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جریان شناسي دین و سیاست در آمریكاي التین در گفتگو با حجت االسالم محسن رباني
ً در رابطھ با وضعیت دیني و مذھبي منطقھ آمریكاي التین *  با تشكر از جنابعالي بھ خاطر فرصتي كھ در اختیار ما قراردادید، لطفا

توضیحاتي را براي خوانندگان بفرمایید.
    آمریكاي التین، بھ مناطقي از قاره آمریكا گفتھ مي شود كھ در آنجا بھ زبان اسپانیایي و پرتغالي صحبت مي شود.  اما در عمل، اكثر نیم

كره غربي بھ جز آمریكا، كانادا و كشورھاي غیر اسپانیایي زبان حوزه دریاي كارائیب، تحت عنوان آمریكاي التین دستھ بندي شده اند.
ً تمامي كشورھاي جنوب ایاالت متحده آمریكا شامل مكزیك (در آمریكاي شمالي)،    از منظري سیاسي - اجتماعي، نیز آمریكاي التین تقریبا

اكثر كشورھاي آمریكاي جنوبي و مركزي و كشورھاي حوزه كارائیب را كھ در آنجا اسپانیایي، پرتغالي، فرانسوي یا زبان بومي صحبت مي
شود، دربر مي گیرد.

   از میان كشورھاي این منطقھ، برزیل از حیث مساحت و جمعیت بزرگ ترین كشور آمریكاي التین است.  برزیل بیش از 40 درصد خاك
این منطقھ را پوشانده و مسكن قریب بھ یك سوم جمعیت آن را تامین كرده است.

   بنابراین منطقھ آمریكاي التین از سھ منطقھ معروف آمریكاي جنوبي، شامل آرژانتین، برزیل، ونزوئال، كلمبیا، اروگوئھ، اكوادور،
پاراگوئھ، شیلي، بولیوي و پرو) آمریكاي مركزي؛ شامل (كوبا، پاناما، السالوادور، كاستا ریكا، گوآتماال، ھندوراس، بلیز و جمھوري

دومینیكن) و كشورھاي حوزه دریاي كارائیب؛ شامل (گویان، ترینیداد، سورینام و...)  تشكیل شده است.
   براي تبیین وضعیت فرھنگي و مذھبي این منطقھ ما باید بین جریانات فرھنگي یا مذھبي منطقھ، ھم قبل از انقالب اسالمي و ھم بعد از آن

فرق بگذاریم، چرا كھ انقالب اسالمي تاثیرات فراواني بر وضعیت دینداري این منطقھ گذاشتھ است.  البتھ قبل از پیروزي انقالب اسالمي،
جریاناتي كھ بر این منطقھ، یعني بر كل منطقھ آمریكاي التین حاكم بوده است، مسیحیت كاتولیك بود و مسیحیان ارتدوكس و ھمچنین پروتستان

ھا ظھور و بروز چنداني در منطقھ نداشتند، اما امروزه كاتولیك ھا بر عكس آنان بھ كمك امریكاي شمالي از تبلیغات بسیار گسترده اي بر
خوردارند.

   جریان مسیحیت كاتولیك در آمریكاي التین، جریان نوظھوري بوده و جریاني نیست كھ ریشھ و سابقھ تاریخي زیادي داشتھ باشد.  جریاني
است كھ بعد از سفر كریستف كلمب بھ منطقھ، شروع مي شود.  و لذا مسیحیت عالوه بر اینكھ فرھنگ بومي ھا را نابود مي كنند و آیین ھا و

فرھنگ ھاي بومیان منطقھ؛ مانند مایا و دیگر سرخپوستان آنجا را از بین مي برند.
   اروپایي ھا، بھ ویژه اسپانیایي ھا و پرتغالي ھا وقتي وارد منطقھ مي شوند، ابتدا بھ قتل عام بومیان مي پردازند(1) و سپس چند كار را در

منطقھ انجام مي دھند؛ یعني شروع بھ جریان سازي مي كنند كھ یك جریان سازي عادي فرھنگي نیست؛ بلكھ جریان سازي تحمیلي فرھنگي
است.  اولین كاري كھ آنھا مي كنند این است كھ دین مردم را تغییر مي دھند و این كار را ھم با زور و سرنیزه انجام مي دھند.  بر خالف اینكھ

تبلیغ مي كنند اسالم، دین زور و سرنیزه است!  اسالم دین منطق، فكر وصلح است، اما آنان برعكس آنچھ تبلیغ مي كنند، ھر كس با آنھا
مخالفت یا اعتراض مي كرد، در مقابل شمشیرھاي آختھ آنھا قرار مي گرفت و از بین مي رفت.  در راستاي این تغییر، ھرگونھ تالش وقیام

دیني نیز سركوب مي شد.  بھ عنوان نمونھ، در برزیل حتي مسلماناني كھ اكثرشان سیاه پوست و از آفریقا آمده بودند، حدود 280 سال پیش در
شھر باھیاي برزیل و در زمان حاكمیت پرتغالي ھا قیام كردند و مي خواستند آنجا حكومت دیني وقراني ایجاد كنند، اما ارتش برزیل با
ھمكاري ارتش پرتغال، آنھا را از بین برد.  البتھ اآلن آثار اسالمي در شھر باھیا وجود دارد و گزارش ھا و اسنادش ھم موجود است.

   یكي از كارھاي دیگري كھ آنھا در منطقھ انجام دادند، تغییر زبان بود.  آنھا زبان ھاي بومي و سرخ پوستي را كھ حدود شش زبان رایج بود
را تغییر دادند و زبان اسپانیولي را در كشورھاي امریكاي جنوبي و آمریكاي مركزي رواج دادند.  پرتغالي ھا ھم بھ خاطر حاكمیت در برزیل،

زبان پرتغالي را در این كشور حاكم كردند.(2)
   بنابراین، در مجموع مي توان گفت:  گروه ھایي كھ بھ عنوان استعمارگر بھ این مناطق رفتند تا بھ اصطالح آنجا را آباد!  بكنند، در واقع

مھاجمیني بودند كھ ھم زبان مردم و دین شان را از آنھا گرفتند.  اقتصاد و اموال آنھا را قبضھ كردند.
   لذا جریان حاكم و غالب در آمریكاي التین قبل از انقالب اسالمي، جریان كاتولیك ھا بود.  در حال حاضر نیز جریان كاتولیك ھا، جریان

حاكم مذھبي در منطقھ است و باز ھمچنان آنھا نفوذ دارند.
   چھار سال بعد از پیروزي انقالب اسالمي، آمریكایي ھا و سرویس ھاي جاسوسي غرب، كھ احتمال مي دادند، اتفاقاتي مشابھ انقالب ایران
ً مردمي روي كار بیایند.  لذا دولت ھاي نظامي در منطقھ را كم كم حذف كردند.  لذا مي بینیم كھ پس از در منطقھ رخ دھد و دولت ھاي كامال

ً در كل منطقھ آمریكاي التین، دولت ھاي نظامي را برمي دارند و بھ جایش، دولت ھاي بھ ظاھر مردمي، ولي در واقع سال 1983، تقریبا
دولت ھاي وابستھ بھ آمریكا را حاكم مي كنند.

