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   احمدرضا صدري
در روزهاي پيش روي، ي�اد و خاطره رهبر فقيد 
ش�يعيان پاكس�تان، عالمه شهيد س�يدعارف 
حسين الحس�يني تجديد مي ش�ود. هم از اين 
روي و در مق�ال پي آم�ده، به بازخواني س�يره 
سياس�ي و اجتماعي آن بزرگ، در آيينه روايت 
تني چند از شاگردانش پرداخته ايم. مستندات 
اين نوش�تار، ب�ر تارنم�اي پژوهش�كده تاريخ 
معاصر ايران آمده اس�ت. اميد آنك�ه محققان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آي�د. 

       
   از دوران تحصي�ل در نج�ف، مرجعيت و 

رهبري را مختص امام مي دانست
س��يدعارف  ش��هيد  عالم��ه  ك��ه  هنگام��ي 
حسين الحس��يني به رهبري ش��يعيان پاكستان 
انتخاب شد، چندي بود كه انقالب اسالمي نيز در 
ايران به پيروزي رسيده بود. رهبر جديد و پرتالش 
شيعيان پاكستان با عالقه وافري كه از پيش به امام 
خميني داشت، به ترويج ابعاد گوناگون شخصيت 
آن بزرگ و انقالب اس��المي پرداخ��ت و در مدتي 
كوتاه نتيج��ه اي بزرگ و ش��گرف آفريد و دل هاي 
فراواني را به اين رس��تاخيز عظيم متوجه ساخت. 
حجت االسالم ناصرعباس از شاگردان آن روحاني 

شهيد، در اين باره مي گويد:
»حضرت امام در پيام خود به مناس��بت ش��هادت 
عالمه س��يد عارف فرمودند: من فرزن��د عزيزي را 
از دس��ت دادم... هر وقت مردم براي ايش��ان شعار 
مي دادند، مي گفت: درباره من شعار ندهيد، درباره 
امام شعار بدهيد كه به ما ياد داده تا در برابر استكبار 
بايستيم... ايشان در شناساندن خط امام، واليت و 
مرجعيت در پاكستان خيلي تالش كرد و از همان 
دوران تحصي��ل در نجف، مرجعي��ت و رهبري را 
مختص امام مي دانست. پيرو واقعي و اصيل ايشان 
بود و در تمام دوران رهبري، از امام، انقالب اسالمي، 
واليت فقيه و وحدت اسالمي می گفت. يادم است 
هر وقت كسي از سازمان امنيت پاكستان به سراغ 
ايش��ان مي آمد، مي گفت: من حاض��رم هر چه كه 
شما بگوييد، بنويس��م و امضا كنم، به شرط اينكه 
فرقه هاي اسالمي با هم وحدت پيدا كنند... درباره 
اين مس��ئله خيلي دغدغه داش��ت و در اين زمينه 
تالش زيادي مي كرد. انصافاً بس��ياري از مشكالت 
را هم حل كرد و رهبر بالمنازعي در پاكستان بود. 
رابطه ش��هيد با اهل تس��نن و علماي آنها، خيلي 
قوي بود و با بزرگان ايش��ان تعامالت قوي ديني و 
سياسي داش��ت. امام فرموده بودند: وحدت شيعه 
و س��ني واجب اس��ت و ش��هيد مي گفت: اين يك 
دستور شرعي اس��ت و بايد آن را انجام داد. ايشان 
چون شخصيت توانايي داش��ت كارهاي مخالفان 
روي او تأثي��ري نمي گذاش��ت و به همي��ن دليل، 
نهايتاً اين رفتاره��اي ايذايي، در مي��ان مردم هم 
مؤثر نبود. ش��ايد بدانيد كه مداحان در پاكستان، 
خيلي فعال هستند و جالب اينجاست كه در پرتوی 
تالش هاي س��يد، حاال درباره امام و رهبري معظم 
انقالب ش��عر مي خوانند كه بي سابقه است و مردم 
هم آن اشعار را � كه مضمونشان ضديت با امريكا و 
استكبار است � تكرار مي كنند در آغاز رهبري سيد، 
مردم دلشان مي خواس��ت در روحانيت، معنويت و 
جامعي��ت را توأمان ببينند و روحانيت خش��ك به 
درد آنان نمي خوردند. ش��هيد واقعاً مثل اسمش، 
عارف و ارتباطش با خدا و نماز شب ها و عباداتش، 
روح افزا بود. ش��هيد با فقرا  رابطه نزديكي داش��ت 

