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حكيم، دش��من توطئه اي را در پي��ش گرفته بود و 
مي خواس��ت در نجف، امام را تحت الشعاع مراجع 
ديگر قرار دهد و لذا شروع به ترور شخصيت حضرت 
امام كرد، اما از آنجا كه: مك��روا و مكراهلل واهلل خير 
الماكرين، همان توطئه دش��من باعث شد كه بعد 
از رحلت مرح��وم آيت اهلل  حكي��م، دايره مرجعيت 
امام از مرزه��اي ايران فراتر برود و جهان اس��ام و 
جهان تش��يع را در نوردد، لذا پ��س از فوت مرحوم 
آقاي حكيم، با تاشي كه ش��اگردان حضرت امام 
در نجف كردند و از همه مهم تر تاش مرحوم شيخ 
نصراهلل خلخالي كه شخصيتي موقر، متدين و بسيار 
تأثيرگذار در تثبيت مرجعيت ها بودند، اگر نگوييم 
بخش اعظم، دس��ت كم بخش عظيمي از شيعيان 
كش��ورهاي مختلف و طاب افغاني، پاكس��تاني، 
 كشميري، هندي، تبتي، لبناني و همه كساني كه 
در نجف با شخصيت امام آش��نا شده بودند، مقلد و 
مروج ايشان شدند. از جمله پاكس��تان كه در آنجا 
مرحوم شيخ  الشريعه اصفهاني كه از دوستان قديم و 
بسيار صميمي حضرت امام بودند، در اين امر نقش 
مؤثري داشتند و طبعاً شخصيت هايي چون مرحوم 
شهيد عارف حسيني كه از نجف به امام ارادت پيدا 
كرده بودند و حتي اگر در نجف هم نمي بودند، تحت 
تأثير تفك��ر انقابي حضرت امام ق��رار مي گرفتند، 
مرجعيت حضرت امام را در پاكس��تان گس��ترش 
دادند. عاوه بر مس��ئله تقليد، پاكستاني ها در امور 
سياس��ي و اجتماعي هم ب��ه حضرت ام��ام اعتقاد 
عميقي پيدا كردند كه جلوه هاي آن پس از پيروزي 
انقاب، در تظاهرات روز قدس و در سفري كه مقام 
معظم رهبري به پاكس��تان داش��تند، پديدار شد. 
شايد در تاريخ تمام كشورهاي دنيا كم نظير باشد كه 
رئيس جمهور كشور ديگري به كشوري برود و چنين 
جمعيت انبوهي از او استقبال كنند. چنين تجمع و 
اس��تقبالي حتي براي يك شخصيت پاكستاني هم 
شكل نگرفته بود. اين هم از آثار پيوند مردم پاكستان 
با واليت فقيه و حضرت امام است و حكايت از نقشي 
دارد كه افرادي چون شهيد عارف الحسيني در اين 

زمينه ايفا كردند.« 
  مروج مرجعيت امام

حجت االسام والمسلمين 
سيد علي عارف الحسيني 
فرزند عامه شهيد سيد 
عارف حسين الحسيني 
است كه هنگام شهادت 
پدر، در كنار او بوده است. 
وي نيز از دشواري هاي 

پيش روي »سيد« در ترويج مرجعيت امام خميني 
در پاكس��تان س��خن ها دارد: »ارتب��اط ايش��ان با 
مرجعيت، بيش��تر با مرحوم امام خمين��ي بود و به 
خاطر ارادت قلبي خاصي كه ايشان در دوران قبل از 
انقاب و زماني كه در نجف مشغول تحصيل بودند به 
امام داشتند، روز نماز جماعت ايشان حاضر مي شدند 
و در فعاليت هاي سياسي شركت مي كردند. وقتي 
هم كه به قم آمدند، در فعاليت ها شركت داشتند و 
در پاكستان، خصوصاً در منطقه ما، براي مرجعيت 
امام خميني خيلي فعاليت كردند و در آن زمان متهم 
مي شدند كه از جمهوري اس��امي مساعدت مالي 
دريافت مي كنند و حرف هاي بس��يار زيادي عليه 
ايشان مي گفتند و به گوششان هم مي رسيد، ولي 
ايشان توجه نداشتند و من خودم يادم هست كه در 
موارد زيادي، ايشان در صحبت ها نسبت به مرحوم 
امام چنان ارادتي داشتند كه اگر كسي عليه مرحوم 
امام حرف مي زد، غضبناك مي شدند. در منطقه ما، 
يكي از علل مخالفت بعضي ها با ايشان، همين ترويج 
از حضرت امام بود و همچنين بعد از رهبري، ايشان 
از مرحوم امام خميني دفاع خيلي زيادي مي كردند 