  *  با پیروزي انقالب اسالمي وضعیت دیني مذھبي منطقھ امریكاي التین چھ تغییراتي كرده است؟
ً بیش از     بعد از پیروزي انقالب اسالمي كھ یك انقالب دیني در جھان بود، جریانات، گروه ھاي دیني وادیان ابراھیمي احیا شدند و تقریبا

2400 فرقھ مذھبي در آمریكاي التین سر برآوردند، كھ این مسئلھ پدیده، خیلي عجیبي است.  رھبران2400 فرقھ مذھبي، از كشورھاي غربي
و برخي از ھند و شرق آسیا آمدند. "اونجلیست ھا " و گروه ھاي مسیحي طرفدار منافع آمریكا در این سال ھا در منطقھ خیلي رشد كردند.

فرقھ ھاي مسیحي دیگري مانند فرقھ "مون" كھ رھبرشان مون، اھل كره و وابستھ بھ آمریكا بود در منطقھ فعال شدند و شروع بھ تبلیغ كردند
ِ دیوس" یعني "بچھ ھاي خدا"، و حرف آنھا این است كھ ما باید خدا را از طریق برخي ھم نام ھاي عجیب و غریبي گذاشتند؛ مانند "نینیوس د
جنسي بشناسیم، و لذا از این طریق مي خواھند جوانان را بھ خود جذب كنند.  گروه ھایي مانند "ساي بابا" از ھند و دیگر فرقھ ھاي معنویت

آمریکای جنوبیموضوع کلی:

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 1 از 7



quarta-feira, 10 de novembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

16:44
آمریکای جنوبیموضوع کلی:جریان شناسي دین و سیاست در آمریكاي التین در گفتگو با حجت االسالم محسن ربانيعنوان:

گراي ھندي، بودایي و حتي بھائیت و شیطان پرست ھا ھم در آنجا حضور یافتند و آنقدر این گروه ھا در منطقھ زیاد شدند كھ بھ تدریج بھ
ً سرویس ھاي جاسوسي غربي ھم در خود ایران مي خواستند این كارھا را بكنند.  و ما در حال حاضر، بیش از 2400 فرقھ رسیدند، كھ تبعا

گروه ھاي زیادي در كشور داریم كھ برخي كارشناسان تا حدود 700 فرقھ را در ایران شناسایي كردند و علت این فرقھ سازي در سراسر
جھان، از جملھ آمریكاي التین یا ایران ھم این است كھ باالخره توده مردم، چھ مسلمان و چھ كاتولیك،اگر متحد ویك پارچھ باشند، در آینده

ممكن است براي منافع استكبار خطرساز باشند، از باب تفرقھ بیانداز وحكومت كن.

  *  شیوه كاري جریان ھاي مذھبي و شبھ مذھبي یا معنویت گرا در منطقھ چیست؟
    شیوه ھاي بسیار متفاوت و نیز مختلف است.  از تاسیس مدرسھ، دانشگاه، بیمارستان و رسانھ گرفتھ تا بنیادھاي خیریھ و كمك ھاي

ً بھ كشورھاي منطقھ اقتصادي بھ مردم.  برخي فرقھ ھا و گروه ھا چون وابستھ بھ دستگاه ھاي امریكا و غرب ھستند، این قدرت ھا معموال
دستوردھند كھ از این فرقھ ھا حمایت كنند؛ مانند فرقھ مون یا فرقھ بھائیت كھ در حال حاضر فرقھ بھائیت در برخي مناطق، دانشگاه ھم دارند.

بھایي ھا در بولیوي دانشگاه دارند.  در شیلي دنبال این بودند كھ یك حظیره القدسي، شبیھ آنچھ كھ در حیفا یا ھند ساختھ اند، بسازند و چون
دولت ھاي منطقھ این گروه ھا را دوستان و ھواداران آمریكا مي دانند، ھیچ مانعي در برابر این گروه ھا و شیوه ھاي جذب مردم ایجاد نمي
كنند، آنھا كامال آزادند، كھ جلسھ بگیرند، سخنراني كنند، رسانھ داشتھ باشند، و حتي خود را موظف بھ كمك بھ آنھا مي دانند.  تا جائي كھ در
گفتمان ھاي تلویزیوني براي ادیان، اینھا را دعوت مي كنند.  بھ عنوان مثال قرار بود كھ ما در شیلي جلسھ اي داشتھ باشیم و گفتند قرار است

ادیان الھي با ھم گفت وگو داشتھ باشند، كھ دیدیم در برنامھ، فردي را بھ نمایندگي از بھائیت دعوت كردند با اینكھ آنھا در آنجا معروف نیستند
ً دیني الھي بھ شمار نمي آیند. و ثانیا

   بعضي از فرقھ ھا ھم ھستند كھ وابستگي آنھا بھ ھیچ وجھ معلوم نیست؛ یعني ھیچ بروز و ظھور مستقیمي در سیاست ندارند، ولي در واقع،
ً در آمریكاي التین، روساي آنھا وابستھ ھستند و پیروانشان ھم اطالع ندارند.  نمونھ اینھا گروه ھاي مختلف اونجلیست ھا ھستند، كھ اخیرا

ً افرادي از خود آمریكا بھ عنوان اینكھ این كلیساھا، بیماران را شفا مي فعالیت ھاي تبلیغي و خیریھ اي بسیاري دارند.  در كلیساھایشان، معموال
دھند مي آیند و كارھاي تبلیغي از این نمونھ و نیز كارھایي مي كنند كھ خیلي معقول و منطقي ھم نیست، ولي چون مردم گرفتار ھستند، قبول
مي كنند.  در ھمین جلسات، مردم را تحریك مي كنند تا كمك بكنند!  خیرات بدھند!  و حتي مواردي را ذكر مي كنند كھ فالن كلیسا، بیماراني را

ً ھم صحنھ سازي ھایي ھم دارند كھ برخي مردم متوجھ مي شوند. شفا داده است.  غالبا

   * آیا جریانات سیاسي در منطقھ ھم قابل دستھ بندي ھستند؟
    در آمریكاي التین دو جریان در منطقھ ظھور و بروز دارند:  یكي جریان سیاسي چپ كھ در حال حاضر جریان چپ حاكم، طرفدار ھوگو
ً نزدیك بھ انقالب اسالمي ھستند.  البتھ یك چپ مدرن و متعادلي ھم چاوز است و این بھ نفع ماست.  اكثرا دیدگاه ھاي چاویستي دارند و تقریبا

وجود دارد، مانند خانم باشلت در شیلي یا خانم كریستینا در آرژانتین، كھ در عین حالي كھ مي خواھند با چاوز و دولت ھاي طرفدار ایران در
ً خودشان را دور نگھ مي دارند.  و یك چپ دیگري؛ مانند لوال، منطقھ، ارتباط داشتھ باشند، ولي بر اثر نفوذ آمریكا و صھیونیست ھا، ظاھرا

ً طرفدار انقالب اسالمي است.  لذا مي توانیم بگوییم كھ اآلن، جریان ھاي چپ در رئیس جمھور برزیل، كھ فردي مدرن وانقالبي است و ماھیتا
آمریكاي التین، جریان ھایي ھستند كھ جمھوري اسالمي ایران را بھ عنوان ھمكار یا ھمراه، حداقل در مسائل سیاسي و اقتصادي قبول دارند.

