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 بازتاب ارتحال امام خميني

 هاي آن در افغانستانو بستر
  

  حسين صالحي مالستاني  
  
  

  مقدمه
. نه تنها براي ايرانيان بلكـه بـراي همـه مـردم در جهـان معاصـر اسـت                  ،   آشنا ينام،  امام خميني 

امـام خمينـي    . معلول شخصيت جامع و جامعيت علمي و عملي ايشان است         ،  متفاوت بروز يافتن وي   
 مختلف عقلي با تعقل و تفكر عميق وارد گرديدكه دستور قرآن و آموزه هاي ديني اسـت                  در علوم 

وي با آن كه متخصص در . و در علوم نقلي نيز با تحقيق وارد بحث شده و نقادانه به تدقيق پرداخت 
. هيچگاه دچار غرور علمي نشد وهرگز به فضل فروشـي آلـوده نگرديـد             ،  علوم و فنون مختلف بود    

كه در منظومه فكـري و شخـصيتي امـام روح توحيـد حـاكم بـود و او همـه چيـز را بـراي                        براي آن   
چه در عالم انديشه ورزي و علم آموزي و چه در عرصه اخـالق و               ،  رسيدن به حق جستجو مي كرد     

عرفان و چه در صحنه سياست و مسائل اجتماعي و خالصه در تمامي عرصه ها و زاويه هاي زيست                   
كتـه از او يـك      روح توحيد و معرفـت انـسان و خـدا حـاكم بـود و همـين ن                 ،  فردي و اجتماعي امام   

در دنيـاي معاصـر   ، با رنگ الهي شـكل داد و بـه مثابـه يـك پـارادايم      ،  گذارشخصيت متفاوت و اثر   
بـه گونـه اي كـه هـر         ،   شـدند  انسان هاي بسياري از گوشه و كنار دنيا شيفته و شيداي او           . جلوه كرد 

نـسبت بـه او عـشق       ،  هرآزاده و عدالت خواه و هـر انـسان بـا غيـرت            ،  دههر مظلوم و ستم دي    ،  متدين
، از جمله كساني كه مـصداق مطلـب يادشـده بودنـد و هـستند              .  وجودش افتخار مي كرد    بهورزيده  

، كه در طول حيات امام ملت ستم ستيز و متدين افغانستان بخصوص شيعيان مخلص آن كشور است
  را از) سـهمين (، ماليـات اسـالمي   با زحمات طاقـت فرسـا  ، ي او عليرغم تنهايي و تبعيد هاي پي در پ       
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، تفسير كـرد و از      حركت و قيام امام خميني را امروز به طور ملموس تر مي توان فهميد             □

  درسهاي نو آموخت، هايش عليه بيدادفرياد
  
سـتفاده از عقـل و نقـل و افتخـار           نگاه جـامع و همـه جانبـه بـه ديـن و ا             امام خميني با    □
  جهان پيرامونش را متحول كرد، متفاوت ازديگران،  معقول و منقول علومري ازخوردابر
  

علماي مجاهدي چون شهيد    .  شان مي رساندند   خدمت امام به عنوان مرجع تقليد     ،  افغانستان به عراق  
بار اين خطر را بر دوش مي كشيدند و از آن طـرف كتابهـاي امـام را كـه در آن                      ،  مزاري و امثال او   

، شـود به قيمت جان حاملش تمام      احتمال داشت    ترين محموله به حساب مي آمد و         زمان خطرناك 
اين خطر كردن ها در اثر اخالص و اثر گذاري معنوي           . به مقصد ايران و افغانستان حمل مي كردند       

مـردم متـدين افغانـستان در حـسينيه هـا و      ، روي همين جهت با شنيدن بيماري امـام     . امام بر آنان بود   
 شفاي وي از بن جان دعا كردند و به دنبال نماز هاي شـان مـداوم طـول عمـرش را از                       مساجد براي 

،  و كاسـبي را تعطيـل كـرده        كـار ،  خدا خواستند و باشـنيدن خبـر ارتحـالش بـه طـور خـود جـوش                
بـا اشـك و زاري ماننـد پـدر از      ،  ر و روستاها مملـو از جمعيـت نمـوده         ها و مساجد را در شه      حسينيه

 و گاوها و گوسفندهاي فراواني را براي خوشنودي         ند  ر به عزا داري پرداخت    دست داده بلكه شديدت   
. ر بي سابقه تجليل به عمل آوردندروح امام راحل نذر و ذبح كردند و خيرات نمودند و از او به طو           

 امام خميني در افغانستان و بسترها و بر خي از زمينـه هـاي عـشق و                  تأثيرگوشه هايي از     در اين مقاله  
ونه دلهاي مردم را در دور      ـمردم به وي را بررسي مي نماييم تا روشن شود كه امام چرا و چگ              عالقه  

  . شيفته و شيداي خود كرده بود، دست ترين روستاهاي اين كشور
  آشناترين نام در قرن معاصر، خميني

، هـرروز روز اوسـت و هرسـال       ،  سـت سرود بي رنگ رايحه ها    ؛  ستخميني نام سبز عاطفه ها    
 وسخن نو پيرامون شخـصيت و زوايـاي         )1سرمقاله ص   / 79/ آيينه پژوهش ( ديگر مي توان نوشت   سالنامه  

 بخـصوص در سـال جـاري      ،  نـامش لـذت بـرد     در دفتر و ديوان ثبت كـرد و از تكـرار            را  زندگي او   
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كه بيـداري اسـالمي و قيـام عليـه تماميـت خـواهي و ديكتـاتوري و نظـام غيـر انـساني                        )  ش 1390(
ومـه هـاي    ثم را فراگرفتـه وشـيعه و سـني هماهنـگ و همـدل عليـه سـتم و جر                   جهان اسـال  ،  سلطنتي
 بـه  به نظر مي رسد كه حركت و قيـام امـام خمينـي را امـروز           . دست به قيام جمعي زده اند     ،  طاغوت

بايـد  . درسهاي نو آموخـت   ،  هايش عليه بيداد  تفسير كرد و از فرياد    ،  طور ملموس تر مي توان فهميد     
 و از انحـراف راه  و انديـشه اش           معقول و منطقي كوشـيد    ،  اش به طور جامع   بر حفظ آراء و انديشه      

