
مخاطب شماييد!

صدور انقالب اسالمی
ه��دف این نیس��ت ک��ه ما انق��اب را به ش��کل 
متعارف در عرف سیاس��ی و قاموس سیاس��ی به این 
کشور و آن کش��ور صادر کنیم؛ انقاب چیزی نیست 
که با ابزارهای سیاس��ی بش��ود آن را صادر کرد یا با 
ابزارهای نظامی و امنیتی بشود آن را پیش برد؛ این 

غلط است؛ ما از اول، این راه را بستیم.
مس��ئله ی جمهوری اس��امی، مس��ئله ی بازتولید 
معارف واالی اس��امی اس��ت، تا مس��لمانها احس��اس 
هوی��ت کنند، احس��اس ش��خصیت اس��امی کنند، با 
تعالیم اس��ام که نجاتبخش بش��ریت اس��ت، آش��نا 
شوند؛ بدانند این معنایش چیست که خداوند متعال 
میفرماید: پیغمبر را فرستادیم »و یضع عنهم اصرهم 
و األغال الّتی کانت علیهم«؛ این غلها و زنجیرهائی که 
در محیط شرک آلود به پای انسانها بسته است و اسام 
میخواهد اینها را بگش��اید، چیس��ت؟ امت اسامی بر 
اث��ر غفلت، مدتهای طوالنی ای��ن حقایق را از یاد برده 
ب��ود. امت اس��امی میتواند آزاد باش��د، پیش��رفته 
باشد، عالم باشد، عزیز باش��د، مقتدر باشد؛ اینها به 
برکت تعالیم اس��امی به دست آمدنی است. استکبار 
و دستگاه های استعماری در طول دویست سال سعی 
کردن��د این مفاهیم را از یاد مس��لمانها ببرند؛ آنها را 
از هویت خودشان غافل کنند تا بتوانند دست تجاوز 
را به محیط سیاس��ی آنها، به محی��ط اقتصادی آنها، به 
فرهن��گ بومی آنها دراز کنند و تط��اول کنند. انقاب 

اینها را به یاد امت اسامی آورد.
ش��ما امروز این فرص��ت ب��زرگ را در جمهوری 
اس��امی، در عاصمه ی علمی ق��م، در جامعه ی مبارک 
»المصطف��ی« دارید که با این معارف آش��نا ش��وید؛ 
»لیتفّقه��وا فی الّدی��ن و لین��ذروا قومه��م اذا رجعوا 
الیهم«؛ خود شما بتوانید نورافکنی شوید که فضا را 
روشن میکند. امروز دنیای اسام به این نیاز دارد.
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آن جوان مسیحی گفت امام خمینی 
وقتی که انقالب را در ایران آورد ما 
سراسر یکپارچه با ایشان بودیم آن 
موقع اگر 4 تا ایرانی به اینجا می آمد 
ما همه شیعه می شدیم یعنی ما پیرو 
امام خمینی می شدیم ولی االن سرد 
شدیم ما ایشان را به عنوان انقالبی 

و راهنما دوست داریم، ببینید 
یک مسیحی این جمله را می گوید 
چون در کشور موزامبیک، ایران 
نه سفارت دارد و نه خانه فرهنگ 
اسالمی ولی انقالب ایران خیلی از 
روشنفکران و آزادگان را پیدا کرد
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سياست مجازی

سهمیه ویژه!
عزت اهلل ضرغامی، رئیس اس��بق سازمان صداوسیما 
در کانال تلگرامی اش نوشت: امام زمان)عج( هم قابل نقد 
اس��ت. از پیامبر هم که باالتر نداریم. به پیامبر)ص( هم 
می گفتند این سخن از شماست یا وحی الهی است!« اگر 
این جمالت را به جای رئیس جمهور فعلی، رئیس جمهور 
قبلی می گفت چه می شد؟ شاید کسانی که لباس روحانی 

به تن می کنند سهمیه ی ویژه  دارند!

نه به تکرار مذاکره 
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارج��ه در توییتی 
نوش��ت: سیاس��ت ترامپ و بیانیه امروز ب��ه مثابه تالش 
مذبوحان��ه برای تضعیف توافق محکم چندجانبه و نقض 
مخرب بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اس��ت. برجام قابل مذاکره 
دوباره نیست. بجای تکرار لفاظی های نخ نما شده، آمریکا 

باید خودش را کامال منطبق با برجام کند، مانند ایران.