كه به مذاق خيلي ها، چندان خوش نمي آمد.« 
  آشنايي با امام اورا متحول كرد

حجت االسام والمسلمين 
حي��در علي ج��وادي از 
نام��دار  روحاني��ون 
پاكس��تاني و هم��دوره 
درس��ي عامه ش��هيد 
س��يد عارف الحس��يني 
اس��ت. او در نج��ف و به 
اتفاق يار شهيدش با منش و شخصيت امام خميني 
آش��نا ش��د و با همين عاقه همراه ب��ا وي به قم و 
پاكس��تان رفت. روايت او از اين آشنايي بدين شرح 
است: »ايشان از وقتي كه در نجف بود، به حضرت امام 
خيلي عاقه داشت. البته من خيلي آنجا نماندم و به 
عنوان زوار بودم. از حرف هايش معلوم بود كه خيلي 
به امام عشق داشت، ولي اينكه بگويم در آنجا خيلي 
با شهيد محشور بودم، اين طور نبود. زوار بودم و سه 
روز و چهار روز مي ماندم و برمي گشتم. خاطرم هست 
وقتي به قم آمديم، دو تا سناتور در روزنامه اطاعات 
بودند كه عليه امام حرف زدند كه ايشان كشميري و 
خارجي است. در مجلس صحبت كرده بودند و اين 
چاپ شده بود. ما هم فكر نمي كرديم بازتاب آن به آن 
شكل بشود. از خانه در آمديم برويم درس كه ديديم 
حوزه تعطيل است. ما هم برگشتيم. يكي از دوستان 
آمد داخل اتاق شد با داد و فرياد و گريه. پرسيديم: 
چه ش��ده؟گفت: كشتند. پرس��يديم: چه كسي را؟ 
گفت: بچه هاي طلبه را در چهار راه فاطمي به رگبار 
بسته اند. فيضيه محاصره شده بود. ما همراه سيد به 
دارالشفا سر مي زديم. كاري نمي كرديم، ولي اين طور 
هم نبود كه بنش��ينيم و در تردد بوديم. بعد كم كم 
ساواك مشغول اخراج شد. اول مرا بيرون كردند و بعد 
ايشان را. ما خارج از فيضيه بوديم، كاري به فيضيه 
نداش��تيم، با اين حال از ايران اخراجمان كردند. به 
هرحال با جرقه نوري كه از وجود امام به شهيد خورد، 
اين پيشرفت ها حاصل شد و تشيع را از كنج بيرون 
كش��يد و باال برد و اين در ديگران اتف��اق نيفتاد. در 
پاكستان هم علما بودند، اما محدوده اي داشتند و در 
انجام آداب و شعائر و عزاداري و اين مسائل فعاليت 
مي كردند و كاري به مس��ائل سياس��ي و اجتماعي 
نداشتند. اين چيزها در فكر شهيد بود و استعداد و 
آگاهي اش را هم داش��ت، ولي وقتي امام را ديد و به 
تفكر ايشان پي برد، اين جرقه در او زده شد. انسان 
خيلي نيازها دارد كه در وجودش هست، اما فكرش را 
نمي كند تا وقتي كه موردش پيش مي آيد و متوجه 
مي شود. در مورد اجتماع هم همين طور. اين نيازها 