 و از هرگونه افراط و اغراق و تفريط و تحجر كه دو جبهه مهم نبـرد فكـري امـام را             جلوگيري كرد 
  . دوري كرد، شكل مي داد

كساني محضرش را درك كـرده و  ؛  از زاويه هاي متفاوت    اما،  امام خميني را همه مي شناسند     
طـالبي  نسبت بـه او م    ،  اني انديشه اش را مورد پژوهش قرارداده اند و كساني هم از دريچه رسانه             كس

، همانند هر شخصيت بر جسته ديگر، نوع برداشت ها و نگاه ها نسبت به او. را خوانده و يا شنيده اند 
 نگـاه بـه   بهتـرين ، در ايـن ميـان  . از زاويه ها و پيش فرض هايي متفاوت مايه گرفته و متفاوت اسـت       

و ،  وهمـه جانبـه   ،  نگاه جـامع  ؛  داشت،  به اسالم و كليت دين    ،  همان است كه او خود    ،  شخصيت امام 
بن مايه امتياز او از امثالش ، و اين نوع نگاه،  آن ديدنو زواياي با تمامي ابعاد، همه دين و معارف را

و افتخار بـر خـورداري      ،   و نقل  و او با اين نوع نگاه جامع و همه جانبه به دين و استفاده از عقل               ،  بود
و نكتـه محبوبيـت     ،  جهـان پيرامـونش را متحـول كـرد        ،  متفاوت ازديگران   ،   معقول و منقول    علوم از

 جهاني او نيز در همين جامعيت شخصيت و جامعيت نگاهش به مجموعه دين و مـسائل دينـداران و                  
بـه او  ، ون آن كـه اورا ديـده باشـند   بد، از جمله كساني كه از راه دور     . نهفته بود ،   با خدا   انسان رابطه

شـيدايي را    عشق و    آن،  ش گشتند ودرزواياي مختلف زندگي    عشق ورزيدند و شيفته رفتار و گفتار      
رهبـران جهـادي     آن سـامان و     مخلص مردم مظلوم و متدين افغانستان بخصوص شيعيان      ،  نشان دادند 

ام  و ظفر مندانه دشمن را با ذلـت  جانانه قي، آن بودكه با عشق و اميد عليه ارتش سرخ شوروي سابق       
 هر  آنان به   . كمك نمودند ،  كردند و بر تحقق پيش بيني امام      و خواري وادار به شكست و فروپاشي        
 چـه بـسا      نيـز زنـده كردنـد و       انورا در دل هـاي بچـه هايـش        ابهانه اي از نام خمينـي دم زدنـد و يـاد             

  . يادگار گذاشتندبه ياد و نام امام به » روح اهللا« با نام كودكاني را 
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  م خميني گذري بر جامعيت اما
در حالي كه امام ،  مي شناسند از دريچه نقش سياسي و انقالبي اوها امام خميني را خيلي

، شخصيت جامع و در عرصه هاي عرفان و اخالق و فلسفه و فقه و اصول نيز سرآمد بود، خميني
، ا در مقاله اي تحت عنوان هفت امامجامعيت وي ر، نوه محبوب امام، چنانكه سيد علي خميني

  : با سرفصل هاي؛ ترسيم نموده است، هفت جلوه علمي امام
امام و ) و؛ امام و اخالق) ـه؛ امام عارف) د؛ امام فلسفي) ج؛ امام اصولي )ب؛ امام فقيه) الف

  . امام و تفسير) ز؛ كالم
 را در فضاي حوزوي و  البته ايشان در ذيل مقاله ياد آور گرديده است كه شخصيت امام

فقط ازاين زاويه بررسي كرده است و مطالب بسياري را پيرامون شخصيت امام در اين زمينه و 
  ) 17 – 13/ ويژه نامه سي سالگي انقالب: مجله حضور( . دربستر هاي ديگر قابل ذكر دانسته است

ل  وامام رد وبدبين او، كه مكاتبات عرفاني مهم، عروس امام، سركار خانم دكتر طباطبايي
شخصيت جامع و جامعيت شخصيت امام را در ، در مقاله اي، گرديده و به يادگار مانده است

لسفه و ــه و فــعرصه سياست بررسي كرده و آن را مرهون ملكات مختلف اجتهادي امام در فق
مام سخن گفته و قدرت اجتهاد ا، وي از شخصيت جامع و جامعيت شخصيت امام. ــرفان مي داندع

تزكيه و تهذيب نفس از سوي  و در علوم عقلي و نقلي را مرهون كثرت تعليم و تعلم وي ازسويي
روايت ها و حكايت هاي ، وفلسفه و عرفان را، اخالق، اصول، ايشان فقه. ديگر دانسته است

  : مختلفي از سطوح و اليه هاي متعدد دين دانسته مي گويد
رت امام با آگاهي از همه اين حكايت ها و پس مي توان به صراحت حكم كرد كه حض«

در باره  )10/ همان(. »روايت ها به نوعي درايت نسبت به سويه هاي مختلف دين دست يافته بودند
  : جامعيت او گفته اند

تربيت . ماندني، خواندني است و در عرفاندرفلسفه ، كاويدني است، انديشه هاي او در فقه« 
رنگي ديگر به دفتر دانش زد و عقده هاي ناگشوده اي را كه سر بسته ، عرفاني و آوازه اخالقي او

عرفان غالم زمين خورده اي را مي ماند ، پيش از او. به سرانگشت تدبير عارفانه گشود، مانده بود
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طعم داروي تلخي را ، پيش از او فلسفه. كه به گوشه اي خزيده و ميدان را به رقيبان سپرده بود
از منبر وعظ پايين نمي آمد و راه ، پيش از او اخالق. ي كرد و نه شفا مي دادداشت كه نه معجزه م

جز ، معامله گر دغل كاري بود كه از مردم، پيش از او سياست، كوچه و بازار را پيش نمي گرفت
  )پيشين، آيينه پژوهش( . »لباس آنها را نمي ديد و از لباس جز كاله نمي شناخت 

، حضور مؤثري بود كه از نظر جامعيت شخصيتي خويش، شدهحضور امام در عرصه هاي ياد
امروزه تحوالت پيش بيني نشده در خاورميانه و خيزش هاي حق طلبانه در . يك پارادايم را رقم زد

زيرا خيز برداشتن امام خميني عليه ؛ كشور هاي اطراف نشان از تأثير كارستان امام خميني است
نه شود و تاريخ مصرفش چيزي نيست كه كه، ير خلق اهللابيداد وديكتاتوري و تك صدايي وتحق