عوامل اقتدار 
اینستاگرام منتسب به حاج قاسم سلیمانی ویدئویی 
از بیانات رهبر انقالب درباره دش��منی آمریکا با عوامل 

اقتدار ایران در منطقه را منتشر کرد.
صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی که تاکنون 4 بار 
از دس��ت خارج ش��ده اس��ت، ویدئویی را از بیانات رهبر 
انقالب درباره رش��ادت های حاج قاسم س��لیمانی که از 
عوامل اقتدار کش��ور است به اشتراک گذاشت. دشمنان 
اسالم و ایران عزیز همواره از پیشرفت و اقتدار کشورمان 
ناخرسند بوده اند. آنها هرگز تحمل لبخند و شادی مردم 
شریف کشورمان را نداشتند، لذا برای براندازی جمهوری 
اسالمی از هیچ کاری دریغ نکردند. در اینستاگرام منتسب 
به سردار سلیمانی چنین نوشته شد: »رهبرانقالب: شما 
توقع دارید آمریکا از س��ردار ما که در منطقه فعال است 

خوشش بیاید؟... با عوامل اقتدار ما مخالفند...«

فحاشی رااهانت نمی داند
س��فیر ایران در لندن با اش��اره به اظه��ارات اخیر 
ترام��پ در قبال مهاجران خاطرنش��ان کرد که او اصال 

فحاشی را اهانت نمی داند.
حمی��د بعیدی ن��ژاد در توییت��ی نوش��ت: اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینک��ه قبول دارد ادبیاتی 
که در کاخ سفید علیه مهاجرین خارجی و دیگر ملیت ها 
بیان کرده تند بوده ولی اهانت نبوده است، نه تنها مشکل 
را حل نکرده بلکه حاال مش��کل دوتا ش��ده است! این آقا 

اصال این فحاشی ها را اهانت نمی داند.

توافق برای اصالحات ترامپ 
یکی از فعاالن رسانه ای و کارشناس و تحلیلگر راهبردی 
سیاست خارجی و داخلی با انتشار پستی در کانال تلگرامی 
خود، درخصوص تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر تمدید تعلیق تحریم های هس��ته ای علیه 
ایران و 4 ش��رطی که برای آن گذاشته مطلب کوتاهی به 

اشتراک گذاشت.
 مهدی محمدی در کانال تلگرامی اش نوش��ت: بازی 
ترامپ چیزی غیر از یك توافق پس پرده با اروپا نبوده است. 
اینکه ترامپ می گوید تعلیق تحریم ه��ا را برای آخرین بار 
تمدید می کند اال اینکه ایران و اروپا برجام را اصالح کنند، 
یعنی اروپا و امریکا بر س��ر اصالحات مدنظر ترامپ توافق 
کرده اند. این همان اصالحاتی اس��ت که کروکر هم بناست 
در قان��ون جدید خود بگنجاند یعنی محدود کردن برنامه 
موشکی و حذف سقف های زمانی برجام. پیش بینی آینده 
چندان سخت نیست؛ اروپایی ها احتماال خواهند گفت برجام 
می تواند حفظ شود به ش��رط اینکه ایران محدودیت های 
موش��کی و منطقه ای را بپذیرد واال آن ها در اجرای کاتسا 
همراه امریکا خواهند بود! خروج از این بازی مضحك جز با 

خطر کردن بر سر اصل برجام ممکن نیست.

حق پاسخگویی محفوظ است

حضرت علی)ع( در نکوهش اختاف علما در فتاوی: در حکمی از احکام قضیه ای نزد یکی از ایشان مطرح می گردد او به 
رأی خود حکم می دهد، سپس همان بر دیگری ارائه می شود او حکمی دیگر صادر می نماید، آن گاه به نزد رهبری می روند 
که مسند قضا را به آنان سپرده است او هم صّحت هر دو حکم را تصدیق می نماید! در حالی که خدا و پیامبر و کتابشان یکی 

است. آیا خداوند آنان را به اختاف دستور داده و آنان اطاعتش کرده اند؟ یا آنان را از اختاف نهی فرموده و آنان از نهی او 
سرپیچی نموده اند؟ یا خداوند دینی ناقص نازل نموده و از آنان برای کامل نمودنش یاری خواسته؟ یا این فتوادهندگان در 

حکم شریك خداوندند که می توانند به رأی خود حکم نمایند و بر خداوند است که به حکم آنان رضایت دهد؟ 

از معرف�ی خودتان ش�روع کنیم، کار ش�ما در 
هندوس�تان چه بود و رزوم�ه خودتان بفرمایید 

مثل اینکه دعوت شده اید به ایران؟ 
بله من از کشور هندوس��تان از منطقه بنگال 
غربی، مرکز ش��هر کلکته آمدم. آنجا فوق لیسانس 
ادبی��ات اردو را می خواندم، لیس��انس زبان اردو را 
که گرفتم نتوانس��تم ادامه بدهم. جرقه ای انگار در 
دلم زد، برادران ایرانی دس��ت م��ا را گرفتند برای 
س��ربازی خودش��ان آمدم قم کارشناس��ی ارشد و 

دکترای تاریخ والیت ائمه را گرفتم.
در ایران چه می کنید، اصال چرا طلبه شدید؟

در ایران فعالیت علمی، پژوهش��ی در دانشگاه 
اصفهان و دانش��گاه های مختلف دارم، باید از قبل 
ش��روع کنم، س��رزمین بنگال غربی از شهر دهلی 
حدود 1۶00 کیلومتر فاصله دارد که مرز بنگالدش 
می شود، اگر می خواهید کامال مطلع بشوید کتابی 
را که بنده نوش��تم برای کارشناسی ارشد، مطالعه 
کنی��د »بنگال از آغاز ت��ا دوره معاصر« این اولین 
کتاب تاریخ تش��یع است که درباره این نوشتم که 
با کدام کش��ور ارتباط داریم، کدام کش��ور ش��یعه 
اس��ت این کتاب یک��ی از کنجکاوی های خودم و 
پدرم بوده خانواده من صوفیه اهل تسنن بودند، اما 
چیزی که ما با شیعیان مشترک داشتیم عزاداری 
ب��ود، به خاطر عزاداری امام حس��ین)ع( به خیلی 

