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 .اام رسالش و دموکخرس  تنش وجود مدر د
 

 مقدمو چان  توسط مصحبۀو کننده:

واال بللا مللا،  واسلل یبخللوآ آمدیللد. امللروز  [بوی لله ِوِللله] (DW) بی ببلیللو یِ  بلله محللاتبه تلویزیللونی شللما و هللر یلل ِ  ،سلل  

  (AKDN)هم نین رئلی  شلبوه انوشلاآی آقلا خلان ،. واال تضرتسلمانان اسماعیلی، آشنا شویدآقا خان، پیشوای متضرت 

جهان ب ور آعال کلار ملی شور های ِ بر قسمت انوشاف اقتحابی و اجتماعی بر بسیاری از مناطق و کت است و بر این ِسم  

 کند.

 متم مصحبۀو:

یلن تمل ت مرتول  ا و مربملانیاآگنی ب ور پیاپی شوکه می شوب  واال تضرت، جهان توسط تم ت بهشت و:خ کنحاِ گومتِ 

ما اسل   را یل  بیلن  لل  هسلتید. شل د. شما ی  رهبر برجستی مسللمانکه ابّعا بارند که آنها برای اس   می جنگنمی شوند 

 جلللللله بارب اسللللللت. آیللللللا ایللللللن بللللللدین معنللللللی اسللللللت کلللللله اسلللللل   بو و   ایللللللن یلللللل  تنللللللاق  آشللللللوارو . مللللللی نامیللللللد
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بسلیار یل  اقلیلت بلر کله ایلن اوعلا   اطر باشلته باشلیمبخلکله نخیر، من این ور آولر نملی کلنم. ملن آولر ملی کلنم    ح  ح :

ن، آنهلا کوچ  جمعیلت مسللما ن بلوله  ،توسلط مسلهله بینلی نلهن بر سراسلر جهلان بالللت بارب. ثانیلا  توسلط مسلای  سیاسلی الزاملا

ب. شلو به عنوان مظهر بین اس   تلقیاین اوعا  من آور می کنم که این کام ن نا برست خواهد بوب که  ، وتحری  می شوند

بیلن و آنها را بدانند و بلین این بازی نقش بارند،  ]قباِل[ چه نیرو هایی بر ،که بررسی کند بارب تا محتاطانه  جهان غرب نیاز

آیرلنلد بلرای اوعلا  را کله علین سلوال ، توقل  خلواهیم باشلت . ملا مسللمانانبا بین هیچ کاری ندارند، آرق گذارنلدمسایلی که 

اق خوب، آن له کله بر آیرلنلد شلمالی اتفل» یم. اگر من به عنوان ی  مسلمان به نزب شما می آمد  و می گفتم: گیرشمالی، بوار 

شلما » کربیلد و ملی گفتیلد: ، شلما بله ملن نگلاه ملی «پروتستان اسلت  بر تق مذه  کاتولی  و مذه به است، ی  تحویراآتا

 «.هستیدتححی  ناکربه )بی سواب( 

، بر بسلیاری از کشلور هلای غربلی، بله و ل این اما با  ،واال تضرتگفت( من اینرا نخواهم گفت.  تبسم)با  گومتخ کنحاو:

نظر برسلت اسلت، تفلاهم  سازگار نیستند. اگر آنبا هم )مرب  ساالری( یموکراسی است که اس   و  ، نظری شای آلمانشمول 

 غیر ممون خواهد بوب. ر میان جهان اس   و غرب اتتماالن واقعی و همواری مؤث

]بر اوایل  یل  رونلد مشلورتی  من بین بین اسل   و بموکراسلی هلیچ تنشلی را نملی بیلنم. ،من مواآقت بار . خوب   ح  ح :

محفللو  ]بللرای مللا[ مفهللو  از آن  آتللاب و بوزمللانی بر میللان جمعیللت مسلللمان اتفللاق ا . رونللد مشللورتی برباشللتوجللوب اسلل  [ 

سلهله و هم نان مرجعیت سووالری )غیر مذهبی( بلوب. و مموروثی مرجعیت بینی تداو  و بیگری بوب  . یوی مشورت ماندند

شایسلته تلرین  یاآتنلد  بسلت یلاآتن بلهبسلت ملی چیلزی  به چهآن[  ]بواس یاین مشورتی بوب که اینست که  ،بو  که بروز کرب

ن بلر . آپلی ریلزی ملی شلوبجمعیت را رهبری کند. اکنون من آولر ملی کلنم کله بموکراسلی بلر مبنلای ایلن بو مفهلو  مرب  تا 

بسلت بلرای  –ب وشلملی اس مشورت به مقحد شایستگی اسلاس گلذاری بر اس شوب و می اساس مفهو  مشورت اساس گذاری 

 بلهکله آنهلا چگونله  بلر گلرب ملن بله سلاختار ا للی جمعیلت مسللمان اگلر  آرب برای رهبرِی ]جمعیلت[.شایسته ترین به یاآتن 