هست تا كسي مي آيد و اين را باز مي كند. امام آمد و 
اين گره ها را باز كرد. شهيد هم همين طور بود. همه 
اينها در نهادش بود و وقتي با تفكر امام آشنا شد، اين 

گره ها باز شدند.« 
  در نجف جذب امام شد 

حجت االسام والمسلمين 
سيد جواد نقوي از فعاالن 
نام��دار فض��اي ش��يعي 
پاكستان اس��ت. او كه از 
جمل��ه ش��اگردان رهبر 
شهيد شيعيان پاكستان 
به ش��مار مي رود، درباره 
تأثيرات انديشه و س��يره امام خميني بر شهيد عارف 
الحسيني بر اين باور است: »ايشان از نجف با امام آشنا 
شد. وقتي امام در نجف تبعيد بودند، ايشان در نجف 
طلبه بود. البته درس فقه و خارج امام را نمي رفت، ولي 
درس اخاق امام را مي رف��ت. مخصوصاً مقيد بود كه 
نماز را حتماً پشت سر امام بخواند. امام نماز جماعت در 
آنجا داش��تند و من در بعض��ي از عكس ها ديده ام كه 
ايشان درست پشت س��ر امام ايستاده  است. ايشان از 
آنجا با امام آشنا و جذب ايش��ان شد. از هنگام اخراج 
علما از نجف، ايش��ان به حوزه قم منتقل شد و در قم 
بيشتر با ابعاد شخصيت امام آشنا شد و دوستاني هم 
در قم پيدا كرد. عده اي از آقاياني كه تا اول انقاب، در 
تبعيد بودند به پاكستان و منطقه پاراچنار رفته بودند 
كه منطق��ه اي شيعه نش��ين و براي تبلي��غ، منطقه 
مناسبي است. در عين حال منطقه دورافتاده و بريده 
از دولت هم است. االن در آنجا درگيري هست، ولي آن 
موقع نبود. بعضي از اين افراد مثل ش��هيد اسداهلل در 
آنجا بودند. شهيد عارف از زمان طلبگي با شخص امام 
و با اين تفكر، شاگردان امام و نيروهاي انقابي و مردم 
آشنا شد. مخصوصاً در دوران تحصيل در قم، از محضر 
اساتيد آشنا با تفكرات امام، از جمله آقاي حرم پناهي 
و شيخ علي پناه اش��تهاردي كه اخيراًٌ مرحوم شدند و 
امثالهم، بيشتر در جريان افكار انقابي امام قرار گرفتند 
و در راه خود مصمم تر شدند، ولي نقطه محرك اصلي 
در شهيد گرايش دروني خودش بود، يعني فطرتش او 
را به اين سمت آورده بود. به خاطر اينكه ايشان از ابتدا 
در خانواده اي پرورش يافته بود كه مرشدهاي مذهبي 
)پير( بودند.  ايشان موقعي از انقاب ايران دم زد كه جو 
خفقان ترس آور سنگيني حاكم بود و كسي جرئت اين 
كار را نداش��ت. بدتر از خفقان هولن��اك ضياءالحق، 
خفقان تحجر حاكم بر ش��يعه وجود داش��ت و كسي 
نمي توانس��ت درباره انق��اب حرفي بزن��د. االن هم 
همين طور است و تحجر در پاكستان، بزرگ ترين مانع 
بر سر راه تحول و فكر انقابي است، ولي ايشان اين جو 
را شكست و به شكلي علني درباره امام و انقاب حرف 
زد و با عكس العمل هايي هم روبه رو شد و تهمت هاي 
فراواني به ايشان زدند مانند اينكه مزدور و حقوق بگير 

