
قبول شد. ايشان انس��ان خوب و متديني بود، اما به 
کارهاي سياسي اعتقاد نداش��ت و در امور اجتماعي 

هم دخالت نمي کرد. 
چه شد که شهيد عارف الحسيني انتخاب 

شد؟
شهيد عارف الحس��يني از اهالي سرحدات پاکستان 
است. مردم آنجا خيلي تحت سلطه دولت نيستند و 
به صورت قبايل آزاد زندگي مي کنند. از نظر سواد و 
اوضاع اقتصادي و فرهنگي هم عقب هستند و دولت 
سعي مي کند اينها را در همين وضع نگه دارد. البته 
اين سياست به ضرر دولت تمام ش��د، چون طالبان 
توانس��ت از اين جهل و ناآگاهي اس��تفاده و در آنجا 
نفوذ کند. کس��اني که دنبال جانش��يني براي مفتي 
جعفرحس��ين بودند، دو دس��ته بودند. يک دسته از 
اينها اس��م ش��هيد عارف را دادند. البته منظورشان 
اين نبود که ايشان را فرد شايس��ته اي مي دانستند، 
بلکه تصور مي کردند که ايشان فرد ساده لوحي است 
و مي توانند از طريق او به مقاصد خودش��ان برسند. 
کسي ايشان را درست نمي شناخت و خود گروه هايي 
هم که سنگ رهبر شدن ايشان را به سينه مي زدند، 
شناخت درس��تي از او نداش��تند و تصور مي کردند 
چون مال منطقه دورافتاده و عقب افتاده اي اس��ت، 
کاري از دستش برنمي آيد و آنها مي توانند به وسيله 
ايشان هر کاري که دلش��ان مي خواهد بکنند! شهيد 
عارف الحسيني يک معلم ساده در منطقه سرحدات 
بود، در حالي که اينها کار تشکيالتي کرده بودند. آنها 
تصور مي کردند شهيد عارف الحس��يني تشکيالتي 
نيست و کاري از دس��تش برنمي آيد. همه فکرشان 
اين بود که خودش��ان همه کاره مي ش��وند و شهيد 
مي شود آلت دست آنها! حتي لحظه اي هم به فکرشان 
نمي رسيد که شهيد عارف الحسيني، يک عالم ديني 
انقالبي و باهوش و تحليگر است. آنها تصور مي کردند 
با معلم س��اده اي طرف هس��تند که زبان اردو را بلد 
نيس��ت و عمري در يک منطقه دورافت��اده زندگي 
کرده و از هيچ چيزي خبر ندارد، ام��ا ناگهان با يک 
سياس��تمدار فوق العاده باهوش و خطيبي ارزشمند 
و توانا روبه رو ش��دند ک��ه مردم به س��رعت جذبش 
مي شدند و ديگر جز او، کسي برايشان ارزش نداشت. 
يک سال از رياست شهيد عارف نگذشته بود که آنها 
ديدند ديگر جايي در صحنه ندارند و دشمني ها شروع 
شد اما ديگر موقعيت شهيد عارف تثبيت شده بود و 

توطئه هاي آنها تاثيري نداشت. 
قضيه استعفاي شهيد عارف الحسيني چه 

بود و چه پيامدهايي داشت؟
کس��اني که به طمع سوء اس��تفاده از سادگي شهيد 
عارف الحسيني ايش��ان را رئيس کرده بودند، دست 
از تالش براي از بين بردن جايگاه ايشان برنداشتند و 
کار را به جايي رساندند که مرحوم سيدصفدر حسين 
نجفي را- که انسان مخلص و پاکي بود- جلو انداختند. 
در الهور س��الي يک بار يا هر دو سال يک بار علماي 
پاکستان جمع مي شدند. نام اين گردهمايي »وفاق 
علما« بود. آن سال قرار بود ش��هيد عارف الحسيني 
سخنراني کند، اما قبل از ايشان، مرحوم سيد صفدر 
پشت تريبون قرار گرفت و خطاب به شهيد عارف گفت 
که علما ديگر به شما اعتماد ندارند! البته من مي دانم 
که ايشان را تحريک کرده بودند که چنين حرفي بزند، 

