

عمل را بر تمام امت  آن مگر فکر نمی کنم که. ساخته شد بدون شک، بدون شک، آن پندار قالبی :انـا خـآق
پس اين کليشه بطور فزاينده نا درست است که آن يک پرسش ديگر . آن کاملن درست نيست. دهيدبنسبت ) اسالم(

 کنيم چه است؟ چگونه سوء تفاهم شديدکه ما داريم در آن زندگی می  یافهام و تفهيمفـُرم : می سازد رحرا مط
  که قبلن نبوده؟ وجود دارد

مانی که اين حادثه به وقوع پيوست، ، ز2001 سال بعد ازپس زندگی شما، و همچنان نقش شما،  :کـَر گوپتايشــ
  تغيير کرد؟

که در جهان ما، در جهان صنعتی در حال رخ هايی دو قطبی  تايم در تالش هستما  .البته! بلی، البته :انـا خـآق
ما . ديگر جهان صنعتی نيستسال پيش بود،  15و  10قسمی که ما می بينيم که جهان صنعتی، . ، بفهميمهستنددادن 
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ينيم که می ب ،هند بشمول ،ما قدرت های ميانه را. را می بينيم که روی صفحۀ رادار آمده اند قدرت های بزرگی
   .ی به ميان آمده استسراسری جهانر يتغيروند اکنون يک پس . نقش نوی را بازی می کنند

جديد اسالم چه می گوييد و  )کليشه(پندار قالبی ان تان در جهان غرب در مورد پس برای دوست :کـَر گوپتايشــ
  آنها از جهان غرب چه می گوييد؟ ار قالبین تان و پيروان تان در مورد پندبرای برادران و خواهران مسلما

تعريف يک شخص  2013در : خوب من با پرسان نمودن يک پرسش بسيار ساده شروع می کنم :انـا خـآق
تحصيل يافته چيست؟ و دانشی که آن شخص بايد داشته باشد، چيست و چطور آن شخص از آن کار می گيرد؟ و 

ر من، بيشتر و بيشتر در شناخت جهان است و نه در قسمت شناخت دانشی که آن شخص به آن نياز دارد، به نظ
کنم می فکر من و من فکر می کنم که شناخت جهان يک هدف بسيار پيچيده است ولی . آن ی ازکوچک بخش های

نسبت به هر زمان . اين اجتناب ناپذير است. که آن چيزی است که به آن ضرورت است اينرا پذيرفته ايم ما که 
  ).با تأکيد می گويد(. گذشته، ما در يک دنيا قرار داريم ديگر در

به اين منجر شده که اکنون ) جامعۀ شما(آن که  زيرا. ا هم رنج برده استشم بخاطری که جامعۀ :کـَر گوپتاِيشـ
را از آن خود تلويزيون مانی که سر خط اخبار ساعات پربينندۀ مرد .معرفی می شودمشخص  نوع مردمتوسط يک 

شما با . دارد شباهت  و يا بد تر از آن] کالشينکوف[  AK-47يک با و سايۀ تصوير آنها معمولن شبح زند و می سا
  .به جامعه شما وارد آورده اندآنها چقدر خساره آن چگونه معامله می کنيد و 

  .ينش دخيل باشدبا اينگونه ب طريقیعنوان جامعۀ ديده شود که به به ] من[من فکر نمی کنم که جامعۀ  :انـا خـآق

.... غربی ] کشور های [يک نفر مسلمان در يک فرود گاه ] پاسپورت[بخاطری که شناسنامۀ  :کـَر گوپتايشــ
  .بردم، اما اين يک واقعيت است را استفاده) پندار قالبی(من دو باره يک کليشه 

. تمام مسلمانان درست باشددر مورد واقعن  آن خوب من مطمئن نيستم که . ست استدر. درست است :انـا خـآق
تحت باز  ، بيشترانبگوييم آنها نسبت به ديگر ساحاتی معين وجود دارند که بگذارجهان اسالم  در فکر می کنم که 

و آن در ديگر عقيده ها . جهانی باشد، واقعن چنين نيست] مسئله[د، ولی من فکر نمی کنم که اين رفتنگقرار  جويی 
  .کاملن وضاحت داشته باشيم ييدبيا –اتفاق افتاده است 

پيروان خود . موجود است سياری از کشور هادر ب جهان اسالم و يا امت]. درست است[طلقن م :کـَر گوپتايشــ
  .تان در سراسر جهان بشمول هند موجود هستند