ايران بود .« 

ن 
ستا

پاك
به 

ن 
شا

ر اي
سف

يه 
اش

ر ح
ب د

قال
م ان

عظ
ر م

هب
ا ر

ی ب
سين

لح
ف ا

عار
د 

هي
ه ش

الم
ر ع

دا
  دي

حجت االسالم محمدحسن رحيميان: 
گاهی ك�ه توفيق حاصل مي ش�د تا از 
نزديك ايشان را زيارت كنيم، تلقي اي 
را كه از دور درباره ايش�ان داش�تيم، 
از نزديك ه�م مش�اهده مي كرديم و 
صالب�ت و روحي�ه بس�يار بانش�اط و 
انقالبي و شجاعانه ايشان را در ارتباط 
با خ�ط ام�ام و اس�الم ن�اب و انقالب 
اس�المي درمي يافتيم. م�دت زيادي 
هم ط�ول نكش�يد كه دش�من وجود 
چنين عنصر پرتح�رك و تأثيرگذاري 
را در صحنه پاكستان نتوانست تحمل 
كند و ايش�ان را به ش�هادت رس�اند

حجت االس�الم س�يدجواد  نق�وي: 
ايش�ان موقع�ي از انق�الب اي�ران 
دم زد ك�ه ج�و خفق�ان ت�رس آور 
س�نگيني حاكم ب�ود و كس�ي جرئت 
اي�ن كار را نداش�ت. بدت�ر از خفقان 
هولن�اك ضياءالحق، خفق�ان تحجر 
حاكم بر ش�يعه وجود داش�ت و كسي 
نمي توانست درباره انقالب حرفي بزند

 جستارهايي در »پيوند ديرين عالمه شهيد عارف الحسيني با امام خميني)ره( 
و انقالب اسالمي« در آيينه روايت ها

دل درگرو امام داشت

نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي »نهضت جنگل به روايت تصوير«

ديده ها و ناديده هايي از »ميرزا يونس«
   شاهد توحيدي

ث��ر تاريخ��ي- پژوهش��ي  ا
»نهض��ت جنگل ب��ه روايت 
تصوير« از جمله آثاري است 
كه از سوي مركز بازشناسي 
نهض��ت جن��گل، تاكنون در 
دو نوبت نش��ر يافت��ه و روانه 
بازار نش��ر ش��ده اس��ت. اين 
مركز س��ال ها قبل توس��ط 
محمدحسن اصغرنيا تأسيس 

شد تا در راس��تاي احياي نام و مجاهدات 
ميرزاكوچك خان جنگلي و نهضت جنگل، 
به فعاليت هاي فرهنگي بپردازد. اصغر نيا در 
مقدمه اثري كه از آن سخن مي رود، درباره 
چگونگي تأسيس اين مركز آورده است: »از 
سال ها پيش منتظر فرصتي بودم تا حداقل 
دينم را ب��ا بضاع��ت ان��دك و مدد ياوران 
دريا دل نس��بت به مهاجر عاشق، ميرزاي 
كوچك، يونس جنگلي، س��ردار سر به دار 
ادا كنم، ت��ا اينكه در س��ال 1268 به بهانه 
بزرگداشت او به دعوت جمعي از دوستان 
به فومن رفتم و در نشست همدالن گفتار 
كوتاهي داشتم كه در كتاب ميرزا كوچك 
جنگلي به وس��يله اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسامي استان گيان در آذرماه 1368 به 
چاپ رسيده اس��ت. از آنجايي كه معموالً 
حوادث تاريخي را پس از 50 سال مي توان 
منصفانه به قضاوت نشست پيشنهاد كردم 
به منظور بازشناسي نهضت جنگل تأسيس 
مركزي كه به دور از تعصب، نه خوشبختانه 
و نه بدبينانه بلكه واقع بينانه اين كار را انجام 

دهد، ضروري است. 
بحمداهلل اي��ن توفيق به دس��ت آمد كه با 
ياران��ي هم��دل و ياوران��ي همس��و مركز 
بازشناسي نهضت جنگل اعام موجوديت 
نمايد و نشس��ت هايي را در دانش��گاه ها و 
مراكز علم و انديشه مثل انجمن آثار مفاخر 
برگ��زار كند. با همكاري س��ازمان اس��ناد 
ملي اي��ران ويژه نامه نهضت جن��گل را در 
پاييز سال 1380 در ش��ماره 43 گنجينه 

