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جريدۀ  قلمی همکار، ېژان ژاک لــَفمصاحبۀ : خـَِرد ورزی نيروی
، رهبر آقا خانکريم واال حضرت فرانسوی سياسِت بين الملل، با 

  اسماعيليان جهان
 (Jean-Jacques Lafaye) ېژان ژاک لـَف: مصاحبه کننده 

 Politique: بفرانسوی(بزبان فرانسوی است و توسط جريدۀ سياست بين الملل : متن اصلی مصاحبه
Internationale ( نشر شد 2010در بهار سال.  

»  LA FORCE DE LA SAGESSE«  آنرا با عنواِن فرانسوی جريدۀ سياست بين الملل،: هعنوان مصاحب
          .نشر کرد

) 1سيمـُرغ: به دری( (Simerg)تار نماِی انترنتی سيمـِرگ : توسط به انگليسیبر گردان از زبان فرانسوی 
آگست  18، متن اصلی آنرا بتاريخ ک نشريه انترنتی اسماعيلی بوده و مقر آن در کانادا می باشدکه ي

  .به انگليسی نشر کرد 2010

  The Power of Wisdom :عنوان انگليسی اين مصاحبه از فرانسوی به انگليسی چنين بر گردان شده

سياست بين الملل، يک ژورنال امور سياسی فرانسوی  :ياد داشت سر دبير تارنمای انترنتی سيمـِرگ
سال گذشته، اين ژورنال بمثابۀ يک  32در ظرف . است، که بيشتر در روابط بين المللی اختصاص دارد

بمثابۀ يک  نشريه بارز . ی پردازدنشريه با نفوذ فرانسوی شناخته شده است که به مشکالت بين المللی م
فرانسوی، با رهبران فرانسه و رهبران جهان، بشمول واال حضرت آقا خان مصاحبه هايی انجام داده، که 

اين نشريه  2010، مؤلف و گزارشگر در شماره بيست و هفتم  بهار سال ېمصاحبه اش با ژان ژاک لــَـفـ
  .از چاپ بر آمد

  )2012نوامبر  11( نوروز علی ثابتی : توسط برگردان از انگليسی به دری

از اينکه واال حضرت آقا خان به سوال های مصاحبه کننده با متانت و خردمندانه پاسخ : ياد داشت مترجم
  .عنوان کرده است» نيروی خـَِرد ورزی « ، بنام را ين مصاحبهاجريدۀ سياست بين الملل، ازينرو، داده، 

آقا . سخنی که در متن مصاحبه آمده، اين مقاله عنوان خود را از آن گرفته باشدغالبن شايد بخاطِر آخرين 
  :خان ملت ايران را مورد خطاب قرار می دهد، و می فرمايد

است که هزار ها سال قدامت دارد که آن  خـَِرد گراشما بيانگِر يک ملت  تاريِخ« 
راهی را در . نموده است هديهتمام غنامندی فرهنگی و تفکر فلسفی اش را به اسالم 

                                              
در سر دبير نشريه انترنتی سيمرگ، عبد المالک جهانگير، نام نشريه اش را از کتاب منطق الطير شيخ فريد الدين عطار اقتباس نموده است، که  1

 مترجم .برای معلومات بيشتر به تار نمای انترنتی سيمرگ به آدرس زير مراجعه شود. هستند» سيمرغ « آنجا مرغان ديگر در جستجوی 
 http://simerg.com 
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پيش گيريد که آن واقعن از آِن خوِد شما بوده باشد و جهان بخاطر آن از شما 
  ».سپاسگذار خواهد بود

، شهزاده کريم آقا خان بحيث امام مسلمانان 1957در سال « 
در اين . تعيين شد) شيعه می باشداسالم که شاخۀ از (اسماعيلی 

نوی و همچنان بنيۀ اقتصادی جماعت زندگی معبه مقام، ايشان بايد 
يفۀ ناممکن مالحظه ميشد، يک وظ] وظيفه [ اين . گی کندرسيد اش

جماعت های اسماعيلی در کشوری های زيادی در جهان از  زيراکه
موجود  آسيا، اياالت متحده و اروپاگرفته، تا افريقا، خاور ميانه 

که بر می گردد خانوادش  هار زياد بولی سپاس گزاری بسي. هستند
 آقا خان توانستراهم نمود تا با آن دارايی زيادی را در طی قرن ها ف

را که در هر جايی  تا سطح زندگی پيروانش طرح کندپروژه هايی را 
قرضه [ اعتبار خـُرد  ر مثال او يکی از پيشتازان گردانندهطو. است بوده اند، بلند بردهکه 

اندکی را از محصوالت زراعت شان  منفعت مازاد که توده های روستايی است] های کوچک
نيم قرن را باز ، رهبر مسلمانان اسماعيلی بشر دوستی اين اسناد تاريخیدر . بردندمی 

 ی و دولت مداری را مطرح، و ارتباط ميان ديندارنگری کرده و تصور خويش را از اسالم
 ».ساخته است

_________________________________ 

 هـــبـاحـصـاز مـآغ

اعيلی در سراسر جهان،شما يک رهبر معنوی جماعت های اسم عنوانواال حضرت، به  :ژان ژاک لــَفـې
د که به صفت يک ميل نداريهيچ شما با اين وصف، . نفوذ بی چون و چرا داريددر صحنه بين الملل اعمال 

