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جعفر گونزالس، فعال فرھنگی سیاسی مسلمان اسپانیایی است کھ سالھاست طلبھ حوزه علمیھ قم است.  گونزالس اخیرا قرآن کریم را بھ زبان

اسپانیولی ترجمھ کرده است و پیش از آن ھم چند کتاب از امام خمینی(ره) از جملھ والیت فقیھ و تفسیر عرفانی سوره حمد و رسالھ لب اللباب
عالمھ حسینی تھرانی را بھ زیان اسپانیولی برگردانده است.  محور اصلی گفتگو نھضتھای دینی و سیاسی منطقھ آمریکای التین از جملھ
الھیات آزادی بخش منطقھ بود اما بحث بھ فرصت ھای انقالب اسالمی و گفتمان اسالم در منطقھ کشیده شد.  وی دل پری از فعالیت ھای

نھادھای متولی ارتباط و تعامل با مراکز مختلف و تبلیغ اسالم و انقالب اسالمی در خارج از کشور ھستند، داشت.  گزیده گفتگوی سھ ساعتھ
ما با وی را در زیر می خوانید:

خیلی از روشنفکران الھیات آزادی بخش اسپانیولی االصل و متأثر از فضای فکری فرھنگی اسپانیا در دھھ 1970 میالدی بودند.  در حرکت
متقدمین آنھا در اسپانیا، چند روحانی معروف بودند، یکی از آنھا فرانسیسکو سلبھ بود.  سلبھ، روحانی مسیحی کھ در نھضت انقالبی بر علیھ
دیکتاتوری رژیم فرانکو در اسپانیا و آمریکای التین معروف شده بود.  ما با ھم زندان بودیم.  ایشان آن زمان چند کتاب نوشتھ و آن زمان این
حرکت توجھ بھ فقرا و استبداد ستیزی را در اسپانیا شروع می کند.  آن زمان شرایط امریکای التین کمی شرایط اسپانیا شباھت داشت.  ما تحت
یک رژیم دیکتاتوری بودیم، آنھا ھم ھمین طور.  تعدادی از روحانیون اسپانیایی کھ معروف ترین آنھا، پدر جناس بود بھ منطقھ ھای فقیرنشین

کارگران مادرید رفت.  در جنوب مادرید با شرایط سخت و فقیرانھ کلیسا ھم ساختند و کار تبلیغاتی شان را شروع کردند.  حرکت اجتماعی
اینھا روی دانشجویان مسیحی کل منطقھ اثر گذاشت.  پیروزی انقالب کوبا در سال 1959م ھم خیلی اثر داشت چون تا این موقع حرکت

کمونیست ھا تحت تاثیر روسیھ بود ولی در انقالب کوبا، اسپانیولیھا قرابت بیشتری با این انقالب کمونیست ھا می کردند، چرا کھ یک روح
انقالبی التینی برای دانشجویان گرم تر و شیرین تر از انقالبیون اسپانیایی بود.  با اینکھ حرکت بین مسیحیھا و با تعدادی از روحانیون مسیحی

شروع شده بود اما چون ادبیات مارکسیست ھا خیلی قوی و رایج بود، از خیلی از اصطالحات مارکسیستی استفاده شده است، مثل جنگ بین
طبقھ ھا یا تضاد طبقاتی.  برخی گروھھای مسیحی از ایشان انتقاد می کردند کھ ایشان مارکسیست شده است در حالی کھ نشده بود.  شاید کمی
حرف ھایش شبیھ آنھا بود.  باالخره مارکسیسم یک بعد اجتماعی دارد و درباره عدالت و آزادی و مبارزه با ظلم صحبت می کند.  ھر کسی کھ

از حقوق بشر و حقوق کارگران حرف می زد و بھ اسم عدالت و آزادی انسان، علیھ ظلم و ستم صحبت می کند بھ این معنا نیست کھ
مارکسیست باشد.

مھمترین موضوع در تفکرات الھیات آزادی بخش این است کھ اینان طرف ستمدیده ھاست، از حقوق آنھا ھم دفاع می کنند، با نظام سرمایھ
داری مخالفت می کند، بر ابعاد اجتماعی دین مسیح تأکید می کند و بھ ھمین دلیل از طرف واتیکان مورد انتقادھای تند و زیادی قرار گرفتند.