ود و ــجر و جمــبا تح، ردــامام همانگونه كه با ديكتاتوري و تك صدايي مبارزه ك. تمام گردد
نه مظاهر ستم را تحمل كرد و نه خود نمايي ها و ، نشانه هاي جهل نيز به شدت در گير گرديد
بلكه راست قامت در برابر ، پذيرفت، ير پوشش دينمكرهاي خرافه گرايي و تحميق مردم را ز

مجموعه . ايستاد و مقاومت كرد، ه هردو از مظاهر جهل و جمود استهرگونه افراط و تفريط ك
  . گوياي صادق مدعاي فوق است، صحيفه امام

  مندانه امام خمينيفرظ از بازگشت  ملت افغانستاناحساس پيروزي
 1357 در بهمن ماه ايشانوزي انقالب اسالمي به رهبري به ايران و پيربازگشت امام خميني 

ادي خواهان را متأثر كرد و موجي از ش نه تنها مردم ايران بلكه تمامي مسلمين جهان و تمامي آزادي
هاي ديني  ملت مسلمان و ستمديده افغانستان نيز با الهام از آموزه. كشورهاي اسالمي را فرا گرفت

  خواه  دست به مبارزه عليه يك متجاوز تماميت، شد شنيده مي ام خمينيكه آن روز اززبان شيواي ام
جوانان مبارز افغانستان در . كردند نشاندگانش مبارزه مي با اميد بيشتر عليه ارتش سرخ و دست، زده

هاي مردم در  هاي امام تزيين خانه دادند و عكس اوايل انقالب شعار اهللا اكبر خميني رهبر سر مي
در كنار قرآن و مفاتيح قرار  رين نقاط و روستاهاي آن كشور بود و تحريرالوسيله امامت دورافتاده
تقليد داشتند و تاكنون نيز به اجازه برخي از مجتهدين  اكثر شيعيان افغانستان از امام خميني. داشت
  د اماماند و تا راه شرعي باقي است حاضر نيستند دست از تقلي باقي مانده امام به تقليد از، حاضر
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                امروزه تحوالت پيش بيني نشده در خاورميانه و خيزش هاي حق طلبانه در كشور هاي

زيرا خيز برداشتن امام خميني عليه بيداد       ؛  اطراف نشان از تأثير كارستان امام خميني است       
نه شود و تاريخ مصرفش     چيزي نيست كه كه   ،  وديكتاتوري و تك صدايي وتحقير خلق اهللا      

  تمام گردد
  
  . دهد  نشان مي)س(ارند و اين نهايت عالقه مردم و بخصوص شيعيان افغانستان را به شخص امامبرد
  ي امامگريز يزي و ظلمست ستم

. ظلم ستيزي و مظلوم پروري است، هاي شخصيتي امام و سيره عملي وياز جمله ويژگي 
 ديگران را نيز در به مناسبت هاي مختلف يادآور ي كرده و ايشان مبارزه اش باستم و ستمگري را

اساسا مبارزات تمامي انبيا و اولياي الهي را بامظاهر ستم دانسته و بر  و اين مسير فرا خوانده است
  . تداوم خط آنان تأكيدكرده و عمال در اين مسيرگام بر داشته است

از جمله مردم ستم ديده ،  كه در جذب خودكار مظلومين عالماز مسائلي، روي همين مبنا
پيشگان بود   و ستم مبارزه و قيام امام خميني عليه ظالمان،  تأثير داشته استتان به امام خمينيافغانس

ن وابسته به بيگانه را تحمل بخصوص شيعيان افغانستان بيش از صد سال ستم شاها، و مردم مظلوم
ي از گريز ستيزي و ظلم جا كه ستم آن از. هاي آنان زير بار ستم خرد شده بود استخوان، كرده
مردم مظلوم افغانستان و ، هاي فطري است و اين پديده آميخته با خميره وجودي انسان است پديده

كردند و آرزوهاي آزادي طلبانه و  را از همين جهت همراهي مي شيعيان آن كشور نيز امام خميني
 واژه ظلم در ادبيات امام خميني. ديدند عدالت خواهانه خودرا در مبارزات و اهداف او متجلي مي

. بيش از هزار و سيصد بار به كار رفته است و امام خميني بر بيزاري از ظلم و ظالم سخن گفته است
    )52 /17/صحيفه امام(. دانسته است) ع(ظلم ستيزي را الهام از مكتب سيد الشهدا ، امام

   در افغانستان تجليل از امام خميني
هميشه راديو ايران را گوش ، ر جنگ بودند دولت كمونيستي درگيمردم افغانستان چون با
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اوج رابطه عاطفي ملت . ها شنيده شد از رسانه زماني كه خبر بستري شدن امام خميني. دادند مي
ها و مساجد  با حضور در حسينيه؛ مردم به طور خودجوش. آشكار گرديد افغانستان با امام راحل

  . كردند دعا و نذر مي براي سالمتي امام
هاي  دسته،  از راديو كابل پخش گرديدنيزاز راديو ايران و خبر ارتحال امام خميني اما وقتي 

و مناطق مركزي كه اكثر شيعه ، غزني، باميان، هرات، مزار شريف، سوگواران در شهرهاي كابل
ل كه كمونيست ها جاست كه دركاب جالب اين.  به راه افتادندبودند مذهب و از مقلدان امام

چنان به ، هاي شهرهاي تحت سلطه آن ها ابانهزاران تن با حضور در خي، حكومت مي كردند
دولت كمونيستي اين حركت را بر . يچ نيروي نتوانست مانع آنان شودعزاداري پرداختند كه ه

، به امامنسبت گرفت اما شور و شيدايي مردم   آن را مييتوانست قطعاً جلو تابيد و اگر مي نمي
  .  و دچار سردرگمي كرده بوددستگاه حكومتي را مبهوت

تا آن زمان رابطه خوبي با امام نداشت ناچار كه اهللا رئيس جمهور وقت افغانستان  دكترنجيب
اعالم آمادگي كرد و پيام تسليت صادركرد و با  براي شركت در مراسم تشييع پيكر امام

، شاهد ياران(.  امضا كردرا دفتر يادبود ارتحال امام، حضوردرسفارت جمهوري اسالمي ايران در كابل
  . )9ص ، 59ش 

