
  

  

  

  

  بولیوي سفرمصاحبه اختصاصی پیرامون 
  محمد صالح مفتاح جناب آقايمصاحبه شونده: 

دغدغه هاي جدي در حوزه عدالت در ابعاد بین المللی داشتند و با عده اي رفتند وارد حوزه عدالتخواه فارغ التحصیالن جنبش 
و خانه آمریکاي التین را راه انداختند. من آن موقع خیلی انتقاد داشتم که نباید در آمریکاي التین اینقدر  ندآمریکاي التین شد

ه ی بلند شد درباریآقایک سرمایه گذاري کنیم. ما فضاي مان به کمونیست ها نمی خورد. یک شب یادم است افطاري جنبش بود 
که بابا ول کنید این کمونیست ها را. اگر قرار باشد ارتباط بگیریم کشورهاي آمریکاي التین صحبت کرد. من هم کلی بهش توپیدم 

هاي  به بچه جناب آقاي تفرشیاسالمی در اولویت هستند. من نگاه ایشان را جریان انحرافی جنبش می دانستم. گذشت تا اینکه 
ی و حقوق زمین برگزار می شود. در همایش (دوره بعد از ما) گفتند همایشی با عنوان تغییرات آب و هوای شوراي مرکزي جنبش

قبلی گفته شده بود که کشورهایی که باعث گرم شدن زمین شده اند باید به کشورهاي دیگر از جمله آمریکاي التین و حتی ایران 
یروز هم پد. آمریکا گفته بود که نه من این کار را نمی کنم. اجالس بعدي مکزیک بود و پیش بینی می شد که آنجا نغرامت بده

 با حضور سازمان همایشی میدان آمریکا باشد. در نتیجه بین این دو همایش گروه هاي ضد آمریکایی ذیل سازمان ملل در بولیوي
د. نهاي غیر دولتی برگزار کردند. تفرشی گفتند عده اي بیایند از این فرصت که همه مخالف هاي آمریکا جمع شده اند استفاده کن

یی که تعیین شد من، حاج آقا سید علی موسوي و خانم دالوري مشخص شد. شرط اول این بود که اوال همه نهایتا با ویژگی ها
متاهل باشند. دوم اینکه می خواستند حتما یک روحانی باشد. حتما می خواستند یک خانم باشد براي ارتباط گرفتن با خانم ها و 

به زبان  فضا آمریکاي التین کار کرده بود واد داریم. آقاي موسوي در پاسخ به این شبهه که ما به فعالیت هاي خانم ها اعتق
بودند. خانم دالوري زبان عربی می دانست. به  (مخصوصا برزیل)اسپانیولی مسلط بود. دوستانی را داشتند که در امریکاي التین 

سات جل ک مقداري زبان فرانسه می دانستم.عنوان خانمی که در فضاي بین الملل فعال بود و دغدغه بین المللی داشتند. من هم ی
متعدد برگزار شد. مشورت هایی گرفتیم. با دکتر کوشکی. با حاج حیدر. با خانم رجایی فر خیلی صحبت کردیم و خیلی لطف و 

ص خکمک کرد به کار. آقاي کوشکی فکر کنم بحث شاخص توسعه را مطرح کرده بود که این مردود است. مثال تولید زباله. یا شا
هایی که براساس آن اسرائیل به عنوان توسعه یافته ترین کشور شناخته می شد. خانم رجایی فر روي دغدغه هاي اسرائیل و 

فلسطین تاکید کردند و تعداد قابل توجهی سی دي هاي فلسطین دادند. کلیپ هاي حماس و حزب اهللا را دادند. اول فکر می 
ین چیست؟ و شاید جاي این کار نباشد. وقتی که رفتیم دیدیم گویا این مسئله ها کردیم نسبت فلسطین با گرم شدن فضاي زم



براي این ها اصال دور از انتطار نیست. یک کتابی از آقاي جوادي آملی بود با عنوان اسالم و محیط زیست که به انگلیسی ترجمه 
ی هم چیزي نداشتیم. یکی از کارهایی که کردیم رونمایی از شده بود. یکسري پوستري هم از تصاویر امام و آقا بود. به زبان اسپانیول

