
   نويسنده: دكتر سعيد الشهابي 1
 مترجم: ميثم صفري

روزهايي كه بر ما سپري گشت، تداعي گر سالروز 
رحلت فرهنگبان نامدار جهان اس�ام و تش�يع، 
زنده ياد حجت االس�ام والمس�لمين سيدهادي 
خسروشاهي بود. هم از اين رو و در تكريم خاطره 
مجاه�دات آن بزرگ، مق�ال ذيل از دكتر س�عيد 
الش�هابي از همكاران و مراودان وي از ساليان دور 
را، به شما تقديم مي داريم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عاقه من�دان را مفيد و مقبول آيد.

  بر محمل آشنايي
نام »سيدهادي خسروش��اهي« را، بيش از 50 سال 
پيش شنيدم. عكس��ي را ديدم كه ايشان را در جمع 
ش��ماري از ش��خصيت هاي بحريني  مقيم لندن، در 
سال 1968 نش��ان مي داد. وي در آن سال به عنوان 
نماينده يك��ي از مراجع تقليد وق��ت، جهت اطالع از 
اوضاع دانشجويان مس��لمان در اروپا، به لندن آمده 
بود. جوانان دانش��جو از عراق، ايران، بحرين و برخي 
از ش��يعيان خوجه2، »انجمن جوانان مسلمان« را در 
سال 1967، به عنوان نخس��تين تشكل دانشجويي 
مسلمانان ش��يعه در پايتخت بريتانيا تأسيس كرده 
بودند. اين تش��كل در دوراني ك��ه آگاهي ديني رواج 
نداشت، نخستين فعاليت دانشجويي اسالمي در آن 
كشور به شمار مي رفت. من آن روز، آن جوان عمامه 
مشكي به سر در ميان جمعي از دانشجويان بحريني 
را، نشناختم! سال هاي متوالي گذشت تا اينكه خداوند 
متعال مقدر فرمود و در آغاز س��ال 1983، با يكديگر 
مالقاتي داشتيم. در آن زمان ايشان سفير جمهوري 
اس��المي در واتيكان بود3 و جهت پيگيري تأسيس 
يك پروژه فرهنگي و مطبوعاتي، به لندن سفر كرده 
بود. آن بازه زماني، مهياي چني��ن فعاليت هايي بود. 
بيداري اس��المي تنها از چهار سال پيش از آن، يعني 
از آغاز انقالب اس��المي در ايران، در قوس صعود و در 
حال گسترش در مناطق مختلف دنيا قرار داشت. در 
آن روزها به شدت مشغول دو كار بودم: اول، ادامه دوره 
تحقيقاتي پسادكتري4 در دانشگاه سيتي لندن، كه 
كمتر از دو سال پيش تحصيالت تكميلي خود را، در 

آن به پايان رسانده بودم. من در ماه ژوئن سال 1981، 
از پايان نامه دكتراي خود دفاع كرده بودم. استاد راهنما 
از من خواست اين پژوهش خود را، ادامه دهم. دو مقاله 
پژوهشي آكادميك نوشتم، كه در مجالت تخصصي 
چاپ شدند. دوم، كار ديگر من، رياست انجمن جوانان 
مس��لمان بود، كه فعاليت آن يك سال و نيم قبل، به 
ساختمان جديد در منطقه »بيكر استريت« منتقل 
شده بود. در آن روز ش��رايط عمومي، نشان و نمادي 
از شور انقالبي و حماسي و رشد صعودي اسالم گرايي 
و مناديان آن، در مناطق زيادي از دنيا بود. ش��رايط و 
حوادث جنگ مي��ان عراق و ايران- كه در س��پتامبر 
1980 )شهريور 1359( آغاز شده بود- رو به وخامت 
گذاشته بود. در جهان عرب، اسالم گرايان- كه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي در ايران، احساس شور و شعف 
غيرمنتظره اي داش��تند- صداي خ��ود را به مطالبه 
تغيير و تحول در كش��ورهاي خود، بلند كرده بودند! 
برخي از آنها دس��تگير و محاكمه و زندان ها مملو از 