واال خود ايشان بسيار آدم ساده و رکي بود. 
واکنش شهيد عارف الحسيني چه بود؟

کساني که سيد صفدر را تحريک کرده بودند، انتظار 
داشتند که ش��هيد عارف به التماس بيفتد و از علما 
بخواهد که او را در اين س��مت نگه دارند، اما ايشان 
بالفاصله کاغذي خواست و اس��تعفايش را نوشت و 
خطاب به همه علما گفت که واقعاً از آنان ممنون است 
که چنين بار سنگيني را از روي دوش او برداشته اند!او 
در ادامه فرمود:اي��ن آرزوي من بود که براي جهاد به 
افغانستان بروم و در کنار برادران افغاني عليه نيروهاي 
روس��يه بجنگم و از ش��ما بس��يار ممنونم که چنين 

شرايطي را براي من به وجود آورديد. 
آيا اس�تعفاي ايش�ان م�ورد قب�ول قرار 

گرفت؟
خير، وقتي علما ديدند که ايش��ان واقعاً مصمم است 
استعفا بدهد، بعضي از آنها از جمله سيد گالب نقوي 
از اساتيد و علماي برجسته پاکستان، با اينکه از نظر 
س��ني و رتبه علمي از همه باالتر بود، از جا بلند شد 
و عمامه خود را برداش��ت و جلوي پاي س��يد عارف 
گذاش��ت و او را به حضرت زه��را )ص( و اوليا و انبيا 
قسم داد که از اين تصميم منصرف شود! ايشان عالم 
بس��يار برجس��ته و بزرگواري بود، اما در برابر چشم 
همه اين کار را کرد و به اين ترتيب، توطئه خناسان 
را خنثي کرد. بعد مرحوم س��يدصفدر حسين گريه 

کرد و گفت که او را فريب داده و موضوع را به ش��کل 
ديگري به ايشان القا کرده بودند. ايشان تا آخرين روز 
زندگي، با شهيد عارف همراهي کرد. غرض اين است 
که سيدعارف را به خاطر شايستگي هاي فراوانش به 
رياست انتخاب نکردند، بلکه هدف ديگري داشتند، 
منتها خداوند، مکر آن��ان را به خودش��ان برگرداند 
و به دس��ت دش��منان، نعمت بزرگ رهبري شهيد 

عارف الحسيني را نصيب شيعيان پاکستان کرد. 
شهيد عارف الحس�يني از چه زماني با آرا 
و افکار امام خميني آش�نا ش�د و با اينکه 
به ايش�ان تهمت حقوق بگير اي�ران بودن 
مي زدند، چ�را در حمايت از انديش�ه امام 

اينقدر پايداري مي کرد؟
در دوراني که حضرت امام در نجف تبعيد بودند، شهيد 
عارف الحسيني در آنجا درس مي خواند. ايشان درس 
فقه و خارج را نزد امام نمي خواند، اما درس اخالق امام 
را مي رفت و بسيار مقيد بود که نماز را پشت سر امام 
بخواند. هنگامي که رژيم بعث علما را از نجف اخراج 
کرد، شهيد عارف به حوزه علميه قم رفت و در آنجا با 
ابعاد علمي و ش��خصيتي امام بيشتر آشنا شد و چند 
دوست خوب هم در قم پيدا کرد. بنابراين شهيد عارف 
از دوران طلبگي با امام و آراي ايشان و نيز با شاگردان 
امام و نيروهاي انقالبي ايران آشنا بود. در دوراني هم 
که در قم تحصيل مي کرد، در محضر اس��اتيدي که 
تفکرات امام را دنبال مي کردند، از جمله آيات شيخ 

علي پناه اشتهاردي و آقای حرم پناهي تلمذ کرد. 
از همه اينها مهم تر، انگيزه هاي دروني شهيد بود که 
او را به سوي فعاليت هاي مبارزاتي سوق مي داد، زيرا 
وي در خانواده اي مذهبي بزرگ ش��ده بود و در واقع 
محرکي دروني براي احياي احکام اسالم و مبارزه با 

ظلم داشت. 
البته خانواده ش�هيد عارف الحسيني جزو 
مرش�د ها يا پيرهاي مذهبي بودند که نوعًا 
به مرجعيت و روحانيت اعتقادي نداشتند و 
بيشتر به دنبال نوعي درويش بازي بودند... 
هنوز هم خانواده هاي نزديک به شهيد عارف همينطور 
هستند، اما روحيه شان فرق مي کرد، به همين دليل 
هم وقتي امام را ديد، انديشه ايشان را بسيار به انديشه 
خود نزديک ديد، در حالي که ديگر طالب پاکستاني 