 ...شويد بازيگر سياسی قلمداد

بايد اگر چه گروه های مذهبی و دولت  نظر من،به ... سياست مداريک و يا به عنوان  :انـــا خـــآقم ـريــک
دين و ] ولی اين را بايد در نظر داشت که [، بر مبنای همکاری و احترام متقابل حفظ نمايندروابط خود را 

 .سياست دو چيز کاملن متفاوت هستند

می  خويش»  موال و مرشِد« به عنواِن هبيان شما، شما را هم مذ. امامت هستيد شما مظهِر :لــَفـېژان ژاک 
 بخود می گيرد؟را رهبريت شما چه شکلی . ندشناس

کيفيت زندگی ِی در عقيده اسالمی شيعه، امام متکّفِل هم ی و ده اسالمی سّنعقيهم در  :کــريـم آقـــا خـــان
در [ در اينجا  .دارندانتظار از وی دينی را  مناسکاجرای سر پرستی و  ارشاد شد که آنهاکسانی می با

از [ ، مثلن قسمی که در تعبير مسيحيت مادی و معنوی وجود ندارد جنبه هایکدام مرزبندی ميان ] اسالم
مسئوليت اولی بدين دليل، . پوشش قرار می دهدمسئوليت امام هر دو زمينه را تحت . وجود دارد] دين

دين شان عمل بر  ]عقيدۀ خودبه مطابق [ت تا ش آزادی آنهاسنش است، مسئوليت دومی امصئونيت پيروا
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تکرار می کنم که قسمی که پيشتر فرمودم،  .کيفيت زندگی آنهاست] بلند بردن [ی اش سوم مسئوليت. کنند
اش اينست که کيفيت زندگی را تضمين می کند و عقيده را  گانهنهادی است که ماموريت دو » ت امام« 

 .تعبير و تفسير می کند

د دامادش علی را اش را اسالم شيعه می گيرد، زمانی که حضرت محم بی امام اسماعيلی منشأرهبريت مذه
رهبريت موروثی  اين .در ميان جامعه مسلمان ادامه دهدآموزه هايش را تعليم رد تا به امامت منصوب ک

ک امام هستند که ي، و اسماعيليان يگانه مسلمانان شيعه از طريق ذّريت علی به ارث برده می شود بوده و
هستند » غايب « معتقد به امام شيعه های ديگر، اثنا عشريان، . هستم که خوِد منحی و حاضر را دارند، 

» دهزن« اين حضور امام . خواهد کرد در داوری نهايی شرکت وز رستاخيز بر می گردد وکه او در ر
آنها نظريۀ تداوم يا . کاملن متفاوت هستندسنی ها در اين مورد . ساخته است است که امامت مارا بی بديل

  .پايدار بودن رهبريت مذهبی را توسط خاندان نبوی قبول ندارند

است؟ استثنايی ،اسالم زمينۀ  در ميان شما با حضور جهانی اش  پس جماعت :لــَفـېژان ژاک   

امام را می شناسد که وی  قط يکاست، از اينکه آن ف واقعن استثنايیجماعت آن : کــريـم آقـــا خـــان
جماعت های اسماعيلی در خاور . دعيليان در سراسر جهان ِاعمال می کنتمام اسمارا بر  اش مرجعّيت

اين تنوع از . ميانه، افريقا، آسيای جنوب شرقی، آسيای ميانه، کانادا، اياالت متحده و اروپا وجود دارند
می گردد، ولی تمام  تبيين عمل به مذهب ما،ت طريق سنت های فرهنگی و زبانی و از طريق تنوعا

 .يک امام واحد، متفق اند ت شناختِنرسمّي دراسماعيليان 

خشونت  در مقابل طغيان هایشما . داری می کنيدجانب شما از يک اسالم انسان گرايانه :لــَفـېژان ژاک 
که بنام دين تان انجام ايتی اعمال تروريسنسبت به ی در خاور ميانه، و رهبران معين سياسی و مذهببار 

 نشان می دهيد؟ واکنشچه می شود، از خود 

و من احساس ناراحتی می کنم . در دانشگاۀ هاروارد را مطالعه کردم، بويژهمن تاريخ : کــريـم آقـــا خـــان
يچ کس نمی ته می شود که ه، مسئول شناخبشر] ساختگی[ برای تمام پرابلم های زمانی که می بينم دين 

حرف می زنند، پاسخ من » برخورد تمدن ها « زمانی که مردم در مورد يک . حل کندداند آنها را چگونه 
من فکر می کنم که اکثر . است» برخورد جهالت ها « ر واقع با آن سر و کار داريم، اينست که آنچه که د

 که اينها با عقيده سر و کار ندارند، من تأکيد می کنم. ندن ناشی از پرابلم های سياسی ااساسکشمکش ها 
ی سياسی قدرت هااست که  ی، و يا بيشتر از آن، ابزارستا يک بهانهفقط دين . مگر که مسايل سياسی اند

و يا کشمير، در  چنانچه، پرابلم های خاور ميانه. ندکنمال نفوذ و دستکاری استفاده می از آن برای ِاع
اين گرايش تنها مختص به . اضافه شده است عد مذهبی به آنـُيک ب سياسی هستند، ولی ،محدود ترين معنا
رلند شمالی نگاه شما فقط می توانيد به آي. کشور های مسيحی عين تجربه را داشته اند. ستجهان اسالم ني