ملت مسلمان و متدين افغانستان به خصوص شيعيان مخلص آن كشور نيز همانند همه مسلمين 
از ارتحال ملكوتي امام راحل به شدت متأثر گرديدند و براي جبران و جواب اين تأثر شديد ؛ جهان

تجليلي كه فقط نمونه آن را در باره ،  آوردندتجليل به عمل) ره(زدني از امام سابقه و مثال به طور بي
از ؛ مي توان يافت، ز ياران صديق و وكيل اماما، )ره(لومانه و افتخار آميز شهيد مزاريشهادت مظ

د از آن ــري هستنــمالستان و اطراف آن كه صددرصد شيعه اثناعش) فرمانداري(جمله در ولسوالي 
ها به صرف شنيدن خبرارتحال  حسينيه.  سابقه نداشته استاي تجليل كردند كه امام فرزانه به گونه

در حالي كه در آن ، زده گرديد هاي دل سوخته و ماتم امام خميني به طور خودجوش مملو از انسان
ولي خبر ارتحال امام همه كارها را تعطيل كرد و ، شدت كار كشاورزي مردم آن سامان بود، فصل

  ها كه پيرامون ملو از جمعيت نمودند و به سخنان علما و خطيبها را م مردم بدون تبليغات حسينيه
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    اززبان شـيواي امـام   هاي ديني كه  با الهام از آموزهملت مسلمان و ستمديده افغانستان 

بـا اميـد بيـشتر      ،  خواه زده   دست به مبارزه عليه يك متجاوز تماميت      شد،     شنيده مي  خميني
  كردند ينشاندگانش مبارزه م عليه ارتش سرخ و دست

اين شيفتگي و شيدايي مردم . دادند و اشك مي ريختند كردند گوش مي شخصيت امام صحبت مي
زيرا مردم باور داشتند ؛ گردد و اهداف عاليه او مي مربوط به همان جنبة تقوا و اخالص امام خميني

ملي از سوي ديگرجامعيت علمي و ع. كه امام خميني تجسم آمال و آرزوهاي ديرينة آنان است
جامعيت وي ناشي از آن بود كه ايشان . تأثير جدي داشت، نيز در اين شيفتگي فراگير امام خميني

نه تنها از نگاه علمي بلكه از نظر عملي ، نظر و متخصص بود در هر دو نحله معقول و منقول صاحب
  ) 341 – 342/ 3 ،تقريرات فلسفه، لييبارد(. نيز معتقد بود كه بايد حكمت نظري به حكمت عملي برگردد

  : قيل و قال مدرسه اي بيش نخواهد بودكه درباره اش سرود، جداي از عمل، واال انباشتن دانش
  پس از آن همه خروش، ي نشد         جز حرف دلخراشـــال مدرسه ام حاصلـــل و قــقي از

  )131/ ديوان امام(

كرد و حتي گذر از فلسفه و  وجو مي خروج ازمدرسه و فناي در حق را جست ، عارفانه، امام
  )253ص  ) آداب نماز( آداب الصاله(. خواست مي، عرفان را براي رسيدن به مقام فناي در حق

هيچگاه اداي ، از همين جهت بود كه وي با برگشت دادن حكمت نظري به حكمت عملي
 رياكاري و صوفيانه معمول را درنياورد و تظاهر به دينداري نكرد و از زهدفروشي و خودنمايي و

به تميزي و شيك بودن ظاهر خويش بر اساس آموزه ، جست و بر خالف آن امثال آن بيزاري مي
هاي خاطرات  داد كه در خيلي از كتاب اهميت ويژه مي، در كنار صفاي باطن » من االيمانةالنظاف«ديني

  . اين نكته به طور مكرر تذكر داده شده است، دوستان امام
 و  هستند گذرد مردم ما ارادتمند به امام  ميحضرت امام  سال از ارتحال 21 هنوز كه بيش از 

در حل  چنانكه يادآور شديم اكثراً تا هنوز به تقليد از او باقي هستند و از تحرير الوسيله و رساله امام
افغانستان به امام را در حرم امام عالقه مردم . بيشترين استفاده را مي برند، مسائل ديني خويش
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  .  روزانه در قالب زائران وي مي توان مشاهده كردمينيخ
به هر ميزاني كه انسان به خدا مرتبط . دارد ريشه در اخالص امام، اين پيوند عميق و ناگسستني

 كه امام داشت يسعه صدر و ظرفيت باالي. دهد هاي مردم قرار مي خالق هستي محبت او را در دل، باشد
و صدها صفت برجسته ديگر از عوامل ، شد تغيير احساس نمي ظاهر امامو در حال تبعيد و پيروزي به 

اين محبت ريشه در اعماق وجود مردم . باشد ها انسان خداجو مي هاي ميليون تأثير شخصيت امام بر دل
  . همچنان سرشار و برازنده باقي است ها از درگذشت و رحلت امام دارد كه با گذشت سال

  ارزات ملت افغانستانو حمايت از مب امام خميني
هاي خود به جهان اسالم نيرو و اميد  ها و سخنراني هاي مختلف در پيام امام خميني در مناسبت

ماندگي كشورهاي اسالمي  هاي دست نشانده و مزدور و عياش را عامل عقب بخشيدند و حكومت
  . )491/ 4 ج -283/ 13صحيفة امام ج (. دانستند مي

  ) 386/ 5همان ج (. خواندند  به لحاظ همسايگي و مسلمان بودن برادر ميمردم افغانستان را، امام

  )95/ 8ج ، همان(. دخالت شوروي درافغانستان و كشتارمردم را محكوم كردند، امام

 بـه   1358 خـرداد    22 خطاب به سفير شوروي در ايران در تـاريخ           انهايش   در يكي ازپيام   ايشان
 با تأكيد به اسالمي بـودن جنـبش         ماما. تان دخالت نكند  خواهد كه درافغانس    صراحت از شوروي مي   

مردم افغانستان عليه حكومت كمونيستي و در رد اظهارات سفير شوروي مبني بر وجود جنبش ضد                
مـن  . شود كه شما از اوضاع افغانستان خيلى اطالع نداريـد          معلوم مى : فرمايد  انقالبي در افغانستان مي   

ه ـد بـ  ـــ دهن يران و افغانستان اعمالى به اسم كمونيست انجام مـى         به طور كلى بگويم كسانى كه در ا       
گرچه اعتقاد من اين است كه كمونيستهايى كه در ايران هـستند روابطـشان بـا    . شوروى نيستع  ــنف