 ، پ  من ابدان هیچ تنشی را بر آن نمی بینم.بریت پرباخته بوبندمسای  ره

بارنلد تلا وعلعیت بشلری بهبلوب تا ل  کنلد. ایلن دای شلما قلرار آجنل لدِر تحمل  پلذیری و کتلرت گرایلی بر  گومتخ کنحااو:

بعضلی تتلی ملورب تبعلی  قلرار بارنلد، هم نلان بله عنلوان یل  اقلیلت  –اسماعیلی ها  –بخاطری است که پیروان خوب شما 

بدعت گذار به عنوان مسلمانان بیگر وقات آنها توسط ا
1
 می شوند. یاب 

ز بیلن[ و بیگلری یل  تفسلیر ]قرائلت ابلین ، اخلت ف نظلر بر تما  ابیان شرو  می کنم کهمن با این سخن  ،خوب   ح  ح :

پ  های  من آور می کنم که ما باریم، این لیان تبعی  وجوب بارب. بر خ فیعلیه اسماعامروز من نمی گویم که وجوب بارب. 

باراِی  کلههملان اسلت ی بر اس   ه مفهو  کترت گرای)ارتباطی( بیشتر با قرائت های بینی )تفاسیر( بیشتر می سازیم، زیرا ک

بلین تفاسلیر  :]از بیلن[ موجلوب اسلت کله ملی گویلدب . ی  تدیتی ]از پیامبر اس  [ بر ملورب تفسلیر هلای متعلدّ سابقه استاین 

میگویم که اس   ی  بین آراگیر است. طور متلال یل  آیلت و  . من پیشتر می رو معضله ای وجوب ندارب بر اس  گوناگون 

که من شما را )مراب از نو  بشر است( از ی  روح آآریده ا . ، هللا )ج( می آرمایدمشهور بر قرآن است که آنجابسیار 
2

 

گفتگلو را بلین غلرب و جهلان اسل    ، غلرب بسلیار سلخت تل آ کلرب تلا نلوعی2001بعد از یازبهم سلپتامبر  گومتخ کنحاو:

 واقعلی از جانل  خِ ، زیرا که به نظر میرسد هیچ پاسلمی کنند ناامیدی )سرخوربگی( اما[ مربمان بیشتری اتساِس ایجاب کند. ]

و هستند تا آواز های شان را بلند کنند، و ب ور واعل  میانه ر   آواز های مسلمانانِ شنیدن . آنها منتظر جهان اس   وجوب ندارب

)نظلر چرا ما این  دا هلا و تم ت بهشت اآگنی که بنا  اس   ]اجرا می شوند[،  حبت کنند. برعلیه بهشت اآگنی   و رسا

  )نمی شنویم( را نمی گیریمها( 

                                                           
1
  heretics بدعت گذار، رافضی 

 
2
ا النَّاُس (: 4سورۀ النساء )سورۀ  1اشاره است به آیی    االن ی ا أ یُّه  ا ِرج  ب ثَّ ِمْنُهم  ا و  ه  ْوج  ا ز  ل ق  ِمْنه  خ  اِتد ةٍ و  ل ق ُكْم ِمْن ن ْفٍ  و  بَُّكُم الَِّذي خ  اتَّقُوا ر 

قِیبنا. ا   إِنَّ َّللاَّ  ك ان  ع ل ْیُكْم ر  اْْل ْرت  لُون  بِِه و  اتَّقُوا َّللاَّ  الَِّذي ت س اء  نِس اءن و  ا و  كه شما را از نف  واتدى آآرید و  اى مرب  از پروربگارتان ك تِیرن

جفتش را ]نیز [ از او آآرید و از آن بو مربان و زنان بسیارى پراكنده كرب پروا بارید و از خدایى كه به ]نا [ او از همدیگر برخواست 

 كنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید كه خدا همواره بر شما نگهبان است. )ترجمه آوالبوند( مى 
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]و هملین اکنلون شلما باریلد  یش از پیش جلو تر ملی آینلدب این  دا هاکه به نظر میرسد که خوب، من آور می کنم    ح  ح :

برون جهلان اسل   بر بر  یبیگری بخاطر باشته باشیم اینست کله، نیلرو هلای کنم چیز. من آور می آن  دا ها را می شنوید[

 بر مورب بین را ترغی  نمی کنند.آزاب  آزاب، و به ویژه اآها  و تفهیمِ  اآها  و تفهیمِ این نقش بازی می کنند که آن 

که آنجلا ابلدان پیلروان اسلماعیلی وجلوب  شبوه انوشاآی آقا خان بر بخش هایی بر جهان آعال است تتی جاهایی گومتخ کنحاو:

 ندارب. مقحد آن چه می باشد 

من آور می کنم، نقِش ما تشریِ  مساعی برای انوشاف بر ی  س   ملی، و یلا بر یل  سل   محللی اگلر کشلور    ح  ح :

ن آراگیلر هسلتیم و ایلملا  ،مناسل  اسلت، انتخلاب کنلیم. املا. ملا بایلد مقیاسلی را کله    من قلوی اسلتبزرگ باشد، و یلا بر سل