  .يدکن

به تخت امامت اسماعيليان،  جشن را ، شما پنجاه همين سالروز جلوس تان 2007در سال  :لــَفـېژان ژاک 
 کدام ها بوده اند؟گترين موفقيت های تان بزردر طی اين مدت، . گرفتيد

 بخشی از جماعت. به ارمغان آوردبرايم نخستين چالش بزرگ را دورۀ جنگ سرد : کــريـم آقـــا خـــان
ماعت يک کمی و يا در نتيجه، اعضای آن ج. کردندمياسماعيلی در جمهوريت های شوروی زندگی  های

لمللی مشکالت حاد بين ا پرداختن بهبا زمان، همچنان از ] برهۀ ای[در آن . هيچ تماس با امام شان نداشتند
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آن . می کرديم که در مقابل کشور های کمونيستی چه موقفی را احراز بکنيم همان وقت، ما داشتيم بررسی
جا عقيدۀ جزمی کمونيستی آندر جهانی که يک  درنقش سازمان ما، . يک وضعيت بسيار زياد بغرنج بود

از کشمکش های داخلی  ، چه بود؟ دنموعرض وجود ) سرمايه داری(ستی با عقيدۀ جزمی کپيتاليدر تالقی 
ليت های بعد از سپری شدن ده و يا بيست سال ما توانستيم تا بر کار آيی تمام فعا. در هر کشور ميگذريم

 کارامد را دارد ، معتبر، تخصصی وموسسات بين المللی مرتب» امامت « يم که مان بيفزاييم و مطمئن شد
يان در سراسر جهان عيلرا برای اسما یو کمک مؤثر بودهکشور ها  در بسياری ازتوانايی کار دارای که 

 .دفراهم خواهند نمو

آن را معرفی نموديد که ] رد اعتبار خو[ وديد که قرضه های کوچک شما نخستين کسی ب :لــَفـېژان ژاک 
اين نظريه از کجا . موثر ترين راه حل در انکشاف مناطق فقير نشين شده استيک ابزار مالی است که 

  منشأ گرفت؟

آگاهی حاصل نموديم، من از مهيب  ، ما از يک شکاف]ميالدی[ 60در اوايل دهۀ : کــريـم آقـــا خـــان
که عبارت از  ،بود خاصفوق العاده  زيرا که آن يک وضعيِت ،مکناستفاده می ] شديد اللحن[ تند  کلمات

جمعيت های روستايی . در جهان در حال انکشاف بودجدا سازی جمعيت های روستا نشين و شهر نشين، 
حال توسعه،  جهان درهم در جهان غرب و  هم در يم کهبعد ما دريافت. شيه مانده بودندبطور کامل به حا

منظور من اينست . ن اتخاذ گرديده بودندسازمان های شهر نشي توسط در باِب حمايت توسعه، تمام تصاميم 
و طفل نمی دانستند که ت زندگی ميليون ها مرد، زن، تصميم گيرندگان قطعَا چيزی را در مورد عينّي :که

های سياسی ملی، از نظام . ها افتاده بودند مناطق بزرگ از نظر آنها تا حدی ناديده گرفته شدند و در ميان
هيچ عالقمندی از در مورد آن جمعيت ها ی، باتم انتخاو يا نظامجمع آراء عمومی کدام  تنظيمطريق عدم 

، بيشتر جمعيت اسماعيليان که در افريقا و آسيا زندگی ما انچشم در جلوِی درست .دادندمی نشان نخود 
من بايد کًال صادقانه بگويم که اين يک کشف مخوف . ور کامل از روند توسعه بيرون ماندندميکردند، بط

تصميم گرفتم که اولويت  من. ، من کاملن مسير روند حمايت توسعۀ مان را تغيير دادم60در آغاز دهۀ . بود
يا تماس با  د که تا برای اين جمعيت های منزوی، فراموش شده، بدون هيچ رهبريت محلی وما اين باش

تأمين  ی راثرؤ، يک شکل دستگيری متصميم گيرندگان در شهر های بزرگ در جهان در حال توسعه
 .يمنما

 شما چه بودند؟کليدی اقدامات  :لــَفـېژان ژاک 

از طريق برنامه های حمايت روستايی بنياد آقا خان، نخست از همه، ما نياز داشتيم تا : کــريـم آقـــا خـــان
بود که دسترسی به غذا را تضمين عمده اين  ، کارهباال تر از هم. در خود کشاورزی بياوريمبهبودی هايی 

، مثلن در شرق در آستانۀ قحطی قرار داشتند د بخاطر داشت که بسياری از جماعت های منباي. يمکن
 ، ولی همچنان در سوريه و ديگر کشور ها]ميالدی[ 90تاجيکستان در زمان جنگ داخلی در اوايل دهۀ 

من اين فاکت را انکار . ما کشاورزی را در ساحات متضرر تقويت نموديم. ]نيز وضعيت همين طور بود[
به آسانی اجرا ملت های مستعمره نشين غربی نسبت به جمهوريت های شوروی فعاليت در نمی کنم که اين 