؛ آورد در افغانستان حكومت فعلى فشار زيادى به نام كمونيست به مردم وارد مى           .  است امريكا بيشتر 
الم را و علماى اس؛ اند ه حدود پنجاه هزار نفر از مردم در افغانستان كشته شدهو به اطالع ما رسيده ك
سرنوشـتش سرنوشـت   ، همچنـان بـه راه خـود ادامـه دهـد     » ىتره كـ «اگر . اند در آنجا دستگير كرده  
و من ميل ندارم كه كشورهاى اسـالمى روابطـشان بـا شـوروى غيـر حـسنه                  ،  محمد رضا خواهد بود   

  . )114/ 8ج ، صحيفه امام(. دشو



  هفتاد و هفتشماره / 97  
  
  
  

در ادبيات امام خميني واژه ظلم بيش از هزار و سيصد بـار بـه كـار رفتـه اسـت و امـام                        □
  زاري از ظلم و ظالم سخن گفته استخميني بر بي

  
سعه صدر و ظرفيت بااليي كه امام داشت و صدها صفت برجسته ديگر از عوامل تأثير □

اين محبت ريشه در اعماق  .باشد ها انسان خداجو مي شخصيت امام بر دلهاي ميليون
ها از درگذشت و رحلت امام همچنان سرشار و  وجود مردم دارد كه با گذشت سال

  برازنده باقي است
  

 و براي )339/ 9/ صحيفه امام(. ستدان هاي مردم افغانستان را گرفتاري خود مي گرفتاري، امام
  . )411: همان(. ردك ها دعا مي نجات آنان از گرفتاري

لكن . . . بكشد، تواند يك مردمي را سركوب كند نيزه ميسر:  سفير شوروي گفتندبه، امام
ملت . . . اگر. شود به خالف ميل ملت هميشه يك كاري را انجام داد نمي. . . دباشتواند مستقر  نمي

  )14/ 12صحيفه امام ج (. درست شدنخواهد اين ، حكومت كمونيست باشد، مسلم باشد

نيز . . . بحرين و، ليبي، يمن، مصر،  چون تونسيروزه در كشورهايام  سخنان امام خميني
هاي سركوبگر به  معناي خاصي پيدا كرده است و يك جنبش مردمي عليه ديكتاتوري و رژيم

وجود آمده و همه را سردرگم كرده است كه نتيجه يكي پس از ديگري در جهت اراده و خواست 
گران با بار مشكل سنگين از خون مردم  دد و سركوبگر خواست مردم فتح مي. ملت ها خواهد شد

ها سال قبل  كه ده سخن امام خميني. چشند  را ميذلت بارخواه طعم شكست  طلب و آزادي حق
 مردم آزاده جهان است و اين معناي برابرپويا و رهگشا در ، ايراد گرديده است همچنان راهنما

  : كه فرمود، است) ع(سخن نغز اميرالمؤمنين
، نهج البالغه(. »علما باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة و امثالهم في القلوب موجودةال«

علما : فرمايد از ياران با وفايش مي، دخطاب به كميل بن زيا) ع(امام علي. )433 ص 139/ كلمات قصار
ها   قلبگردد اما آثار آنان همچنان در هاي آنان مفقود مي بدن؛ اقي و جا ويدند تا دهرباقي استب
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زيرا وي هم عالم به علوم ، است) ع(ز اين كالم اميرالمؤمنينامام خميني از مصاديق بار. باقي است
وي كسي است كه بين برهان و عرفان و . نظر در علوم عقلي است نقلي است و هم استاد و صاحب

ميني زيرا امام خ؛ يقت و هم اهل شريعتقرآن جمع كرده و هم اهل حقيقت است و هم اهل طر
؛ »والطريقة افعالي و الحقيقة احوالي الشريعة اقوالي«: است كه فرمود) ص(پيرو خاتم پيامبران 
  )124/ 4/ عوالي اللئالي، احسائي(. باشد طريقت افعالم و حقيقت احوالم مي، شريعت گفتار من
كرد هم به كردار آن حضرت   عمل مي) ص(شخصيتي بود كه به گفتار پيامبر امام خميني

  . برايش چراغ راه بود) ص(هاي معنوي و عرفاني و نيز زندگي عرفي پيامبر سك داشت و هم حالتتم
حقيقت وااليي است كه حقيقت نبوت در وجود نوري ، )ص(پيامبر اكرم ، از نظر امام خميني
 تنها يك عرب معمولي، )ص(پيامبر خاتم ، به تعبير امام. شود خالصه مي، و ملكي آن حضرت

تقريرات فلسفة امام ، لياردبي(. كند است كه حتي سبزيجات هم بدون اجازة او رشد نميكسي و نيست
  . )540/ 3، )ره(خميني

  هاي تأثيرگذار افغانستان  شخصيت برخيو پيوند عميق با امام خميني
 جا كه مبارزات امام خميني از آن

و اولياي ) ص(درراستاي مبارزات پيامبر اكرم
هاي  الهام از آموزهاو با و الهي شكل گرفته 

هاي قرآني وارد مبارزه با مظاهر  ديني و پيام
هاي بسياري در  شخصيت، ستم گرديده بود

احساس ، هاي امام كنار جهان با آرمان گوشه و
هاي  شخصيت. كردند همدلي و همراهي مي

كشور افغانستان نيز كه همزمان با مبارزات امام 
وي با حكومت هاي تبعيد  خميني و سال

مونيستي و ارتش سرخ شوروي سابق در حال ك
احساس همنوايي و همدردي با ، مبارزه بودند
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   . اشاره كردبا امام خميني توان به پيوند عميق شهيد عبدالعلي مزاري امام داشتند كه از جمله آنان مي
كشور و زادگاه خويش را ترك گفت و ، شهيد مزاري به عشق پيوستن به مبارزات امام خميني

  . كرد ي كشور ايران گرديد كه در آن زمان امام در نجف اشرف بود و شاه بر ايران حكومت ميراه
  و شهيد مزاري  پيوند امام

هاي جهادي آن كشور بر  ترين شخصيت پيوند امام با رهبران جهادي افغانستان و برجسته
با بدنه جامعه مسلمان و  كسي پوشيده نيست و اين پيوند در سطح باال و تأثيرگذار قطعاً روابط امام