ً وقتی پاپ بھ نیکاراگوا رفت، ارنستوکاردنال- از رھبران این الھیات در نیکاراگوئھ کھ شاعر و متفکر معروفی در منطقھ است- با احترام مثال
دست پاپ را گرفت تا ببوسد ولی پاپ برخورد خیلی تندی با وی برخورد کرد و در صحبتھایش حرکت سیاسی و اجتماعی شان را محکوم

ً در بین فقرا و مردم ستمدیده آمریکای التینی ریشھ دار بود.  شاید کرد.  کلیسای واتیکان نتوانست جلوی حرکت این الھیات را بگیرد چون واقعا
بعد از مردم کشورھای اسالمی، در میان محیطھای غیر مسلمان، کسانی کھ بھتر می توانستند عمق معنای انقالب ایرانی را بفھمند کھ انفجار

نور و فصل دیگری از تاریخ انسانیت است، آنھا بودند.

اآلن یک حرکت جدی دیگری ھم نزد مسیحیان است کھ از جملھ معروف ترین متکلمان آنھا ھانس کونگ، متکلم کاتولیک سوئیسی است کھ
حرفھای جدی و مھمی دارد و در بین روشنفکران و دانشگاھیان طرفدار دارد.  یادم نمی رود کھ روزی در بارسلون، میزگردی درباره

گفتگوی بین ادیان تحت پوشش یونسکو برگزار کردند، یکی از آنھا بھ من گفت می خواستم شما را بھ عنوان روحانی الھیات آزادی بخش
معرفی کنم چون از یک طرف شما عین آنھا ھستید و خیلی انقالبی و اجتماعی حرف می زنید و حرفھای شما بھ حرفھای الھی می ماند؛

سخنرانی شما ھم مذھبی است و ھم اینکھ طرف یک انقالب مارکسیستی را نگرفتید.  درست است کھ رھبران این نھضت از مفاھیم
ً مذھبی و مسیحی ھستند.  سعیشان بازگشت بھ زندگی خود حضرت عیسی(ع) است کھ در انجیل آمده مارکسیستی کمک می گرفتند اما واقعا
است.  یعنی می شود گفت مسیحیت واقعی آنھا ھستند، اما مسیحیت واتیکان، رسمی و شعاری است.  حرکات الھیات آزادی بخش در نظر من

یک رجوع بھ ریشھ حقیقی مسیحیت است.  آنھا راه دیگری ندارند جز اینکھ با ما مالقات کنند چرا کھ مسیحی حقیقی دنیا ما ھستیم.  آنھایی کھ
پیام حقیقی پیغمبران را دارند رعایت می کنند و در این خط کار می کنند خود ما مسلمانان شیعھ ھستیم.

ً کتاب ھایی کھ در خصوص اسالم ً در محیطھای بیرون از جھان اسالم نظریات انقالب را بھ گوش مردم دنیا نرساندیم.  مثال ما ھنوز مخصوصا
در کشورھای غربی پیدا می کنید بیشتر بھ زبان انگلیسی و آلمانی و در مورد عرفان،  مثنوی، حافظ و بعد معنوی دین ھستند و ھنوز تفکرات

ً من برای نشر کتاب والیت اجتماعی و سیاسی انقالب بھ غرب نرسیده است.  غربیھا رسانھ دارند و تقریبا بر رسانھ ھا  کنترل کامل دارند.  مثال
فقیھ و دیگر کتاب ھای امام خمینی(ره)، انتشاراتی پیدا نکردم کھ آمادگی چاپ آنھا را داشتھ باشند.  وقتی کسی را ھم پیدا کردم کھ قبول کرد

چاپ کند، کتاب فروشی ھا قبول نمی کردند.  چون ھمھ چیز تحت کنترل آنھاست و اکثریت آنھا ھم صھیونیست ھستند.  تنھا راه برای ما کھ نتیجھ
و آثار انقالب را از لحاظ و سیاسی را بھ مردم برسانیم استفاده از ھمین امکانات است با چاپ کتاب ھا و فضای اینترنت و فرستادن مبلغین بھ
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ً در کشورھایی کھ ستم دیده اند، مثل کشورھای آفریقایی کھ اآلن در یک پروسھ انقالبی ھستند.  باید تبلیغ گسترده داشتھ سراسر دنیا، مخصوصا
باشیم شبیھ تبلیغی کھ آنھا انجام می دھند، آنجا برویم، با محیط و فرھنگ و شرایط زندگی آنھا آشنا شویم، آنھا ھمھ با ما آشنا شوند، کھ در این
ً نمی دانیم کھ در دنیا چھ خبری است، بیرون نرفتیم، صورت برای ھر دویمان ھم ثمربخش خواھد بود.  اینجا افق ما خیلی تنگ است، معموال
ً بیرون نمی روند، بیشتر بھ کشورھای اسالمی می روند، اگر بھ کشورھای غربی می روند در ایام محرم و رمضان فقط میان روحانیون اصال