اس��ناد به چاپ رس��انديم و آمادگي خود 
را جهت برگ��زاري همايش ه��اي علمي و 
نمايشگاه هاي اس��نادي اعام نموديم. در 
سال 1381 همايشي به همت شوراي شهر 
رشت در دانشگاه گيان، سالن استاد شهيد 
مطهري برگزار گرديد و نمايشگاه اسناد در 
مجتمع خاتم االنبيا فرهنگ و ارشاد اسامي 
برگزار گرديد و همچنين در دانشگاه علوم 
پزش��كي گيان و ب��ه همت دانش��جويان 
و دفتر فرهنگي دانش��گاه ش��هيد بهشتي 
تهران درباره رهبر نهضت جنگل نشستي 
دانشجويي با ايجاد نمايشگاه گيان شناسي 

در سال 1383 برگزار گرديد.«
اصغرني��ا در بخ��ش ديگ��ري از مقدم��ه 
 خويش بر اي��ن اثر، ب��ه رويكردها و اهداف 
پژوهش��ي - فرهنگي اين مركز نيز اش��اره 
ك��رده و مي نويس��د: »مركز بازشناس��ي 
نهضت جنگل بررسي مستند و علمي علل 
و عوامل، اهداف، رويكردها و آسيب شناسي 
قيام جنگل را هدف خود قرار داده اس��ت. 
به اي��ن منظور اهتم��ام اين مركز بيش��تر 
ب��ر معرفي و انتش��ار اس��ناد و مداركي كه 
تازه به دس��ت آمده و منتشر نشده است و 
تاكن��ون مجموعه هاي منحص��ر به فردي 
در اين زمين��ه از مأخذ داخل��ي و خارجي 
گردآوري كرده كه برخي از آنها در دس��ت 
انتشار و برخي در مرحله پژوهش و تدوين 
مي باشد. اين مجموعه بر خود الزم مي داند 
كه براي ش��ناخت هويت اس��امي، ملي و 
فرهنگي ملت اي��ران و حراس��ت از آن در 
مقابل آفت ها و آسيب ها، به دور از هرگونه 
تعصب و غرض ورزي و با تكيه بر اس��ناد و 
مدارك بايد به غور و بررس��ي جنبش ها و 
حركت هاي اجتماعي بپردازد. بدون ترديد 
از ميان حركت ه��اي انقابي و اصيل مردم 
مبارز در اين مرز و بوم، نهضت جنگل يكي 
از درخشان ترين و پر افتخارترين آنهاست. 
اعضاي اين مرك��ز بر اين باورن��د كه هنوز 
حقايق بس��يار مهمي درب��اره حركت ها و 

نهضت هاي انقابي اسامي 
مردم كشورمان عليه استبداد 
و استعمار، ناگفته باقي مانده 
و بر سينه تاريخ اين مرز و بوم 

سنگيني مي كند. 
رهب��ر اي��ن نهض��ت، ميرزا 
كوچك خان جنگلي كه براي 
پي ريزي ش��الوده نهضت، به 
تنهايي رهسپار گيان شده 
ب��ود بع��د از مدت كم��ي با 
پيوستن افراد مؤمن و از خود گذشته شور و 
شوقي پيدا مي كند و براي استقال كشور و 
نجات آن از شر بيگانگان هفت سال متمادي 
و در شرايط بسيار دشوار با دشمنان خارجي 
روس و انگلس��تان، عام��ل دست نش��انده 
رضاخان ميرپنج، جاسوس��ان چندجانبه 
و مالكان و س��رمايه داران ب��زرگ رو در رو 
مي جنگد و سر را فداي قدم حضرت دوست 
مي كند و همچون امام حسين )ع( با يزيد 
زمان نبرد مي كند و شهد شهادت مي نوشد 
و در جنگل عش��ق ش��وري بر پا مي كند. 
تاكنون كتاب »مدخلي بر باز شناسي نهضت 
جنگل« نوشته استاد سيد جعفر مهرداد و 
»سردار فبيله شقايق« مجموعه شعري كه 
آقاي بهمن صالح��ي گردآورده اند و كتاب 
»مداخات ش��وروي در نهض��ت جنگل« 
نوشته مويسي پرستيس روسي كه از روي 
متن انگليس��ي به فارس��ي به وسيله آقاي 
كياني برگردانده و »بلشويك ها در گيان« 
كه توسط استاد مهرداد از فرانسه به فارسي 