و البتھ ممكن است برخي از آنھا، از جملھ كوبا در مسائل ایدئولوژیكي با ما مشكل داشتھ باشند و بر نتابند كھ ما در كشورشان فعالیت فرھنگي
و دیني داشتھ باشیم، ولي مي توان گفت كھ این كشورھا از لحاظ سیاسي و اقتصادي صد درصد با ایران ھمراھي دارند.

   جریان دیگر، جریان راست و دولت ھاي طرفدار آمریكا و غرب است، مثل جریاني كھ در كلمبیا حاكم است.  با اینكھ جریان راستي مثل
ً از حضور ما؛ یعني اسالم و ایران وحشت دارد و سعي مي كند تا مردم را از ما كلمبیا با ما ھیچ وقت با ما درگیري نداشتھ، ولي طبعا

بترساند و یا اینكھ بھ تبعیت از غرب بھ ایران فوویا (ایران ھراسي یا ایران ترسي) و اسالم فوویا (اسالم ھراسي) در منطقھ را دامن مي زنند
و رویكردھا و سیاست ھاي غرب را در منطقھ دنبال مي كنند.

   * پیروزي انقالب اسالمي چھ تاثیراتي بر این منطقھ داشتھ است؟

   الف -احیاي دین
   انقالب اسالمي تاثیرات فراواني بر منطقھ داشتھ است.  یكي از كارھاي مھمي كھ انقالب اسالمي در سراسر دنیا و بھ خصوص آمریكاي
التین انجام داد، احیاي دین بھ صورت عام است.  انقالب اسالمي، دین و معنویت و بویژه دین مبین اسالم را در سطح جھان، احیا و ترویج

كرد.  البتھ درست است كھ با پیروزي انقالب، ھمھ ادیان مانند مسیحیت و یھودیت تقویت شدند، اما فرق اسالمي و گروه ھاي مذھبي مسلمان
ھم بسیار فعال شدند.

   كشورھاي غربي پي بردند كھ با وقوع انقالب اسالمي، دین نقش مھمي در آینده دنیا ایفا خواھد كرد، لذا بھ فكر افتادند كھ نحوه استعمارشان
را از طریق دین و معنویت گرایي انجام دھند.  لذا مي بینید كھ قبل از انقالب اسالمي، ھیچ روزنامھ اي یا ھیچ ایستگاه رادیویي و تلویزیوني

ً برنامھ ھاي دیني داشتھ باشد. - البتھ برخي شبكھ ھا و رادیو و تلویزیون ھا بودند كھ در ساعت ھاي ً و مستقال وجود نداشت كھ مستقیما
ً ھم در اوقات كم بیننده برنامھ ھایي را پخش مي كردند - ولي اآلن كانال ھاي تلویزیوني بھ زبان اسپانیولي ھست، مشخص و محدودي عموما

كھ براي مسیحیت، بھ صورت شبانھ روزي و 24 ساعتھ برنامھ دارد، از جملھ در اكوادور.  بنابراین، رادیوھا و شبكھ ھاي محلي - مذھبي
ً مراسم كلیساھاي معروف منطقھ از طریق رادیو یا تلویزیون ھا پخش مي شود. فراواني وجود دارد و یا اینكھ غالبا

   حتي خود كشیش ھا، كشیش ھایي كھ مخالف انقالب اسالمي بودند و حاضر نبودند حرف اسالم و مسلمانان را گوش بدھند، اآلن مي خواھند
بدانند كھ اسالم چیست و چھ مي گوید؟ یادم ھست در سفري كھ حضرت آیت هللا مصباح یزدي بھ منطقھ امریكاي التین داشتند، در كشور

كلمبیا؛ كھ جریان حاكم برآن آمریكایي است، در یك نشست حدود 40 نفر كشیش در یكي ازكلیساھا گرد آمده بودند تا گفتگویي با ایشان داشتھ
باشند.  البتھ من تا حدودي نگران بودم؛ زیرا سئوال و جواب ھایي كھ مي شد و من ترجمھ مي كردم، خیلي مناسب نمي دیدم كھ بحث ھاي

تندي مطرح شود، چرا كھ اولین ارتباط ما با كلیساي كاتولیك با این تعداد كشیش بود و البتھ از یك جھت ھم فكر مي كردم كھ حاال چھل نفر
كشیش در مقابل یك استاد مسلمان نشستند، كھ طبعا در صدد بحث وپیروزي و برتري خواھند بود، چون رقیبان ما ھستند، ولي خوشوقتانھ
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آمریکای جنوبیموضوع کلی:جریان شناسي دین و سیاست در آمریكاي التین در گفتگو با حجت االسالم محسن ربانيعنوان:

دیدیم كھ این كشیش ھا از اول تا آخر جلسھ، نشستھ بودند و بھ صحبت ھاي آقاي مصباح گوش مي دادند و بعد ھم سئواالتي مي پرسیدند، مثل
شاگرد در مقابل استاد.

   ھمانجا بھ این فكر افتادم كھ چطور دنیا براي ظھور حضرت امام زمان (روحي و ارواح العالمین لھ الفداء) آماده مي شود وگرنھ این كشیش
ھااز طرفي رقباي ما ھستند و از طرفي ھم آمریكایي ھا اینھا را تحریك مي كنند و از آنھا انتظار بحث ھاي داغي علیھ جمھوري اسالمي

دارند، ولي در مقابل منطق اسالم و صالبت اسالم، تسلیم ھستند.

   ب- استقبال مسیحیت از راه حل ھاي اسالم :
   وقتي با كشیشان منطقھ صحبت مي كنید، مي گویند:  بعد از انقالب اسالمي، نفوذ دین در جھان زیادتر شده است.  حتي از كشیشان سئوال

كردم كھ با بحث ھاي الحادي و مفاسدي كھ در رسانھ ھا و ماھواره ھا مطرح مي شود، چھ كار مي كنید و چھ برنامھ ھایي دارید؟ یكي از آنھا
گفت:  ما دست ھایمان بستھ است!  تقاضاي ما این است كھ شما با ما ھمكاري كنید و یا اینكھ در برزیل و در جلسھ با كاردینال، نماینده پاپ در
واتیكان، مي گفت:  این طوري نیست كھ ما مخالف شما باشیم!  زماني كھ شما با صدام جنگ داشتید، ما مي دانستیم كھ غربي ھا پشت سر این
جنگ ھستند و من ھمیشھ براي شما دعا مي كردم و ھر وقت كھ شما پیروز مي شدید، ما خوشحال مي شدیم و ھر وقت كھ شما شكست مي

خوردید، ما ھم ناراحت مي شدیم.
   بھ عنوان نمونھ، وقتي در دانشگاه كاتولیك شیلي حضور پیدا كردیم و آیت هللا استاد مصباح (دام ظلھ) سخنانشان را مطرح كردند و