و از آنها مراقبت مي كرد. با همه ب��ه گونه اي رفتار 
مي كرد كه هر ي��ك از مردم تص��ور مي كردند با او 
رابطه نزديك تري دارند. در پاكستان با هر كس كه 
حرف بزنيد، درباره ش��هيد طوري سخن مي گويد 
كه انگار ارتباطش با او خيلي نزديك بوده اس��ت؛ 
ايشان مي خواست كه اعتبار روحانيت در پاكستان 
باال برود، به همي��ن دليل به هر جا ك��ه مي رفت، 
حتي اگر امام جماعت آنجا يك طلبه مبتدي بود، 
پشت سرش مي ايستاد و نماز مي خواند تا مردم به 
آن روحاني بها بدهند. هميش��ه به مردم مي گفت: 
هر س��ؤالي كه داريد، بدون ترس و رودربايس��تي 
بپرس��يد... و همه را ه��م با صب��ر و حوصله جواب 

مي داد... .« 
   حتي كس�اني هم كه قبولش نداش�تند به 

حقانيتش پي بردند
حجت االس��الم نذير حس��ين مطه��ري، از ديگر 
شاگردان عالمه شهيدسيدعارف حسين الحسيني 
است. او از آن روي كه استاد را صاحب سبكي نوين 
در رهبري شيعيان پاكس��تان می داند، بر اين باور 
اس��ت كه مخالفت پاره اي افراد كه از افق گسترده 
فكري وي برخوردار نبودند، گاه كار را بر آن روحاني 
خدوم دشوار مي ساخت و از سرعت و ثمردهي آن 

مي كاست:
»مهم ترين ويژگي شهيد در مقام رهبري، شجاعت 
به تمام معنا و كامل ايش��ان بود. ايشان شخصيت 

جامعي داشت. حافظه اي عجيب داشت و كسي را 
از ياد نمي برد كافي بود فقط يك  بار خدمت شهيد 
برس��يد تا بعد از آن هميش��ه احوالتان را بپرسد و 
س��راغتان را بگيرد. موقعي كه ايشان رهبر شد، ما 
در مدرسه پاراچنار شش طلبه بوديم و به خودمان 
گفتيم: امكان ندارد كه ما يادش بمانيم و حتماً از ما 
انتظاري هم ندارد دوسه ماه بعد از انتصاب ايشان 
به رهبري بود كه آقاي س��يدجواد هادي آمد و از 
ايشان پيام آورد: مرا فراموش كرده ايد؟ ما خجالت 
كش��يديم و گفتيم از اين جهت نامه ننوشتيم كه 
نخواس��تيم وقت ايش��ان را بگيريم بعد نشستيم و 
برايشان نامه نوشتيم و شهيد هم جواب تك تك ما 
را داد. او براي ما، پدري مهربان و حتي باالتر از پدر 
بود مخالفان ايشان هم همان هايي بودند كه حضرت 
امام را هم به ستوه آوردند امام فرموده بودند: زجري 
كه من از دس��ت متحجرها كش��يدم، از هيچ كس 
نكشيدم سيد هم گرفتار همين مشكل بود. هميشه 
مي گفت ما بايد براي ش��يعه ها كار مي كرديم، در 
حالي كه تمام وقت م��ان به اين گذش��ت كه ثابت 
كنيم شيعه هستيم... مدام به ايشان تهمت مي زدند 
كه وابسته به ايران است و از ايران پول مي گيرد با 
اين همه مش��خص بود كه ايشان، ويژگي هاي يك 
رهبر تمام عيار را دارد. بس��يار فع��ال بود و به همه 
جا و همه كس، س��ر م��ي زد. بعض��ي وقت ها، من 
هم همراه با ايش��ان مي رفتم. ايش��ان در طول راه، 
مدام مطالع��ه مي كرد. به هر جايي كه مي رس��يد، 
به س��المندان و جوانان رسيدگي مي كرد. اخالص 
و تواضع بي نظيرش باعث مي شد كه حرفش تأثير 
داشته باش��د. انصافاً آدمي بااخالص تر از ايشان در 
زندگي خودم نديده ام و هر وقت ياد او مي افتم دلم 
به درد مي آيد. رفتار ايش��ان با علماي اهل سّنت، 
بس��يار خوب بود. گاهي هم دعوتشان مي كرد و با 
هم مناظره و بحث مي كردن��د. به هرحال وحدت و 
تقريب مذاهب از آرمان هاي اصلي شهيد بود كه تا 
پايان حيات، آن را به ج��د دنبال مي كرد و تا حدود 
زيادي هم در تحقق آن موفق شد. شهادت ايشان 
باعث شد حتي كساني هم كه قبولش نداشتند، به 
حقانيتش پي ببرند. نهضت اجراي فقه جعفري هم 
فعال بود و آقاي سيدساجد علي نقوي تا مدتي بعد 
از ايشان توانست آنجا را به خوبي اداره كند، اما بعداً 