جاها رسیدیم و مردم هم رسیده اند. 
ل��ذا بع��د از آن عزاداری ه��ا مردم ما س��بك 
می ش��دند چون مردم ما در اقلیت بودند، مردم به 
آنه��ا ذلیالنه نگاه می کردند. ما زبانمان بنگالی بود 
در منطقه بنگال ما خبر نداشتیم که در هندوراب 
در جنوب و کش��میر شیعیان هس��تند یا نیستند. 
مثال��ی بزن��م مثال ی��ك گاو آمده کن��ار رودخانه 
باران آمده و جای پایش گود ش��ده و لجن گرفته، 
قورباغ��ه ای که در همان گودال به وجود آمده فکر 
می کن��د در اقیان��وس زندگی می کن��د و این آب 
باران به اقیانوس پیوسته ما هم فکر می کردیم در 
جهان کس��ی رافضی و عزادار حسین نیست و در 
آن زمان با انقالب اس��المی ایران بانگ ندای امام 

خمینی)ره( در جهان پیچید.
چند سالتان بود؟

من کوچك بودم اما احساس می کردم که اتفاقی 
افتاده، در سن شعور بودم اما نه آن شعوری که خوب 
بفهمم چون در روس��تاهای عقب افتاده بودیم. یك 
رادی��و در خانه داش��تیم و در آن زمان خبر ایران را 
پخش می کرد و نمی دانم کدام رادیو بود، زبان هندی 
بود یا بنگالی یا ایرانی نمی دانم اما می دانم خبر ایران 
را پخش می کرد و مردم دور خانه ما جمع می شدند 
و می خواس��تند بدانن��د امروز چه خبری ش��ده، ما 
می گفتی��م آنها ک��ه همه خبرها را درس��ت پخش 
نمی کنن��د ولی آنها کنجکاو بودند و می خواس��تند 

اطالع پیدا کنند که چند نفر شهید شدند. 
یکی از آن روزها که یك نفر از افراد معتمد به 
نام حیات اهلل در مس��جد نماز می خواند که خداوند 
رحمت��ش کند چون روحانی نداش��تیم ایش��ان به 
عنوان روحانی بود و قرآن خواندن بلد بود. دیدم زد 
رودس��تش و رادیو را قطع کرد، گفتم رادیو باتری 
است و ضعیف نش��ده گفت امروز خمینی صحبت 
نکرده؛ آن رادی��و اول دف می زد و بعد از آن قرآن 
می خوان��د و چن��د جمله از امام خمین��ی به زبان 
فارس��ی پخش می کرد، من گفتم امام خمینی که 
به زبان دیگر صحبت می کند و تو نمی فهمی گفت 
نه، درست که من آن زبان را نمی فهمم ولی صدای 
او آرام بخش است. لذا مردم فهمیدند که غیر از ما 
که ع��زاداری می کنیم جاهای دیگری هم عزاداری 
می کنند و آن زمان فهمیدیم که ما ش��یعه هستیم 

ولی ادبیات و فقه و احکام را خوب نمی دانستیم.

شما چنین بودید یا همه مردم منطقه؟
همه ما، فهمیدیم که کش��وری ب��ه نام ایران 
هم شیعه است، خیلی خوشحال شدیم، الحمداهلل 
انقالب اسالمی ایران هم پیروز شد، بعد از پیروزی 
انقالب آن زمان من یادم اس��ت ک��ه دو ایرانی را 
در خان��ه فرهنگ جمهوری اس��المی ایران دعوت 
کردند، مس��ئول خانه فرهنگ ایران آقای حسین 
فرهنگ بود. چند س��ال بود که از سوریه به تهران 
سفر کرده بود و خیلی تالش کردم که با او تلفنی 
ارتباط برقرار کنم، ولی شماره تلفن نداشتم باالخره 
آنها به منطقه ما رسیدند و اولین باری بود که یك 
ایرانی به روستای ما می آمد و در کلکته سراغ پدر 
من را گرفتند. گفتند آقای ایوب علی کجاست که 
نام پدر من بود و مقداری فارس��ی بلد بود و فردی 
که در کلکته که کمی فارس��ی می دانس��ت آنها را 

راهنمایی کرد تا به خانه ما رسیدند. 
قب��ل از ورود ای��ن آقایان چون م��ا در اقلیت 
بودی��م، احس��اس تنهایی و س��قوط می کردیم اما 
بع��د از آمدن آنها ما احس��اس غرور  کردیم فردی 
قد بلند، زیبا، با کت و ش��لوار چهره خیلی نورانی 
داش��ت. برای مردم آن منطقه خیلی چهره جذابی 