چنين روحيه اي نداشتند. 
منظورتان روحيه مبارزاتي است؟

بله، م��ا االن هم طلبه پاکس��تاني زي��اد داريم، ولي 
متأسفانه روحيه سياس��ي اجتماعي ندارند و بيشتر 
به سنت هاي مذهبي رايج پاکس��تان چسبيده اند و 
متحجرند! قبل از انقالب ايران، اين تحجر در پاکستان 
شديدتر هم بود، اما انقالب ايران باعث شد که عده اي 
به سمت مس��ائل سياس��ي - اجتماعي گرايش پيدا 
کنند. خدا خواس��ت که ش��هيد عارف الحسيني راه 
درس��ت را پيدا کند و در راه درک و تحليل مسائل، 
فراوان زحمت کشيد. در پاکستان آدم هاي عالقه مند 
به امام و راه امام زيادند، اما متأسفانه معرفت به خط 
امام و انديشه ايشان کم است. يک بار از شهيد سؤال 
ش��ده بود: علماي انقالبي پاکس��تان چند نفرند؟ و 
ايشان به ش��وخي گفته بود: 2/5 نفر! آن نيم نفر هم 
من هستم! ايشان با اينکه پس از انقالب مدت زيادي 
در قم نبود، با اين همه افکار امام را خوب درک کرده 
بود. به پاکس��تان هم که آمد، پيگير مسائل سياسي 
ايران و پاکستان بود. هميشه راديويي را همراه داشت 

در پاکستان آدم هاي عالقه مند به امام 
و راه امام زيادند، اما متأسفانه معرفت 
به خط امام و انديشه ايشان کم است. 
يک بار از شهيد سؤال شده بود: علماي 
انقالبي پاکستان چند نفرند؟ و ايشان 
به ش�وخي گفته بود: 2/5 نفر! آن نيم 
نفر هم من هستم! ايشان با اينکه پس 
از انقالب م�دت زيادي در ق�م نبود، با 
اين همه افکار امام را خوب درک کرده 
بود. به پاکس�تان هم که آم�د، پيگير 
مسائل سياس�ي ايران و پاکستان بود
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 »عالمه سيدعارف حسين الحسيني در بستر حمايت از نهضت و نظام اسالمي«
 در گفت وشنود با حجت االسالم والمسلمين سيدجواد نقوي
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شهادت عارف الحسينی بسيار شبيه 
شهادت آيت اهلل بهشتي در ايران بود. 
همانطور که شخصيت واقعي شهيد 
بهش�تي تازه بعد از ش�هادت ايشان 
براي همه معلوم شد، شخصيت شهيد 
عارف الحسيني را هم اکثر مردم تازه 
بعد از شهادتش شناختند و فهميدند 
چ�ه س�رمايه عظيم�ي را از دس�ت 
داده اند. درست مثل شهيد بهشتي، 
تازه پس از ش�هادت بود ک�ه همه به 
مظلومي�ت س�يد عارف الحس�يني 
پي بردن�د. به نظر بنده، ايش�ان پس 
از ش�هادتش رهبر فکري ش�يعيان 
پاکستان شد و تا کنون هم اين رهبري 

را ادامه مي دهد

او گمشده خود را در امام پيدا کرده بود

  محمدرضا کائيني
تداعي گ�ر  مي گ�ذرد،  م�ا  ب�ر  ک�ه  روزهاي�ي 
س�الروز ش�هادت مظلومان�ه عالم�ه س�يدعارف 
حسين الحس�يني رهبر فقيد ش�يعيان پاکس�تان 
اس�ت. به همي�ن مناس�بت و در بازشناس�ي ابعاد و 
جنبه ه�اي گوناگ�ون حي�ات آن زنده ي�اد، ب�ا 
حجت االسالم والمس�لمين س�يدجواد نقوي گفت 
وشنودي انجام داده ايم که نتيجه آن در پي مي آيد. 