اختالفاتي پيش آمد كه متأسفانه حل نشدند....« 
   ب�ا حض�ور در نم�از جماعت اهل س�نت

 بسياري از ايشان را جذب كرد
در كشور پاكس��تان همزيستي شيعه و اهل سنت، 
با توجه به سمپاش��ي هاي فرقه وهابيت از اهميتي 
بس��يار برخوردار اس��ت. ش��هيد عارف الحسيني، 
براي ايجاد وح��دت بين اين دو مذهب اس��المي، 
تالش فراوان كرد و دستاوردهايي بزرگ را محقق 
ساخت. اين مهم در توصيفات حجت االسالم حبيب 
حسين جعفري از ش��اگردان آن ش��هيد، اينگونه 

بازتاب يافته است:
»ايشان بس��يار روي زي طلبگي تكيه مي كرد. به ما 
درس اخالق م��ي داد و برايمان حدي��ث مي خواند. 
بس��يار جدي و در عين حال خوش اخالق بود. يك 
شب كسي از من خواس��ت نزد ايشان بروم و برايش 
پيغامي ببرم. رفتم و ديدم دارد دعا مي خواند و گريه 
مي كند! اين حالت ها، م��ا را تحت تأثير قرار مي د اد. 
همه رفتار و گفتار شهيد عارف، براي طلبه ها درس 
بود. هم اهل تشويق و ش��وخي بود، هم اهل تنبيه. 
بس��يار هم بخشنده و باس��خاوت بود. خاطرم است 
روزي، غريب فقيري به مدرسه آمد. من نزديك اتاق 