سئواالتي را درباره حجاب، ماجراي سلمان رشدي و...  پاسخ دادند، جواب ھر سئوالي را كھ مي دادند، آنھا با كف ھاي متعدد استقبال مي
كردند، و یا اینكھ وقتي در دانشگاه ھاي مھم منطقھ ایراد سخنراني مي كردم، انتظار زیادي نبود و ما انتظار رفتن بھ یك كالس براي گفت

ً كالس ھا را تعطیل مي كردند و از ھمھ كالس ھا دانشجویان و اساتید مي آمدند!.  وگو و مباحثھ را داشتیم، ولي مي دیدیم كھ خود دانشگاه، كال
حتي در برخي از آنھا بلندگوھایي در حیاط دانشگاه نصب مي كردند و از ھمھ مي خواستند تا درباره اسالم بدانند و بشنوند، یعني آمادگي

ً موانع ھم بسیار زیاد است.  خالصھ اینكھ، پیروزي انقالب، باعث رشد اسالم در منطقھ و نھ تنھا این منطقھ، بلكھ در بسیار زیادي است.  طبعا
سراسر جھان چھ در اروپا، آفریقا، آمریكا، آسیا و...  شد و ھمھ مساجدي كھ كمونیست ھا بستھ بودند یا بھ كاھدان، موزه و ساختمان ھاي

اداري تبدیل كرده بودند، احیا شد!

   ج- بازگشت مسلمانان بھ ھویت اسالمي
ً حضور بیشتري داشتند؛    یكي دیگر از اثرات انقالب اسالمي، احیاي شخصیت و ھویت یافتن مسلمانان بود.  مسلمانان در مناطقي كھ قبال

مانند برزیل، آرژانتین و جاھایي كھ حضور كمتري داشتند مسلمان بودن و عرب بودن خودشان را پنھان مي كردند، اما امروز بیدار شده اند،
جرات پیدا كرده اند، و احساس ھویت كرده و بھ اسالم برگشتند.

   د- بیداري مستضعفین
   یكي از اثرات دیگر انقالب، بیداري مستضعفان در جھان بود، چھ در منطقھ آمریكاي التین، چھ در اروپا و چھ در آفریقا.  مستضعفان در
ً اسالم را نمي شناختند.  امام(ره) را نمي شناختند.  یادم ھست كھ در آرژانتین وارد مغازه اي شدم، دیدم صاحب مغازه، آمریكاي التین اصال

عكس امام را بھ دیوار مغازه اش چسبانده است.  پرسیدم كھ چرا این عكس را اینجا زدي؟ گفت:  امام یك مرد انقالبي است.  مخالف آمریكاست
و ما ھم مردي مثل امام نیاز داریم.  حتي در یك مراسمي كھ سفیر ما حضور پیدا كرده بود و مردم زیادي ھم در مراسم حضور پیدا كرده
بودند تا دیدند كھ سفیر ایران در بالكن حاضر شد (سال 1364)، عده اي از مردم شعار دادند "فالتا خمیني!  فالتا خمیني! " یعني" اینجا یك

خمیني مي خواھد!".

   ه - گرایش روز افزون دانشمندان بھ دین مبین اسالم
   یكي دیگر از آثار پیروزي انقالب، اسالم آوردن شخصیت ھاي برجستھ علمي - فرھنگي و معروف بود.  بسیاري ازافراد برجستھ جھان بھ

ً ھم آقاي خولیو مارتین، خبرنگار اروگوئھ اي، مسلمان شد.  بعد از آن ھم خبرنگار دیگري از این كشور خاطر انقالب، مسلمان شده اند.  اخیرا
ً در آرژانتین، كلمبیا و مسلمان شد.  اینھا خبرنگاران معروفي ھستند كھ بعضي از آنھا در حال حاضر خودشان رادیو دارند.  یا افرادي كھ اخیرا

كشورھاي دیگر منطقھ مسلمان شده اند افراد زبده اي ھستند كھ تحت تاثیر انقالب اسالمي، اسالم آوردند.

   و- فرو ریختن ھیمنھ امریكا
   یكي دیگر از ثمرات مھم انقالب این است كھ ھیمنھ آمریكا را در جھان و بھ ویژه در منطقھ آمریكاي التین شكستھ است.  ھمھ مي گویند،
ً بودند.  نھ تنھا ً و طاعتا ً وقتي سفیر آمریكا در یك كشور چیزي مي گفت، دولت ھا سمعا آمریكا دیگر آن ھیبت و ھیمنھ سابق را ندارد.  سابقا

ملت و دولت ایران بھ عنوان ابر قدرت شرق، بلكھ ملت ھا و دولت ھاي جھان، دیگر آن ترس از آمریكا را ندارند، چرا كھ با پیروزي
انقالب، ھیمنھ آمریكا شكستھ شد.

   ز- ایران ابر قدرت اسالمي و باعزت وعظمت در چشم مردم آمریكاي التین
   از دیگر اثرات مھم انقالب اسالمي این بود كھ جمھوري اسالمي در چشم مردم آمریكاي التین از ابھت وعظمت بسیاري برخوردار شده و

امروزه مردم منطقھ بھ چشم یك ابر قدرت بھ جمھوري اسالمي نگاه مي كنند.  وقتي اسم ایران مي آید با یك بیان خاصي از ایران سخن مي
گویند.  اینكھ ایران از لحاظ اقتصادي، علمي و صنعتي در حال رشد است و از لحاظ تكنولوژي و علمي دارد راه را براي ما باز مي كند.  آنھا
مي گویند:  وقتي شما ایراني ھا ھستھ اي بشوید، ما و دیگر مردم جھان ھم مي توانیم فعالیت ھاي ھستھ اي داشتھ باشیم و مستقل زندگي كنیم،
چراكھ كشورھاي غربي جلوي پیشرفت ما را در این زمینھ ھا گرفتھ اند!!. لذا انقالب اسالمي اثرات زیادي در منطقھ داشتھ كھ من بھ بخشي

از آنھا اشاره كردم.

 *   آیا این امكان وجود دارد كھ اساتید برجستھ حوزه و دانشگاه ھاي ما در دانشگاه ھا و مراكز علمي و فرھنگي منطقھ حضور پیدا كنند؟
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   مشكل خاصي وجود ندارد.  البتھ باید ھم برنامھ ریزي شده باشد و ھم اینكھ ما حساسیت ھاي منطقھ را در نظر بگیریم.  و لذا برنامھ ما این
است كھ بتوانیم بعضي از اساتید حوزه و دانشگاه را بھ منطقھ دعوت كنیم،تا در آن كشورھا برنامھ داشتھ باشند.  البتھ بعد از آیت هللا مصباح،
آیت هللا عمید زنجاني ھم سفري بھ منطقھ داشتند و در ونزوئال، كلمبیا و بعضي كشورھاي دیگر منطقھ، برنامھ ھا، جلسات و سخنراني ھاي

بسیار خوبي داشتند.  بعضي از اساتید دیگر، از جملھ آیت هللا العظمي جعفر سبحاني ھم بھ آرژانتین آمدندوجلسات بسیار مھمي با ارباب كلیسا
واندیشمندان دانشگاه ھا و مسلمانان داشتند كھ مورد استقبال فراوان واقع شد.  و با ایشان سفري بھ برزیل داشتیم و در آنجا گفتگوھایي را با

آقاي لئوناردو بوف و گروھي از رھبران الھیات آزادي بخش انجام دادند.