آنان از طريق علماي ديني كه هم رهبران مذهبي . خصوص شيعيان افغانستان را نيز در پي داشتب
 بودند با حضرت امام ارتباط آنان و هم رابط ميان مردم و امام خميني به عنوان مرجع تقليد آنان

مور مذهبي و مسائل وجوهات شهيد مزاري يكي از آنان است كه وكيل مستقيم امام در ا. داشتند
  :  به شهيد مزاري در پي مي آيدنامه امام  اجازهمتن. بود افغانستان لشرعيه بخشي از شما

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم«
 . و لعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين، و صلى اللَّه على محمد و آله الطاهرين، الحمد للَّه رب العالمين

 آقاى آقا شيخ عبد العلى مزارى كه مدتى از عمر خود را در حوزه مقدسه  االسالمةجناب ثق، و بعد
از طرف اين جانب مجازند در اخذ وجوه شرعيه از قبيل ، اند صرف تحصيل علوم دينيه نمودهعلميه قم 

 و سهم سادات عظام و - عليه السالم-و نيز مجازند در اخذ سهم مبارك امام؛  و مظالم عبادتزكوا
ان مستحقين محل كه قصد مسافرت و سكونت آنجا را دارند كه عبارت است از منطقه صرف آن در مي

از فرمانداريهاى توابع بلخ » دهنه غورى«و » پشتوند«و » دره يوسف«و » چهار كنت«و » مزار«
از خداى تعالى موفقيت ايشان . و اميد است كمال احتياط را در اخذ وجوه و صرف آن بنمايند. افغانستان

 . و السالم عليه و على اخواننا المؤمنين. سألت دارمرا م
 ]1359تير 1برابر با [ 1400 شعبان 9به تاريخ 

  )453 / 12/صحيفه امام( .» روح اللَّه الموسوي الخمينى
 مظلوم و ستم  چون شهيد مزاري كه بر خاسته از دل جامعهيهاي اين اطمينان امام به شخصيت

 خمينيهاي بلند امام  بيت شخصيت آن شهيد در وجود و آرماناثر مجذوبر، كشيده آن كشور بود
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ما اين پيوند را از چند شخصيت مطرح در جمهوري اسالمي ايران كه بعضاً در زندان . متجلي است
ن پيوند شهيد مزاري زنداني كه تنها دليل آ. اند مستند مي نماييم مالقات داشته اوين با شهيد مزاري

به عشق ديدار   نقل قول آنان اين نكته قابل يادآوري است كه شهيد مزارياما قبل از. با امام است
به حوزه علميه قم وارد مي شود و ، زادگاهش را در مزار شريف افغانستان ترك گفته امام خميني

دلش براي ديدار امام پر مي زند و تصميم مي گيرد از نزديك امام را ببيند و آهنگ سفر به سوي 
با وي ) عليه السالم(د تا در كنار حرم اولين مظلوم عالم امام علي بن ابي طالبنجف اشرف مي نماي

شود و حدود چهار ماه همراه با امام خميني بوده و در  او با اين عشق وارد نجف مي. ديدار نمايد
تئوري عملي آن  شخصيت او ذوب مي گردد و از بيانات ايشان پيرامون حكومت اسالمي كه امام

ت نكتة جالب توجه آن اس. كند استفاده مي، ن حكومت اسالمي در نجف ارائه نمودرا تحت عنوا
در ، ي همان زهد و عدم وابستگي به زخارف دنيا را كه خود داشتدر وجود شهيد مزار، كه امام

يابد و اين نكته را يكي از همراهان شهيد مزاري كه از مزار شريف افغانستان تا قم و نجف  مي
شود در اولين ديدار  وقتي شهيد مزاري وارد نجف مي. كند د مزاري بوده نقل مياشرف همراه شهي

عنوان مرجع كه معموالً مردم متدين افغانستان براي امام خميني به را مقداري وجوهات شرعي 
با توجه به وضعيت غربت شهيد مزاري   و طبق معمول امام مي كند تقديم امامتقليد فرستاده بودند

گرداند اما شهيد مزاري اين وجه را قبول  مبلغي را به او بر مي،  پايي در نجف نداشتهكه جاي و اين
ام و بابايم به من سفارش كرده كه از آن  من تا هنوز سهم امام استفاده نكرده: گويد كند و مي نمي

نمايد  از اين برخورد شهيد مزاري تعجب مي امام. مخارج را او شخصاً برايم برسانداستفاده نكنم و 
كه ازسوي شهيد مزاري تصديق ! اي؟ كند واقعاً تا هنوز از سهم امام استفاده نكرده و سؤال مي

. گردد و شهيد مزاري مي هايي است كه باعث پيوند عميق امام خميني شود و اين يكي از نكته مي
هم دنبال چنين نيروهاي مخلص و هدفمند و به دوراز زخارف دنياست و همين جرقه اول  امام

رسان و محرم   اعتماد كند و در مسائل حاد سياسي او را به عنوان پيام به ايشانشود كه امام باعث مي
عشق خدمت به وجودش مملو از شهيد مزاري نيز كه .  به او نيابت بدهد واسرارش قرار دهد

كند  رغم خطر جدي آن استقبال مي از اين طرح علي، بودپيشگان   و نفرت از ظالمان و ستممظلومان
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خطر را كه در آن روزها مساوي بود با . . .  حكومت اسالمي و مانندهاي امام خميني و كتاب
 اما توسط  كند  به مقصد ايران و افغانستان حمل مي1355ازدست دادن هستي و جانش در سال 

گاه رژيم پهلوي منتقل  رضا شاه دستگير و به زندان اوين و شكنجه اك و پليس محمددستگاه ساو
آن هم حكومت اسالمي كه اساس نظام شاهنشاهي را نشانه رفته  هاي امام حمل كتاب. گردد مي
. كه خشم رژيم پهلوي را بر مي افروزد جرمي سنگين محسوب مي شداز نظر نظام شاهنشاهي، بود

از ديگري نيز دارد و آن پيوند عميق بين رژيم پهلوي و رژيم مشابه آن در افغانستان البته اين نكته ر
  . نظام ظاهر شاهي است كه در عياشي ها و ستم ها همانند هم ودر ارتباط بودنديعني 