برگردانده شده، چاپ شده است. 
بي جهت نيست كه امروزه پس از 84 سال 
كه از شهادت كوچك جنگلي مي گذرد باز 
هم زمزمه هاي آزاديخواهان به ويژه شاعران 
دلسوخته در نواهاي شهري و روستايي در 
سوگ آن س��ردار دالور به گوش مي رسد. 
در صحنه فرهنگ و هنر و ادبيات، ش��اهد 
هنرنمايي شاعران، نقاش��ان و عكاسان در 
اين ب��اره هس��تيم. هنوز هم س��روده هاي 
حماسي و شور انگيز مردم حق شناس اين 

مرز و بوم در تحس��ين و تكريم آن قهرمان 
دوران و يارانش ش��نيده مي شود كه اشعار 

زير به خوبي بيانگر اين موضوع است. 
ضمناً اثر نهضت جنگل به روايت تصوير كه 
پيش روي شماست، مقدمه اي است تا براي 
هشتاد و پنجمين س��الگرد شهادت سردار 
جنگل، داستان نويس��ان ب��راي كودكان، 
فيلمس��ازان ب��راي مل��ت ب��زرگ ايران، 
عكاسان، طراحان، خوشنويسان، مورخان 
و پژوهشگران كارهاي جديدي را در اذهان 

تاريخ ثبت و ضبط نمايند.«
رئيس مركز بازشناس��ي نهضت جنگل در 
واپسين بخش از مقدمه خويش بر اين اثر 
به معرفي »نهضت جنگل به روايت تصوير« 
پرداخته و درباره آن آورده است: »مجموعه 
نهضت جنگل به روايت تصوير« كه شامل 
برخي اسناد تازه به دس��ت آمده و معرفي 
برخي كتاب هايي اس��ت كه در بازشناسي 
نهضت جن��گل مفيد فاي��ده خواهد بود به 
همت دوس��تان عزيزي همچون استادان 
جعفر خمامي زاده، دكت��ر كيانوش كياني، 
دكتر عباس خامه يار، سيد جعفر مهرداد، 
قاس��م تبريزي، فت��ح اهلل كش��اورز، دكتر 
عنايت اهلل رض��ا، فريدون ن��وزاد، مهندس 
ربرت واهانيان، مصطفي مهديزاده، جمشيد 
ياري شيرمرد، ناصر نوايي، دكتر محمدعلي 
آقايي، س��يدمحمدتقي ميرابوالقاس��مي، 
حسن خواه، پور عيسي، پورمحمد، مجتبي 

و مرتضي اصغرنيا منتشر مي شود. 
از همه ياوران مي��رزا مي خواهيم كه براي 
بزرگداشت هشتاد و پنجمين سال شهادت 
او هرگونه س��ند، مدرك، عكس، نوش��ته، 
ش��عر و س��خني ديدند برايمان بفرستند 
و دانش��جويان و ط��اب اگ��ر تحقيقي و 
پايان نام��ه اي در زمين��ه تاري��خ معاصر به 
ويژه نهض��ت جنگل دارند مرك��ز را مطلع 
س��ازند. اميد اس��ت كتاب بعدي با عنوان 
نهضت جنگل در آيينه فرهنگ و ادبيات را 