آنها شده بودند!
  خسروشاهي در واتيكان، به مثابه پلي براي 

ارتباطِ فعاالن فرهنگي مسلمان
مرحوم خسروشاهي در آن زمان، در اوج جواني خود، 
مش��غول مطالعه، نويس��ندگي و برق��راري ارتباط با 
فعاالن مسلمان، در كش��ورهاي مختلف بود. منصب 
ايشان در واتيكان رم، اين زمينه را برايش فراهم كرد 
تا پل هاي ارتباطي را با كساني گسترش دهد، كه شور 
و شوق زايدالوصفي نسبت به پروژه اسالمي مورد نظر 
وي داشتند. با توجه به رابطه ايشان با مسئوالن نظام 
جمهوري اسالمي از جمله وزير وقت فرهنگ و ارشاد 
اس��المي ايران، راه هاي فراواني جه��ت ايجاد ارتباط 
فرهنگي و فكري با سازمان ها و جنبش هاي اسالمي، 
در برابر ايشان گشوده ش��د. در نتيجه، روابط مرحوم 
خسروشاهي با انديش��مندان، نويسندگان و علماي 
ديني اي همچون مرحوم شيخ محمد غزالي، عميق تر 
شد! حضور سيد در كنفرانس ساالنه انديشه اسالمي 
الجزاير نيز، فرصت مغتنمي براي ايشان به وجود آورد 
تا روابط و مناس��بات خود با دانش��مندان و متفكران 
اس��المي را، استحكام بخش��يده و در ش��رايطي كه 
نگاه هاي دنيا معطوف به اسالم گرايان بود، دريچه اي 

را جهت اطالع از تحوالت جديد انديشه اسالمي، در 
منطقه غرب آسيا بگشايد. در نتيجه ايشان از احترام 
و قدرشناس��ي وي��ژه اي، در محافل اس��المي عربي 
برخوردار ش��د. ديدگاه، رواب��ط و فرهنگ عمومي و 
رفتاري او، حاوي ويژگي هاي ن��ژاد خالص عرب بود! 
زبان عربي فصيحش، با زبان فارسي درهم آميخته بود 
و تأثير تالش شخصي او براي ارتباط با طرف مقابل را، 

به خوبي آشكار مي كرد.
  خسروش�اهي، از پيش�گامان پروژه وحدت 

اسامي
بي ترديد اس��تاد س��يدهادي خسروش��اهي، يكي از 
رهبران و پيش��گامان پروژه وحدت اسالمي بود. اين 
پروژه متأثر از برنامه ريزي پرسابقه دارالتقريب قاهره 
قرار داشت، كه در دهه 50 قرن گذشته، با حمايت و 
پشتيباني آيت اهلل العظمي بروجردي)ره( پايه ريزي 
شده بود. مرحوم خسروشاهي با عالمه شيخ محمدتقي 
قمي در ارتباط بود. نام شيخ محمدتقي قمي، ارتباط 
تنگاتنگ��ي با پروژه تقريب اس��المي قاهره داش��ت. 
نتيجه ارتباط س��يد با عالمه قمي، ارتباط مستمر با 
فرهنگ عربي و مصري بود. س��يد با علماي االزهر و 
شخصيت هاي برجسته اخوان المسلمين نيز، مرتبط 
بود. هنگام انتقال مرحوم ش��يخ عمر تلمساني رهبر 
اخوان المسلمين مصر به س��وئيس جهت معالجه در 
س��ال 1986، مرحوم خسروشاهي به مالقات او رفت 
تا س��الم  مس��ئوالن ايراني را به او ابالغ كند. او در آن 
روزگار، سفير جمهوري اس��المي در واتيكان بود. او 
بارها با پاپ مالقات كرده و در گفت وگوها با مسيحيان، 
ش��ركت كرده بود. مرحوم خسروشاهي ارتباطاتي با 
شخصيت هاي برجسته اخوان المسلمين در اروپا، از 
جمله استاد يوسف ندا و مرحوم ابراهيم صالح الدين، 
از اعضاي رده باالي جماعت اخوان المسلمين داشت. 
در آن روزها، سيد با آنها پيرامون جنگ عراق و ايران 
و راه هاي مقابله با تبليغات فرقه اي و مذهبي، تبادل 
انديشه و برنامه داشت. در سال 1989 با آمدن شيخ 
راشد الغنوش��ي5 به لندن، س��يد به مالقات او رفته و 
به او خوش آمد گفت. سيد در س��فرهاي مكرر خود 
به پايتخت بريتانيا، ب��ا اين افراد بس��يار تبادل افكار 

مي كرد.