داش��ت، لذا ما می گفتیم دیدید هم مسلك های ما 
چقدر زیبا و با فرهنگ هس��تند. الحمداهلل انقالب 
اسالمی ایران به ما احترام بخشید. واقعیت امر هم 
همین اس��ت همه جهان تش��یع با انقالب اسالمی 

آبروی جدید گرفت. الحمداهلل.
چه زمانی به ایران آمدید؟

در س��ال 1۹۹5س��ی ام ژوئن که مصادف بود 
ب��ا س��ی ام محرم وارد ایران ش��دم چ��ون از طرف 
جامعه المصطف��ی اقلیت از طرف مرکز جهانی ۶�5 
سال هند نرفتند که امتحان بگیرند و من هم در آن 
زمان اگر می آمدم به آن صورت کار نداشتم و گاهی 
به حوزه می رفتم، چون عش��ق به حوزه پیدا کرده 
بودم ش��بها به صورت خصوصی درس می خواندم 
و روزه��ا ب��رای درس دنی��وی می رفتم، ل��ذا از ما 
نمی آمدن��د امتحان بگیرند، چون آن زمان امتحان 
فارسی می گرفتند. لذا سال 1۹۹5 آمدیم ایران یك 
سال بدون درآمد و سرپرست و بدون خوابگاه بودم 

اما بعد از یك سال موفق شدم امتحان بدهم.
تنهایی آمدید؟

آری. بع��د از یك س��ال موفق ش��دم درمرکز 
جهان��ی علوم اس��المی س��ابق و جامعه المصطفی 
اقلیت جدید وارد ش��وم، الحمداهلل تدریس دارم و 
خدا را شکر می کنم که در آنجا فعالیت می کنم به 
1۲ کش��ور جهان برای تبلیغ و تدریس مأموریت 
می روم و مردم از م��ا نکات علمی می گیرند و این 

برایم افتخار است.
تعری�ف  م�ا  ب�رای  س�فرهایتان  خاط�رات  از 

می کنید؟
در صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران واحد 
برون م��رزی رادیو تهران 7 س��ال خدمت کردم به 
عنوان ارزیاب برون مرزی در رادیو بنگال رادیو اردو 
و س��ایت خدمت می کردم و روزنامه ای الکترونیك 
است به چهار زبان به نام 14ساچ تایمز مدیر بخش 
بنگالی بودم خود هندوس��تان هم همکاری دارم و 
ما روزنامه داریم روزنامه ای به نام ش��یعیان نت، در 

آنجا همکاری می کردیم.
روزنامه های�ی ب�رای شیعه شناس�ی و ی�ا هم�ه 

محورهای سیاسی و فرهنگی؟
م��ا یك س��ایتی داریم به نام »ش��یعیان نت« 
که بیش��تر برنامه فرهنگی و دین��ی در آنجا انجام 
می ش��ود و روزنامه دیگری است به نام »اردو نت« 
ک��ه در دهلی همکاری می کردی��م زمانی که نماز 
جمع��ه و خطبه ها را به ما می دادند و س��ریعاً آنها 
را ترجم��ه و پخش می کردیم و بك هفته نامه بود 
از طرف برخی شیعیان که االن منحل شده به نام 

صباحت نامه که در آنجا هم فعالیت داشتم.
خاطره را نگفتید؟

لحظ��ه به لحظه زندگی برای ما درس اس��ت، 
م��ن اگ��ر خواهان باش��م می توانم از ه��ر فرصتی 
اس��تفاده کنم، ولی خیلی خوب اس��ت اول اینکه 
درس از هرگوش��ه، هر جا، هر م��کان بگیرم. دوم 
اینکه ش��ادی مردم بهانه کوچکی هم برای شادی 
ما می تواند باش��د. مثال از ایران تا 1۲ کشور را دور 
بزنیم و دوباره برگردیم به ایران مس��افرت داریم و 
درس عبرت دارد. خاطرات زیادی دارم که االن دو 
3 خاطره در ذهنم است مثال داشتم برای اولین بار 

موزامبیك می رفتم برای تبلیغ.
 معلوم نیس��ت در هواپیما کناردس��تی ش��ما 
چگونه انس��انی است، مسلمان است یا نه و مسائل 
دیگ��ر، خیلی جالب بود برای من که موقع رفتن با 
کت و شلوار رفتم خیلی آزاد بودم و می توانستم با 
همه صحبت کنم، ولی موقع برگش��تن بعد از ۲1 
روز یا یك ماه تبلیغ جوانان آنجا عاش��ق ما شدند 
یعنی عاشق دین ما، که به بدرقه ما می آمدند چند 
تا از میزبانان ب��زرگ برای بدرقه آمده بودند لذا با 
عمامه از خدمت آنها مرخص ش��دم. نمی توانستم 
کت و شلوار بپوشم چون آنها انتظار دیگری داشتند 
ب��ا لباس روحانی س��وار هواپیما ش��دم که بعد از 
موزامبیك یك کشوری در افریقای جنوبی هواپیما 
نیم س��اعت توقف داش��ت و هواپیمای ما را عوض 
کردند مجبور بودم ب��ا لباس روحانی برای تحویل 
چمدان ها پایین بیایم دو سه ساعت طول کشید تا 
می خواستیم سوار هواپیما بشویم یك خانم جوان 
افریقایی که نیمه عریان البته نیمه عریان برای آنها 
لباس ادب اس��ت ایس��تاد که من را بازرسی بدنی 
کند. با دس��ت اش��اره  کرد که بیا م��ن کل بدنم با 
ای��ن لباس روحانیت لرزید و ب��ا خود گفتم خدایا 
ای��ن خانم م��را چك می کند و یک��ی بیاید عکس 
بگیرد چه می ش��ود؟ با خودم گفتم اگر این عکس 
را روی فیس بوک بگذارند این نیست که من فقط 
ضایع می شوم، بلکه کل روحانیت تشیع زیر سوال 
م��ی رود خدایا من را نجات بده. ه��ر چه نزدیکتر 
می شدم بدنم بیش��تر می لرزید یکباره توسل پیدا 
کردم به حضرت زهرا)س(. نمی دانم به زبان خودم 
دعا کردم ی��ا زبان دیگری چون من در قم با زبان 
خ��ودم دعا می کنم وقتی که نزدیك خانم رفتم از 
نوک کفش��م تا سر عمامه من را برانداز کرد و بعد 
فردی را که در اتاق شیش��ه ای نشسته بود صدا زد 