*  در مورد الھیات آزادي بخش در منطقھ و جایگاھش توضیحاتي را بفرمایید.
    گروه ھاي الھیات رھایي بخش در آمریكاي التین، از نظر عقیدتي مسیحي و از نظر عملي، كمونیست ھستند!  و دولت ھاي سوسیالیستي را

ً برایشان خیلي قبول داشتھ و مي گفتند كھ ما سیستم دولت واداره كشور را از كمونیست ھا و ایدئولوژي را از مسیحیت مي گیریم.  و طبعا
تعجب آور بود كھ انقالب اسالمي، تنھا مكتب وایدئولوژي اي است كھ حكومت ھم دارد.  و لذا تعجب مي كردند كھ ما چگونھ توانستھ ایم بین

دین و سیاست، جمع كنیم.  یادم ھست كھ آقاي بوف وگروھشان مي گفتند:  آنچھ كھ در جمھوري اسالمي ایران واقع شد، براي ما اعجاب انگیز
است و این انقالب، عالوه بر اینكھ توانستھ است آمریكا را شكست بدھد، كار دیگري ھم كرده است كھ ھمانا جذب ملت ھاي مستضعف در

جھان است.

 *   اگر بخواھیم یك جریان شناسي از خود گروه ھاي مسلمان منطقھ داشتھ باشیم، جریان شناسي گروه ھاي مسلمان منطقھ چطور است؟ و
اینكھ این گروه ھا بیشتر از چھ كشورھاي اسالمي متاثر ھستند؟

    جریانات اسالمي!  بھ جرات مي توانیم بگوییم كھ ما در این منطقھ جریان اسالمي نداریم.  مي توانیم بگوییم، گروه ھاي اسالمي طرفدار
ایران و انقالب اسالمي در آرژانتین رشد خوبي داشتھ اند.  در بعد سیاسي ھم مي توان گفت كھ جریان ھایي شروع بھ فعالیت كرده اند.  در

ً شناختھ شده نیست.  ما در كشورھایي؛ مثل شیلي و بولیوي افرادي را مي بینیم آمریكاي التین بھ خاطر اینكھ اسالم، دین جدیدي است، معموال
كھ تازه دارند مسلمان مي شوند.  البتھ مراكزي ھم در این كشورھا داریم ولي ھنوز جریان اسالمي نداریم.  در كشورھایي مثل السالوادور،

كوبا، كلمبیا و...  مراكز اسالمي وجود دارد، ولي جریان ھایي كھ اینھا نفوذ داشتھ باشند و جامعھ را تحت تاثیر جدي خودشان قرار
بدھندنداریم، نیاز بھ زمان ھست تا مسلمان ھا رشد كنند.

   البتھ در كشوري، مثل برزیل، كھ جمعیت ھاي اسالمي بیشتري دارد، فعالیت مسلمانان محدود و محصور در مساجد و بین خودشان است.
ً مسلمانان امروز مثل مسلمانان قدیم نیستند و دوست دارند كھ فعالیت داشتھ باشند، رادیو و تلویزیون داشتھ باشند و...  بنابراین مي توانیم طبعا
بگوییم كھ ترسشان ریختھ و از اینكھ بخواھند در مجامع و رسانھ ھا حضور پیدا كنند، مشكلي ندارند.  البتھ بعضي از دولت ھا حساسیت ھایي
را نشان مي دھند و حاضر نیستند جایگاه آنھا را بھ رسمیت بشناسند و جایگاه واقعي شان را بھ آنھا بدھند.  در اروپا و دولت مردان اروپایي

ھم مي توانیم این نوع حساسیت را ببینیم.  با اینكھ در آلمان یا فرانسھ بیش از چھار - پنج میلیون مسلمان داریم، آنھا حاضر نیستند كھ مسلمانان
ً در آمریكاي التین ھم این حساسیت ھا بیشتر است.  بھ خصوص بھ رسانھ ھا بیایند و جایگاھي داشتھ باشند یا حجاب شان را حفظ بكنند.  طبعا

در جاھایي كھ آمریكایي ھا نفوذ سابق شان را دارند.

 *   جناب عالي بھ مشكالت بیروني جوامع و گروه ھاي اسالمي مانند اسالم ھراسي و حساسیت دولت ھا اشاره كردید، آیا اینھا بھ منابع اصلي
اسالم دسترسي دارند؟

   در منطقھ آمریكاي التین كارھایي كھ از قبل شروع شده بود، ادامھ پیدا كرد تا جایي كھ ما بیش از 150 متن اسالمي ترجمھ شده بھ زبان
اسپانیولي داریم.  آنھا متون غني درباره شیعھ، اھل بیت(ع) و اسالم ھستند.  در رابطھ با سایت ھاي اسالمي، ما نیز سایت ھاي مختلفي داریم.

طرفداران جمھوري اسالمي ایران در منطقھ ھم در این زمینھ فعال اند.  ما ھم اكنون در قم سایتي بھ نام "اسالم اورینتھ" بھ آدرس
www.Islamoriente.com داریم .  دو سھ تا مجلھ ھم داریم كھ با كمك مجمع جھاني اھل بیت(ع) منتشر مي شود، ولي كتاب ھا و مجالت
در تیراژھاي محدودي منتشر مي شوند، چند مدرسھ رسمي (ابتدایي، راھنمایي و دبیرستان) در كشورھاي مختلف داریم، كھ با مساعدت جامعھ

المصطفي العالمیھ اداره مي شود و این مقدار براي اینكھ 600 میلیون جمعیت در منطقھ یا كشورھاي اسپانیولي زبان را پوشش بدھد، بسیار
كم است و احتیاج بھ كمك جدي ھمھ دستگاه ھا داریم.  اآلن بیشرین خواستھ مردم منطقھ قرآن است.  و استقبال از قرآن در منطقھ نشان مي دھد
كھ گرایش مردم بھ اسالم وجود دارد.  البتھ مسئلھ بدان معنا ھم نیست كھ مردم منطقھ بیایند و ھمگي مسلمان شوند و اینكھ چون مردم عالقمند
بھ ایران و اسالم ھستند، پس مسلمان مي شوند.  آن یك مقولھ دیگري است.  ولي در مجموع دوست دارند از اسالم بیشتر بدانند و آن را بھتر

بشناسند.