کسانی ھستند کھ فارسی یا عربی بلد ھستند، فقط با ایرانی ھا و حداکثر عربھایی کھ در اسپانیا و لندن ھستند، صحبت می کنند.  یک نگاه سطحی
در شناخت و تبلیغ وجود دارد، اما باالخره باید این پروسھ را شروع کرد کھ باعث می شود حرکات انقالبی کھ بین مسیحیت ھست مانند الھیات

آزادی بخش، تحت تأثیر تفکرات انقالب اسالمی قرار گیرند.

ونزوئال ھم اکنون در یک پروسھ انقالبی است.  خود ھوگو چاوز بعد از کودتا با یک عالمت صلیب مسیحی صحبت می کند کھ خدا با ماست،
چون خدا با ستمدیدگان است.  اآلن آنچھ روحانیون مسیحی در آمریکای التین شروع کردند دارد میوه می دھد.  می بینیم یک پروسھ انقالبی مثل
آنچھ در کوبا بوده زیاد می شود در اکوادور، بولیوی و نیکاراگوا در حال وقوع است با این تفاوت کھ می گویند ما مسیحی ھستیم.  آینده این
پروسھ انقالبی در گرو ارتباط متقابل ما و آنھاست کھ در نظر من ھنوز شروع نشده است.  چون ما نسبت بھ دنیا خوابیم، دنیا منتظر ما نمی

ماند.  متأسفانھ اکثریت روحانیون کھ می روند با حقیقت و واقعیت کشورھا ارتباطی نمی گیرند، در آنجا صحبت از خمس و زکات و دیگر
مفاھیم اسالمی می کنند در حالی کھ آنجا فساد فراوان است، قاچاق مواد مخدر رایج است، حقوق محرومان پایمال می شود و...  ما تا کی نمی

خواھیم حرفھای اساسی را بزنیم.  اگر آنجا نزنیم پس کجا باید حرفمان را بزنیم و ببینیم چقدر آمادگی برای پذیرفتن حرف ما ھست؟ قطعا"
حرفھای ما تاثیر می گذارد.

تابستان گذشتھ در اسپانیا در یک کنفرانس دینی- سیاسی کھ نمایندگانی از یھود و حزب چپ و راست منطقھ بودند شرکت کردم.  تا حرف مرا
شنیدند کف زدند و تایید کردند.  خودم ماندم.  خیلی ساده ھم صحبت کرده بودم.  گفتم باید انقالبی بود و آن ھم انقالبی واقعی.  آیھ قرآن را

خواندم کھ «و الیغیر مابقوم حتی یغیروا ما بھ انفسھم»، اگر می خواھید دنیا را عوض کنید خودتان می توانید، تا زمانی کھ خودتان عوض
نشوید نمی توانید دیگران را عوض کنید.  انسان باید ھدف عالی داشتھ باشد و زحمت بکشد.  پیام دین خیلی پیچیده نیست، اول عشق بھ خدا و
بعد عشق بھ خلقت و دیگران.  اآلن می گویند کھ دو طرف جنگ، اسالم و مسیحیت است.  بوش می گوید من مسیحی ام و بن الدن می گوید
من مسلمانم.  در حالی کھ ھر دو در یک طرفند، طرف جنگ و ترور و بی عدالتی.  آن طرف دیگر کھ اکثریت است مردم ستمدیده و مظلوم

ھستند کھ قربانی این دو شده اند.  این محور بحثم بود.  این نوع حرکتھا نشان می داد کھ این نوع سخنان برای مردم پذیرفتنی است، منتھی باید
با حرف درست پیش مردم برویم.  اینکھ قیامتی است و خمسی را باید پرداخت و نماز و روزه ای خواند قبول اما نباید از دیگر مباحث اصلی
دیگر کھ مردم با آن درگیرند غافل بمانیم.  درباره مسایل روز باید صحبت کرد و بگوییم کھ چھ اتفاقی دارد می افتد و موضع اسالم و ما در

این موارد چیست.  ما در این زمینھ ھا حرفھای زیادی داریم کھ کس دیگری ندارد.  زمانی کھ این انقالب بھ پیروزی است زمان جدیدی شروع
شده است برای آخر تمدن ظلم و جاھلیت کنونی.  آنچھ در ایران بعد از انقالب دیدیم و گاھی باعث ناراحتی ما ھست از دست دادن

فرصتھاست.  خون شھدای انقالب باید در نسل شما و نسل بعدی پیدا شود.  این پیام باید بھ پیروان واقعی حضرت موسی(ع) کھ صھیونیست
نیستند، برسد.  آنھا باید صدایشان را بلند بکنند، برخالف مواضع و استفاده سیاسی کھ صھیونیست ھا از قوم یھودی انجام می دھند، حرکت کنند.