بطور ] اسالم[  ناجه آن  ازدر مورد بخشی  شما. يک نقطۀ بنيادی وجود دارد آنجا اصل در در  :انـا خـآق
ضرورت داريد تا فهم ابتدايی در مورد شما . نفهميد مسئلۀ کثرت گرايی را، تا اينکه خواهيد کردنفکر  درست 

می اگر کثرت گرا تر نيستيم، نسبت به ديگران کثرت گرا  جهان مان بخِشدر ما . داشته باشيد اش کثرت گرايی 
  .يمباش

با آن اسماعيليان که ، مصر. به خاور ميانه نگاه کنيد. اين ايام، امام بودن هم دشوار است در :کـَر گوپتايشــ
  االن در چه وضعيت قرار دارد؟، قديمی دارند رابطۀآنگونه 
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  ....خوب من فکر می کنم که آنچه که ما هستيم. درست است. درست است :انـا خـآق

  .نی سوريهو سپس دروازه بعدی، يع :کـَر گوپتايشــ

که آنچه را ) و اين يک نظريه شخصی است( ميل دارم که فکر کنم من . خوب نخست از همه مصر :انـا خـآق
من فکر می کنم . به مالحظه نشسته ايم، ظهور جامعه مدنی استدر اين اوضاع بی ثبات ] مسلمانان[که ما در امت 

خودش را با شيوه های متفاوت در کشور می کند و که جامعه مدنی مقصدش را بيان  مالحظه می کنيمداريم ما 
می را آنها ميگويند، ما يک محيطی . جامعه مدنی استاساسن فشار های  اين ولی. وز داده استهای مختلف بر

  .خواهيم که در آنجا بطور آزاد زندگی کنيم

  »...رد نکنيد که  را استفاده نکنيد، و هيچ دينی را که هيچ آيديولوژی ای] يعنی [« :کـَر گوپتايشــ

 در ميانکه است تا زمانی فهوم پسنديده ميک ] آزادی[مگر، در عين حال آن  . »اين آزادی ماست«  :آقـا خـان
صی در جهان از چهار چوب اخالقی بيرون شود، قسمی که ما در بخش مشخاگر . يک چهار چوب اخالقی باشد

  .ودسوء استفاده می ش ن از آآنرا می بينيم، آنجاست که 

  در اين مورد بيشتر توضيح بدهيد؟ آيا می توانيد :کـَر گوپتاِيشـ

بطور مثال، تمام سيستم بانکی، که برايش اجازت . می بينيم ما داريم آنرا در تعدادی از عرصه ها :آقـا خـان 
ر می کنم که ما در من فکچه اتفاق افتاد؟ .... داده شدبرايش داده شد تا از آزادی ايکه قبلن نداشت، آزادی زياد تر 

آنجا مورد اينکه آزادی چيست در آنرا ديده ايم، که در  )بويژه در رسانه های اجتماعی(ی گروهعرصه رسانه های 
مناسبات اجتماعی بيشتر شکننده . و ما همچنان آنرا در سنت های اجتماعی هم می بينيم. مناظره دوامدار وجود دارد

را بازی می کند، ای را می بينيم که در آنجا جامعه مدنی نقش فوق العاده  بنابراين، ما يک مشکلی. تر می شوند
مشاهده می  (NGOs)شما همچنان آنرا در عرصه موسسات غير دولتی . ولی آن بايد خودش را مديريت کند

  .دفاهيم مديريت نمی بود، از آن سوء استفاده می شاگر آنجا هيچ م... کنيد

  آن سوء استفاده شده است؟از می گوييد که ان همچنآيا شما  :کـَر گوپتايشــ

  .آن سوء استفاده شده استاز من می گويم که  :آقـا خـان

  .رويممياز مصر به طرف سوريه  ،روازۀ بعدیپس به د :کـَر گوپتاِيشـ

تی را بشناسيم بياييد نخست فاک. است انمردم عن يک وضعيت بحرانی برای خيلی ازخوب سوريه واق :انـا خـآق
خواهيد و آن اگر شما بکه صول مدنی پيچيده است، يک محصول اجتماعی و يا يک مح به ميزان گسترده سوريه که

شما مسيحيان را می ] در آنجا[چنان و هم. جديد نيست] يک پديدۀ[ آن ر برای مدت چند قرن بوده است واينطو
  .... بينيد، مسلمانان را می بينيد، يهوديان را می بينيد