   
جنابعال�ي از چه مقطع�ي و چگونه با ش�هيد 

عارف الحسيني آشنا شديد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. يک بار در سال 1979 ايشان 
را در مدرسه علميه  اسالم آباد ديدم، اما آشنايي بيشتر را 
در گردهمايي بزرگ شيعه در اسالم آباد در سال 1981 با 
ايشان پيدا کردم. در آن مقطع رهبري شيعه پاکستان با 
مفتي جعفر حسين بود و شهيد عارف الحسيني به عنوان 
نماينده ايالت سرحد در آن گردهمايي شرکت کرده بود. 
آن گردهمايي با ش��کوه چند روزي طول کشيد و نهايتاً 

عليه دولت ضياء الحق تظاهرات شد. 
علت تظاهرات چه بود؟

ضياء الحق با فريبکاري ش��عار »نفاذ نظام اس��المي« را 
مطرح کرده بود و مي خواست تفکرات منفي خود را تحت 
اين شعار اشاعه بدهد. شيعيان که متوجه اين فريب شده 
بودند، به رهبري مفتي جعفر حس��ين عليه او تظاهرات 
کردند. شهيد عارف الحسيني در اين حرکت نقش بسيار 
برجسته اي داشت حتي قرار ش��د همراه علماي شيعه 
به مرکز ادارات دولت��ي بروند و در آنج��ا تحصن کنند، 
اما علماي بزرگ پاکس��تان که در آن گردهمايي حضور 
داشتند، با اين کار مخالفت کردند و گفتند: ممکن است 
نيروهاي دولت��ي به مردم حمله کنند و عده اي کش��ته 
شوند. شهيد عارف الحس��يني در برابر علماي مسن آن 
جمع، خيلي جوان بود. با اين همه با شجاعت گفت:»شما 
که دغدغه داريد که اگر کس��ي کشته ش��ود خونش به 
گردن کيست، بايد بدانيد به گردن همان کساني است 

که خون شهداي کربال به گردنشان است.«
ش�هيد عارف الحس�يني با ضياء الحق رابطه 
تيره اي داشت، درحالي که او مدعي طرفداري 
از جمهوري اسالمي بود. شهيد چگونه با اين 

قضيه کنار مي آيد؟
ضياء الحق آدمي منافق و بس��يار اهل تظاهر و رياکاري 
بود. رفتارهاي عجيب و غريبي هم داش��ت. او در دوران 
جنگ با جمه��وري اس��المي همکاري ک��رد و منطقه 
گواتر پاکس��تان را در اختيار جمهوري اسالمي قرار داد 
و در بعضي از خريدهاي تس��ليحاتي هم به ايران کمک 
کرد. کميته اي به نام »کميته امنيت امم اس��المي« هم 
درست کرده بود که بين ايران و عراق صلح برقرار کند. 
حضرت امام هميشه از ديدن اعضاي اين کميته ناراحت 
مي ش��د و آنها را قبول نداشت. ضياء الحق تصور مي کرد 
رهبر جهان اسالم است و چاپلوسان اطرافش هم به اين 
توهم دامن مي زدند. او هم باورش ش��ده بود. او در عين 
حال که با ايران همکاري مي کرد، مشاوران نظامي خود 
را براي کمک به صدام به عراق فرستاده و به درخواست 
عراق براي اعزام عده اي از نظاميان پاکستان به عراق- که 
در عربستان سعودي بودند- موافقت کرده بود. خالصه 
آدم دورويي بود که هر چند ب��ه دين و مذهب اعتقادي 
نداشت، اما به شدت به دينداري تظاهر مي کرد. اطرافش 
را هم پر کرده ب��ود از حنفي ه��ا و جوبندي ها که بعدها 
گروه هاي تروريس��تي و طالبان را تشکيل دادند. شهيد 
عارف الحسيني و علماي شيعه پاکس��تان مي دانستند 
که او منظوري جز محو شيعه ندارد و به همين دليل در 

برابرش مقاومت مي کردند. 
مفتي جعفر حسين چگونه شخصيتي داشت 
و آيا توانست در برابر سياس�ت هاي مزورانه 