ب�ا انتش�ار مج�ات دين�ي در اروپا، 
مرح�وم خسروش�اهي آرزوي�ي را 
محقق كرده ب�ود، كه زي�اد در پي آن 
بود: چ�اپ نش�ريات مدرن اس�امي 
در تراز نش�ريات مدرن غيراسامي! 
مجله العالم در فوريه 1984 و دو مجله 
ديگر هم، پ�س از آن چاپ ش�دند. او 
همچنين كتابخانه اي را با هدف ترويج 
منابع اس�امي، ب�راي خوانن�دگان و 
پژوهش�گران افتتاح كرد. »كتابخانه 
الُهدي« با بنايي اس�امي ساخته شد 
و نزدي�ك كتاب فروش�ي بريتانيايي 
مشهور فويلز قرار داشت. خسروشاهي 
با فعاليت شبانه روزي و خستگي ناپذير، 
ميان دفتر نش�ريه العال�م و كتابخانه 
اله�دي، در ح�ال رف�ت و آم�د بود!

خسروش�اهي دس�ت ايران�ي بلندي 
ب�ود ك�ه ب�ا صداق�ت و عش�ق، ب�ه 
س�مت ط�رف مقاب�ل، يعن�ي علم�ا، 
انديش�مندان و نويس�ندگان ع�رب، 
دراز ش�ده بود. بي تردي�د آثار تاش 
و تكاپوي دين�ي، فرهنگ�ي و فكري 
او، تا درازمدت در جهان اس�ام باقي 
خواهد مان�د. چه اينكه او، نخس�تين 
روحاني شيعه بود كه به عرصه تعامل 
ب�ا بس�ياري از نهاده�ا و مؤسس�ات 
فرهنگي جه�ان اس�ام گام مي نهاد
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در نكوداشت انديشمند مجاهد، زنده ياد استاد سيدهادي خسروشاهي

 جهادي طوالني 
براي تبيين و اعتالي اسالم سياسي 
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 نظري بر خاطرات مستند 
 استاد سيدهادي خسروشاهي 

درباره شهيد نواب صفوي

یادها و یادمان هایی از 
رهسپاران طریق ایمان

   محمدرضا كائيني
بي ترديد استاد فقيد، 
زنده ياد حجت االسالم 
والمسلمين سيدهادي 
خسروش��اهي- ك��ه 
در موس��م نخس��تين 
س��الروز رحلت وي به 
سر مي بريم- در عداد 
احياگران ياد و خاطره 
شهيد س��يدمجتبي نواب صفوي رهبر فدائيان 
اسالم، در دوران حاضر به ش��مار مي رود. تعدِد 
عناوين آث��اري ك��ه وي در اين زمينه منتش��ر 
س��اخته و نيز عمق روايي و پژوهش��ي آن، اين 
مجموع��ه را در زمره منابع مهم در بازشناس��ي 
زمانه و آرمان اين شهيد درآورده است.  بي شك 
اگر خسروشاهي به تأليف و انتشار اين آثار دست 
نمي زد، شناخت رهبر فدائيان اسالم و يارانش، 
از غناي امروزين خويش برخ��وردار نبود. اثري 
كه هم اينك در معرفي آن سخن مي رود، يكي از 
اين دست آثار آن فرزانه فقيد است، كه انتشارات 
»كلبه ش��روق قم« آن را به ب��ازار كتاب عرضه 
داشته است.  »درباره شهيد نواب صفوي« شامل 
پاره اي گفت و شنودها، مقاالت و يادداشت هاي 
استاد فقيد در اين باره، در واپسين ساليان حيات 
اوست. ناشر در ديباچه اين اثر و در باره محتواي 

آن، چنين آورده است:
»كت��اب خاط��رات مس��تند درب��اره ش��هيد 
نواب صف��وي، مجموع��ه  اي از مصاحبه ه��ا و 
گفت وگوهاي روزنامه ها و نش��ريات مختلف با 
استاد سيدهادي خسروشاهي است كه موضوع 
آنها، فعاليت و نوع مبارزه فدائيان اسالم و نقش 
ش��هيد نواب صفوي در اين حرك��ت بنيادين و 
تأثيرگذار اس��ت. در واقع اين مجموعه، ش��امل 
بخش  هايي از خاطرات مس��تند ايش��ان درباره 