 ت اس   است.ماهیّ 

  بر بسلیاری از بر پروژه های انوشلاآی گونلاگون و متنلوّ  ، چقدر پول را[شبوی انوشاآی آقا خان]شبوه شما  گومتخ کنحاو:

 بخش های جهان به محرف می رساند و بیشتر این پول ها از کجا بدست می آیند 

میلیون بالر به محرف میرسانیم و مناب  ما از یل  تعلداب زمینله هلای مختلل  بدسلت ملی  200ما ساالنه بر تدوب    ح  ح :

مللی و  ،منلاب  ملا بنلابرین، –، و نهاب های بین الملللی بدسلت ملی آینلد آلمانآید. آنها از نهاب های انوشاآی، چون نهاب هایی بر 

 ر مناب  بدست می آیند.بین المللی است، آنها از مناب  امامت و بیگ

 شما .... ببخشید، این بدین معنا است که یعنی از مناب  شخحی خوبِ  گومتخ کنحاو:

د. بیشللتر مللا . از طریللق اعانلله هللا بدسللت مللی آیللاز منللاب  مختللل  یتعللدابیللد مؤسسلله ای. و همللین طللور وااز ع...    ااح  ااح :

اهدا می کننلد. پل  ایلن  را آنها اعانه های آربیشری  باشند و بدین منظور ییبرنامه ها بمانی باریم که آنها می خواهند بامر

   چند جانبه است.ی  منب

یل  موسسله اسل می اسلت، وللی شلما بر  (AKDN)شما ی  رهبر مسلمان هستید و شبوه انوشاآی آقا خان  گومتخ کنحاو:

 آن وجوب بارب  برایِ  کار می کنید. چه زمینه های مشترک آلمان یِ   میچندین ساته با بولت غیر اس

مشلترک قلوی ای وجلوب بارنلد، زیلرا کله جرمنلی بر برابلر جهلان  بر تلال  ت بار  کله زمینله هلایمن خیلی مسرّ    ح  ح :

را بلرای آن مشو ت را تحلی  می کند و راه ت  هلایی بیشتر بر عین جهتی که خوب ما قرار باریم،  انوشاف سخاوتمند است.

رشلد ملی کننلد، سلاتات  باشلته ایلم، و زملانی کله آن )همولاری هلا( یخلوبی ِ. من آولر ملی کلنم کله ملا همولاری جوید آن می

هملین طلور آولر ملی کلنم. پل  آن کملابیش  بشمول آرهنگ کله آن منبل  نلو اسلت، ملن –بیشتری را تحت پوشش قرار میدهند 

 ما هم نان با اتحابیه اروپا باریم کار میونیم. آلمانیق و از طر ای است که ما با هم کار می کنیم زمینه

  امید واری ها وجوب بارند ر بهشت اآگنی چهب همیش برای غلبه تا   نموبن برایواال تضرت،  گومتخ کنحاو:

آن را تل  کنلیم کله آنهلا سلب  بهشلت اآگنلی ملی شلوند، و  یمسلایلهمله ملن ملی گلویم کله بیاییلد و  خوب نخست از   ح  ح :

. اکنون آن ه که ملا بر خلاور میانله باریلم مشلولی اسلت ی نیستندبینوربگی سیاسی هستند، و معض ت عمومان سرخمعض ت 

آن له کله ملا بر باریم، آن از بین اس   به میان نیامده اسلت.  بستر بین اس   پدید نیامده است. آن ه که ما بر کشمیرکه آن از 

تل  و ]شلناخته[ و آنلرا ایلن مشلو ت را  ا بایلد ا ل  و ماهیلتپل  مل .اس   به میلان نیاملده اسلتاآغانستان باریم، آن از بین 

کله آن ملرب  را بله یل س و نلا امیلد سلوق  –آح  نماییم که آنها مشو ت سیاسی هستند. یوبار که این هسته هلای سلرخوربگی 

تلوانیم ب کلهبیاییلد بهلر کجلا بر علین تلال، بهلیم. اسلخ پبله آن ، پ  من آور ملی کلنم ملا قلابر خلواهیم بلوب ت  شوند – می بهد

 بسازیم. آن می بایست هدف ما باشد.و جهان بر تال انوشاف  جهان اس  را میان ی  جهان بهتر بپربازیم تا ب ور عمو  
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آرزوی بر آعالیت های انوشاآی تان ما برای شما  همی واز شما سپاسگذار  واال تضرت، برای این محاتبه  گومتخ کنحاو:

 موآقیت می نماییم.

 .)با خوشحالی( تشور بسیار زیاب   ح  ح :

 منحاع و مأ ذ:

1. Video interview: http://www.akdn.org/videos_detail.asp?VideoId=53  

2. Published version: http://www.dw-

world.de/english/0,1594,1433_A_1325811_1_A,00.html 

 

Video%20interview:%20http:/www.akdn.org/videos_detail.asp?VideoId=53
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