ضياء الحق مقاومت کند؟
مرحوم مفتي جعفر حس��ين انسان ش��ريف، مخلص و 
وارس��ته اي بود، ولي مثل شهيد عارف الحسيني مبارز و 
انقالبي نبود و شم سياسي نداشت.  شهيد عارف الحسيني 
ش��يعه را از جمود و س��کوت بي��رون آورد و در جامعه 
ش��يعيان تحول ايجاد کرد. مردم با مفتي جعفر حسين 
رابطه عاطفي داش��تند، ولي از او خط فکري و سياسي 
نمي گرفتن��د، در حالي که با ش��هيد عارف الحس��يني، 
هم رابطه فکري و هم رابطه سياس��ي داش��تند. شهيد 
عارف الحسيني رابطه بين ملت پاکستان و انقالب ايران را 
تقويت کرد. ضياء الحق ابداً چنين چيزي را نمي خواست، 
ولي ش��هيد، ضياء الحق و رياکاري ها و القائات غلط او را 
خوب مي شناخت و با روشنگري هاي شجاعانه اش، عرصه 
را براي رياکاري هاي ضياء الحق تنگ مي کرد. حتي او به 
يکي از مسئوالن جمهوري اسالمي گاليه کرده بود که 
به عارف الحس��يني تذکر بدهيد که من اين همه با شما 
همکاري مي کنم، اما س��يد عارف م��ا را اذيت مي کند! 
شهيد هم جواب داده بود: »او دارد در پاکستان شيعه را 
ريشه کن مي کند و جز به منفعت خود فکر نمي کند. شما 
کار خودتان را بکنيد، ما ه��م کار خودمان را مي کنيم!« 
ضيا ء الحق همواره بيم داش��ت که در پاکستان، انقالبي 
ش��بيه به ايران روي بدهد و کنترل همه چيز از دستش 

خارج شود. 
پاکس�تان علماي مس�ن و معمر زياد داشت، 
چه شد که ش�هيد عارف الحسيني به رهبري 

شيعيان انتخاب شد؟
بله، در پاکستان علماي مشهورتر و از نظر جايگاه علمي 
باالتر از ش��هيد، زياد بودند. بعد از رحل��ت مفتي جعفر 
حسين، بين شيعيان چنددستگي پيش آمد و هر کسي 
در فکر جانشيني ايشان بود. اينها در سراسر پاکستان به 
تبليغ درباره خود پرداختند. در آن موقع مردم راولپندي 
و سرکرده هايشان از جمله آقاي سيد ساجد نقوي، کسي 
را انتخاب کردند که خيلي ها روي او اتفاق نظر داشتند. 
بعد قرار شد اسمش به ش��وراي مرکزي اعالم شود و هر 
کسي را که ش��ورا انتخاب کرد، رهبر شيعيان پاکستان 
بش��ود، اما به جاي اينکه اين اسم به ش��وراي مرکزي يا 
نهضت جعفري داده بشود، به روزنامه ها و رسانه ها داده 
شد و عماًل همه در برابر يک کار انجام شده قرار گرفتند 
و به رغ��م تالش هايي که کردند، اس��م آقاي حامد علي 
موسوي به عنوان جانشين مرحوم مفتي جعفر حسين 

و مسائل انقالب و جنگ را پيگيري مي کرد و حتي 
جزئياتي را هم که ش��ايد خ��ود ايراني ها متوجه 
نمي شدند، مي فهميد. از آنجا که بر مسائل تسلط 
کامل داشت، مي توانست مسائل را خيلي خوب 
براي ديگران توضيح بدهد. هميشه به ما توصيه 
مي کرد که آثار ش��هيد مطهري را زياد بخوانيم و 
از ايشان ياد بگيريم. به نظر من آشنايي با مباني 
اس��المي و نيز تفکر امام، براي ايش��ان از طريق 
مطالعه آثار ش��هيد مطهري حاصل ش��ده بود و 
هميشه در کتاب ها و سخنراني هايش به مطالب 
ش��هيد مطهري اشاره مي کرد. ايش��ان به خاطر 
حمايت از افکار امام هزينه هاي بس��يار سنگيني 

پرداخت. 
چرا؟

چون ايشان در دوراني از امام و انقالب ايران دفاع 
کرد که اختناق سنگيني بر پاکستان حاکم بود و 
کسي جرئت اين کار را نداش��ت. بدتر از اختناق 
سنگيني که ضياء الحق بر پاکستان حاکم کرده 
بود، تحجر شيعيان پاکستان بود که اجازه نمي داد 
افکار انقالبي امام مطرح شوند اما شهيد عارف با 
شجاعتي مثال زدني، اين جو سنگين را شکست 
و علناً درباره انقالب ايران و امام حرف زد. البته در 
اين راه تهمت هاي س��نگيني چون مزدور ايران 