  ....قبايل مختلف :وپتاکـَر گِيشـ
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است، در آنجا ساختار مردمی بسيار پيچيده وجود دارد،   (Druze)ی هاروزقبايل مختلف، در آنجا ِد :انـا خـآق
  ....نخست از همه، و

  3].هم[ بسيار همسايگان مرموز :کـَر گوپتايشــ

  !بلی) می خندد( :انـا خـآق

  .مرموزبسيار همسايگی  :کـَر گوپتايشــ

 .را هم ديده ايم م ما يک مقدار معين حضور وکيالن مدافعو من فکر می کن ،بسيار همسايگان مرموز :ناـا خـآق
تا   چند ء مدافع، به آنچه که من اميد وارم، اينست که با در نظر گرفتن اينکه وکالو ،   ماگر من آنرا اينطور بنام

شايد بعضی فرصت ها اکنون  .بودند کم عالقهوارد صحنه شدند و برای پيدا کردن يک راه حل عمومی روز پيش 
  .پيونددببوقوع ] توافق کلی[وجود دارند تا آن 

  .والديمير پوتين و اوباما]  و پا در ميانِی[  بويژه با گفتگوی :کـَر گوپتايشــ

 ی ها ضی از دولتم بعکنمن فکر می . باشد] يک فرصت[آنجا در  بلی و تغيير در تهران هم که شايد :انـا خـآق
 آنجا سپ. ندميشوکمتر دخيل  ارنددجريان دارد، ]  مشکل [در مورد  جايی که اين  آنها  هستند که ] فارس[خليج 

 نيستندبطور کامل سخت مشکالت . باشد» ذوب شدن« يک سر آغاز شايد ...  -، چه قسم آنرا بنامم سر آغاِز يک
  ....طوری که

  !فرو پاشی) الح(، نه در  در حال ذوب شدن :کـَر گوپتايشــ

در اينجا برای خودم می گويم، شايد ما يک فرصتی به اين دليل ! فروپاشی] حالت[نه در ) می خندد( :انـا خـآق
من دوست دارم که . می کنيم، بلکه بيشتر از آن کار خواهيم کردحل را داريم که اينجا نه تنها وضعيت سوريه 

  .خوش بين باشم

 ی ازوسيعبسيار شما يک شبکۀ . رجوع می کنيم يعنی پاکستان،، امسر زمين ه ب نزديکترو بعد  :کـَر گوپتايشــ
  ....در آنجا داريدرا فعاليت ها 

  .بلی، بلی :انـا خـآق

  .سر زبان ها استخيلی ی و شيعه در آنجا کشمکش سنامروز و اين يگانه کشوری است که  :کـَر گوپتايشــ

  ....ی من نمی گويم که خيل. نخير. خوب :انـا خـآق

                                              
  .از همسايگان مرموز، از اسرائيل، ايران و ترکيه است هدِف مصاحبه کننده  3
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براستی، . شيعه خيلی سر زبان ها است، بگذار آنرا اين طور بيان کنم گرفتنخوب هدف قرار  :کـَر گوپتايشــ
  .به پاکستان سفر نمايم، کدام مشکلی را پيدا نمی کنمطح معمولی سبه ] اگر[

  .درست است، درست است :انـا خـآق

  .نداشته است ارتش پاکستان خودش چنين يک معضله را :کـَر گوپتايشــ

اين  .است] مشهود[بيشتر  در ميان امت] بلکه[نه فقط در پاکستان، خوب، براستی اين کشمکش ها  :انـا خـآق
اين کشمکش،  روی اين دليل، به عراق نگاه کنيد، و اگر ، کنيداگر شما به بحرين نگاه . تنها محدود به سوريه نيست

   )حل شوداگر  ،که جريان داردقسمی ( که مانند مشکل سوريه نگرانی بزرگ برای من است و من اميد وارميک 
اين کاملن . برای من غير قابل قبول است زيرا، براستی اين . ددا يمخواهکاهش نيز رابطه ن ايدر را کشمکش آن 

  ).با تأکيد بيان می کند(است  غير قابل قبول

ی از پر نفوس ترين داريد؟ بخاطری که آن يک پس آيا شما برای رهبران پاکستان کدام پيامی :کـَر گوپتايشــ
  .استکشور اسالمی 

  ...ان پاکستان را مالمت کنممن برای اين وضعيت رهبرخوب من مطمئن نيستم که  :انـا خـآق