و آن آمد من را بازرسی کرد.
چند مطلب می ش��ود از این قضیه درک کرد 
ک��ه یك لب��اس پیامبر اکرم، دین و ش��رافت ما را 
حف��ظ کرد. دوم اینکه در افریق��ا این خانم چقدر 
به ما احترام گذاش��ت، چق��در تفاوت دارد که یك 
مس��یحی به من احترام می گ��ذارد ولی گاهی در 
اینجا خودی هایی هس��تند که به من بی احترامی 
می کنن��د، ج��ای تأس��ف دارد اگر م��ن در کوچه 
بنی هاش��م س��نگ بخورم به جرم تش��یع ولی در 

کوفه بنی امیه احترام ببینم ...
در ای�ن مدتی که برای تبلیغ اس�الم و تش�یع 
می روید کس�ی را ه�م دیده اید ک�ه مذهبش و 
دین�ش این نباش�د، ولی ب�رای تغیی�ر خودش 
مراجعه کرده مس�یحی بوده خواس�ته مسلمان 

شود و سنی بوده خواسته شیعه شود یا ...؟

الحمداهلل این موارد زیاد اس��ت و خوب است 
ش��ما در جامعه المصطفی بیایید این موارد خیلی 

پیدا می شود.
در سفرها یعنی کشور موزامبیک چطور؟

در کشور موزامبیك که اسم پایتختش ماپوتو 
اس��ت حدوداً 13 جوان 1۶ تا 17 ساله هستند که 
شیعه ش��ده اند، اما رها ش��ده اند هیچ کس به آنها 
توجه نمی کند سال گذشته که یکی از توصیه های 
اخالقی ام��ام صادق)ع( را در هند اجراکردم دیدم 

30 خانواده شیعه شدند. 
آن اخالق را برایمان نقل می کنید؟

آن 30 نفر ش��غل ماهیگیری داشتند چون در 
آن منطقه ماهیگیرها آبرو، احترام، فرهنگ و دین 
ندارند می نش��ینند، وقتی در جلس��ه ما حاضر شد 
نیامد باال بنش��یند همان دم در نشست، گفتم چرا 
آنجا؟ گفت اینجا خوب اس��ت به او گفتم بیا اینجا 
پیش من بنشین آمد ولی مثل فقرا نشست، گفتم 
درس��ت بنشین مثل انس��ان آزاد وقتی که بیرون 
رف��ت به اطرافیانش گفت پس��ر فالنی که روحانی 
اس��ت و در ای��ران درس می خواند جلوی پای من 
بلند ش��د به من گفت بیا باال پیش من بنش��ین و 
درس��ت هم بنش��ین گفت اگر قومی به ما احترام 
بگذارد ش��یعیان هس��تند، پس ما اگر قرار اس��ت 
بی هویت بمانیم و فقط مس��لمان بمانیم چون آنها 
دین اصلی ما را نمی دانس��تند ش��افعی هستند یا 
حنفی بودند و س��الی دو بار نم��از می خوانند. اول 
وقت لباس عوض می کردند و برای نماز عید قربان 
و عید فطر می رفتند هیچ هویتی نداش��تند و اگر 

هویتی می خواهیم بگیریم باید شیعه بشویم.
در یك سفری امام علی)ع( چند قدم همراه یك 
مسیحی راه می رود گفت چرا با ما هم قدم می شوی 
امام فرمود پیامبر)ص( فرمودند همسفر، گردن شما 
حق دارد لذا برای بدرقه همراه او بروی ثواب دارد و 
آن فرد مسیحی از رفتار امام مسلمان شد. با توجه 
به س��فارش ائمه باید ما تالش کنیم، خانواده ها کم 
نیس��تند که مسلمان شده اند اگر حسینیه و محلی 
بس��ازیم بیش��تر می ش��وند از هندوها که مسلمان 

شده اند و بعد شیعه شده اند زیاد داریم.
آیا شیعیان در هند اذیت نمی شوند می توانند به 