فعاليت های ما در رابطه به توزيع و يا فروش محصوالت برداشتی  ستیينکشور های کمودر . گرديد
و بعد ما يک پديدۀ جالب . شدندمی مهار ، تمويل شده بودندبواسطۀ نظام دهقانی اشتراکی که توسط دولت 

، چيزی که بوده را که اضافی کمیمازاد در مجموع، دهقانان توانستند تا يک . را به مشاهده نشستيم
ها بفروش رسيدند و پولی که از فروش آنها بدست آمد  ن مازادآ. ندار، و يا ماهانه، توليد کنروزانه، هفته و



nowrooz.sabiti@gmail.com                                                    www.shughnan.com   5 
 

بايد چه کاری . ر آن فصل کدام محصول کشاورزی وجود نداشترسيد زمانی که دميدر زمستان بمصرف 
 پايدار باشند و تکثير شوند؟و کوچک اين ذخاير خورد شد تا ميانجام 

 شورا هایرسيديم و ] قرضه های کوچک[ ينکه آنها را تقويت کنيم، ما به نظريه اعتبار خورد بخاطر ا
بر اساس صداقت قرض گيرنده   اعتبار خورد. دش مهآنها عا]  بانکی[ديم که حسابات قريه را تنظيم کر

] نقدينه[، حسابات لی قسمی که هر هفتهو... زيرا از او هيچ ضمانتی خواسته نمی شود. استوار است
دند، يک نوع اخالق عمومی با يک شيوۀ برجسته بوجود بررسی شدند و در ميان مردم به بحث گرفته ش

ما شورا های قريه را . پرداخت نمودند در صد قروض شان را باز 99ها  در صد، و خانم 98آقايان . آمد
بانک ها مراجعه به ا رفتند و اين گروه ه. يمساختاز اين شورا ها را ايجاد کرديم و بعد شورا های ديگر 

اين آغاز يک نظام حمايوی مالی واقعی، يعنی . برای آنها پول قرض ميدادند به نوبۀ خود ها نکه آ کردند
تا بعد از آن، اين برنامه ادامه يافت . داد، که اکنون اين قدر مشهور شده استمياعتبار خورد را نشان 

نون ما بيمۀ خورد را به مثابۀ يک ابزار تضمين کننده دسترسی به آموزش و اکتوسعه يابد تا اندازه ايکه 
محافظت  ما از محدودۀ مالی بطرف. داريمبرای اعضای خانواده های بزرگ،  صحتو پرورش، 

هستيم و   (Gates)»گيتس « بنياِد توسعه اين برنامه در همکاری با ما در حال. اجتماعی حرکت کرده ايم
 .نزانيا و پاکستان به آمازيش گرفته ايمقبلن آنرا در تا

بخاطِر کشور های اسالمی  هم  و هنوز. هستندو نمونه يد که زنان سر مشق شما تذکر داد: لــَفـېژان ژاک 
 به عنوان امام، موضع گيری شما در اين مورد چيست؟. دقرار دارنانتقاد غرب مورد اغلبن  ،موقف زنان

در عربستان پيش از اسالم، زنان از برده کم . مًا به تاريخ نگاه کنيمختصرما بايد : کــريـم آقـــا خـــان
ان تکوين بود، پيرو مرحلۀ زمانی که اسالم در. در بازار بفروش می رسيدند مانند چهار پايانکه ، نبودند

احترام کنند، و در اسالم، مردان بايد به زنان . منصفانه نيست] ديگر [ ن وضعيت اسالم تصميم گرفتند که آ
سوء استفاده از  ازنمودن اجتناب  بخاطِرا همچنان مبا اين وصف، . ه باشندزنان بايد به مردان احترام داشت

قسمی که در  ؛وندش شمار که زنان مانند متاع انجامداين به آن ممکن است  ،که می کنيمرسيدگی آزادی 
به زنان از متانت، تصور  بااسالم . ندشومی  تلقی] زنان اينطور[ ضی از مکاتب فکری در جهان غرب بع

از  سوء استفادهبخاطِر در آينده، حتی فرا تر از جهان اسالم، من معتقدم که . رد می کند ،عنوان متاع
ی مردم از اساس آزاد ،در حقيقت، در بسياری از ساحات. دزده خواهد شدامن هايی به جر و بحث  آزادی،

آنجاست که اسالم . شودمی ، و بی حرمتی منجر ریبه فساد، مسامحه کاآزادی که آنجا  دفاع می نمايد تا
بحران اقتصادی را مثال می ميان مردان و زنان نيست؛  در مورد مشکل ارتباط و آن تنها. »نه « می گويد 

بيش از حد  که برای نهاد های مالی معينريشۀ اين مشکل اينست . آورم که آن همۀ مارا متضرر می کند
 .دقرار دار» غير اخالقی « آستانۀ در سوء استفاده می شود که  ه ایادی داده شده که از آن به شيوآز

می  فضايل اخالقی الکدارندۀ ِمرا ، در گذشته و حال، شما به عنوان  کدام شخصيت ها: لــَفـېژان ژاک 
 ؟نيد بي

من زود . است و ظريف را بکار نمی بندم که آن حساس»  moral« اخالق  من واژۀ : کــريـم آقـــا خـــان
داده اند، کی ش را از خود نشان مردان و زنانی که آنها انسان گرايی قابل ستاي. »انسان گرايانه« می گويم 