کتاب آقاي جوادي آملی بود! محتواي تخصصی مان زیاد نبود: شاخص توسعه، اسالم ومحیط زیست و بحث هاي ضد آمریکایی و 
هاي مالی.  ضد سرمایه داري، و اینکه عامل بدبختی جهان صهیونیست. بحث هاي اجراییات خوب پیش نرفت اول. بخصوص بحث

ما هر دري براي تامین مالی زدیم با در بسته مواجه شدیم. نهاد رفتیم وزارت علوم رفتیم دیگر نا امید شده بودیم. تا اینکه وزارت 
ارشاد هزینه مان را داد. هزینه اصلی مان هزینه هواپیما بود که فکر کنم یک میلیون و هشصد هزار تومان بود. ابتدا رفتیم استانبول 

د رفتیم سائول پائولو برزیل و بعدش رفتیم الپاز پایتخت بولیوي. در آن زمان قرار بود آقاي احمدي نژاد در آن اجالس حضور بع
پیدا کند که به خاطر اجالس خلع سالح هسته اي نیامد. رییس سازمان محیط زیست گفت من فقط اگر بلیط از مسیر اروپا گیر 

 2,5ساعت. هزینه هر نفر حدود  30 – 20تشفشان ها پرواز ها لغو شده بوده بود. سفر کال بیاید می آیم. که به خاطر فوران آ
میلیون بود. پیگیري هاي اولیه کاري مان از طریق کاردار ما در بولیوي انجام شد. با اینکه رابطه ما با بولیوي خوب بود ولی سفارت 

هزار نفر آمده بودند. نکته اول این بود که سفیر  15نفر ثبت نام کردند ولی  هزار 2هزار نفر باشد. بعد  5یا  4بد عمل کرد. قرار بود 
ما در بولیوي نبود. آمده بود تهران مانده بود. کاردار سفارت ما سخنران دوم بخش دولتی اجالس بود. یعنی بعد از صحبت هاي 

خانمی مترجم ما بود. گفت براي ترجمه روزي  رییس جمهور ایران کاردار ما صحبت کرد. و بعد رییس جمهور کشورهاي دیگر. یک
دالر است. گفتیم اگر اینطوري است ما  50دالر  25دالر می گیرم. می گفتیم نداریم. ما قبال صحبت کردیم گفتیم روزي  100

. می گفت من بیشتر از دو روز مترجم نمی خواهیم. نهایتا اینکه این خانم همراه ما شد و به احترام ما حجابش را رعایت می کرد
چند سال رفتم گشتم و از این طرف و آن طرف یک قرآن پیدا کردم و قرآن می خواندم یک بنده خدایی گفت قرآن ات را بده در 

رودربایستی دادم و االن قرآن ندارم. مسئولین سفارت خانه می گفت ترجمه اي که وجود دارد را یک مسیحی کرده است و برخی از 
کرده. ما از الپاز(پایتخت) به چابامبا جایی که همایش برگزار می شد رفتیم. ما دیدیم ظرفیت اینکه غرفه  جاهاي ضد اسالم صحبت

بزنیم نیست. عالوه بر این ما از انقالب اسالمی هیچی نداشتیم. البته در سفارت این ها گویا سالگرد انقالب اسالمی داشتند قبال و 
ود آن ها را برداشتیم و با خودمان بردیم. چون دیر اقدام کرده بودیم هتل ها پر شده نشریاتی درست کرده بودند که پخش نشده ب

بود و هتل ما خیلی بد بود. برنامه را نگاه کردیم. کمیسیون هاي تخصصی اي که وجود داشت در دو مورد شرکت کردیم. یکی 
ی بودند و داشتند صحبت می کردند. فضاي دادگاه محیط زیست. یکی نقش ادیان در محیط زیست در ادیان رفتیم چند مسیح

آنجا خیلی آماده بود. یکی موضوع عدالت خواهی و آمریکا ستیزي است که با آن ها مشترك است. دوم اینکه مردم آنجا به شدت 
هاي  تمومن اند. کاتولیک هستند و به این موضوع افتخار می کنند. چون ما فکر می کردیم اکثرا کمونیست باشند. همچنین قرائ