براي او كه پيام انقالب اسالمي را تا دورترين نقاط پاكستان برد

بايد كاري كنيم 
قلب امام خشنود شود

سيد نشسته بودم. ايشان در آن لحظه، خودش 
پول نداشت مرا صدا زد و پرسيد: پول داري؟ من 
50 روپيه، پول پنج ماه شهريه ام را داشتم رفتم 
و آوردم و آن را به س��يد دادم و ايشان همه را به 
آن فقير داد در آن زم��ان 50 روپيه، پول خيلي 
زيادي بود. يك بار ايشان همراه با آقاي سيدجواد 
هادي، به لندن رفته و از آنجا به مدينه آمده بود. 
ما هم سه چهار طلبه پاكس��تاني بوديم و از قم 
به مدينه رفته بوديم. ايشان وقتي در آنجا ما را 
ديد، پرسيد: چرا لباس پاكستاني به تن داريم و 
لباس روحانيت نپوشيده ايم؟ يكي از طلبه ها به 
شوخي گفت: پول نداريم لباس روحانيت تهيه 
كنيم سيد به هركدام از ما، 500 درهم كه پول 
زيادي بود، داد. يك بار هم كه به قم آمده بود، به 
همه طلبه هاي پاكستاني و هندي، نفري 300 
روپيه داد بسيار سخاوتمند بود، در حالي كه به 
خودش سخت مي گرفت و زندگي بسيار ساده و 
خانه كوچكي داشت. ايشان در اوايلي كه رهبر 
ش��د، آنقدر پول نداش��ت كه حتي بتواند براي 
دفترش موكت بخرد، اما از اين بابت دغدغه اي 
هم نداش��ت. به نظر من رمز تأثيرات ايش��ان بر 
جامعه، ايمان، اخالص و اعتق��اد قلبي به آنچه 
مي گفت و عيناً عمل مي كرد و مهم تر از آن، اين 
بود كه تفاوت��ي بين گفتار و ك��ردارش نبود. به 
خاطر رعايت اصول اخالقي، م��ردم تحت تأثير 
س��خنان، رفتار و ش��يوه  زندگ��ي كردنش قرار 
مي گرفتند. مردم هنوز هم كه هنوز است، پس 
از س��ال ها به خاطر ايمان و منش سيد، از او ياد 
مي كنند. ايش��ان براي وحدت مسلمين، بسيار 
تالش مي كرد. به مناطق سني نش��ين مي رفت 
و با آنها نشست و برخاس��ت داشت و پشت سر 
امام جماعتشان، نماز مي خواند و به اين ترتيب، 
توانست از فرقه هاي ديگر مخصوصاً از اهل تسنن، 
افراد زيادي را جلب كند. ايش��ان با چهره هاي 
شاخص آنها، جلسات زيادي مي گذاشت. حتي 
با افغان ها هم جلسه مي گذاشت. يك بار گلبدين 
حكمتيار، به مدرس��ه جعفريه آمد و يادم است 
كه همه جاي مدرس��ه، پر از محافظين او بودند 
يكي از طلبه ها رفت و پشت بلندگو، آيه فضل اهلل 
المجاهدين علي القاعدين اجراً عظيما را تالوت 
كرد و به اين ترتي��ب، حمايت خودمان از جهاد 
افغانس��تان را نش��ان داديم. ش��هيد هميشه با 
گروه ه��اي مختلف مذهبي و ديني، معاش��رت 
و از س��ران آنها دعوت مي كرد. تا زمان رهبري 
ايشان، روحانيت به سياست كاري نداشت و در 
اين زمينه، تجربه اي هم نداشت. ايشان بود كه 

اين بنا را گذاشت... .« 
   براي برپايي نظام اسالمي در پاكستان، 

الگويي جز امام خميني نداريم
حجت االسالم سيدشبير حسين بخاري از ديگر 
شاگردان رهبر فقيد شيعيان پاكستان و نيز در 
دوره اي طوالني، مسئوليت تجميع و انتشار آثار 
او را داشته است. هم از اين روي با انديشه ها و 
آرمان هاي آن عالم نامور، آشنايي فراوان دارد. 
وي نيز كارنامه نظري و عملي استاد را به ترتيب 