هنر تا ، گرفته رهبران سياسیاز  ؛ها هستند؟ در طول زندگی ام من تمام انواع مردم را مالقات نموده ام
از آنها از ميان آنها، کسانی که مرا تحت تاثير قرار دادند، من به خوشحالی می توانم . لسوفانفيو پيشگان، 
کس ليـِف،  Kofi Annan)( ، کوفی عنان (Pierre-Elliott Trudeau)ر ايليوت ترودوــی يـِپ: نام ببرم
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ولين رئيس که او ا (Jomo Kenyatta) نياتاـِ، جومو ک(Félix Houphouët-Boigny)نی ت بوافِوُا
سال بود، و يو  20که او رئيس دانشگاه هاروارد برای مدت   (Derek Bok) کجمهور کنيا بود، ِدِرک بـُ

پيام آور صلح توسط ملل متحد بر گزيده به عنوان  که وی ،(cellist)ويولوِن نواز  (Yo-Yo Ma) يو مه
از نظام ارزش شخصی  اينرا داشتند کهتوانايی . ق العاده بودندخار دارای خصوصيتتمام اين مردان . شد

آنها دانستند . ند و خود شان را در جای مردمی قرار دادند که با آنها سر و کار داشتندقدم گذارتر خود فرا 
قرار دهند تا اينکه آن شخص را خوبتر بشناسند و اورا ياری  یکه چگونه خود را بجای شخص ديگر

نادر  قًا می ستايم، يک استعداد بی بديلی که آن بد بختانه خيلیاين يک توانايی است که من عمي. رسانند
 .است

. اوباما را با هم مقايسه کنندرئيس جمهور جمهور سرکوزی و مردم مايل است که رئيس : لــَفـېژان ژاک 
 شما در مورد آنها چه فکر می کنيد؟

يل بزرگ بين المللی از نظرم رسيد که مسا قبل از اينکه اين دو نفر به قدرت برسند، به: کــريـم آقـــا خـــان
به يک نسل اين دو رئيس جمهور . ل شدندها متحوخوش بختانه، چيز. يک نوع رخوت رنج می بردند

تحصيل، و ينان کافی، عزم راسخ و اطمانرژی يک مرد جوان با دارای  نهر کدام واقع. ندراتعلق د جوانتر
 من می خواهم يک نگرش« : که توانايی گفتن اينرا دارند که بگويند می باشند قابليت های خرد ورزانه

هر دو آزادی فکری زيادی را از خود نشان داده اند که من فکر می کنم . »ه اين مسئله داشته باشمتازه ب
ت مشکال خواهد بود که بگوييم آنها می خواهند تمامغير واقع گرايانه اين . آنها می توانند قابل اعتماد باشند

آنها از تحريم ها و تمام اشکال انعطاف ناپذيری بسيار  ولی به نظر من، مردود شماری. خواهند کردرا حل 
می  در سراسر جهان. ندامور را در قبضه گرفته اه، نيز رهبران جوانتر مسئوليت و در روسي. مهم است
 کند،می عقب نشينی  وسحستمايل معدم يک  که از دارد جودوبرای تغيير  ميلی سالها بعد از، بينيم که

ند که ای کنسازی خساره اين رهبران جوان بايد شروع به باز . عراق که فاجعه بار بود بويژه بعد از جنِگ
  .يش از بقدرت رسيدن آنها، انجام شده بودپ

 George( و يا جورج سوروس  (Bill Gates)مانند بل گيتس ،مستقلمالی آيا بازيگران : لــَفـېژان ژاک 
Soros  (سازند؟ب هاد های بين المللی را بر قرار می توانند تعادل وزنۀ ن  

يل انکشافی يک چيز بسيار شگفت دخيل سازی اين بازرگانان بسيار ثروتمند در مسا: کــريـم آقـــا خـــان
بر  کمک انکشاف می آورد، که نه تنها عد اقتصادی جديد را بهـُنخست از همه، اين يک ب. می باشد انگيز

همچنان اين . ، بر اساس توليد ثروت استوار خواهد بودقطعی تر از همه، بلکه و استوار استاعانه اساس 
در کشور  .آن نيستدولت قادر به تأمين  کمک می کند که خصوصی ورسکتبه کسب دانش در عرصۀ 

به آموزش و  چه در ارتباط . پر می شودبزرگ  يک خالءاز اين طريق های در حال توسعه، در آنجا 
سکتور خصوصی و سکتور ارتباط به مسايل مالی، هيچ همکاری ميان پرورش، و يا صحت و چه در 

من . بودند کتور دولتیهمه س ،بسياری از کشور هاه چندان پيش، نهاد های مالی در ن. وجود ندارد دولتی
طور . نددولت ها می توانستند در آنها پياپی اعمال نفوذ بکننمی گويم که اين نهاد ها خود کفا نبودند، ولی 

، در آن زمان، دولت های را بياد داشته باشيد] ميالدی[ 70، دهۀ مثال در رابطه به آموزش و پرورش
هايی که کسی در  با ترغيب نمودن تدريس زباندر افريقا، آسيا، و خاور ميانه کوشش کردند تا  یمشخص

اين ملی . ی مصنوعی را ايجاد  کننديک وحدت ملخارج از کشور با آنها صحبت کرده نمی توانست، 
پزشکی در  گرفتن مدرک تحصيلیطور مثال، . بين المللی  داشتگرايی زبانی نتايج تأسف باری در سطح 