راحتی مراسم خود را برگزار کنند؟
ما شیعیان از طرف دولت هند هیچ محدودیتی 
نداریم حتی در روز عاش��ورا هندوها با ما می آیند 
و عزاداری می کنند هندوها هم هیئت دارند و هم 
حس��ینیه دارند. هندوها سخنرانی می کنند درباره 
کربال کتابهایی به زبان بنگالی و هندو چاپ ش��ده 

که شما اگر ببینید تعجب می کنید.
 مقت��ل امام حس��ین)ع( هم ب��ه زبان هندی 
چاپ ش��ده اس��ت، اما اینها در معاشرت و اجتماع 
مس��اله دارند ولی اگر از طرف دولت هم مش��کلی 
وجود داش��ته باش��د گاهی علتش این اس��ت که 
دول��ت می خواهد جلوی عزاداری را بگیرد و گاهی 
هم برخ��ی به نام ع��زاداری حس��ین می خواهند 
سوء اس��تفاده کنند، دولت جل��وی آنها را می گیرد 
چون ما در کش��ور هند شیعیان زیادی داریم ولی 

اثنی عشری نیستند. 
300� ۲00 نوع ش��یعه وج��ود دارد در حدود 
50 تا 45 میلیون شیعه در هند وجود دارد، آنها به 
خاطر برخی معاندین تعداد را کم می گویند و خود 
را مخف��ی می کنند برخی مناط��ق هویت خود را 
از دس��ت داده اند، کاظمی هستند و سنی شده اند، 
ول��ی چون از طرف بعض��ی از گروه ها آنها را اذیت 
می کنند مخصوص��ا وهابی ها برخی مخصوصا دهه 

محرم آنها را اذیت می کنند.
سال گذشته ایام فاطمیه به هند رفته بودم که 
یك گروه بودند که سلفی - وهابی نیستند ولی از 
وهابی ه��ا خط می گیرند حتی وهابی ها پول هم به 
آنها می دهند،  ما س��ه روز مراسم داشتیم و تعریف 
می کردند که روزی نیس��ت ک��ه از آنها فردی در 
جلسه ما شرکت نکند و به ما قول هایی ندهد مثال 
اگر خانه یا مغازه می خواهی از رس��م آنها برگرد و 
به طرف ما بیا چون ما روستانشین هستیم و شیعه 
و سنی در روستای ما با هم مساوی هستند، شیعه 
و س��نی با هم رفیق هستند. لذا وهابی ها کمتر در 
آنجا می توانند خودشان را نشان دهند. هفتم محرم 

داشتیم می رفتیم مراسم عزاداری، الما ُکتل و بیرق 
حضرت عباس را که درس��ت کرده بودند وهابی ها 
س��نگ باران کردند. در زمین کشاورزی گاهی آنها 
را تحری��م اقتصادی می کنن��د مثاًل نمی گذارند در 
مزرعه آنها بروند یا از منطقه ای عبور کنند از منابع 
آبی آنها استفاده کنند ولی اگر این آقایان شکایت 

کنند دولت برخورد می کند.
از زمانی که گروه های تروریستی همچون داعش 
به وجود آمد شاید نگاه دنیا با توجه به تبلیغاتی 
که رسانه های غربی می کردند ترسناک شده بود 
ش�ما این جور مسائل را در سفرها ندیده اید که 

برای مسلمان بودن از شما بترسد.
 اسالم هراسی خیلی زیاد شده است، در حالی 
که کشور هندوستان یك کشور جمهوری است هر 
گونه دی��ن و مذهبی در آنجا وجود دارد، اما چون 
دش��من دارد کار می کند، نس��بت به سفر اول من 
یعنی ۲0 سال پیش خیلی فرق کرده من احساس 
می کنم هندوس��تان دارد عوض می شود در حالی 
که جمهوری است نباید از ریش من بترسد از نماز 
من بترسد اما جای خوشبختی است حتی هندوها 
و... که اهل ش��عور هس��تند آنها می فهمند که این 

شیعه است و آن دیگری سنی. 
کش��وری بین هند و چین اس��ت به نام نپال، 
هن��دو، بودایی هس��تند و 700 هزار مس��لمان در 
آنجا وج��ود دارد خانواده پادش��اهی نپال که االن 
جمهوری ش��ده است پادش��اه نپال به ایران آمده 
بود زیرا سفارت در ایران ندارد یك حرف جدیدی 
گف��ت و من خیلی خوش��م آم��د، او گفت ما هیچ 
وقت نفهمیدیم ش��یعه کیس��ت و سنی کیست ما 
فکر می کردیم همه مس��لمانند اخیراً پی بردیم که 
شیعه یك چیز دیگر است و سنی چیز دیگر، اما تا 
بیاییم بفهمیم سنی در کشور نپال پر شده اگر قبال 
می فهمیدیم شیعه ها را به آن کشور راه می دادیم، 
ما فهمیدیم که انقالب در ایران پیروز شد، ولی زن 
و بچه کسی را سرنبریدند جایی بمب گذاری نشده 
اس��ت و کسی را نُکش��تند که ایرانی در آنجا باشد 
ولی در کش��ور عراق و سوریه االن می بینیم حتی 
در لیست تروریس��ت ها اسم شیعه ندیده ایم وقتی 
که به کشورهای دیگر سفر می کنم این صحبت ها 
را می شنوم و درس عبرت هم برایم می شود حتی 
دو فرد تحصیلکرده هن��دو با هم بحث می کنند و 
در مورد داعش هم با هم صحبت می کنند، اش��اره 
می کنند که تا به حال ما ندیده ایم در ایران اینگونه 