حوادث دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت و 
نوع فعاليت  هاي فدائيان اسالم در عرصه سياسي 
كش��ور و نقش آنها در به پيروزي رساندن ملي 
ش��دن صنعت نفت، به گواهي شاهدان عيني و 
عناصري اس��ت كه خود حضوري چشمگير در 
عرصه اقدامات داش��تند و به همي��ن دليل، در 
ضمن مجموعه »خاطرات مستند« ايشان منتشر 
مي گردد. البته اين خاطرات، عالوه بر مس��ائل 
سياسي روِز مربوط به آن برهه و دوران پيش از 
آغاز نهضت، شامل مسئله فعاليت فدائيان اسالم 
در حوزه علميه قم و برخ��ورد مراجع و علماي 
بزرگ و فضال و ط��الب حوزه علمي��ه قم با اين 

جريان هم هست. 
استاد سيد هادي خسروش��اهي قبل از ورود به 
حوزه علميه قم، از زم��ان اقامت در تبريز، با اين 
جريان اسالمي در تماس و ارتباط بوده  اند و پس 
از حضور در قم و ادامه تحصيالت در حوزه علميه 
اين ش��هر، به طور عيني و عملي، در جريان اين 
اقدامات قرار مي گيرند و خود به عنوان يك طلبه 
نوجوان هوادار حركت فدائيان اس��الم، ش��اهد 
حوادث گوناگون و مشكالتي هستند، كه رهبري 
فدائيان اس��الم در قم با آنها رو ب��ه رو بوده  اند و 
اكنون، به بي��ان پاره  اي از اين مس��ائل و نكات، 
در قالب پاسخ به پرسش  هاي خبرنگاران جرايد 
و مج��الت، پرداخته  ان��د و به عن��وان خاطراتي 
مس��تند، حقايق مس��ائل را روش��ن مي سازند. 
ي��ادآوري اي��ن نكته هم بي  مناس��بت نيس��ت 
كه اس��تاد خسروش��اهي، عالوه بر اي��ن كتاب، 
مجموع��ه مصاحبه ه��ا و كتاب  هاي ارزش��مند 
ديگري نيز درباره فدائيان اسالم و رهبري شهيد 
آن به نام هاي »فدائيان اسالم، تاريخ، عملكرد و 
انديشه« و »زندگي و مبارزه شهيد نواب صفوي« 
دارند كه باره��ا تجديد چاپ ش��ده و در اختيار 

عموم قرار گرفته  اند...«.

  خسروش�اهي، آم�اج ت�رور ش�خصيت 
دشمنان انقاب اسامي در خارج از كشور

با توجه به فعاليت هاي سياسي و روابط مستحكم و 
صميمي ايشان با شخصيت هاي برجسته اسالم گرا، 
او در معرض هجوم مقامات امنيتي و رسانه اي غرب 
قرار گرفت. در سال 1985، نشريه »ساندي تايمز« 
وي را به پشتيباني از تروريس��م و تأمين  مالي آن 
متهم كرد! او دادخواس��ت قضاي��ي داد و دادگاه، 
نش��ريه را به پرداخت خس��ارت نقدي به ايشان 
محكوم كرد. مرحوم خسروش��اهي ب��ه ضرورت 
مقابله با رسانه هاي تبليغاتي غربي، اعتقاد داشت. 
اين رسانه ها با زدن شخصيت هاي برجسته پروژه 
وحدت اس��المي يا متهم كردن آنها به تندروي و 

تروريسم، نابودي اين پروژه را نشانه گرفته بودند.
من سيد را به هنگام سفرش به لندن، عاشق بي قرار 
رس��انه هاي عربي ديده بودم. رويه اش اين بود كه 
به خيابان اِجور لندن رفت��ه و روزنامه ها و مجالت 
عربي مي خريد، تا پوشش هاي رسانه اي آنها را، به 
ويژه در مورد حوادث مرتبط با جنگ عراق و ايران 
و همچنين جنبش هاي اس��المي، پيگيري كند. 
سيد عليرغم منصب رسمي خود به عنوان سفير 
واتيكان در ُرم و سپس رئيس نمايندگي جمهوري 
اسالمي ايران در مصر6، با برخي مخالفان حكومت 
جمهوري اس��المي همچون امير طاهري و علي 
نوري زاده، عليرغم مواضع آنه��ا بر ضد جمهوري 
اس��المي، ارتباط داش��ت و س��عي داش��ت مانع 
درغلتيدن كامل آنان به دامن دش��من شود. اين 
رويكرد وي، دست كم تا زماني كه او در اين سمت 
قرار داشت، مفيد و نتيجه بخش بود! طبيعي است 
كه رفتارهاي بعدي اين افراد، به خودشان مربوط 
اس��ت. او روحاني آگاه، آزادانديش و روش��نفكر و 
ش��يفته مباحث فكري بود. ايش��ان مروج پروژه 
مترقي طرح شده از سوي سيدجمال الدين افغاني 
بود و چهار جلد كتاب پيرامون زندگي آن مصلح 
بزرگ، چاپ و منتش��ر كرده است. سيد بر كاربرد 
لقب خانوادگي »اس��دآبادي«، براي سيدجمال 
اصرار داش��ت. هدفش از اين كار، تأكيد بر والدت 
وي در شهر اس��دآباد ايران و وابستگي او به ايران 