 .ن ارزش نداشتاکستاز پخارج اعبث بود، زيراکه آن در ] کاری[پاکستان به زبان اردو 
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ه مالحظه می کنيد که شما اين کشور را چگون. پس بيا در مورد پاکستان صحبت کنيم: لــَفـېژان ژاک 
، دنشوست بنام دموکراسی ياد رژيم های نظامی و دوره هايی که ممکن ا تصوير سياسی اين کشور با تبّدل

 اسالمگرايان افراطی شده است؟النۀ و آن اکنون  .ترسيم می گردد

زمانی که  1947می گردد به سال  کشوری است که مشکالت بزرگ اش بر پاکستان: کــريـم آقـــا خـــان
قسمی که شما ميدانيد، کشمير، که يک بخش آن زير سلطه پاکستان قرار دارد، تا . ن کشور تشکيل شدآ

را در شمال و حاکميت اشانست توناسالم آباد بر اين، دولِت مضاف . امروز مورد مناقشه باقی مانده است
. با چنين يک وضعيت، بی ثباتی می تواند بمثابۀ زير بنا آن ديده شود. عمال کندشمالشرق آن کشور ِا
بر مبنای فاکتی را  ، يک ملتکه آنبر می گردد  نهضت مستقل اکستان به زمان يک مشکل بزرگ دوم پ

خود  یولی در اين مناطق، دين بخود. مسلمانان تشکيل ميدادد که يک بخش خاص نفوس آنرا تأسيس کر
ميداد،  که ملت را بهمديگر پيوند اين بدين معنا است که در آغاز، همان چيزی. را داشتا شکل کثرت گر

  .کاشتميهمچنان بذر نفاق را هم 

من برای . نداء الحق تقويت شدضي] جنرال [ اسالمی سازی  مشِی توسط خِط عجيب تر اينکه، اين نفاق ها
. نبود (theologian)الم دين او عاو سخت مذهبی و درستکار بود، ولی . آن مرد احترام بزرگی قايل بودم

ا به يک سوال اساسی پاسخ اسالمی تر سازد، او موفق نشد ت جهد اينکه پاکستان را نسبت به گذشتهبا جد و 
پس سنی به يک طرف . يچ کسی اين سوال را پرسان نکرددر نظر داشت؟ هاو چه نوع اسالم را . دده

من با ضياء الحق ارتباط . مشکل افغانستان ظهور کرد 1979رفت و شيعه بطرفی ديگر، و بعد در سال 
را کمک کرد تا دانشگاِه  من فراموش نکرده ام که وی ما. می نامم» ويژه « ] ارتباِط[داشتم که من آنرا 

، در يک نشست 1988پيش از وفات وی در سال . را تأسيس کنيم –دانشگاۀ آقا خان در کراچی  – خود را
در من فکر می کنم که « : وی برايم گفت که. آخری ايکه با وی داشتم، او اعتراف کرد که اشتباه کرده بود

بيشتری های داخلی  تفرقهمنجر به ن ه آزيرا ک ا متقبل شدم؛ر یاشتباهتالش اسالمی تر ساختن پاکستان، 
  .بسيار صادق بود او يک شخص» .انتظار آنرا نداشتيمپيش که بيش از  شد

انکشافات در آنجا باالی پاکستان چه . شما همين اکنون مشکل افغانستان را ياد آور شديد: لــَفـېژان ژاک 
 تأثيری گذاشت؟

ور کش[حمله نمود، رهبران  افغانستان  بر  1979اتحاد شوروی در سال  بعد از اينکه: کــريـم آقـــا خـــان
د، و بهتر ق مداخلۀ مستقيم بيرون نخواهيم رانز طريما روس ها را ا« : غربی بخود می انديشيدند] های 

 نتيجه. افراطی را فرا خواندبسيار ستان هم عناصر بنوبۀ خود، پاک. »خواهد بود تا پاکستان را بسيج کنيم
، ولی ملی نيستيک دولت ] بخودِی خود[ تان شدند، که آن وارد افغانس د که تند رو ترين گروه هااين ش

اين اسالم گرا . مذهبی متفاوت يکجا زندگی می کنند ا گروه های قومی، قبايل، و بينش هایصرفَا در آنج
بدين جهت پاکستان . نددهجوم بر بشمول پاکستان] آسيای مرکزی [ تمام منطقۀ بعدن به  ی تند رو ها

به نظر رسيد  که در چنين زمينه ای، . دغرب در آن جنگ بی پايان تاوان دا بخاطِر طرفداری اش از
ولی در پاکستان مانند کشور های ديگر در آسيا و . خواستند تا ثبات را تأمين نمايندفرماندهان نظامی 

] ولی[تضمين کرد،  عمومًاالل و ثبات را که استق ريقا، در حالی که ارتش قدرت را در دست داشتاف
 .، باز داشتموفق موکراسیولت را از يک دد ،بروز کرد که ای مشکالت قابل مالحظه
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موکراسی د« نظر شما در مورد مفهوم سر اين موضوع حرف می زنيم،  االن که ما بر: لــَفـېژان ژاک 
بوش  پيشکش گرديد، . جورج دبليوه، قسمی که توسط رئيس جمهور اسبق اياالت متحد»  صادراتی
 چيست؟