اتفاقات بیفتد ولی در وهابی ها می بینیم. 
الحمداهلل چهره تش��یع تا به حال خوب است، 
ش��یعه هرجا هس��ت یا مظلوم اس��ت مثل یمن یا 
قدرتمند است مثل ایران. با قدرت بگویم که ایران 
عزت و آبروی تشیع شده است، با توجه به نواقص و 
اموری که دارد می دانم همه کشورها نواقص دارند، 
اما کش��وری که خوبی هایش زیاد باشد نقص های 
آن گم می شود، آلودگی هوا در این کشور داریم و 

در مقابل ۹۹ خوبی آن گم می شود.
کاًل کش�ورهایی ک�ه س�فر کردید حوزه ش�رق 
آسیا و آفریقا وضعیت شیعیان و ظرفیت آنها را 
چگونه ارزیابی می کنید چه نواقصی وجود دارد 
در م�ورد حمایت از ش�یعیان، در صورتی که در 
خیلی از کش�ورها ش�یعه داریم ولی آنها جرأت 
معرفی خود به عنوان ش�یعه را ندارند، مثاًل یک 
کش�وری مانند نیجریه با جمعیت 8�7 میلیونی 
ش�یعه حضور فعالی ندارد و فردی مانند ش�یخ 
زکزاکی اگر حرکتی انجام می دهد با آن برخورد 

می شود در این رابطه توضیح دهید؟
تا وقتی که الماس پیدا می ش��ود س��نگ است 
ش��اید از س��نگ هم بدتر خاک اس��ت ما در کشور 
هندوس��تان در منطق��ه ای زندگ��ی می کنی��م که 
زغال سنگ زیاد دارد یکی از دالیل آمدن انگلیسی ها 
به هند و قرار دادن کلکته به عنوان پایتخت در آن 
سال ها که 1500کیلومتر با دهلی فاصله دارد، زغال 
سنگ بوده که انگلیس را به آنجا کشانده در حقیقت 
ما دو نوع الماس داریم س��فید و سیاه الماس سیاه 
در زغال س��نگ است تا وقتی که این الماس مشکی 
را پی��دا نکرده ایم آن فقط زغال س��نگ اس��ت. ما 
فقط ش��یخ زکراکی را پیدا کرده ایم ایران یك شیخ 
نصراهلل و زکراکی را شناخته در صورتی که ما از این 

زکراکی ها زیاد داریم که ناشناخته اند.
اگر حمایت بش��وند شناخته می شوند ولی اگر 

حمایت نشوند بهتر است. 
 البت��ه ح��رف اصل��ی م��ن این اس��ت که ما 
زکزاکی هایی در سراس��ر جهان داریم که پاسخ به 
س��وال شماست که آنها بدون حرص و بدون ترس 
و غرض دارن��د کارهای اهل بیت)س(، امام زمان و 
خ��دا را پیش می برند، مس��یحیان و هندوها پیش 
آنها می روند و به صورت انس��انی از آنها راهنمایی 
می گیرند، ولی امید ما ظهور امام زمان)عج( است 
پرچم ما حسینی اس��ت که مایه نجات مظلومین 

است.
لذا الحمداهلل خیلی خوب دارند پیش می روند 
ولی اگر ثابت قدم  شوند خیلی بیشتر از این پیش 
می رفتن��د. من درکش��ور موزامبیك یك روز رفته 
بودم برای س��خنرانی که چند جوان و بزرگس��ال 
ش��یعیان و روس��تایی ب��ود ب��ه ن��ام مارکین بین 
کاغذهای دفتر من ی��ك عکس بود که یك طرف 
آن دعای فرج و طرف دیگر آن عکس امام خمینی 
ب��ود، این از بین دفترم افتاد. یك معلمی بود آن را 
برداشت بوس��ید و روی چشمش گذاشت و رو به 
من کرد ب��ا عصبانیت گفت چ��را آن را انداختی؟ 
من ترس��یدم ولی می دانس��تم آنها به ما آس��یبی 

نمی زنند. گفتم من عمدا این کار را نکردم. 
از او پرس��یدم می دانید که آن عکس کیس��ت 
گفت این انسان بزرگ و عظیمی است و چه کسی 
است که او را نشناسد. گفتم اسمش چیست؟ گفت 
ام��ام خمینی وقتی که انق��الب را در ایران آورد ما 
سراس��ر یکپارچه با ایش��ان بودیم آن موقع اگر 4 
تا ایرانی به اینجا می آمد ما همه ش��یعه می شدیم 
یعنی ما پیرو امام خمینی می شدیم ولی االن سرد 
شدیم ما ایشان را به عنوان انقالبی و راهنما دوست 
داریم، ببینید یك مس��یحی این جمله را می گوید 
چون در کش��ور موزامبیك، ایران نه سفارت دارد و 
نه خانه فرهنگ اسالمی ولی انقالب ایران خیلی از 

روشنفکران و آزادگان را پیدا کرد.