و نه افغانستان بود.
  خسروشاهي، مجموعه اي از انديشه هاي 

انقابي و اصاحي
ش��خصيت مرح��وم خسروش��اهي، محص��ول 
مجموعه اي از انديش��ه هاي انقالب��ي و اصالحي 
بود. روابط ايشان با شخصيت هاي برجسته انقالب 
اسالمي ايران، از جواني بسيار محكم و مداوم بود. 
پس از انقالب نيز، اين روابط از طريق پُست سفارت 
و سپس عضويت در مركز سياسي وابسته به وزارت 
امور خارجه، متش��كل از سفيران و ديپلمات هاي 
بازنشس��ته، اس��تمرار يافت. او با ق��درت از نظام 
جمهوري اس��المي دف��اع مي كرد و عاش��ق امام 
خميني)ره( بود. ايشان براي مقام معظم رهبري 
نيز، احت��رام وي��ژه اي قائل بود و روابط حس��نه و 

طوالني با ايشان داشت.
  خسروشاهي و تأسيس مجله »العالم«

در س��فر س��يد به لندن در فوريه 1983، مرحوم 
خسروشاهي با گروهي از فعاالن فرهنگي آن دوره، 
از جمله دكتر ليث كبه7، دكتر عبدالفالح سوداني8 
و شخصيت هاي ديگري مانند دكتر محمداقبال 
آس��اريا9 و دكتر علي پايا10 نشس��تي داش��ت. در 
اين نشست، آنها با هم بر س��ر تأسيس يك پروژه 
مطبوعاتي و رس��انه اي اس��المي، براي نخستين 
بار در دنيا، به توافق رس��يدند. بع��د از ديدارها و 
نشست هاي متعدد، قرار بر تأسيس يك رسانه و به 
طور مشخص تر، يك مجله وزين شد كه نخستين 
كار از اين نوع، در آن دوره از بيداري اسالمي بود. 
پس از يك سال، انتشار سه مجله به صورت منظم 
آغاز ش��د: مجله هفتگي »العالم« ب��ه زبان عربي، 
مجله ماهنامه »آفريكن ايونتس«11 )رويدادهاي 
آفريقا( به زبان انگليسي و مجله »افكار«. انتشار اين 
مجالت، آغاز پروژه مطبوعاتي گسترده اي بود كه تا 
سال 1999، ادامه يافت. گويا مرحوم خسروشاهي 
آرزويي را محقق كرده ب��ود كه زياد در پي آن بود: 
چاپ نشريات مدرن اسالمي مشابه نشريات مدرن 
غيراس��المي! مجله العالم در فوري��ه 1984 و دو 
مجله ديگر هم، پس از آن چاپ شدند. همچنين 
خسروش��اهي و چهره هاي فوق  آم��ده، در همان 
نشس��ت لندن با هم توافق كردند تا كتابخانه اي 
را با هدف ترويج كتاب هاي اس��المي و گردآوري 
مقاالت و مطالب چاپي با موضوع��ات گوناگون و 
متنوع براي خوانندگان و پژوهشگران، افتتاح كنند. 
»كتابخانه الُهدي« با بنايي اسالمي ساخته شد و 
به كتاب هاي دانشگاهي و فكري و ترويج فرهنگ 
اس��المي، اهتمام داش��ت. موقعيت اين كتابخانه 
نزديك كتاب فروش��ي بريتانيايي مش��هور فويلز 
)Foyles(، قرار داش��ت. مرحوم خسروشاهي با 
فعاليت شبانه روزي و خستگي ناپذير، ميان دفتر 
نش��ريه العالم و كتابخانه اله��دي، در حال رفت و 
آمد بود. او با ما پيرامون پيشرفت پروژه و افق هاي 
پيش روي آن بحث و گفت وگو مي كرد. ما روزهاي 
سختي را با هم شريك بوديم، به ويژه شرايط سخت 