اش  نتيجه خواست موکراسی صرفًاه موقف جورج دبليو بوش در مورد دمن معتقدم ک: کــريـم آقـــا خـــان
قضيۀ عراق، موضوع مهم اينست که گذشته از  ولی. توجيه کند ،ز آن رويدادبود تا حمله بر عراق را بعد ا

يی که در جهان در حال کشور هادر بسياری از کشور ها، بويژه زمان و  ازبرهه ای بدانيم که چرا در اين 
ه می کنم، يکی از مالحظقسمی که من . است متزلزلموکراسی خيلی ددر آنجا توسعه قرار دارند، 

ياد می » قانون مداری « من آنرا بنام  برخاسته از ضعفی است کهوضعيت توضيحات مهم اينست که اين 
که در  ،را تحّمل می کنند مدی اساسی نا کاراقانون هاآنها  که ميدانمرا در حقيقت، اکثر کشور هايی . کنم

بر غالبن و دند، ش تدوين – و يا سرنگونی يک رژيم از استرداد استقالل بعد – زمانه های انتقال تاريخی
راضی  راای و يا گروه مذهبی را،  یاقليترا، ی اقبيله اقتباس شدند تا اساس مصلحت های نا انديشده، 

سی شان را بررسی می اسا نويسی قانون هایدوباره بسياری از دولت ها امکانات  در اين روز ها،. سازند
 آن در خوِر توجه. قی اروپا در حال وقوع استتی شرآنچه که در کشور های غربی و حبنگريد به . کنند
  .است

آن کشور با آنها علی رغِم تمام پرابلم هايی که آيا شما به اين معتقديد که در افغانستان، : لــَفـېژان ژاک 
 د ؟ممکن خواهد بونظامی نهاد های و  ت پارلمانیحکوم نهاد هاِی ، تأسيس روبروست

يا کن نبوده تا يک ارتش ملی و در افغانستان مانند عراق، با وجود سالها تالش، مم: کــريـم آقـــا خـــان
بخاطر نايل شدن به . باشد تا امنيت را تضمين کندبوده بطور کافی موثر  نيروی پوليس ملی ايجاد شود که

غربی بايد برای يک مدت مديد در اين کشور ها باقی  کشور هایی ، نيرومدت در اين کشور ها ثبات دراز
شما . افغانی موثر را ايجاد کرد در اوضاع کنونی، بسيار سخت است تا يک نيروی پوليس ملی. بمانند

م، و در ميان ديگر سر باز ها، من با يک پشتون بر می خورم که باشيک شيعۀ هزاره  بکنيد که منصور ت
. يگانه راه حل اينست که بگذاريم زمان کارش را انجام دهد. باشد همی دانم پدرش، برادرم را به قتل رسانيد

من . اين وضعيت طرفداری می کنمگرايانه از يک نظر تقدير  من باساند که اين معنی را نمی ر آن واقعن
. خاموش کنيمو تالش کنيم اين ابزار های سياسی  را سّد راه اين جهّنم های سياسی شويم ما بايد که معتقدم 
ايده های غير سياسی از  جدا سازی بامطلقن وريم، بدست می آ نتايج بيشتر را، سياسیغير  با ابزارمطلقن 

مؤفقيت ، شدند رويجتدينی  –مختلط سياسی  یگرا بنيادهای و نهضت  که توسط گروه ها ،مذهبیده های اي
و دولت های ]  theocraticمذهبی و يا [ا به دولت های آخوند ساالر امروز، دولت ه. خواهيم داشتبيشتر 

بعضی اوقات مردم که در مورد سه ملت حرف می زنند، که هر کدام بطريق . تقسيم شده اندسکوالر 
ايران، اسرائيل، و : اين ملت ها عبارتند از. هستند، کاملن درست ميگويند] مذهبی[ خودش آخوند ساالر 

 ،کنمجسارت  اگر. ميداشتيد، شما يک جهان متفاوت را قادر به تغيير می بودنداگر آنها . عربستان سعودی
 .ر خدا را، بخدا بايد واگذار نمودکار های سياسی را به سياست مداران، و کا : می گويم که

را اجازه نمی اکثريت ها  گيری روشن و پايدار آن شکلآيا قانون اساسی اسرائيل، که : لــَفـېژان ژاک 
 د؟همسايگانش نمی باشدولت يهودی و  ّسد راِه  دستيابی به صلح مستدام مياننيز ، دهد
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، طوری که برای ولی. را بطور کافی نمی دانممشخصات قانون اساسی اسرائيل من : کــريـم آقـــا خـــان
بی ترين منبع پربسامد مد، رای نا کااساس هيچ شکی وجود ندارد که مشکل قانون هایدر اين شما گفتم، 

 .بسياری از کشور ها استثباتی سياسی در 

 کند تا صلح هميشگی را بدست آورد؟کار اسرائيل بايد االن چه : لــَفـېژان ژاک 

يک نياز بنيادی  در اين مناقشه دخيل باشم، ولی معتقدم کهکه من هرگز نخواسته ام : کــريـم آقـــا خـــان
مضاف بر اين، شما را با گفتن اين . يک دولت فلسطينی دوام پذير] ازاست عبارت  و آن[موجود است، 