  
 و شهيد مزاري ها در پيوند امام مروري بر خاطرات برخي ازشخصيت

  عالءالدين بروجردي
حضور ، در ميان ديگر رهبران شيعي جهادي افغانستان  شهيد مزارياز نظر او يكي از مزاياي

هاي انقالب اسالمي ايران و ارتباط وي با حضرت امام و فداكاري او در اين راه بود  وي در صحنه
  : گويد وي مي. هاي طوالني او شد تا آنجا كه منجر به دستگيري و زندان

توانست از زير بار   بود و به راحتي مي]افغانستاني[كه يك افغاني مزاري به رغم اين «
هاي ساواك مردانه  هاي وحشتناك ساواك شانه خالي كند و خود را رها نمايد در زندان شكنجه

اي كه آثار اين شكنجه براي هميشه در  ها را تحمل كرد به گونه مقاومت نمود و شديدترين شكنجه
  )61/ 59شماره ، شاهد ياران(». اش باقي ماند ارزاتير زندگي مبعنوان يك سند افتخا] به[اش  سيماي مردانه

  )ره(و حكايت ديدار در زندان اوين با شهيد مزاري  اسداهللا بادامچيان
كند و از رابطه  را از قالب زندان اوين حكايت مي ايشان هم حكايت عشق مزاري به امام

رفتار ساواك هم خللي ولو ترين   كه با وحشيانه ايرابطه، گويد معنوي و مستحكم او با امام مي
  . شود و اين رابطه غير مادي و در مسير رضايت الهي است تر مي بيند بلكه مستحكم اندك نمي

  : گويد وي مي
او .  در بند دو زندان اوين آشنا شدم1355اين طلبه جوان در سال ، من با شهيد مزاري «
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در رفت و آمد به . . . تير بود من االسالم والمسلمين حقاني از شهداي هفتم  سلول شهيد حجت هم
در اولين ديدار از او پرسيدم . هاي او مرا جذب كرد  و ويژگياتاق او متوجه شهيد مزاري شدم

پرسيدم چرا . هاي افغانستان است كيست؟ و چرا به زندان افتاده است؟ او شرح داد كه از هزاره
  . )همان(. »!ام مضله داشتهدستگير شده است؟ با لبخندي آرام جواب داد كه چند كتاب 

با امام  نشان از عمق پيوند شهيد مزاري، هاي ساواك رغم شكنجه  لبخند آرام عليالبته اين
  . ها را دارد دارد كه كه به نظرش ارتباط وثيق معنوي با امام ارزش تحمل چنان شكنجه راحل

، در نجف اشرف ينيآقاي بادامچيان با اذعان به ديدار و همراهي شهيد مزاري با امام خم
  : گويد مي

  )همان(. »و سفر به عراق چيزي نگفت) ره(البته شهيد مزاري دربارة ديدارش با امام خميني«
از رنگ و بوي الهي و معنوي برخوردار است   پيداست كه پيوند امام و امثال شهيد مزاري

. گيرد ف صورت ميكه نوعاً به دوراز هياهو و در بوق و كرنا كردن و صرف براي انجام تكلي
  : گويد چنانكه آقاي بادامچيان مي

كه بر . . . خيزش اسالمي و روحيه انقالبي حوزه و، ها او را جذب كند كه درس  از آنبيش «
پديد آمده بود او را مجذوب نموده بود و به علت همين آگاهي به قم سفر كرد و  اثر نهضت امام

در مدت . سپس به عشق زيارت امام به عراق رفت در حوزة علميه قم درس خواند 1354تا سال 
 كتاب حكومت با. . . جا  چهار ماهي كه در عراق به سر برد امام او را متحول ساخت و از همان

و چند كتاب ديگر از مرز عراق به ايران آمده بود )  دربارة حكومت اسالميبيانات امام(اسالمي 
  . )همان(. » داده شدكه بعداً در قم دستگير شد و به اوين انتقال

خواستند ارتباطات او را با امام  مي. او را به شدت شكنجه داده بودند«: گويد وي در ادامه مي
ها نداد و به ناچار پس از گذشت  اما او با مقاومت جدي هيچ اعترافي به ساواكي. و مبارزين بدانند
  . )همان(. »رستادند كه در ايران نمانداو را تحت الحفظ به مرز برده به افغانستان ف، چهار ماه زندان
مزاري . كردند  امام را با ارتباط حقيقي دريافته بودند به هيچ رو او را فراموش نميكساني كه

  آقاي بادامچيان از حضور شهيد مزاري در روزهاي.  بودهاي مخلص امام نيز از همين دسته انسان
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 و بـراي نجـات آنـان از         ستدان  خود مي گرفتاريهاي مردم افغانستان را گرفتاري      ،  امام 

 ردك گرفتاريها دعا مي

 
    هاي خود بـه جهـان اسـالم          ها و سخنراني    هاي مختلف در پيام     امام خميني در مناسبت

مانـدگي    هاي دست نشانده و مزدور و عياش را عامل عقب           نيرو و اميد بخشيدند و حكومت     
 دانستند كشورهاي اسالمي مي

  
كند كه به قول او سريع و چابك از مرز  سالمي در مدرسه رفاه حكايت مياوليه پيروزي انقالب ا

صله بديهي است كه حضور شهيد مزاري بالفا. به مدرسه رفاه تهران رسانده بودگذشته و خود را 
حكايت از عالقه مستدام وي به امام خميني داردكه عالقه و ، پس از پيروزي انقالب اسالمي

زيرا هدف و آرمان يكي . راستاي اهداف بلند امام و مزاري مي باشدپيوندي از جنس الهي و در 
است و آن نجات از يوغ بيگانه و رسيدن به آزادي و استقالل در زير چتر دستورات الهي و در 

همين اهداف است كه همه موانع را از سر راه . است) ع(و ائمه اطهار ) ص(مسير رسول خدا 
  . مي رساند) مدرسه رفاه تهران(ر گاه امام مزاري بر مي دارد و اورا به قرا

  و شهيد مزاري از زبان محسن رفيق دوست حكايت پيوند امام
 در زندان اوين 1355ايشان همانند آقاي بادامچيان از آشنايي خود با شهيد مزاري در سال 

ر كنار اي د است و از ديدن طلبه كند كه به نوعي حكايت از پيوند امام و شهيد مزاري حكايت مي
و نيز از همراهي او در زندان با آقاي هاشمي رفسنجاني حكايت  گويد شهيد رجايي سخن مي