درصد کاتولیک دارند. آنجا آقاي  90درصد کاتولیک دارد بقیه کشورها حدود  50رایج مسیحیت را قبول ندارند. فقط کوبا هست که 
موسوي و خانم دالوري صحبت کردند. آقاي موسوي با محوریت کتاب آقاي جوادي صحبت کرد. قبل از ما مسیحی اي که صحبت 

د که مسیحیت کاري براي محیط زیست نکرده است. فضا آماده بود و آقاي موسوي گفت اسالم کرد کامال از مسیحیت انتقاد کر
براي محیط زیست حرف دارد. یک خانمی بلند شد گفت اسالم اینقدر خوب نیست. اسالم در رابطه با مسائل زنان محدودیت دارد 

ا آنجا سیبل توجهات بودیم. یعنی بین تیپ هایی که که بعد خانم دالوري صحبت کردند و خیلی خوب بود و تشویق کردند. کال م
بودند یک روحانی و یک خانم چادري جذاب بود براي شان. من هم ترجیح می دادم به جاي وارد بحث شدن رویداد ها را ثبت 

  تا خبرنگار داشتند از حاج آقا و خانم دالوري عکس می گرفتند. 50کنم. وقتی وارد شدیم 



با یک شور و هیجان آمد و گفت من خیلی امام را دوست دارم امام هنوز زنده است؟ گفتیم نه. خیلی ناراحت یکی شان روز افتاحیه 
مصاحبه انجام شد. همه می آمدند و می خواستند با تیم ایرانی  200شد. خیلی با ما عکس می انداختند. در این سه روز حدود 

س بود و بعدي خانم دالوري ایستاده و همه عکاس ها دارند عکس می گیرند. مصاحبه کنند. عکسی که یاهو نیوز زده بود یکی مورال
مسئله هیئت ایرانی در همه خبر ها بودند. متاسفانه جایگاه ایران خیلی بد بود. تصورشان از ایران همان عراق بود. یا ایران را با هند 

این ها بحث می کردیم واقعا براي شان جالب بود چون  اشتباه می گرفتند. یک بخشی اش هم عمامه آقاي موسوي بود. وقتی ما با
سال است  30همه شان ضد آمریکایی بودند. وقتی می گفتی ما یک کشوري هستیم که با اسرائیل رابطه نداریم و آمریکا را 

ند. با نداشته باشانداختیم بیرون و سفارت اش را گرفته ایم باور نمی کردند و می گفتند مگر می شود کشوري با آمریکا ارتباط 
اینکه خیلی از این ها ممکن بود بتوانند انگلیسی صحبت کنند نمی کردند. می گفتند ما انگلیسی صحبت نمی کنیم چون زبان 

  استعمارگران است. ما در آن مدتی که آنجا بودیم همه با هم اسپانیولی صحبت می کردند. 

الپاز پایتخت سیاسی است که شهر  ر مهم دارند.سه شهخیلی زیاد دارد و  این کشور نفتدر بولیوي یهودي ها خیلی تسلط دارند. 
کامال سنتی است. پوشش شان کامال سنتی و پوشیده است. قوچابامبا شهر دانشگاهی است که اجالس هم در دانشگاه برگزار شد. 

ند. یهودي ها چون آنجا خیلی منفور هزار نفر یهودي دار 150شهر سوم سانتاکروز بود که یهودي ها انجا خیلی نفوذ داشتند. 
هستند تبلیغ بهاییت کرده اند تا این ها کارهاي انجام دهند. بهایی هاي شان به شدت پولدار هستند. بیمارستان، موسسه خیریه و... 

  به اسم نور دارند.

که اسالم چیست؟ بخصوص در مسائل بزرگترین پاتوق هاي مسلمان ها در ان منطقه برزیل و آرژانتین است. از ما سئوال می کردند 
اجتماعی. اولین مسئله حضور خانم ها در جامعه بود. ما تصومان این بود که مسائل سیاسی هم مطرح شود. مثال جنبش سبز. ولی 

 وفقط دوبار از ما سئوال شد. یکی شبکه دموکراسی نَو بود و یکی خانمی ایرانی بود. بعدش هم که فهمیدیم چپ هاي دموکراسی نَ
طرفدار ایران بودند بعد از انتخابات بعضی هاي شان خیلی رابطه خوبی با ایران نداشتند. به حجاب خیلی عالقه داشتند. یکی آمده 

  بود می گفت حجابی که شما دارید براي زن مصونیت می آورد و خیلی از تعابیري مانند زن مانند گوهري است در صدف و...