مالي كه اوقات همه ما را، بسيار تلخ مي كرد!
در سفرهاي خود به لندن، آن مرحوم براي ديدار 
با شخصيت هاي برجسته اس��المي فعال آنجا، از 
جمله دكتر كليم صديقي )متوفاي 1996م( اصرار 
و تأكيد فراوان داشت. به ياد مي آورم كه يك روز با 
دكتر كليم صديقي در سفر به جمهوري اسالمي، 
جهت شركت در يك كنفرانس با هم بوديم. مرحوم 
خسروش��اهي ما را جهت صرف ناه��ار، به منزل 
خودش دعوت كرد. در حياط منزل ايشان، درخت 
ميوه ازگيل يا زالزالك ب��ود. دكتر كليم صديقي، 
يكي از ميوه ها را چيد و در دهان گذاشت و جويد! 
آن ميوه هن��وز نارس بود و ب��ا خوردنش، دهانش 
به هم كش��يده مي ش��د! در طول زماني كه آنجا 

بوديم، او از َگس شدن دهان و خشكي آن شكايت 
مي كرد! ميزبان آمد و با تم��ام ترفندهاي ايراني، 
هر كار كه كرد، نتوانست حواسش را از اين قضيه 
پرت و مش��كل را حل كند! از آن به بعد هر وقت با 
دكتر صديقي مالقات مي كردم، يادآن ميوه نارس 
مي افتاد كه حالش را بد كرده بود و مي گفت: »ولي 
ميزباني نيكوي سيد، از شدت بدي طعم آن ميوه 
نارس كم كرد!« خوش خلقي و كردار حسنه، جزئي 

شاخص از شخصيت خسروشاهي بود.
  خسروش�اهي در روزهاي سرازير گشتن 

منحني حيات
با باال رفتن سن سيد، عوارض طبيعي كهولت سن 
پديدار شد. اول از دردهاي شديد در شكمش شروع 
شد و سپس عصا به دست گرفت تا در راه رفتن، بر 
آن تكيه كند. با سادگي تمام، رفت و آمد مي كرد. 
سوار اتوبوس مي ش��د و لباس عربي مي پوشيد و 
كاله خاص خودش را، بر سر مي گذاشت! دوست 
نداش��ت زحمت خود را، بر دوش ديگران بگذارد. 
تا جايي كه در توانش بود، به كارگران خود كمك 
مي كرد. از طريق ارتباطات شخصي خود با سيد، 
مطلع شدم كه به دنبال ساخت كتابخانه اسالمي 
بزرگي، در شهر قم است. با همين هدف مبلغي پول 
را به صورت رسمي، در بريتانيا سرمايه گذاري كرده 
بود! پس از مدتي، آن مبلغ را براي ساخت كتابخانه 
مركز بررسي هاي اس��المي در منطقه پرديسان 
قم، هزينه كرد. ه��ر زمان كه براي دي��دار با او به 
قم مي آمدم، من را به َسِر زمين كتابخانه مي برد، 
تا پيش��رفت كار در آنجا را، به من نش��ان بدهد و 
مي گفت: »تو با من در اين كار، ش��ريك هستي!« 
پس از تكميل ساخت كتابخانه، بسياري از كتاب ها 
و مجالتي- كه عمر خودش را براي جمع آوري آنها 
صرف كرده بود- را به ساختمان جديد منتقل كرد. 
او شروع به دسته بندي كتاب ها و ثبت مشخصات 