پي آمده بازخوانده است:
»قب��ل از انتخاب ش��هيد به رهب��ري، فعاليت 
رهبران در حد تغيير مفاد كتاب تعليمات ديني 
مدارس شيعيان بود. ش��يعيان مي گفتند: اگر 
براي سني ها فقه حنفي است، براي شيعه ها هم 
بايد فقه جعفري باشد. شهيد عارف مي گفت: 
ضياءالحق ادعا مي كند ك��ه مي خواهد احكام 
اسالم را در پاكس��تان نافذ كند، ولي خواسته 
واقعي او اين نيس��ت. بناب��ر اين ما ي��ا بايد از 
خواسته خود عقب نش��يني كنيم و بگذاريم او 
هر كاري كه مي خواهد بكند يا با سني ها متحد 
ش��ويم و در اس��الم آباد، يك حكومت اسالمي 
به وجود بياوريم و دست امريكا را از سر پاكستان 
كوتاه كنيم... مي گفت: سرنوشت ملت پاكستان، 
بايد در اسالم آباد تعيين شود، نه در واشنگتن 
يا مسكو! رويكرد شيعه و مطالبات آنها، تنها در 
حد چاپ كتاب ديني و قرآن نيس��ت برگزاري 
ع��زاداري امام حس��ين)ع(، مطالبه ش��يعيان 
اس��ت، هر جا كه ظلمي به مسلماني مي شود، 
ما بايد عليه ظال��م موضع بگيري��م، فرقي هم 
نمي كند كه اين ظالم در پاكس��تان باشد يا در 
عراق، يا ايران و... مي گفت: ما بايد در سياست، 
اقتص��اد و تعليم و تربيت پاكس��تان، حضوري 
فعال داشته باش��يم و در هر ميداني به عنوان 
يك پاكستاني مس��لمان، به وظايف خود عمل 
كنيم... اينها ش��مه اي از سياس��ت هاي شهيد 
سيدعارف، در دوران رهبري بود. شهيد، واقعاً 

عاشق حضرت امام بود و تفكر ايشان را خيلي 
خوب مي فهميد و مي گفت: براي برپايي نظام 
اسالمي در پاكستان، به الگو نياز داريم و امام، 
اين الگ��و را در اختيار ما قرار داده اند... ش��هيد 
مثل حضرت امام، بسيار بر وحدت شيعه و سني 
تأكيد داشت و در اين مس��ير حركت مي كرد. 
طلبه هايي كه در مكتب شهيد درس خواندند 
و با ايشان ارتباط داشته  اند، امروز خود علماي 
فاضلي هستند و در پاكستان، كارهاي انقالبي 
و مهمي انج��ام مي دهند. ما ه��م در طول اين 
مدت، تالش كرده ايم با معرفي و توزيع كتاب ها 
و نوارهاي سخنراني ش��هيد در بين نسل هاي 
پس از آنان، سطح آگاهي هايشان درباره اسالم 
و ميزان ش��ناخت آنها از تفكرات، راه و مكتب 
ش��هيد را باال ببريم. پس از ش��هادت ايش��ان، 
اعض��اي نهضت اج��راي فقه جعف��ري، به من 
مس��ئوليت دادند كه آثار شهيد در پاكستان را 
گردآوري كنم. من هم با امكاناتي بسيار اندك، 
اين كار را شروع كردم. پيش از من، افرادي آثار 
شهيد را گردآوري و بعضي ها را هم چاپ كرده 
بودند. خود اعض��اي نهضت جعفري هم آثاري 
را به ق��م آورده بودند، اما چون كارش��ان نظم 
و نسق درس��تي نداشت، به س��رانجام درستي 
نرسيده بود من بعضي از اين آثار را جمع كردم 
و خوشبختانه به شكل خوبي، ثبت و ضبط شد. 
در تعطيالت، گاهي سه و گاهي شش ماه دنبال 
اين كار بودم كه حدود پنج س��ال طول كشيد 
و تا س��ال 1995 ادامه پيدا ك��رد. در مجموع 
توانستم 150 نوار كاس��ت، 50 ويدئو و حدود 
3  هزار عكس و تعداد زيادي از اسناد و مدارك 
مربوط به شهيد عارف را تا جايي كه امكاناتمان 

اجازه مي داد، جمع آوري كنم... .« 
   بياييد براي پيروزي رزمندگان اسالم، 

دعاي توسل بخوانيم
بي ترديد شهيد س��يدعارف حسين الحسيني، 
شاخص ترين نماينده گفتمان انقالب اسالمي 
در كشور پاكستان به ش��مار مي رود. او نهايتاً 
و در اين طريق ج��ان خويش را ف��دا كرد، اما 
نسل هاي بعدي شيعه را  انديشمند و زمان آگاه 
ساخت. تداوم سنت انديشگي وي در پاكستان 
را  هم اينك مي توان به رصد نشس��ت. تحليل 
حجت االسالم سيدمحمد سبطين حسيني از 
ش��اگردان آن رهبر نامور درباره اين پديده، به 