رقص هم بود. سرود هایی که می خوانند همه با هم می خوانند همه بلد بود. یکی از نمایندگان افتتاحیه همه گروه ها بودند. 
مجلس شان رفته بود باال و می خواند. هر کدام از کشورها شعارهاي شان را آورده بودند. احزاب شان آمده بودند. روز سوم یک 

  راهپیمایی ضد آمریکایی بود.

می گرفتند. خانم ها خیلی عالقه داشتند درباره اسالم بشنوند. یک خانمی می گفت من مریض کال خیلی تحت تاثیر اسالم قرار 
بودم در خواب بهم گفتند برو قران بخوان خوب میشی. می گفت من نمی دانستم قران چیه. گشتم و فهمیدم قرآن کتاب مسلمان 

لی بود روز دوم به ما پیغام داد من می خوام با شما ها ست و گرفتم و خواندم و همه بیماري هایم خوب شد.  یک آقایی از شی
صحبت کنم گفت بریم یک جاي خلوت صحبت کنیم. گفت من از مخالفین کشور خودمان محسوب می شود. من نفر دوم حزب 
مان هستم. گفت ما یک ارتش داریم. چند هزار نفر هستند ولی ارتش مان سري است. گفت ما موحد ایم ولی مسیحی هستیم. 

فت این سی دي اي که شما درباره مبارزه دادید خیلی براي ام جذاب بود و من می خواهم درباره این بدانم. من می خواهم گ
ارتباطات ام را با ایران بیشتر کنم. ما خودمان را معرفی کردیم. حاج آقا موسوي گفت بسم اهللا الرحمن الرحیم من شما را به اسالم 



ره اسالم گفتن و گفت نگاه اسالم درباره مبارزه چطور است و بعد رفت صحراي کربال و یک روضه دعوت می کنم. شروع کرد دربا
گریه. بعد این خانم مترجم که اصال خانم مذهبی اي هم نبود خیلی گریه می کرد. من گفتم این اخونده به حاشیه زد. این بنده 

حق است و آن چیزي است که من دنبالش هستم. گفت  خدا بعد شروع کرد به صحبت کردن. گفت من فکر می کنم حرف شما
من می خواهم این پیام شما را به مردم کشور ام برسانم. این بنده خدا بعدا ارتباط گرفت با مجموعه آقاي موسوي و یکسري از 

المصطفی. ادوراد  مسلمان هایی که ایران بودند و آقاي رحمانی. مسلمان شد و به ایران آمد. و رفت کشور اش. بعدش امد جامعه
  کیرو وا واگاس. اسمش را گذاشته حسین.

ما تصور می کردیم که مساله فلسطین فقط مربوط به ما و اعراب باشد، براي همین با خودمان پرچم فلسطین بردیم و یک سري 
طین یزي درباره فلساقالم مرتبط. یک فردي بود که خیلی شاد بود و با آهنگی که پخش می شد داشت می رقصید! به او گفتیم چ

  بعد پیراهنش را باال زد زیر پیراهنش نقشی از فلسطین و این ها بود. » فلسطین در قلب ماست.«می دانی؟ گفت: 

االن با توجه به همین ذهنیتی که دارید، اگر بخواهید راجع به اولویت هاي جمهوري اسالمی در حوزه امریکاي التین 
  صحبت کنید، چه می گویید؟

یم که همه چیز در آنجا ظرفیت است. از بحث هاي اقتصادي گرفته تا فرهنگی و ... . ایران یک کتابخانه اي براي دانشگاهی باید بگو
در آنجا ساخته است که خیلی شیک و زیبا بود و از همه ي ساختمان هاي دانشگاه زیبا تر بود. یک کارخانه ي لبنیاتی بود که 

داد و شیر هاي خیلی خوشمزه اي می داد. ما رفتیم دیدیم یک پرچم ایران هم در کارخانه محصوالتی را به صورت اشانتیون می 
زده است. رفتیم پرسیدیم، گفتند ما تحت لیسانس ایران هستیم. وقتی فهمیدند ایرانی هستیم، خیلی خوشحال شدند و کارگرها 

جذاب است. این ها از نظر صنعتی زیاد پیشرفته نیستند، آمدند با ما عکس بگیرند. چیزهایی که براي ما جذاب نیست براي این ها 
  واحتیاج به صنعت و ... دارند. 