 دولت پذيرش ، يکی از شرايط برای صلح،تعجب خواهم ساخت که تا جايی که به من مربوط می شودم
عراق اکثريت شيعه دارد، بحرين همچنان، و . جهان اسالم استميان اسرائيل توسط شيعه های اقليت در 

فعلی مهور رئيس ج[بگذار فراموش نکنيم که بشار االسد . هميشه تعداد کثير شيعه ها در لبنان هستند
رئيس [ اين يک کليد ضروری است، چيزيکه آنرا رئيس جمهور سرکوزی . خودش شيعه است] سوريه

 .خوب است، ولی کافی نيست موافقت با کشور های سنی نشين. فهمد خوب می] جمهور فرانسه

 می کنيد؟و تجزيه انکشافات کنونی را در ايران چگونه تحليل : لــَفـېژان ژاک 

در حرکت است، مايۀ نگرانی تمام جهان، بشمول ملت ايران بطرف آن مسيری که : کــريـم آقـــا خـــان
، در سوء مديريت تأسف بار اقتصادی در به نظر من، علت عمدۀ انقالب در ايران. های ديگر شيعه است

ناخته ام، او احتماًال با تأسف می گويم که از تمام سران دولت هايی که من ش. ، آغاز شداهرژيم شزماِن 
اين بی . شدداده بسيار کم  رايش مشورتاقتصادی چيزی نمی دانست، و يا ب کسی بود که در مورد مسايل

 يد تا مسير تاريخ را از نوخمينی فقط بايد در صحنه می رس. مقاومت شد سبب افزايش کانون هایلياقتی، 
من يک شيعه هستم، زمانی که سخنرانی هايش را شنيدم، فکر می کردم که هيچ شيعه در زمين . تغيير دهد

  .باقی بماند توانست که با موعظه هايش بی اعتنا نمی

آيا تمام .  ستاهسته ای؛ چيزی که هميشه مايه نگرانی  نيرویمسئلۀ  پردازيم بهمی  اينجا: لــَفـېژان ژاک 
  .ملکی دسترسی داشته باشند ی برای مقاصدشند تا به نيروی هسته اازه داشته باملت ها بايد اج

ی عدم تکثير بر تمام فن آوری هسته ا و مقررات تمام قواعداکنون بايد من  نظِر به: کــريـم آقـــا خـــان
ه به مشابی ملکی، در حقيقت، شرايط فروش انرژی هسته ا .عمال شوندبرای هر دو هدف ملکی و نظامی ِا
را در دست » کليد ها « پيشرفته ترين ملت ها، تمام  ،کهتی است، تا آنجامستعمره سازی فن آوری اطالعا

  .خود خواهند داشت

م، شايد در اين مورد من زود باور باش. ی فاصله داريمانرژی هسته اِی سازی  با دموکراسی ، مابنا برين
من طرفدار . ياد می کنم» تکثير مثبت « آنرا من بنام ولی من از يک روش ديگر طرفداری می کنم، که 

کرد که تحت آنها تکثير مثبت بايد رايطی بر شدقيق البته، فکر . ی ملکی هستمسته اتوزيع گستردۀ نيروی ه
ونه از مصارف نا مشروع نيروی چگ های محيط زيستی چگونه اجتناب شود؟از پرابلم . کار خواهد کرد

عه نموده تاريخ را مطال] علِم[ طوری که ميدانيد، من  نظامی جلو گيری کرد؟ مقاصدی برای ی ملکهسته ا
تکثير مثبتی که من به اتفاق افتادِن . دنی را توقف داجها علمِیمهم پيشرفت هر  ام و هرگز ممکن نبوده که

گفته [» نه « برای تسليحات، و » بلی « برای انرژی : ه می باشدصل سادآن عالقمند هستم، مبتنی بر يک ا
 ].شود
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 رويکرد مبهم ايران را در مورد اين مسئله چگونه مالحظه می کنيد؟: لــَفـېژان ژاک 

اگر تهران . خط مشی کنونی ايران در اين مورد مايۀ نگرانی در جهان سنی می باشد: کــريـم آقـــا خـــان
انستند فقط با می توبسهولت  ،دولت های معينی در منطقهورد، ی را بدست بيای توانست تسليحات هسته ام

حتا با دشمن پنداری  وخيم است، و] سياسی [ ّجو . ندکمک احمتالی غرب، خود شان را با بـُمب تجهيز کن
از طريق آژانس بين المللی بايد در پرداختن با اين مسئله، مهم است که ، با اين وصف]. پيش ميرود[

  .دو حفظ شوده با متصديان امور ايرانی مطرح ازنهمکاری سانرژی اتمی 

ی برای استفاده نظامی در سراسر جهان همکاری ست حتی در قسمت انتقال انرژی هسته اايران می توان
د گرا َرـِيک ملت خ بيانگِر تاريخ شما« : آن چيزی است که من برای ايرانی ها چندين سال پيش گفتم. کند

نموده  هديهاسالم و تفکر فلسفی اش را به  یتمام غنامندی فرهنگارد که آن سال قدامت دکه هزار ها است 
و جهان بخاطر آن از شما سپاسگذار  خوِد شما بوده باشد آِناز  يد که آن واقعنراهی را در پيش گير. است

 ».خواهد بود
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