  پيامی داريد، آيا شما کدام مشورۀ سودمند برای آنها داريد؟نخير، من گفتم که آيا شما  :کـَر گوپتايشــ

عقيده خويش به مطابق مردم حق دارند تا ساده من و نظر من اينست که در هر کشوری،  خوب پيام :انـا خـآق
عالقه مند و من به آن . است حق بشريک ن اي  مبراي ،جهت  روی اين . هر چه که باشد] يدهآن عق[. عمل کنند

در اقتصادی ] بنيۀ[را برای حمايت  اين مسئلهچه سان غربی ] های[دولت فعلن طور مثال، می بينيم که  .هستم
  .کانادايی ها گرفته اند، مثلنآجندای خود در نظر 

  .بلی، بدون شک. درست است، درست است :کـَر گوپتايشــ

  .پس در جهان صنعتی يک آگاهی وجود دارد که اين يک پرابلم جدی جهانی شده است :انـا خـآق

  داريد؟ و آيا شما برای شيعه های پاکستانی کدام پيامی :کـَر گوپتايشــ

من پيامی برای تمام پاکستانی  ).ها(خوب من پيامی برای تمام پاکستانی ها دارم، نه فقط برای شيعه  :انـا خـآق
. ]يعنی کشمکش ها را کنار بگذاريد[، به نقطۀ پايان برسيد ببينيد که شما مسلمانان هستيد: و آن اينست که. ها دارم

هويت اصلی يک مسلمان را می سازد، استوار باشيد که آن عبارت از و همچنان شما که مسلمان هستيد، آنچه که 
  .پايان می يابد] ن کشمکشآ[ خوب اين جايی است که . است] کلمۀ توحيد[شهادت 

  ؟جای دارد در کجا کشمکش پس اين :کـَر گوپتايشــ
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ديگر در آن دخالت  عوامِل. ميان آيده بد بختانه، کشمکش می تواند باالی چيز هايی غير دينی ب :انـا خـآق
  ....سياست، فرصت های اقتصادی ... دارند

ليبرال  چطور  که شما  می دانم ] از اينکه[می کشم،  خجالت کمی در قسمت پرسش اين سوال  :کـَر گوپتايشــ
 .يدهست یجهان شهرونديک و چقدر شما  در مورد ديدگاه تان  هستيد، ]مذهبی [کاتوليک  چطور و  ]آزاد انديش[
مسلمانان جهان در پاکستان وجود  ترين خشمگين چرا . اين سوالی است که چاره ای جز پرسيدن آنرا ندارم یول

گاه جهان که تا حال کشف شده، ن اگر شما به ريکارد مسلمانان خشمگين ليکن نه تمام مسلمانان پاکستانی،  ؟دارند
در حالی که عراق . ها از پاکستان سر بر می آورندبيشتر آنگونه ، چ)از آن ترپيش سپتمبر و حتا 11پيش از (کنيد 

هنوز هم جريان دارد، فلسطينی ها شکوه و  های متعدد مورد تهاجم قرار گرفت، افغانستان اشغال شد، و به شيوه
  .تظلم دارند، مگر خشمگين ترين مسلمانان در پاکستان هستند

 اين خشم درامروز فکر می کنم که . نيستم موافق نظريه اين با من. ميستن موافق نظريه اين با من :انـا خـآق
قرار گرفته است،  فکر می کند که مورد تهاجم) مسلمه( بخاطری که امت. وجود داردبيشتر از کشور های اسالمی 

ک بدنه ميليون ها، ميليون ها ي که از) مسلمه(فت، و امت له قرار گرسپتمبر  مورد حم 11و اساسن برای قضيه 
اگر ممکن (می کنم که آن نظريه پس من فکر . چيزی کرده نتوانست  ] هقضي[  آن با  ،تشکيل يافته انسان در جهان

  .، منصفانه نيست)است که من آنرا، اينطور بيان کنم

  )هر دو می خندند(

آسان است با آن در اين روز ها د بخاطری که نخير، جالب است که شما با آن مخالفت می کني :کـَر گوپتايشــ
  .دموافقت کر )قواعد(ل ها فرمو

  ....ولی به نظر من آن واقعن نيست يک نوع  :انـا خـآق

آن خواهم بود که شما  خواهم بود اگر شما با من موافقت کنيد، ولی خوشحال تر ازخوشحال  :کـَر گوپتايشــ
  ....خوبتر است که  يک داستاِن براستی که اين  بخاطری. کنيدموافقت ن