ً چھ نیازھایي دارند؟   *  این گروه ھا غالبا
   در حال حاضر غالب نیازھاي مردم مسلمان منطقھ نیاز بھ كتاب، مجلھ و رسانھ است.  سایت ھاي اسالمي مانند سایت دفتر حضرت آقا بھ

زبان اسپانیائي ھم داریم، ولي باید بیشتر روي آن تبلیغ شود و كتاب ھایي كھ تاكنون منتشر یا ترجمھ شده در تیراژھاي وسیع تري توزیع
شوند.  البتھ ما سعي كردیم كھ بعضي از این كتاب ھا را بھ بنگاه ھاي انتشاراتي در اسپانیا یا بعضي از كشورھاي دیگر در اروپا یا منطقھ اي

دیگر بدھیم كھ آنھا را منتشر بكنند، ولي بحث اسالم ھراسي و ایران ھراسي، ترس آنھا از گسترش اسالم، باعث شده تا شركت ھاي توزیع
جھاني حاضر نباشند منشورات ما را در سطح دنیا بھ صورت گسترده توزیع كنند.  بنابراین، پیشنھاد ما بھ مراكز اسالمي، مسلمانان خارج از
كشور، مسئوالن حوزه و یا مسئوالن كشورمان این است كھ ما احتیاج بھ مركز توزیع بین المللي كتاب و محصوالت فرھنگي داریم تا مشتاقان

بتوانند كتاب ھاي مورد نظر خود را بھ ھر زباني از این مركز بخواھند و تھیھ كنند.  مركز توزیع بین المللي كتاب مي تواند در بیروت و یا
ً ما حاضریم در بخش تولید و ترجمھ كتاب بھ زبان حتي قم باشد كھ یكي از ضروریات امروز ماست.  ما باید این كار را انجام بدھیم.  یقینا

اسپانیولي، بیشترین تالش و ھمكاري را داشتھ باشیم و بتوانیم آمار خودمان را كھ اكنون حدود 200 عنوان كتاب شده است، بھ تعداد عناوین و
موضوعات بیشتري برسانیم.  ما اآلن حدود 120 عنوان كتاب در زمینھ كودكان آماده چاپ داریم و مي توانیم این عنوان ھا و تیراژشان را

بیشتر بكنیم تا بیشتر بتوانیم مكتب اسالم و اھل بیت(ع) را در كشورھاي اسپانیولي زبان معرفي بكنیم.
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  *  آیا كشورھاي اسالمي دیگري نیز در زمینھ نشر و چاپ كتب اسالمي یا تبلیغ فعال اند؟
   تا بھ حال كشورھاي اسالمي غیر از عربستان كھ در این منطقھ مساجد و مراكزي مي سازند، خیلي فعال نبودند.  در كشور برزیل، عربستان

و مصر فعالیت ھاي خوبي داشتھ اند.  در برزیل عالوه بر عربستان، گروه ھاي اسالمي از كشورھاي اسالمي دیگر نیز فعال شدند.  اخیراً 
گروه ھاي سني از پاكستان، سفرھاي تبلیغي بسیاري بھ برزیل دارند.  آقاي فتح هللا گولن روشن فكر مشھور تركیھ - كھ آمریكایي ھا ھم با

ایشان و فعالیت ھایش مشكلي ندارند - در منطقھ فعال شده و درصدد راه اندازي مدارس و آموزشگاه ھاي بسیاري در منطقھ است.  ایشان در
ً كار كرده و بسیار تاثیرگذار بوده است.  در ھر شھر و منطقھ اي، دو سھ تا مدرسھ راه اندازي كرده است.  ایشان منطقھ آسیاي میانھ واقعا
ً در آرژانتین ھم مدرسھ اي راه انداختھ و در شیلي بھ دنبال خرید مكاني براي مدرسھ بوده است.  عربستان و مصر در حوزه دریاي اخیرا
كارائیب ھم فعالیت ھاي فراواني داشتند، آنھا در ترینیداد و گویان بسیار فعال اند و در خود گویان حدود 100 تا مسجد دارند.  عربستان

سعودي مساجد بزرگي را در برزیل، آرژانتین، ترینیداد، گویان و حتي مكزیك و دیگر كشورھاي منطقھ دایر كرده است.

 *   جایگاه اسالم، مسلمانان و اسالم شناسي در دانشگاه ھاي منطقھ چطور است؟
   از مشكالت بسیار بزرگي كھ ما با آن مواجھ ھستیم، بحث كرسي ھاي اسالم شناسي دانشگاه ھاي آمریكاي التین است.  البتھ كرسي ھاي

دائمي در دانشگاه ھا كم داریم و اكثر دانشگاه ھا اگر برنامھ اي داشتھ باشند، خودشان انجام مي دھند و گرنھ برنامھ خاصي ندارند.  در بعضي
از دانشگاه ھا، افرادي كھ اسالم شناسند، كساني ھستند كھ مخالف اسالم و در برخي مواقع، حتي یھودي ھستند، لذا چنین افرادي كرسي ھاي
ً یكي از كارھایي كھ ما مي توانیم در آینده انجام بدھیم، ایجاد كرسي ھاي اسالم شناسي و تربیت اسالم اسالم شناسي را در اختیار دارند.  تبعا

شناس براي دانشگاه ھاي آمریكاي التین است.  این امر معونھ زیادي نمي خواھد، ولي باالخره نیازمند برنامھ ریزي است و باید افرادي كھ بھ
آنجا اعزام مي شوند، افراد مناسبي باشند.  عمده آنھا مشكل زبان دارند یا مشكل فرھنگي دارند.  چرا كھ تضاد فرھنگي ما با آنھا زیاد است.

ً ما صد درصد با آنھا تضاد فرھنگي داریم و انتظار این است كھ ما این كارھا را انجام بدھیم.  آنھا ھم در این زمینھ ھا نیاز دارند.  البتھ تقریبا
دوستان ما كھ در دانشگاه ھاي منطقھ؛ مانند دانشگاه ھاي آرژانتین، شیلي، كلمبیا، بولیوي، برزیل و السالوادور و مراكز اسالمي حضور

ً در دانشگاه الپالتاي آرژانتین، كرسي ھاي زبان عربي، فارسي و كرسي اسالم دارند، بھ صورت مرتب كنفرانس و برنامھ داشتھ اند.  مثال
شناسي داریم، ولي اگر بخواھیم در دانشگاه ھاي معتبر در ھمھ كشورھا، كرسي ھاي دائمي داشتھ باشیم، نیازمند و برنامھ ریزي و عزم جدي

تري ھستیم.

 *   آیا امكان ھمكاري بین دانشگاه ھاي ما با دانشگاه ھاي منطقھ وجود دارد؟
    بلھ!  امكان ھمكاري بین ما و آنھا ھست.  البتھ دانشگاه ھاي ما باید یك مقداري جدي تر وارد فعالیت شوند.  یادم ھست كھ آقاي دكتر رھبر،

رئیس دانشگاه تھران، وقتي بھ دانشگاه الپالتا در آرژانتین رفتند، یك قرارداد و تفاھم نامھ ھمكاي امضاء كردند، حال حاال نمي دانیم كھ اشكال
از ناحیھ آنھا بود و یا از طرف اینھا كھ از زمان امضاي تفاھم نامھ دو سال گذشتھ اما برنامھ را فقط ما داریم اجرا مي كنیم و قرار بود

ً ھنوز چنین امري اتفاق نیفتاده است. استادي بھ منطقھ اعزام شود و كارھایي را صورت بدھد، كھ ظاھرا

   *    فكر مي كنیدبا دانشگاه ھاي آنھا مي توان ھمكاري داشت؟
    در كل رشتھ ھاي دانشگاھي ما مي توانیم با آنھا ھمكاري داشتھ باشیم، ولي شاید جذاب ترین رشتھ ھا، ھمین رشتھ اسالم شناسي یا انقالب

اسالمي باشد؛ زیرا انقالب اسالمي در نظر آنھا و براي آنھا یك حادثھ و حتي یك پدیده عجیب است.  و لذا این رشتھ ھا جاذبھ دارد، و مي توان
دانشگاه ھاي آنھا كرسي ایجاد كرد.  ھمین طور زبان فارسي و زبان عربي براي آنھا جاذبھ دارد.

