
اذان اسالم در نغمه ناقوس ها
گزارش سفر عالمه مصباح یزدی به آمریکای جنوبی و اسپانیا

اشاره: 

دانشمندان دینی و فرزانگان فرهنگی جمهوری 
اسالمی نقش به سزایی در رساندن پیام اسالم و 
انقالب و شناساندن تمدن درخشان اسالمی را 
به جهانیان داشته و دارند. در این میان به جرأت 
آیت اهلّل   حضرت  فرزانه،  استاد  گفت  می توان 
برای  همواره  علیه،  رضوان اهلل  یزدی  مصباح 
شناساندن اسالم ناب محمدی و رساندن پیام 
انقالب اسالمی به زبانی قابل فهم برای قشرهای 
گوناگون مردم و پیروان ادیان مختلف در سرتاسر 
جهان، پیشتاز بوده است. ایشان با قلم و بیان خود 
این رسالت بزرگ را به شایستگی انجام داده و با 
طرح دیدگاه های ناب اسالمی، راه صحیح برای 
شناساندن دین و تمدن اسالمی را متناسب با هر 

منطقه از جهان باز نموده است. 
در این مقاله تالش  ما بر این است که گوشه ای از 
گستره ی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی ایشان در 
سفر به آمریکای جنوبی و اسپانیا را گزارش گونه 

تقدیم به خوانندگاه محترم نشریه گردد.
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در سال1360 حجت االسالم و المسلمین ربانی یکی از شاگردان 
مرحوم عالمه مصباح یزدی به آرژانتین رفت وی با تربیت طالب 
و عالقه مندان به اسالم در شهرهای مختلف اسپانیا و نیز تاسیس 
موسسات اسالمی و راه اندازی مجله و رادیو در آمریکای جنوبی 
و اسپانیا آموخته های خود را به مردم آن دیار منتقل کرد. بعد از 
پانزده سال تالش مستمر و پی گیر، از استاد خود عالمه مصباح 
یزدی برای تبیین بیشتر معارف اسالم و انقالب اسالمی دعوت 

به عمل آورد و معظم له با پذیرش این دعوت و سخنرانی های 
متعدد در مراکز مختلف منشا تحوالت عظیمی در آن منطقه شد.
تا  و  شروع  اسپانیا  از  28مرداد1376  از  عالمه  ماهه  یک  سفر 
20شهریور با سفر به آرژانتین خاتمه یافت. آیت اهلل 63 ساله، در 
این مسافرت تبلیغی و علمی در ده ها مرکز علمی و فرهنگی حاضر 
شده و حدود 80سخنرانی  انجام دادند. گزارش این سفر در کتاب »به 
پیشواز خورشید غرب« به همراه متن کامل سخنرانی ها و گفتگو های 
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ایشان با شخصیت های علمی و مذهبی در 9بخش به همراه آلبوم تصاویر جمع آوری 
شده و توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.

رهآوردسفر
اسپانیا: 12برنامه سخنرانی، شهرهای مادرید )پایتخت اسپانیا( سویا، گرانادا و بارسلون

مکزیک: 8برنامه سخنرانی، مکزیکوسیتی)پایتخت(
کوبا: 8برنامه سخنرانی، هاوانا )پایتخت(

کلمبیا: 16برنامه سخنرانی، بوگوتا )پایتخت(
برزیل: 9برنامه سخنرانی، شهر ریو دژانیرو وسن پابلو

شیلی: 9برنامه سخنرانی، سانتیاگو )پایتخت( وشهر وال پارائیسو
آرژانتین: 17برنامه سخنرانی، بوینوس آیرس )پایتخت( و شهرستان روساریو

در این سفرها، صحنه های زیادی از تعظیم رجال کلیسا، رجال مذاهب گوناگون، 
شخصیت های سیاسی و دانشگاهی و رسانه ای در برابر مکتب اهلبیت و شخصیت 

روحانیت دینی مشاهده شد.