  .نخير :انـا خـآق

  .عقالنی ، يک استداللخواهيم خورديک استد الل بر  ما به ًابخاطری که بعد :کـَر گوپتايــش

من . درست باشد] خشمگين ترين مسلمانان از پاکستان هستنداين که [نخير، من اينرا فکر نمی کنم  :انـا خـآق
که ما امروز می را شمکش ها و من جلو تر می روم و می گويم که بيشتر اين ک. فکر نمی کنم که اين درست باشد
  .از آن اندتر سوء مديريت سياسی و يا بد زاده  اينها . بينيم، با عقيده سر و کار ندارند

  .]وجود دارد[ استفهامدر  تعقل ، عدم در واقع و يا  :کـَر گوپتايشــ
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که اتفاق می افتد،  زمينه محرک بيشتر اين اوضاع، سياسی است، ولی بعد هر چه. تعقلو يا عدم  :انـا خـآق
  ....ن به ميان نمی آيد از ، مگر آده می شود موجود است که با آن پيوند داتی آنست که يک بـُعد عقيد 

آسان را دست يافتن به اهداف سياسی ] عد عقيدتی به مسايل سياسیدادن ُبار تباط [ اين عمل آيا :کـَر گوپتايشــ
  ؟دسازمی 

شما می توانيد قضيه را . شما می توانيد مردم بيشتر را بسيج کنيد. ول استسهل الوص] طريق[اين  :آقـا خـان
  .دهيدبمتفاوت جلوه 

اين يک افزايش دهنده قوه . استفاده می کنم )راه ميانبر(يک نوع شارت کـَت  من باشد اگر ممکن :کـَر گوپتايشــ
  .مواد سوخت استو يا  فشار

حليل و تجزيه کنم، آيا اين اوضاع را ت اگر به واقعيت. ر گفتم، بگويمزی که پيشتبلی، من مايلم که چي :انـا خـآق
و شما می توانيد مثال هايی از . ند؟ نخير، اينها عمومن مشکالت سياسی بودنداشتدتی عقيدجنبه اين مشکالت 

  .کنيدپيدا اسی ، و شما می توانيد رد پای آنها را در بـُعد سيبياوريد  هستند، موجود که امروز را اينگونه مشکالت 

افغانستان شويم، بايد بگويم که بحث در باره ينکه ما وارد و قبل از ا –چنانچه در افغانستان است  :کـَر گوپتايشــ
  .ار هستندزل در کابل سپاسگچقدر مردمانی مانند من از شما بخاطر ساختن يک هوتل مجّل

  .سپاسگزارم :انـا خـآق

را تحت ها آن جنگ من داشتم جريان داشت،  ]در افغانستان[ی در گذشته زمانی که جهاد خوب :کـَر گوپتايشــ
در [فقط يک ساختار استالينيستی . که چطور از آن استفاده ميشد  هوتل کابل را بياد دارم ، و می دادم پوشش قرار

می د که فکر آن اين بود که ديوار هايش آنقدر ضخيم بودندر مورد و يگانه چيز اطمينان بخش بود ] موجود آنجا
   . در آن نفوذ کنند توانند یها نم ديم بامبکر

  ).ددخنمی ( :انـا خـآق

  .و من فکر می کنم مينوی غذا، مرغ بريان در چاشت و بريانی مرغ در شب بود :کـَر گوپتايشــ

 .دهيمبپرورش آن يم در زير زمينی ستچيزی را می توانهر )دمی خند(  :انـا خـآق

راهش را گم  نجيب اهللا هایگربه  نخير، من فکر می کنم که شوخی اين بود که يکی ازخوب  :کـَر گوپتايشــ
  ...کرد و به فارم مرغ پروری تصادم کرد

  ).می خندد( :انـا خـآق
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ولی االن شما يک هوتل عالی . يدگرفتليست گيری آنها، همه چيز را نمی  ز تمام کردنو پيش ا :کـَر گوپتايشــ
غير از سربازان،  ]ديگر[ اِنمردم اين است که بنا کرده ايد، و چيزی که به آن اعتبار می بخشدآنجا در را 

  ..باز ديد بعمل می آورندجاسوسان و گزارش گران، کاله برداران و معامله گران مسلح از کابل 

تا زمانی ببين، « .. .خوب، من خوب بخاطر دارم ، از همان آغازی که کرزی به نزدم آمد و فرمود :انـا خـآق
لطفًا برای . تالش کرده نمی توانم کدام سازی افغانستان  باز برای که يک محل اقامت برای مردمان نداشته باشيم،