بودن را هم به جان خريد. 
آيا ايشان به ايران هم آمد؟

بله، يک ب��ار بعد از جمعه خونين مکه، در س��ال 
1986 در کنفرانس��ي که به اين مناسبت برگزار 

شده بود آمد و در آن شرکت کرد. 
اش�اره کرديد ک�ه ايش�ان تهمت هاي 
سنگيني را تحمل کرد. ظاهراً به ايشان 
تهمت وهابي گري هم مي زدند. اينطور 

نيست؟
همينطور است. ايشان بعد از چهار سال رهبري 
شيعيان پاکستان، به يکي از شهرهاي پاکستان 
مي رود و کسي از ايشان مي پرسد که در اين چهار 
سال چه کرده ايد؟ ايش��ان پاسخ مي دهد: تالش 
ک��ردم ثابت کنم که ش��يعه هس��تم! چنين جو 
سنگيني را عليه ايشان به راه انداخته بودند. حتي 
در کراچي موقعي که مي خواست در مرکزي نماز 
بخوان��د، در آنجا را قفل کردن��د و راهش ندادند! 
متحج��ران از اين قبيل مش��کالت زي��اد ايجاد 
مي کردند. بزرگ ترين مش��کل شهيد عارف اين 
بود که هم��کاران و نزديکاني همت��راز خودش 
نداشت و کسي همفکر و هم سطح ايشان نبود و 
ناچار بود با کس��اني که افکار و اهداف او را درک 

نمي کردند، کار کند. 
ظاهراً س�يد از طرف طي�ف طرفداران 
آيت اهلل ش�ريعتمداري هم تحت فشار 

بود... 
بله، بس��ياري از علماي پاکس��تان شاگرد ايشان 
بودند و پ��س از فوت ايش��ان هم هم��ان خط را 
ادامه دادن��د. طبيعتاً اينها ش��هيد ع��ارف را به 
دليل طرفداري از انديش��ه هاي امام بس��يار آزار 

مي دادند. 
هنگامي که حضرت آقا در مقام رياست 
جمهوري به پاکس�تان آمدند، واکنش 

شهيد عارف الحسيني چه بود؟
من آن موقع در قم بودم، ولي از آنجا که مي دانستم 
ش��هيد عارف ضياء الح��ق را موجودي س��تمگر 
و ظالم مي دانس��ت، قطع��اً در جمع هايي که او 
حضور داشت، حاضر نمي شد. شهيد عارف مطلقاً 
نمي خواس��ت جزو دولتي هاي پاکستان حساب 
شود. س��يد عارف خيلي دلش مي خواست با آقا 
مالقات کند، اما در عين حال به هيچ وجه تمايل 
نداش��ت ربطي به دولت پاکس��تان و ضياء الحق 
پيدا کند. نرفتن ش��هيد عارف باعث ش��د مردم 
کاماًل متوجه ش��وند ک��ه حس��اب او از حکومت 
پاکس��تان جداس��ت. ذکر اين نکت��ه را ضروري 
مي دانم که استقبال باش��کوهي که از آقا صورت 
گرفت، به همت ش��هيد عارف الحسيني تدارک 

ديده شده بود. 
ويژگي هاي رهبري چهار س�اله شهيد 

عارف الحسيني از نظر شما کدامند؟
مهم ترين ويژگي ايشان، دفاع و تأييد صددرصد 
از خط و انديشه امام بود. ايشان واقعاً گمشده يک 
عمر خود را در امام پيدا کرده ب��ود و امام هم در 
شهادت ايشان فرمودند که من فرزند عزيزي را از 
دست داده ام. به قول شهيد صدر که گفتند: »در 
امام خميني ذوب شويد يا آن گونه که ايشان در 
اسالم ذوب شده است«. ش��هيد عارف الحسيني 

واقعاً در امام خميني ذوب بود. 
ويژگي دوم ايش��ان انقالبي ب��ودن و مبارز بودن 
بود. ما قبل از ايش��ان رهبري - ک��ه اهل مبارزه 