ً با اآلن در آمریکا کسانی کھ بر علیھ سیستم اسرائیل تظاھرات می کنند را بھ زندان می برند.  این حرکت اعتراضی و انقالبی در مسیحیت قبال
فعالیت ھای آقایون لئوناردو بوف و جان سوبرنیو شروع شده است.  چون جنگ، جنگ حق و باطل است.  در حدیث ھم داریم کھ وقتی امام

زمان(ع) ظھور می کند تعدادی از مسیحی ھا دعوت او را قبول می کنند.  در اسپانیا کسانی را می شناسم کھ با ما ارتباط برقرار کردند و از ما
کتاب ھای حدیث گرفتند.  من کھ بھ ایران می آمدم گفتند بھ ایرانی ھا سالم برسانید و بگویید تعدادی مسیحی ھستیم کھ در انتظار امام زمانیم.
آنھا در روزنامھ و اینترنت می خوانند کھ چی اتفاقاتی می افتد.  در سال 1998م اولین سایت اھل بیت(ع) بھ زبان اسپانیولی را خودم تاسیس
ً 15 سایت شیعھ بھ زبان اسپانیولی داریم کھ مردم در اسپانیا و آرژانتین، شیلی و بقیھ کشورھا می توانند از کردم.  اآلن 9 سال گذشتھ، تقریبا

تفکرات ما مطلع شوند و امیدوارم در آینده اتفاق بیفتد.  ما در این سایت نظرمان را راجع بھ ھر موضوع و حادثھ ای در دنیا نشان می دھیم،
نسبت بھ محیط زیست، ظلم بھ زن در دنیا و آنچھ در آرژانتین اتفاق می افتد، حرفھای ما در خصوص پروسھ انقالبی در امریکای جنوبی،
مواضع و سیاست ھای چین، روسیھ و اروپا و جنگھا و صلحھای مختلف چیست؟ شما دیگر سایت ھای اسپانیولی شیعھ را ببینید، ھمھ اش

درباره نماز و روزه.  اینھا خوب و الزم است اما کافی نیست.  از این آموزه ھا بیرون نمی روند و ابعاد دیگر اسالم را کمتر مطرح می کنند.
ھنوز در ابتدای راه ھستیم، بعضی ھا فکر می کنند وقتی جنگ تمام شد انقالب ایران تمام شده ولی تازه این پروسھ شروع شده است.  ما دیدیم
پروسھ ھای انقالبی و اجتماعی زیادی فاسد شدند، تنھا راه این است کھ بھ بعد معنوی و روحانی ھم توجھ داشتھ باشند.  امام(ره) بیش از اینکھ

یک انقالبی باشد یک مومن حقیقی بود.  حرف من، حرف انقالبی نیست حرف مذھبی است.  ما در مذھبمان ظلم و ظالم را محکوم کنیم.  ما در
این انقالب کسانی را داریم کھ عالم و عارف ھستند پس امروز اگر مسیحی ھا می خواھند این بعد را داشتھ باشند کھ زندگیشان واقعی و حقیقی

باشد باید پیش ما بیایند.  بھترین راه برای اینکھ بھ این بعد معنوی برسند ھمان پیروزی انقالب اسالمی و دفاع از ستمدیدگان دنیاست کھ این
انقالب از اول تا امروز انجام می دھد و این رویکرد خیلی مثبت است و در آینده ھم خواھیم دید کھ چقدر موثر خواھد بود و مردم از آنجا و

از آن طریق بھ ما نزدیک و با مذھب اھل بیت(ع) و اسالم آشنا می شوند.

*گزیده این گفتگو در شماره اول ماھنامھ راه (اسفندماه 1386) منتشر شده است.  این ماھنامھ بھ ھمت تحریریھ چھارم ماھنامھ سوره و از
سوی دفتر مطالعات جبھھ فرھنگی انقالب اسالمی منتشر می شود.
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