  .»انجام داده بتوانيم ]در اين زمينه[تا چيزی را  يدما کمک کن

  .سرينا ساخته شد ]هوتل[و در نتيجه  :کـَر گوپتايشــ

  .رينا ساخته شدو در نتيجه س :انـا خـآق

  .]ساخته شد[پشاور  ]و[قسمی که در اسالم آباد  :کـَر گوپتايشــ

 تا  است ]افغانستان[ داخل کشوربه  نيرو های مختلف وارد کردن  ،باز سازی ]اهداف[ بخشی از :انـا خـآق
  .کرده بتوانند نقش خود را بازی

  .يدات هستو شما فراهم کنندۀ امکان :کـَر گوپتاِيشـ

که آيا ما آن کار را انجام داده می توانيم، من پاسخ دادم که ما  نداز ما خواست] کرزی[ ايشان   خوب،  :انـا خـآق
  .آنرا انجام خواهيم داد

غير سياسی ضرورت  ]تعامل[می رساند، شما به يک نوع  ست ضربهزيرا زمانی که سيا :کـَر گوپتايشــ
  .ان می آيددر ميامام محبوب  ]نقِش[جاست که داريد، و اين

، خوب، شما بسيار مهربان هستيد که اينرا می فرماييد، ولی برای ما اين يک همکاری )می خندد( :انـا خـآق
  .بود] افغانستان[برای باز سازی 

خود کفا  بعدًاو من می دانم که شما دوست داريد چيز هايی را باز سازی و يا بنا کنيد که آنها  :کـَر گوپتايشــ
  . شوند

بهتر است (ی بنيادی ما، و يا بخشی از کار ها. ، اين درست است، اين درست استدرست استاين  :انـا خـآق
متقبل  را یما کار های مان را انجام داده نمی توانيم، اگر خطر. است) خطر(ريسک فلسفۀ ما، متقبل شدِن ) بگويم
آينده يک نهاد را به  که شودنر چنان جدی خط :کهاين است کنيم اجتناب يم از آن تالشدر ما چيزی که ولی . نشويم

  .بيندازد مخاطره

  .پيش برود ]تخاب و درب[و يا به صحنه قمار زنی  :کـَر گوپتاِيشـ
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  ).می خندد. (قطعا نه، نخير :انـا خـآق

آنرا بر زبان می  وارهو هم ،ز ديگری را که من بياد دارم که شما در چند جای فرموده ايدچي :کـَر گوپتايشــ
اين . می کنيداظهار نات تان را در مالء عام احساسباشيد،  اندوهگينزمانی که شما آموخته ايد  :اينست که آوريد،

  خود داری بخاطر چيست؟

در طرز نگرش شان راجع به من فکر می کنم که يک کشور، يک جامعه، و يک فرد بايد  ،زيرا که :انـا خـآق
اين مدت زمانی را . ا چيزی را بر مبنای جادو بنا کردبسيار مشکل خواهد بود ت. بطور دوامدار ادامه دهندچيزها 

به ، باشيد مترددولی اگر شما  . شما بايد ثابت قدم باشيد ]ولی[شما فراز و فرود خواهيد داشت،. در بر می گيرد
  .نخواهيد رسيدمقصد  

را که شما وشی ای مانی و خبرای شادحفظ کنيد، ولی من را شما آموخته ايد که احساسات تان   :کـَر گوپتاِيشـ
در آينده می آيند، که ره هايی چه بشمول در اين مملکت و جاهای ديگر، و حتا انمردمخيلی از در چهره های 

  .اری می نمايمزاز شما ابراز سپاس گبه ارمغان آورده ايد، بويژه در اين آکادمی، 

  .ش من استنقاين جزيی از، باشندخوب، من فکر می کنم که اگر مردم خوش  :انـا خـآق

  ...ادامه بدهيد] به هند[من فکر می کنم شما به تشريف آوری تان ] خوب[ :کـَر گوپتايشــ

  .تشکر بسيار زياد :انـا خـآق

  ].صدا شنيده نمی شود[ ممنون تان. خواهند بودخوشحال ر واال حضرت، مردم بسيا :کـَر گوپتايشــ

  .مرسپاسگزابرای اين صحبت عالی  از شما  و :انـا خـآق

  

  :زير موجود استلينک های در به زبان انگليسی  متن اصلی اين مصاحبه
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