شرح ذيل است:
»شهيد هميشه در س��خنانش از حضرت امام 
خميني مي گفت. ايشان از نجف با امام آشنا بود 
و در درس ايشان هم شركت مي كرد و هميشه 
نماز مغرب و عشا را  پش��ت سر امام مي خواند. 
ايشان با الهام از امام بود كه تفكر سياسي پيدا 
ك��رد. حت��ي در دوره رهبري ه��م وقتي براي 
س��خنراني به جايي مي رفت و م��ردم برايش 
ش��عار مي دادند، مي گفت: ش��ما به من لطف 
داريد، ولي اين ش��عارها را براي ام��ام بدهيد، 
چون ايشان است كه راه را به ما نشان داد و اگر 
نبود، گمراه مي شديم... ايشان نماينده رسمي 
و وكيل تام االختيار امام بود. در پاراچنار امكان 
ارتباط با امام وجود نداش��ت، اما هميش��ه دل 
و جانش با امام بود و لحظه اي از ايش��ان غافل 
نبود هميش��ه مي گفت: باي��د كاري كنيم كه 
قلب امام خشنود شود... ش��هيد مي گفت: اگر 
از اي��ران حرف مي زني��م، به خاطر اين اس��ت 
كه اس��الم در آنجا و تحت رهبري امام آشكار 
شده، اگر عربس��تان هم بيايد و چنين اسالمي 
را معرفي كن��د، از آنها حماي��ت خواهيم كرد، 
البته آنان چنين جرئت��ي ندارند... مي گفت: به 
اين دليل به امام عش��ق مي ورزيم كه اسالم را 
اعتال داده است، ما هر كسي كه اين كار را بكند، 
دوست خواهيم داش��ت. براي ما ايراني بودن و 
حتي شيعه بودن معيار نيس��ت، مهم حمايت 
ما از اسالم و مظلومان اس��ت... شهيد هميشه 
از طريق رادي��و، اخبار جنگ اي��ران و عراق را 
پيگيري مي كرد و گاهي ب��ه طالب مي گفت: 
بياييد براي پيروزي رزمندگان اس��الم، دعاي 
توس��ل بخوانيم در هر نماز جماعت و محفلي، 
حضرت امام و رزمن��دگان را دعا مي كرد. يادم 
است روزي كه خرمشهر آزاد شد، يكي از اهالي 
پاراچنار آمد و در حياط مدرسه، با كالشنيكوف 
شليك كرد. همه ما وحشت زده بيرون دويديم 
و ديديم كه شهيد راديو به دست، فرياد مي زند: 
خرمشهر آزاد شد همه به هم تبريك گفتيم و 
همراه شهيد، به شهر رفتيم. همه جوان ها بيرون 
ريختند و يكي دو س��اعت، جشن و راهپيمايي 
بود. در دوره جنگ اي��ران و عراق، بخش اعظم 
سخنراني هاي ايش��ان، به تبيين ديدگاه هاي 
حضرت امام، ش��رايط رزمندگان اسالم و دفاع 
مقدس اختصاص داشت. ايشان تالش مي كرد 
تا در م��ردم روحيه انقالبي ايج��اد كند. به اين 
ترتيب دولتي ها از قدرت گرفتن ش��يعيان به 
هراس افتادند و ايشان را دستگير كردند و بيش 
از يك ماه، به زندان انداختند مردم وقتي متوجه 
شدند كه سيد به خاطر دفاع از حقانيت شيعه 
گرفتار ش��ده و به زندان افتاده است، روزي كه 
آزاد شد، استقبال باش��كوهي از ايشان كردند. 
ايش��ان انصافاً حركت فرهنگ��ي عظيمي را در 
بين جوانان شيعه پاكستان به وجود آورد. اين 
جمع شايد تعدادشان زياد نباشد، اما از لحاظ 
آگاه��ي و كيفيت رفتار، بس��يار باال هس��تند. 
فرهنگ دانشجويان بس��يار فرق كرده. قبل از 
سيد، كس��ي حتي تصورش را هم نمي كرد كه 
يك دانشجو از اسالم و امام حرف بزند، ولي االن 
از اين دانشجوها زياد داريم و اين غير از بركت 
خون شهيد نيس��ت كه پيام امام را تا دورترين 