منتشر كنيم.«

   ميرزاكوچك خان جنگلی در حلقه يارانش در دوران  نهضت جنگل

  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما س�پري مي ش�ود، تداعي گر س�الروز 
ش�هادت پي�ام آور انديش�ه ام�ام خمين�ي و انق�الب 
اسالمي دركش�ور پاكس�تان، يعني عالمه شهيد عارف 
حسين الحس�يني اس�ت. او ك�ه از دوران اقام�ت در 
نج�ف، دل درگ�رو »مصلح تبعي�دي ايراني« نه�اد و تا 
پايان حيات ب�ر عهد خويش با وي اس�توار ماند، پس از 
شهادتش اينگونه از س�وي پير مرداد س�توده شد:
»ملت ش�ريف و مس�لمان پاكس�تان كه بحق ملتي 
انقالبي و وفادار به ارزش هاي اس�المي بوده اند و با ما 
رابطه ديرينه گرم انقالبي، عقيدتي و فرهنگي دارند، 
بايد تفكر اين ش�خصيت ش�هيد را زن�ده نگه دارند 
و نگذارند ش�يطان زادگان جلوي رش�د اس�الم ناب 
محمدي را بگيرند. امروز استكبار شرق و غرب چون 
از رويارويي مستقيم با جهان اسالم عاجز مانده است، 
راه ترور و از ميان بردن شخصيت هاي ديني و سياسي 
را از ي�ك ط�رف و نفوذ و گس�ترش فرهنگ اس�الم 
امريكايي را ازطرف ديگر به آزمايش گذاشته اند. اي 
كاش هم�ه تج�اوزات جهانخ�واران همانن�د تجاوز 
شوروي به كشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان 
علني و رودررو بود تا مسلمانان ابهت و اقتدار دروغين 
غاصبين را در هم مي شكس�تند؛ ول�ي راه مبارزه با 
اسالم امريكايي از پيچيدگي خاصي برخوردار است 
كه تمامي زواي�اي آن بايد براي مس�لمانان پابرهنه 
روش�ن گردد كه متأس�فانه هن�وز براي بس�ياري از 
ملت هاي اسالمي مرز بين  اسالم امريكايي  و  اسالم 
ناب محمدي  و اسالم پابرهنگان و محرومان و اسالم 
مقدس نماهاي متحجر و سرمايه داران خدانشناس و 
مرفهين بي درد، كاماًل مش�خص نشده است و روشن 
ساختن اين حقيقت كه ممكن نيست در يك مكتب 
و در يك آيين دو فكر متضاد و رو در رو وجود داشته 
باشد از واجبات سياسي بسيار مهمي است كه اگر اين 
كار توس�ط حوزه هاي علميه صورت پذيرفته بود، به 
احتمال بسيار زياد سيد عزيز ما عارف حسين در ميان 
ما بود.  وظيفه همه علماس�ت كه با روشن كردن اين 
دو تفكر، اس�الم عزيز را از ايادي شرق و غرب نجات 
دهند. البته خون اين ش�هيدان عزي�ز تمامي خاك 
و خاش�اك ها را از مس�ير اعتالي ارزش هاي معنوي 
ريش�ه كن مي س�ازد و همه مروجين باطل را به دريا 
مي ريزد ولي نبايد از اين مسئله غفلت كنيم كه امروز 
روز آماده باش همه دشمنان اس�الم است، روز بيدار 

باش همه جهانخواران است.«   
هم او كه يكی از بهترين توصيف از او دركالم رهبر معظم 

انقالب اسالمي آمده است: 
»خدا رحمت كند شهيد بزرگوار عالمه سيد عارف حسين 
الحسيني را كه در طول حيات مجاهدانه و شجاعانه اش 
مردم را در مقابل استكبار جهاني دعوت به وحدت كرد و 
به همين علت استكبار جهاني او را با سازش مخفيانه از ما 
جدا كرد. ما از دعوي دادگاهي كه براي عاقبت سوء قاتالن 
ايشان داير شده اس�ت، حمايت مي كنيم. اين حق ملت 
پاكستان است كه در اين مسئله تحقيق كند و بداند كه 

كدام دست مرموزي در اين فاجعه نقش داشته است؟«
  در رواياتي كه در پي مي آيد، برخي دوس�تان آن رهبر 
شهيد، زمينه و پيامدهاي قرابت فكري و عملي آن شهيد 
واالقدر با انقالب اسالمي را به توصيف نشسته اند. اميد 

آنكه عالقه مندان را مقبول افتد. 
   