نورامید
در مکزیک، اسقف کلیسای باسیلیکا گوادالوپه، پس از سخنان آیت اهلل اظهار داشت: 
»در غرب خبری نیست، غرب هیچ گاه به خدا ایمان نیاورده است. ما شجاعت شما 

را تحسین می کنیم و تناسب بین دین اسالم و زمان و مکان را می بینیم. ما باید شما 
را الگو قرار دهیم و از تفکر شما تبعیت کنیم. ما آمادگی خود را برای همکاری اعالم 
می داریم«. در همین جلسه یک کشیش اسپانیایی تبار می گوید: »وقتی به آن چه 
برای مردم می گوییم عمل نمی کنیم و آن چه بر زبان می آوریم بدون استدالل و به 

دور از منطق است، چگونه می توانیم توقع پیروی مردم را داشته باشیم؟«
اسقفی در سخنرانی خود در جمع اسقف های گوادالپ خطاب به آیت اهلل گفت: 
»ایمان واقعی درغرب وجود ندارد. مردم منطقه به ما اعتمادی ندارند. حرف ما را 
گوش نمی دهند. این شما هستید که هم ایمان واقعی دارید و هم توانستید ایمان را 
با کشورداری جمع کنید. ما باید بیاییم و از شما یاد بگیریم«. و پس از برنامه از شدت 
عالقه و هیجان ایشان را در آغوش گرفت و گفت: »ما کاری از دستمان برنمی آید. 
این شما هستید که باید پرچمدار توحید و مبارزه با فساد اخالقی و انحراف باشید«. 

مرکزاشراقونور
عالی جناب کاردینال نماینده پاپ در سن پابلو برزیل، با شور و عشق از ایران سخن 
می گفت و عشق و عالقه اش به امام خمینی را ابراز می نمود. وی شرق را مرکز 
اشراق و نور معرفی کرده و از استاد در منزل خودش دعوت به عمل آورد و تا آخر 

جلسه با احترام دست در دست استاد داشت.
معاون رئیس دانشگاه شیلی نیز مشتاقانه می گفت: ما می خواهیم علوم انسانی را 
در دانشگاه خودمان دایر نماییم و در این راه به علوم مشرق زمین خصوصا به 
جمهوری اسالمی شدیدا نیازمندیم. دکتر پابلو معاون رئیس دانشگاه برزیل هم 
گفت: »به عقیده من همیشه مکتب تشیع در اسالم از پویایی و خلوص و صفای 

خاصی برخوردار بوده است«.

رادیوقبله
»اگر تاریکی شب می دانست که گرچه جهان گستر است، اما هیچ گاه ماندنی 
نیست.... اگر مستکبران جهان ثمره انقالب اسالمی را می دانستند، از ابتدا، هرگز 

این انقالب را برنمی تافتند و...  «
این سخنان رادیو قبله آرژانتین در روزی بود که میزبان آیت اهلل مصباح شده بود. آن 
روز ایشان برای مصاحبه دو ساعته به رادیو قبله دعوت شده بود و مجری برنامه 
اعالم کرده بود: »خورشید دین امروز با شماست، از ایشان بهره ببرید و سؤاالت 

خود را مطرح کنید.«

برخوردبیسابقه
اولین برخورد با آیت اهلل مصباح، توسط معاون و استاد دانشگاه مسیحی بود که 
اتومبیل شخصی اش را در اختیار ایشان قرار داد تا در طول اقامت برای تردد در 
شهر مشکلی نداشته باشد. برخوردی که به گفته خود آیت اهلل در محیط های علمی 

و دینی ما پیش نمی آید.

تصرفقلبها
در سائوپائولو، کاردینالی در کنار ایشان نشسته بود که با صمیمت دست ایشان را 
می فشرد و با دست دیگر به قلبش اشاره می کرد و می گفت: »شما در قلب ما 

جای دارید«.
کشیش شهر بوینوس آیرس در جلسه ای که مسلمان ها، شیعه ها و علویین تشکیل داده 
بودند شرکت کرده بود و بعد از جلسه نیز بارها به صورت تلفنی اظهار محبت کرده بود. 
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تشویقهایممتد
در آخرین شب اقامت آیت اهلل در بوینوس آیرس، رئیس دیوان 
عالی استان بوینوس آیرسـ  که قبال رئیس دانشگاه و حاال هم 
استاد آن دانشگاه در رشته حقوق بود ـ از آیت اهلل دعوت کرد تا 
درباره حقوق خانواده از دیدگاه اسالم صحبت کند. سالن از جمعیت 
پر شده بود و مردم هجوم می آوردند. او گفت که درها را ببندند 
تا همهمه ای نشود. بیش از 90درصد شرکت کنندگان، خانم های 