باشد- نداشتيم. 
ويژگي سوم ايشان اين بود که همواره بر وحدت 
مسلمانان تکيه و در اين راه تالش مي کرد. هميشه 
علماي سني و ديگر فرقه هاي اسالمي را جمع و 
سعي مي کرد آنها را با تفکر امام و تشيع آشنا کند 
و فاصله ها را بردارد. به نظر من ايشان جانش را بر 
سر اين هدف گذاشت. ضياء الحق از وحدت شيعه 
و س��ني هراس داش��ت، چون حکومت سعودي 
نمي توانست تحمل کند که چنين وحدتي محقق 
بشود، لذا دست به دست هم دادند و سيد را از سر 

راه برداشتند. 
ويژگي چهارم ايشان، مردمي بودنش بود. ايشان 
با مردم فاصله نداشت و کس��ي در اطرافش نبود 
که از او محافظت کند. همين هم باعث شهادتش 
شد. هر کسي مي توانست مستقيم با سيد ارتباط 
برقرار کند. همه را تحويل مي گرفت و سر سفره 
خود مي نشاند و با او غذا مي خورد و از نيازهايش 
س��ؤال مي کرد. همه نزدش مي آمدن��د و او آنها 
را در آغ��وش مي گرف��ت. حتي ب��ا مخالفانش و 
کس��اني که عليه او تبليغ مي کردند، مهربان بود 

و همين اخ��الق خوبش باعث مي  ش��د که همه 
جذب او شوند. 

ويژگي پنجم سيد، توکل عجيب او بود. به کسي 
جز خدا چشم اميد نداشت و دست نياز به سوي 
کسي دراز نمي کرد. روحيه بسيجي داشت. از آنجا 
که پول نداشت که به کسي حقوق بدهد، ما به ازاي 
کاري که برايش مي کردي، خدم��ت مي کرد. با 
اينکه نيازهاي زيادي داشت، اما با امکانات اندک 

زندگي مي کرد. 
به اهتمام شهيد به وحدت مسلمين - که 
يکي از اساسي ترين مسائل جهان اسالم 
است- اشاره کرديد. با توجه به دشواري 
تحق�ق اين امر ب�ه ويژه در پاکس�تان، 
شهيد عارف الحس�يني به شکل عملي 

چه شيوه اي را در پيش گرفته بود؟
شهيد عارف الحس��يني متعلق به جايي است که 
همواره مرکز درگيري فرقه ها بوده است و شيعه و 
سني همواره در آنجا با يکديگر مي جنگند و حتي 
يک روز هم نمي توانند همديگر را تحمل کنند. هر 
دو طرف بسيار متعصب هستند و کمتر مي توانيد 
آدم معتدلي بين آنها پيدا کنيد. س��يد مخصوصاً 
پس از آش��نايي با انديش��ه هاي امام، به وحدت 
اهتمام زيادي داش��ت و مي دانست که عربستان 
سعودي، سلفي ها و وهابي ها، بيشترين نقش را در 
دامن زدن به اين اختالفات دارند. به همين دليل 
در س��خنراني هايش، همواره روشنگري مي کرد 
و مي گفت که عربستان س��عودي دشمن اصلي 
مسلمانان اس��ت و مي خواهد با ايجاد فرقه هاي 
استعماري و استکباري، اين وحدت را از بين ببرد. 
ايشان معتقد بود که وهابيت هم مثل بهائيت، جزو 
توطئه هاي دشمنان اسالم، به  خصوص عربستان 

سعودي است. 
اين حرف ها را علنًا مي زد؟

خير، چون تعداد وهابي ها در پاکستان زياد است، 
در محافل خصوصي دائم��اً اعالم خطر مي کرد و 
مي گفت که خطر در کمين شماس��ت. ايشان با 
علماي ديوبندي در اين مورد بحث مي کرد و آنها 
هم اين حرف ها را به جرياناتي که پشت سرشان 
بودند، منتقل مي کردند. ممکن است ديوبندي ها 
مستقيماً در شهادت سيد دخالت نکرده باشند، 