نقاط پاكستان هم بُرد... .« 

»عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن« 
به هيئتي نو در بازار كتاب

در تاريخچه مطول
 اسالم هراسي در غرب

   محمدرضا كائيني
زنده ي��اد اس��تاد  

ي  د ها س��يد
هي  ش��ا و خسر
در واپس��ين ده��ه 
حيات، به بازنش��ر 
آثار زنده ياد استاد 
ضا  مر غال س��يد
سعيدي در 10 جلد 
دس��ت زد كه يكي 
از مجل��دات آن به 
ترجمه »عذر تقصير به پيش��گاه محم��د و قرآن« 
تأليف جان ديون پورت اختص��اص دارد. مدت ها 
بود كه اين پژوهش در بازار كت��اب ناياب بود كه با 
همت آن بزرگ، بار ديگر در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفت. خسروشاهي در ديباچه خويش بر اين 
كتاب، به بازنمايي پيشينه پديده اسالم هراسي در 
غرب پرداخته و ابعاد آن را به شرح ذيل بازنمايانده 

است:
»قرآن ستيزي و اسالم هراس��ي پديده خاص عصر 
ما نيس��ت، بلكه از بدو پيدايش اسالم و آغاز دعوت 
پيامبر اكرم)ص(، احبار و رهبان يه��ود و نصارا به 
اين امر پرداختند و با تمام ت��وان خود در مبارزه بر 
ضد آيين نو به پاخاس��تند و در اين راستا عالوه بر 
پيمان شكني هاي نخستين در زمان پيامبر)ص( و 
پس از آن با ايجاد جنگ هاي خونين و كشتار جمعي 
مسلمانان در هر نقطه اي از جهان كه مقدورشان بود 
از آندلس تا فلسطين، از آفريقا تا آسيا و... به مبارزه 
همه جانبه دس��ت يازيده اند و براي رسيدن به اين 
هدف از همه وس��ايل و ابزار نامشروع ضدانساني و 
غيراخالقي از جمله نش��ر اكاذي��ب، اتهامات عليه 
قرآن مجيد و پيامبر اك��رم)ص( و تحريف حقايق 
و اهداف انسان ساز اسالم، بهره برده اند كه هزاران 
كتاب و صدها هزار مقاله بر جاي مان��ده از آنها در 
اين زمينه، گواه صادقي بر اين مدعاست. عداوت و 
دشمني يهود و نصارا با اسالم، مسئله اي نيست كه 
با گفت وگوي اديان و تس��امح يك سويه مسلمانان 