  وكيل امام در ميان مردم پاكستان
حجت االس��ام والمس��لمين 
از  رحيمي��ان  محمدحس��ن 
همگامان ديرين نهضت اسامي 
و اعضاي دفتر امام خميني است. 
وي كه در دوران مس��ئوليت در 
دفتر رهبر كبير انقاب با عامه 
شهيد سيدعارف حسين الحسيني 
آشنا شده، منش وي را در ترويج انديشه امام اينگونه توصيف 
مي كند: »بنده به تناسب مسئوليتي كه در دفتر امام داشتم، 
طبعاً عموم روحانيون طرفدار حضرت امام را در كشورهاي 
مختلف مي ش��ناختم و احياناً از طري��ق مكاتباتي كه براي 
حضرت امام داشتند، استفتائاتي كه داشتند يا وجوهاتي كه 
مي فرستادند، به طرق مختلف با عموم اين افراد در سراسر 
كشورهاي اسامي مرتبط بودم. از جمله برجسته ترين اين 
شخصيت ها مرحوم شهيد سيد عارف الحسيني بودند كه از 
طرف حضرت امام وكالت داشتند و داراي نقش بسيار مثبت 
و انقابي و محبوبيت فوق العاده اي در ميان مردم پاكستان 
بودند. در آن مدت، ايشان به مناسبت هاي مختلف سفرهايي 
به ايران داشتند و طي اين سفرها، ما موفق به زيارت ايشان 
مي شديم. اين ماقات ها، هم در دفتر حضرت امام و هم در 
مراسم هاي مختلف صورت مي گرفت. شايد آخرين بار ايشان 
را هنگامي كه براي شركت در كنگره ائمه جمعه آمده بودند، 
در هتل محل اقامتشان ديديم. گاه كه توفيق حاصل مي شد 
تا از نزديك ايشان را زيارت كنيم، تلقي اي را كه از دور درباره 
ايشان داشتيم، از نزديك هم مشاهده مي كرديم و صابت و 
روحيه بسيار بانشاط و انقابي و شجاعانه ايشان را در ارتباط 
با خط امام و اسام ناب و انقاب اسامي درمي يافتيم. مدت 
زيادي هم طول نكش��يد كه دش��من وج��ود چنين عنصر 
پرتحرك و تأثيرگذاري را در صحنه پاكستان نتوانست تحمل 
كند و ايشان را به شهادت رساند. بعد از شهادت ايشان شاهد 
بوديم كه حضرت امام پيامي را دادند كه از پيام هاي كم نظير 
ايشان در مورد شهداي بين الملل و جهان اسام بود و خود 
همين نشانه اين بود كه انقاب اسامي، مرز جغرافيايي ندارد 
و گام زدن در راه ح��ق، مح��دود به مرزه��اي جغرافيايي و 
دست ساز بشر نيست. به هر حال اظهار عاقه اي كه حضرت 
امام نس��بت به ايش��ان كردند، باز مبّين عظمت شخصيت 

مرحوم شهيد عارف حسيني بود.«
حجت االسام والمسلمين رحيميان در ادامه گفتار خويش، 
ريشه گرايش ش��يعيان پاكس��تان به امام خميني را تاش 
طاب پاكستاني قم و نجف در آشناسازي مردم آن سامان 
با رهبر كبير انقاب مي داند و مي گويد: »به صورت سنتي، 
جز ايران ك��ه مخصوصا از زمان مرح��وم آيت اهلل بروجردي 
تمركزش روي مرجعيت قم بود، جهان تش��يع بيشتر روي 
نجف اشرف تمركز داشت. با مهاجرت يا تبعيد امام به نجف 
اشرف و حضور ايشان در آنجا و بعد از رحلت مرحوم آيت اهلل 