 *   مراكز اسالمي كشورھاي اسالمي از جملھ حوزه علمیھ قم چھ كمك ھایي مي توانند بھ گروه ھاي اسالمي منطقھ بكنند؟
    كشورھاي اسالمي و ھمچنین دولت جمھوري اسالمي مي توانند بھ بومیان مسلمان كمك كنند تا آنھا خودشان مدارس ابتدایي، راھنمایي و

دبیرستان داشتھ باشند.  البتھ این كار بھ صورت محدود در منطقھ با كمك جمھوري اسالمي صورت گرفتھ و باید بیشتر شود؛ چراكھ زمینھ
فراوان است و آنھا ھم نیازمند چنین كمك ھایي ھستند.  نكتھ دیگر اینكھ كشورھاي اسالمي كمك كنند تا مسلمانان و گروه ھاي اسالمي حضور

ً بحمدهللا، در آرژانتین، خبرگزاري اسالمي بھ نام "پرنسا فعال تري در رسانھ ھا داشتھ باشند.  كمك كنند تا روزنامھ و نشریھ داشتھ باشند.  اخیرا
اسالمیكا"در اروگوئھ روزنامھ تاسیس كردیم كھ این تجربھ و الگوي خوبي است كھ مي توان در كشورھاي دیگر منطقھ ھم انجام داد.

   * آیا ما مي توانیم در كشورھاي منطقھ رسانھ ھایي داشتھ باشیم كھ پیام انقالب و اسالم را بھ مردم آنجا برسانیم؟
ً بھ خاطر آزادي ھایي كھ وجود دارد ما مي توانیم رسانھ ھایي را در ساعت ھایي اجاره كنیم یا اینكھ در     در منطقھ آمریكاي التین طبعا

ً بھ فكر افتادند و ما ھم خودمان از زمان گذشتھ در خود آرژانتین رادیویي مجالت و مطبوعات، مقاالتي را منتشر نماییم.  مسلمانان منطقھ اخیرا
را اجاره كردیم، كھ روزھاي شنبھ بھ نام "رادیو قبلھ" برنامھ پخش مي كند و اآلن سھ، چھار ساعت برنامھ دارد و با استقبال خوب مردم

مواجھ شده است.  در اروپا ھم چنین برنامھ و مخاطبي نداریم، كھ در ساعات سحر، سھ ساعت برنامھ پخش كند و مردم از آن استقبال كنند و
تماس بگیرند.  شھرھا و نواحي دیگر منطقھ ھم درخواست مي كنند تا این برنامھ را دریافت كنند.  در بولیوي، رادیو اسالم داریم.  در كلمبیا ھم
یك رادیو اینترنتي داریم و درصددیم در ایران، از طریق موسسھ فرھنگي پژوھشي اندیشھ شرق، یك رادیو تلویزیون اینترنتي داشتھ باشیم تا

ان شاءهللا براي معارف اسالمي، بھ زبان اسپانیولي برنامھ داشتھ باشیم.  البتھ در صددیم از دولت ھا مجوز بگیریم و در برخي از كشورھا
شبكھ ھاي رادیویي و تلویزیوني منطقھ را براي ساعت ھایي اجاره كنیم، باید این نكتھ را ھم بدانیم كھ منطقھ آمریكاي التین قبل از آقاي چاوز،

براي ایران، منطقھ اي ممنوعھ شده بود؛ بھ خاطر تبلیغاتي كھ علیھ ایران بود، بھ خصوص تبلیغاتي كھ صھیونیست ھا داشتند، ولي االن
فضاي منطقھ براي فعالیت ھاي ایران باز شده است.  بھ نظرم مي توان با ظرافت، برنامھ ریزي و با ھماھنگي با خود دولت ھا، كارھاي بھتر

و موثرتري را انجام داد.

 *   آیا كشورھاي اسالمي دیگر، مانند عربستان یا مصر در آنجا رسانھ اي دارند؟
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، نفوذ و فعالیت    نھ!  من ندیدم كھ دولت ھاي اسالمي دیگر در منطقھ نفوذ رسانھ اي داشتھ باشند.  جمعیت شیعھ و طرفدار ایران، الحمد
بیشتري در رسانھ ھا، مراكز علمي، سیاسي، فرھنگي و نمایشگاھي دارند.  عربستان از لحاظ سخت افزاري، مانند ساختن مساجد و مراكز

اسالمي عظیم، پول ھاي فراواني را خرج مي كند.  اآلن عربستان دو تا مسجد بزرگ در آرژانتین و یك مسجد بزرگ در شیلي دارند و سعي
ً نیاز دارد كھ مساجد و مراكزي را داشتھ باشد تا دارند تا در جاھاي دیگر ھم مراكزي وابستھ بھ خودشان تاسیس كنند.  جامعھ شیعھ ھم شدیدا
ً امكاناتي كھ آنھا دارند بیشتر از در آن بحث ھاي اسالمي و علمي خودش را داشتھ باشد.  ما ھم در فكر این ھستیم كھ این كارھا را بكنیم.  تبعا

ماست و دولت ھاي منطقھ ھم با آنھا ھمكاري مي كنند.  سازمان كنفرانس اسالمي ھم بخشي از بودجھ ھایش را بھ آنھا مي دھد.  لذا آنھا در این
قسمت، یعني ساخت مساجد موفق تر بوده اند.

  *  آیا امكان این امر وجود دارد كھ صدا و سیما، بخش ھایي از روز یا ھفتھ را بھ منطقھ آمریكاي التین اختصاص بدھد؟ آیا چنین برنامھ
ھایي در منطقھ مخاطب خواھد داشت؟

    بلھ!  پیشنھاداتي كھ مي دھید اآلن مقدماتش انجام شده و باید یك كانال تلویزیوني اسپانیولي زبان؛ مانند پرز تي وي (Presstv) كھ براي
ً مقام معظم رھبري ھم دستوري در این زمینھ صادر كرده مخاطبان انگلیسي زبان است، براي منطقھ آمریكاي التین راه اندازي شود.  ظاھرا
ً كارھایي كھ تاكنون صورت گرفتھ از طریق حوزه علمیھ بوده است.  البتھ دوستان دانشگاھي ما ھم كھ در منطقھ بودند بھ ما كمك اند و تبعا

ً خوب است كھ ھم دانشگاه ھا بھ این منطقھ اھمیت بدھند، ھم رادیو و تلویزیون ما بھ این منطقھ بپردازد و ھمین اینكھ كردند و با ما بودند.  تبعا
خود حوزه علمیھ براي طالب آمریكاي التین كھ اینجا حضور دارند یا در آینده مي آیند نقش بیشتري را قائل بشود و اھمیت بیشتري بدھد، چرا