برطرف شود، زيرا به تعبير قرآن يهود و نصارا هرگز 
از پيامبر و مسلمانان راضي نخواهند شد، مگر آن كه 
از آنان پيروي كنند و بدين ترتيب، هيچ راه معقولي 
براي همكاري و تعاون با آنها در مس��ائل اخالقي و 
معنوي و نجات بش��ريت، در اف��ق روابط في مابين 
نمايان نيس��ت و روي همين اص��ل، گفت وگو بين 
اديان )يهود و نصارا( به افس��انه اي بيش ش��باهت 
ندارد، ي��ا آب در هاون كوبيدن اس��ت، مگر آن كه 
به سود منافع امپرياليس��م صليبي - صهيونيستي 
كنوني باش��د كه در اين صورت حت��ي مي توان به 
هزينه آل سعود  كه همه مسلمانان غيروهابي را كافر 
مي دانند  كنفرانس اديان در امريكا تشكيل داد تا در 
آن شمعون پرز بتواند با شيخ االزهر دست دوستي 
بدهد، ولي همين ش��يخ ما بگوي��د: از حصار غزه و 
كشتار زنان و كودكان آن بي خبر است... بي ترديد 
توطئه جديد نش��ر اكاذيب و اتهام��ات عليه قرآن 
و پيامبر)ص(، اسالم و مس��لمانان، توطئه حساب  
شده اي از سوي امپرياليست هاي غربي است كه در 
دوره تكميل شده خود با نشر كتاب آيات شيطاني 
سلمان رشدي پرورش يافته در دامن استعمار پير 
انگليس و پناه گرفته در قلب امپرياليس��م ضدبشر 
امريكا و دريافت مدال ها و جوايز گونا گوني به خاطر 
اين اهانت ها آغاز ش��د و در اس��تمرار آن هزاران 
كتاب و دهها هزار مقاله و صدها فيلم و كاريكاتور 
بر ضد پيامب��ر اكرم)ص(، قرآن مجيد، اس��الم و 
مسلمين به همه زبان هاي دنيا انتشار يافت و در 
تكميل اين مسير براي ذبح ش��رعي مسلمانان، 
پاپ بنديكت شانزدهم، س��خنراني غيرمنطقي 
خود را در دانش��گاه رگنزبرگ آلمان ارائه داد تا 
نشان دهد عالوه بر دشمني ذاتي احبار و رهبان و 
دستگاه صادركننده فتواهاي جنگ هاي صليبي 
قرون وسطي و جنگ هاي ضدمسلمانان عصر ما و 
عليه اسالم و قرآن، رگه هاي فاشيستي باقيمانده 
از دوران عضويت در س��ازمان جوانان هيتلري، 
در رگ و خون جناب پ��اپ جديد همچنان فعال 
است برنامه هاي ماهواره اي الحيات به زبان هاي 
مختلف كه توسط پدران روحاني غيركاتوليك از 
قبرس، مصر و لندن، تهيه و همه روزه پخش و در 
آن زشت ترين و زننده ترين دشنام ها، بدگويي ها 
و اهانت ها عليه قرآن و پيامبر اسالم)ص( به كار 
برده مي ش��ود، بُع��د ديگري از دش��مني پدران 
روحاني مس��يحي با اسالم و مس��لمين را نشان 

مي دهد... .« 

   زنده ياد استاد سيدغالمرضا سعيدي
 مترجم اثر »عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«

هنگامي كه عالمه ش�هيد س�يد 
عارف حسين الحسيني به رهبري 
ش�يعيان پاكس�تان انتخاب شد، 
چندي بود كه انقالب اس�المي نيز 
در اي�ران به پيروزي رس�يده بود. 
رهبر جديد و پرتالش شيعيان اين 
كشور، با عالقه وافري كه از ساليان 
پيشين به امام خميني داشت، به 
تبيين ابعاد گوناگون شخصيت آن 
بزرگ و انقالب اس�المي پرداخت 
و در مدت�ي كوت�اه، نتيجه اي بس 
بزرگ و ش�گرف آفريد و دل هاي 
فراواني را به اين رس�تاخيز عظيم 
و دستاوردهاي آن متوجه ساخت

در پاكستان همزيستي ش�يعه و اهل 
س�نت، با توجه به سمپاشي هاي فرقه 
وهابيت، از اهميتي بس�يار برخوردار 
است. ش�هيد عارف الحس�يني، براي 
ايج�اد وح�دت بي�ن اي�ن دو مذهب 
اسالمي، تالش فراوان كرد. هر چند كه 
مخالفت پاره اي افراد كه از افق فكري 
وي برخوردار نبودن�د، گاه كار را بر آن 
روحاني خدوم دش�وار مي ساخت و از 
سرعت و ثمردهي آن مي كاست! تداوم 
سنت انديش�گي وي در اين كشور را  
هم اينك مي ت�وان به رصد نشس�ت