آنها، در فهرست عمومي كتابخانه كرده بود.
 ...و كام آخر

كم هس��تند مرداني كه پ��س از ارتح��ال خود از 
دنيا، آثاري ش��فاف و مبارك را از خويش بر جاي 
مي گذارند، و كمتر از آنها، كساني هستند كه پس 
از مرگ، پروژه هاي انساني يا ايماني يا فرهنگي يا  
معرفتي از خود به ي��ادگار مي گذارند. اما مرحوم 
استاد سيدهادي خرمشاهي)ره( پس از عمري- كه 
آن را در دنياي نويسندگي و نشر كُتب و مشاركت 
در تأسيس يكي از مهم ترين پروژه هاي مطبوعاتي 
و رس��انه اي مرتبط با اعتالي اس��الم صرف كرده 
بود- ياد نيكويي از خود به يادگار گذاشت. او يكي از 
شخصيت هاي برجسته »اسالم سياسي« و يكي از 
ستون هاي مستحكم بناي تقريب مذاهب اسالمي 
و دست ايراني بلندي بود كه با صداقت و عشق به 
سمت طرف مقابل عرب زبان و علما، انديشمندان، 
فعاالن و نويسندگان آنها دراز شده بود. بي ترديد 
آثار تالش و تكاپوي دين��ي، فرهنگي و فكري او، 
تا درازمدت در جهان اسالم باقي خواهد ماند. چه 
اينكه او، نخستين روحاني شيعه بود كه به عرصه 
تعامل با بس��ياري از نهادها و مؤسسات فرهنگي 
جهان اسالم گام مي نهاد. همين خصلت، جاودانگي 
ياد و خاطره وي را، رقم خواهد زد. خدا رحمتش 

كند، چه مرد بزرگي بود!
پانوشت

1- متولّ��د 1954 مي��الدي؛ فّع��ال سياس��ي و 
روزنامه نگار )س��ردبير مجله هفتگي العالم چاپ 
لندن(، تحليلگر معارض بحريني مقيم لندن و دبير 

كّل جنبش »احرار البحرين.«
2- ُخوجه: گروهي مذهبي در جنوب آسيا كه به 
اس��الم رو آوردند. كلمه »خوجه« از واژه فارسي 
خواجه و به معناي فرد محترم و متشخص گرفته 
شده  است. در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم، به 
دنبال مهاجرت آقاخان اول از ايران به هند، آنها به 
تشيع و تسنن رو آوردند و اكثريت اين گروه پيرو 
فرقه اسماعيليه نزاري باقي ماندند. به دنبال ديدار 
ش��ماري از خوجه ها به رهبري دوجي جمال در 
نجف با زين العابدين حائ��ري مازندراني در اوايل 
ده��ه 1870 ميالدي، زمينه گراي��ش تعدادي از 
خوجه ها به تشيع فراهم شد. خوجه ها امروزه در 
ش��رق آفريقا، هند، اروپا و ش��مال امريكا زندگي 

مي كنند. )مترجم(
3- مرحوم خسروش��اهي به مدت 5 سال در اين 

منصب بودند. )مترجم(
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5- رهبر اس��المگرايان تونس و از مخالفان نظام 
سياسي تونس )مترجم(

6- ايش��ان به مّدت سه س��ال در اين منصب بود. 
)مترجم(

7- سياستمدار باسابقه عراقي، مسئول دفتر خاورميانه 
بنياد امريكايي دفاع از دموكراسي، مشاور نخست وزير 
سابق عراق، عادل عبدالمهدي و از اعضاي گروه هاي 

سياسي مخالف حزب بعث )مترجم(
8- از شخصيت هاي سياسي عراق، سردبير مجلّه 
هفتگي العال��م چاپ لندن تا س��ال 1999، مدير 
كنفرانس هاي »مركز الشرق للدراسات« )مترجم(

9- نويسنده، كارش��ناس اقتصادي اهل پاكستان 
و استاد دانشگاه سيتي لندن و مشاور سابق بانك 

جهاني و بانك مركزي بريتانيا. )مترجم(
10- علي پايا فيلسوف ايراني و از روشنفكران ديني 
معاصر. آثار او عمدتاً در حوزه فلسفه تحليلي نشر 
يافته  است. وي استاد فلس��فه علم و استاد مدعّو 
مركز مطالعات تمّدن اسالمي در لندن است. ايشان 
پيش از انقالب يكي از شاگردان شهيد مطهري)ره( 
بوده است. اخيراً كتاب »آشنايي با علوم اسالمي« 
نوشته شهيد مطهري در سه مجلّد، به صورت كامل 
و متفاوت توّسط ايشان به انگليسي ترجمه شده و از 
سوي بخش انتشارات مركز مطالعات اسالمي لندن 

چاپ و عرضه شده است. )مترجم(
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