اما قطعاً در جريان امر بودند. 
آخرين بار سيد را در کجا ديديد؟

يکي دو هفته قبل از شهادت س��يد، ايشان را در 
اجالسيه ش��وراي مرکزي نهضت ديدم. من تازه 
از قم به عنوان طلبه مبلغ به پاکستان رفته بودم. 
جزو دعوت شدگان به اجالس نبودم، ولي ايشان 
آمد و مرا دعوت کرد. بعد هم گفت که پس از اتمام 
جلسه بيا که با تو کار دارم. بعد از جلسه نزد ايشان 
رفتم. از اينکه ايام تابستان را به خانه برگشته بودم، 
بسيار اظهار خوشوقتي کرد و گفت که به اردوي 
دانشجويي که در منطقه سردسير ييالقي برگزار 
شده بود بروم و در آنجا تدريس کنم. ضمناً از من 
خواست که بچه هاي مدرسه ايشان را هم ببرم. من 
اطاعت امر کردم. دو سه هفته آنجا بودم و بعد ايشان 
هم آمد. دو س��ه روزي با هم بوديم و اردو که تمام 
شد، به پيشاور برگشتيم. سپس از من خواست به 
مياولي بروم و به 200، 300 دانش��جو که در آنجا 
جمع شده بودند، درس بدهم. قرار بود خود ايشان 
به الهور برود. من وسط راه مياولي ناگهان احساس 
کردم که بايد برگردم. در س��رگودها پياده شدم و 
سوار اتوبوسي شدم و به راولپندي برگشتم. حيران 
و سرگردان بودم و نمي دانستم چرا آنقدر بي قرارم! 
وسط راه شنيدم که سيد را شهيد کرده اند. خود را 
با هر زحمتي که بود به پيشاور رساندم. چند ساعت 

از شهادت ايشان گذشته بود. 
با اينک��ه جريانات مختلفي س��عي کردند هويت 
قاتالن مشخص نش��ود، اما خون پاک سيد، کل 
قضايا را رو کرد. بي ترديد نزدي��کان ضياء الحق، 
کارکنان دفتري او، سرويس هاي امنيتي پاکستان 
و س��فارت عراق نق��ش عمده اي در به ش��هادت 
رساندن س��يد داش��تند. در واقع صدام خواسته 
بود به اين ش��کل انتقام بگيرد. سيد هميشه در 
س��خنراني هايش عليه صدام حرف مي زد و اگر 
قوانين به او اجازه مي داد، از ش��يعيان پاکستان 
لش��کري مهي��ا مي کرد و ب��ه جبهه ه��اي ايران 
مي فرس��تاد. خودش هم در جبهه جنگ ايران و 

عراق شرکت کرده بود. 
شهادت سيد عارف الحسيني چه آثاري 

در پاکستان به جا گذاشته بود؟
شهادت ايشان بسيار شبيه شهادت آيت اهلل بهشتي 
در ايران بود. همانطور که شخصيت واقعي شهيد 
بهشتي تازه بعد از شهادت ايشان براي همه معلوم 
شد، شخصيت ش��هيد عارف الحسيني را هم اکثر 
مردم تازه بعد از ش��هادتش شناختند و فهميدند 
چه سرمايه عظيمي را از دس��ت داده اند. درست 
مثل شهيد بهشتي، تازه پس از شهادت بود که همه 
به مظلوميت سيد عارف الحسيني پي بردند. به نظر 
بنده، ايشان پس از شهادتش رهبر فکري شيعيان 
پاکستان ش��د و تا کنون هم اين رهبري را ادامه 
مي دهد. پس از شهادت ايشان، شيعه در پاکستان 
خيلي قوي شد و از جهات مختلف سياسي، مالي و 
جمعيتي موقعيت تاريخي بسيار خوبي پيدا کرد، 
اما متأسفانه ش��يعيان نتوانس��تند از اين فرصت 
درست اس��تفاده کنند و اين موقعيت را از دست 
دادند و همه چيز از هم پاشيد. در پيام حضرت امام 
به مناسبت شهادت سيد عارف الحسيني، خطوط 
اصلي مبارزه و مقاومت براي ش��يعيان پاکستان 
ترسيم شده است. هنوز هم در سالگردهاي شهيد، 
با يک فراخ��وان، ناگهان 50هزار نف��ر مي آيند و 
تظاهرات مي کنند. اين خون شهيد است که ياد و 

نام او را زنده نگه داشته است. 
 با تش�کر از فرصت�ي ک�ه در اختيار ما 

قرار داديد.