خانواده و بچه های شما ایران هستند؟
من برای تبلیغ دین مدام در سفرم اما خانواده ام 

در خانه ای اجاره ای در قم هستند.
شما اذیت نمی شوید چون ایرانی نیستید دلتان 
برای کشورتان تنگ نمی ش�ود؟ دوست ندارید 

پیش اقوام خود باشید؟
م��ن که وقت دلتنگ ش��دن ندارم من س��ال 
گذش��ته باور می کنید بعد از ۶ سال خانواده را به 
هندوستان بردم دخترم که االن شش سالش است 
از من می پرس��ید هندوس��تان چگونه است او فکر 
می کرد هندوستان یك چیز خوردنی است! پسرم 
هم که کوچکتر اس��ت اصال این دوتا هندوس��تان 
نرفته بودند. من وقتی از هندوستان آمدم پدرم از 
دنیا رفته بود مادرم در آمریکا زندگی می کرد برادر 

کوچکم هم آمریکاست. 
ام��ا پدر و م��ادر خانمم خیل��ی ضعیف بودند 
و گف��ت ب��ار دیگر که می آیی ش��اید من نباش��م، 
خیلی ناراحت ش��دم برای من سخت بود. زیرا من 
دخت��رش را برده بودم ایران و او به خاطر اس��الم 
حرف نم��ی زد و از دوری قند خون گرفته اس��ت 
ولی بروز نمی داد. من هم در ایران هستم و هم در 
خارج ای��ران و در ایران از صبح در کالس و درس 
و تحقیق هستم و شب برمی گردم همسرم دوست 
داش��ت که وقتی اولین بچه اش می خواهد متولد 
شود خواهر، مادر و فامیل باالی سرش باشند. ولی 
در موق��ع تولد بچه اولم هی��چ کس نبود که حتی 

زبانش را بفهمد.
همسر شما فارسی بلد نیست؟

آن موقع فارس��ی بل��د نبود چون ت��ازه آمده 
بودیم ولی )ما رأیت الی جمیال(

خوش به حال شما که همه چیز را زیبا می بینید. 
نکته خاص دیگری اگر دارید بفرمایید؟

ش��ما این را بررسی کنید که مردم جهان روز 
رحلت امام خمینی کجاها مراسم یادبود می گیرند، 
یا س��فر مقام معظم رهبری در هن��د چه تاثیری 
گذاش��ت اگر نگذاشت چرا و کس��انی که با ایشان 
بودند چه حرف هایی دارن��د و چه خاطراتی دارند 
روی آنها کار ش��ود. نامه مقام رهبری قبل از غرب 
به یك دانش��گاه ش��رقی بود تحقیق شود که چه 
اس��تقبالی از آن شده ایران چسبیده به غرب ولی 
ش��رق را رها نکنی��د چون آنها وفادارن��د. در آخر 
می گویم ریش��ه مردم هند و ایران یکی است هند 

پناهگاه ایران بوده آن را رها نکنید.

محمد زین العابدین استاد مرکز دینی جامعه المصطفی 
است که از هند به ایران آمده، او مدام برای تبلیغ 
دین در س��فر اس��ت و از کش��وری به کش��ور دیگر 
م��ی رود. ایران را دوس��ت دارد ام��ا وطنش را هم 
فراموش نکرده اس��ت با او همکام شدیم تا ضمن 
ش��نیدن خاطرات زیبایی که از کش��ورهای دیگ��ر مواجهه مردم دنیا با مس��لمانان دارد کمی هم 

درباره هند و مردم مان آن کشور بدانیم. بخوانید ماحصل گفت وگو را:

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

استاد هندی جامعه المصطفی در گفت و گو با سیاست روز:

شیعهوسنیباهمرفیقهستنداماوهابیهانمیگذارند
به حضرت فاطمه توسل کردم آبرویمان را حفظ کرد

کشوری بین هند و چین است به 
نام نپال، هندو، بودایی هستند و 
700 هزار مسلمان در آنجا وجود 
دارد می گویند ما فکر می کردیم 

همه مسلمانند اخیراً پی بردیم که 
شیعه یک چیز دیگر است و سنی 

چیز دیگر، اما تا بیاییم بفهمیم 
سنی در کشور نپال پر شده اگر 

قبال می فهمیدیم شیعه ها را به آن 
کشور راه می دادیم، ما فهمیدیم که 
انقالب در ایران پیروز شد، ولی زن 

و بچه کسی را سرنبریدند جایی 
بمب گذاری نشده است و کسی را 
نُکشتند که ایرانی در آنجا باشد 

ولی در کشور عراق و سوریه االن 
می بینیم حتی در لیست تروریست ها 

اسم شیعه ندیده ایم وقتی که به 
کشورهای دیگر سفر می کنم این 

صحبت ها را می شنوم و درس عبرت 
هم برایم می شود