كھ اینھا مي توانند در آینده، اسالم را در آن منطقھ نھادینھ كنند.
   اسالم در آن منطقھ شناختھ نشده است، ولي مردم دوست دارند اسالم را بشناسند، حال اگر مسلمان ھم نشوند، كاري كھ ما با حضور

خودمان در منطقھ یا در دانشگاه ھاي آنجا با شناساندن خودمان بھ منطقھ، از طریق رادیو و تلویزیون انجام مي دھیم، حداقل فایده آن این است
ً در این مدتي كھ در منطقھ آمریكاي التین بودم، یادم نیست كھ در دانشگاھي،نشستي، ماشیني، كھ ضدیت آنھا را با اسالم كم مي كند.  عموما

تاكسي، بحثي با دوستان و اساتید آن منطقھ داشتھ باشیم و اینھا بعد از بحث، حقانیت ایران را قبول نكنند.  حتي مواقعي بوده است كھ بعد از یك
ساعت بحث، بلند شده و گفتند:  جاوید ایران!  ویوا ایران!  ویوا خمیني!  (زنده باد ایران) یعني این چنین بھ وجد آمدند.  لذا مردم این منطقھ،

مردمي ھستند كھ ذاتاً مخالف جمھوري اسالمي یا مخالف اسالم نیستند، اگر ھم یك وقت ابراز مخالفتي با اسالم یا جمھوري اسالمي در آن
ً علیھ اسالم گفتند و دائم گفتند منطقھ مي شود، بھ خاطر جھل شان است.  بھ خاطر این است كھ نمي دانند.  بھ خاطر این است كھ دشمنان دائما

اسالم دین تروریست ھاست!  اسالم، دین تجاوز است!  اسالم دین زور است!  یا حجاب تجاوز بھ حقوق خانم ھاست!

   * در این منطقھ عمده سئواالتي كھ درباره اسالم وجود دارد، چیست؟ آنھا درباره چھ موضوعاتي از اسالم سئوال دارند؟

شبھاتي كھ دولت ھا و رسانھ ھاي غربي در آن منطقھ ایجاد كردند، مباحثي ھم چون تروریسم، فمنیسم، حجاب، حقوق زنان، آزادي در اسالم،
ً تبلیغ مي كنند كھ اسالم، ضد حضرت مسیح(ع) و حضرت مریم(س) است، كھ بر عكس، اسالم بھترین حقوق اقلیت ھا و...  است و دائما

مطالب را در رابطھ با اینھا دارد ھمچنین تبلیغ مي كنند كھ اسالم ضد اقلیت ھاست!  اینھا بحث ھایي است كھ در منطقھ وجود دارد، در حالي
كھ اسالم دین آزادي، عدالت و احترام بھ ادیان الھي است و بھ حول و قوه الھي وقتي انسان وارد منطقھ مي شود و در دانشگاه ھا و در مراكز
عمومي و رادیو و تلویزیون و...  حضور پیدا مي كند و یا گفتگو مي كند.  مي بینید كھ اینھا در نھایت حرف اسالم و جمھوري اسالمي را مي

پذیرند.

   * آیا گروه ھاي مسلمان منطقھ نسبت بھ حوادث و مسائل جھان، از قبیل اوضاع فلسطین، لبنان، یمن و...  واكنش نشان مي دھند و آیا پي
گیر این مسائل ھستند؟

ً در حوادث پس از در رابطھ با حوادث جھان اسالم، كل مسلمانان از حوادثي كھ براي مسلمانان دیگر پیش مي آید، نگران مي شوند.  مثال
انتخابات اخیر در جمھوري اسالمي ایران، نگران بودند و ھمیشھ براي جمھوري اسالمي دعا مي كردند و یادشان ھست كھ حضرت امام(ره)
فرمود كھ اگر مي خواھید دعا كنید براي جمھوري اسالمي دعا كنید.  لذا ھمیشھ براي جمھوري اسالمي دعا مي كنند.  اختالفات در ایران ھم

برایشان خیلي نگران كننده است.  بعضي اوقات در بین شان حالت گریھ پیدا مي شود، كھ چرا در جمھوري اسالمي ایران، این اختالفات
ھست؟ آیا مسلمان مي تواند براي قدرت، مادیات و پول با مسلمان دیگري، اختالف پیدا كند؟!

   در مورد حوادث لبنان و فلسطین، اكثر مراكز اسالمي منطقھ تظاھرات كردند و حمایت خودشان را اعالم كردند.  در آرژانتین كھ مقر
صھیونیست ھا است ، مسلمانان منطقھ، 18 مرتبھ تظاھرات انجام دادند.  اول فكر مي كردند كھ كسي شركت نمي كند، ولي اكثر گروه ھاي

مخالف آمریكا شركت كردند.  در بعضي از تظاھرات ھا بین18، 25 و 50 ھزار نفر شركت داشتند؛ و این مشخص مي كند كھ مردم منطقھ
حوادث و مسائل جھان اسالم را دنبال مي كنند و در جاھایي كھ خوشحالي ھست، خوشحال مي شوند و در حوادثي كھ حوادث خوبي نیست،

تفرقھ است، ضعف است، آنھا ھم ناراحت و نگران مي شوند.

   پي نوشت ھا :
   1- دوازده اكتبر 1492 كریستف كلمب نخستین بار بر ساحل سان سالوادور قدم گذاشت و چند دھھ بعد سفیدپوستان گروه گروه بھ این قاره

تازه مكشوف مھاجرت كردند.  مردان مھاجر و حریصي كھ بھ دنبال طال این خاك دست نخورده را زیر و رو مي كردند، اما با میزبانان
مھربان خود بھ ھیچ وجھ عادالنھ رفتار نمي كردند.  آبادي ھاي آنھا را تاراج كرده و بھ آتش كشیدند.  صدھا مرد و زن و بچھ براي غالمي بھ

زور ربوده شده و بھ اروپا اعزام شدند.
   از این میان یك قبیلھ بسیار مقاومت كرد.  مقاومت "قبیلھ آراواك" بھانھ اي شد تا مھاجران با وحشي قلمداد كردن سرخپوست ھا قتل عام

ایشان را با سالح ھاي آتشین ھم جایز بدانند.  برخي قبایل بھ طور كامل قتل عام شدند.
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quarta-feira, 10 de novembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

16:44
آمریکای جنوبیموضوع کلی:جریان شناسي دین و سیاست در آمریكاي التین در گفتگو با حجت االسالم محسن ربانيعنوان:

   2- زبانھاي معروف سرخ پوستان عبارتند از:  ماپوچھ، گواراني، ایمارا، كیچوا، كیچھ وازتكا.
   در كشوركلمبیا بھ 70 زبان، پرو60، مكزیك 50، بلیوي30، گواتماال20 و شیلي 10زبان، صحبت مي كنند.

منبع:پگاه حوزه، شماره ٢٧٧، اردیبھشت ١٣٨٩
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