استاد و دانشجو بودند. 
آیت اهلل درباره حقوق زن در اسالم سخنان کوتاهی ایراد کرد که با 
تشویق و کف ممتد دانشجویان و حتی رئیس دیوان عالی مواجه 
شد. وقتی تشویق ها تمام شد، رئیس دیوان عالی آیت اهلل را در 
بغل فشرد و با تقدیم دیپلم افتخار گفت: »ای کاش شما چند 

جلسه دیگر به این جا می آمدید و سخنرانی می کردید« .
بسیاری از کسانی که تا آن روز کسی به در لباس روحانیت ندیده 
بودند و قبل از مراسم ایشان را مسخره می کردند، بعد از سخنرانی 

می آمدند تا دست آیت اهلل را ببوسند.

صدایناقوس
در کوبا که یک کشور مارکسیست ضدامپریالیست است، استاد 
تاریخ و عضو هیئت رئیسه دانشگاه هاوانا، در برابر معاون دانشگاه 
ـ که یک خانم مارکسیست بود ـ و اساتید دیگر، با حرارت از 
اسالم و ایران تعریف می کرد و هنگامی که می خواست از امام 
خمینی سخن بگوید، با احساسات و هیجان خاصی گفت: 
»قصد دارم درباره یک شخصیت معمایِی اسرارآمیز تحقیق کنم«.

این استاد تاریخ بعد از راهنمایی استاد مصباح در بازدید از 
دانشگاه، به هنگام خداحافظی ناقوس را به صدا درآورد و 
گفت: »ما امیدواریم که صدای اسالم را این جا بشنویم« و 

به استاد گفت: »شما پاره ای از قلب من هستید. برای پدر 
و مادر من دعا کنید«. او با کمال تواضع در برابر استاد زانو 
زد، دست ایشان را بوسید و تقاضای قرآن مجید به زبان 

اسپانیولی نمود!

نورخدا
به  دانشجوی مسیحی خطاب  از جلسات سخنرانی،  در یکی 
آیت اهلل گفت: »من تملق نمی گویم، ولی در این دو شب که در 
این کالج صحبت کردید، در شما نور خدایی می بینم«. بعضی 
کشیش ها می گفتند:  »خدا شما را برای احیای دینش به این جا 

فرستاده است«. 

روژهگارودی
حزب  سابق  کل  گارودی)دبیر  فرهنگی روژه  بنیاد 
معارف  با  را  نفر  هزاران  روزه  هر  فرانسه(،  کمونیست 
اسالمی آشنا می سازد. همسر روژه گارودی که خود عضو 
فعال این مرکز اسالمی است می گوید: »ما مردم را دوباره 
به اسالم دعوت نموده، از هیچ تالشی در این باره فروگذار 
نمی کنیم«. استاد کمونیست دیروز، امروز در غرب پرچم 
ال اله اال اهلل  را به اهتزاز در آورده و علیه شیطان بزرگ و 
اسرائیل غاصب تالش می کند و عمال با ایجاد یک بنیاد 
فرهنگی و حتی تزیین خانه شخصی خود به آیات قرآنی و 
پیروی از روش زندگی اندلسی در مسیر آشنا کردن مردم 
روژه  است.  برداشته  گام  اسالمی  مظاهر  با  زمین  مغرب 
گارودی در منزل شخصی خود  پذیرای آیت اهلل بود و پس 
از آن این ارتباط با  بازدید روژه گارودی از موسسه آیت اهلل 

در قم تداوم یافت. 

در آخرین شب اقامت آیت هللا 
در بوینوس آیرس، رئیس دیوان 

عالى استان بوینوس آیرس که 
قبال رئیس دانشگاه و حاال هم 

استاد آن دانشگاه در رشته 
حقوق بود از آیت هللا دعوت 

کرد تا درباره حقوق خانواده از 
دیدگاه اسالم صحبت کند. 

سالن از جمعیت پر شده بود و 
مردم هجوم مى آوردند. او گفت 

که درها را ببندند تا همهمه 
ای نشود. بیش از 90درصد 

شرکت کنندگان، خانم هاى استاد 
و دانشجو بودند. 