در ونزوئال خانه هایی قرار بود ساخته شود. ونزوئال هم حرفش این بود که این خانه ها را ایرانی ها باید بسازند، چینی ها هم بودند، 
ا انجام می دهیم، ولی چاوز گفت ایران انجام بدهد. در صورتی که ایران در ژاپنی ها هم بودند، آن ها هم می گفتند ما این پروژه ر

این پروژه بدقولی کرده بود، حتی هزینه هایش از آن براورد اولیه بیشتر شده بود، ولی باز هوگو چاوز گفته بود که ایران بیاید انجام 
کار کرد. متاسفانه دستگاه سیاست خارجی خواب است. بدهد. خیلی ایران را تحویل می گیرند. از نظر اقتصادي خیلی می شود 

سفارت تعطیل است و هیچ کاري نمی کنند. مورالس، اورتگا، چاوز و ... همه عالقه دارند به ایران ولی متاسفانه ایران برنامه اي 
  ندارد. همه جور ظرفیتی دولتی و غیر دولتی براي کار هست. حتی یک قرآن با ترجمه ي مناسب نیست. 

رفیت خیلی باالست. هم در بحث استکبار ستیزي خیلی پایه هستند و هم در بحث الهیات رهایی بخش، که نمادش تمثال ظ
حضرت مسیحی است که دستش را مشت کرده و به معناي مبارزه تعریف شده است. آنجا عربستان مراکز فرهنگی جدي دارد و 

ل ما استقبا دوم سفارت، می گفت در مکزیک رفتیم در مسجدي، خیلی ازموضوع تبلیغ اسالم با عربستان گره خورده است. آدم 
کردند. آنجا چند روحانی بودند که بشدت بحث هاي تبلیغی می کردند، گفتیم اینجا براي کجاست، گفتند اینجا را عربستان ساخته 

ک ی بین ایران، عراق و افغانستان و ... تفکیاست. مردم بولیوي مسلمانان را یک پارچه می بینند و خیلی جزئیات را نمی بییند و فرق
  مشخصی قایل نیستند مثل اینطور که ما راجع به آمریکاي التین یک فضاي کلی داریم آنها هم همه را به عنوان خاورمیانه. 



پانیا در سآدم هاي روشنفکر با خود لهجه اسپانیایی صحبت می کنند. روشنفکرهایشان تحت فضاي اسپانیا هستند، نفوذ فرهنگی ا
آنجا خیلی جدي است. خیلی از کتاب ها از آنجا می آید. دو سه کتابفروشی را رفتیم دیدیم، کتاب ها خیلی معمولی بود، خودشان 
خیلی تولیدات ندارند و عموما از اسپانیا وارد می کنند. کتاب هاي داخلی نه کیفیت خوبی داشتند و نه جامعیت داشت. کتاب نقد 

  ن در ویترین بود ولی قرآن گیر نمی آمد.اسالم و نقد قرآ

دیگر مقداري کمتر است ولی فقر و فالکت خیلی زیاد است. نبود خیلی از  جاهاي به در پایتخت نشین ها مشکالت اقتصادي نسبت
  داشته است. کارها اذیت می کند. گرم شدن زمین خیلی روي نابود شدن کشاورزي شان اثر دادن انجام زیرساخت ها براي

ز مسیر استانبول تا برزیل، برزیلی ها روي زمین نبودند، می گفتند، می خندیدند ولی به بولیوي که رسیدیم اینطور نبودند مردم ا
کیلومتر بود و مسیر خیلی طول می کشید، در اتوبوس با اینکه  45ساکت، غمگین. در جاده هاي بولیوي که بودیم، حداکثر سرعت 

  از شان در نمی آمد. آدم هاي زجر کشیده و زحمت کشیده اي به نظر می رسند. خیلی جوان بودند ولی صدایی 

  