آثار شكنجه و داغ سيگار در . . . شهيد مزاري را بسيار شكنجه داده بودند ": ويدگ كند و مي مي
  و نوار وكرد كه به خاطر حمل جزوات شد و تعريف مي صورت و پاهاي او به وضوح مشاهده مي

  . )63: همان(". ها شكايت نداشت اند و او از شدت شكنجه او را گرفتههاي حضرت امام  اعالميه

ها  كنندة آن ويژگي كندكه تداعي حكايت ميان يكسري صفاتي از شهيد مزاري در ادامه ايش
هاي مشترك آنان همانند   و شهيد مزاري چنان عميق بوده كه ويژگييعني پيوند امام؛  استدر امام
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هاي  روزه، نماز شب،  شديد به مسائل مذهبي و ايستادن به مسائل اصوليدتقي، تدين، ستيزي تمس
ها و صفاتي است كه دربارة امام نيز به  طور   ويژگي)همان(مستحبي و زياد قرآن تالوت كردن

  . ام خمينيهاي ويژه از زندگي ام نيز سرگذشتو )  جلدي6پا به پاي آفتاب دورة : ك. ر(مكررحكايت شده است 
   شهيد مزاري به روايت آقاي مسيح مهاجري

ايشان هم در ضمن حكايت از پاكي خانوادگي و تدين شهيد مزاري به عدم استفاده شهيد 
كند كه  كند و ايشان را  شخصيت مقاومي معرفي مي مزاري از شهريه معمولي و سهم امام اشاره مي
  . )63 – 62ص / همان(. بود» جبل راسخ«ني نداشته و نشي در برابر اعتقادات خود هرگز انفعال و عقب

ستان و در بخشي از واليت ها در كشور افغان سال،  به عنوان طلبه و محصل علوم دينينگارنده
تا خداياخدايا : كردند دادند و دعا مي شاهد بودم كه مردم بعد از نماز شعار مي، غزني) استان(

  . ما بكاه و به عمر او بيافزااز عمر ، انقالب مهدي خميني را نگهدار
ها  ورديده و به قلبامام خميني شخصيت تأثيرگذاري بود كه از نگاه فطري مرزها را درن

كند  ها به عنوان يك الگو ياد مي چنانكه خود نيز از حكومت صدر اسالم بر قلب، كرد حكومت مي
  . )393/ همان(. نمايد بشر معرفي ميهاي  و انگيزة بعثت را حكومت خدا بر دل. )180/ 14ج ، صحيفه امام(

وب ــــ هـا او را محبـوب القل   بنـدي امـام بـه آن آمـوزه     هاي ديني است كه پاي    آموزه،  بنابراين
  . محبوبيتي كه هيچ مرز جغرافيايي و سياسي نتوانسته است مانع گسترش آن گردد، رار داده استــق

  دلداده ها همزمان به سوي دوست كوچ مي كنند
 به ديدار حق شتافت،  و سومين ماه از فصل بهارشمسي 1368 خرداد ماه 14 در نيامام خمي 

و لقاءپروردگار را در فصل رويش گل ها و اوج حيات مجدد طبيعت تجربه تازندگي جاويد 
آغاز زندگي واقعي و ، رفتن از دنياي پرماجرا، خمينيچرا كه در بينش و مكتب جامع امام . نمايد

 به  اميدواريروحي شاد و ضمير  قلبي مطمئن ودلي آرام و با«كسي كه . شروع حيات طيبه است
فصل بهار و آغاز زندگي وفصل رويش ،  فصلآن پرواز مي كند )450/ 21/صحيفه امام(» فضل خدا

  ست براي ديدن ثمرات تالشي اآغاز، كارهاي خيري است كه در زندگي اش كاشته است
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حـضور وي   ،  ديگر رهبران شيعي جهادي افغانستان    در ميان    يكي از مزاياي شهيد مزاري    □
هاي انقالب اسالمي ايران و ارتباط وي با حضرت امام و فداكاري او در اين راه                  در صحنه 

  بود تا آنجا كه منجر به دستگيري و زندانهاي طوالني او شد
  
آثـار شـكنجه و داغ سـيگار در صـورت و            . . . شهيد مزاري را بسيار شكنجه داده بودنـد         □

 و نـوار و     كرد كه به خاطر حمل جـزوات        شد و تعريف مي     پاهاي او به وضوح مشاهده مي     
 ها شكايت نداشت اند و او از شدت شكنجه او را گرفتههاي حضرت امام  اعالميه

  
انجام داده است ، و امام علي عليه السالم ) ص(عارفانه اي كه در دل شب ها با الهام از مكتب پيامبر 

ن در زير سايه فرح بخش درخت هاي تنومندي است كه از باران حيات آفرين و فصل قرار گرفت
  . راز هاي شبانه امام  سبز شده اند

و يادگار گرامي اش سيد احمد خميني  و شهيد عبدالعلي از تصادفات جالب بين امام خميني 
ر گذشت بين شهادت مزاري و د؛ مزاري  عروج آن ها در فصل رويش الله ها و بهار طبيعت است

 به دست متحجر ترين 12/1373 /22مزاري در ؛ سيد احمد خميني بيش از دو روز فاصله نيست
افراد و ناجوان مردانه در حال اسارت با شكنجه هاي قرون وسطايي گروه طالبان به شهادت رسيد و 

ر چنين گويا تقدي. دو روز بعد در همان سال اتفاق افتاد، رحلت نابهنگام مرحوم سيد احمد خميني
تاريخ چنان ورق خورد كه مليون ها . ودانه شودابود كه پيوند عميق شهيد مزاري و خاندان امام ج

انسان عزادار با بر افراشتن عكس هايي از شهيد مزاري و سيد احمد خميني پيوند مزاري با خميني 
هستند و راه شان را به جهانيان نشان دادند واين گونه اعالم كردند كه آن ها در كنار هم وباهم 

يكي است كه همان صراط مستقيم الهي است و براي فقدان هردو اشك ريختند و همزمان از هردو 
تجليل هاي به ياد ماندني نمودند كه در تاريخ افغانستان بي سابقه بود و اين پيوند و هماهنگي براي 

تان و پيروان شهيد مزاري  وهرسال مردم متدين و آزادي خواه افغانسسال هاي بعد ادامه پيدا كرد
مي نشينند واز همگوني شخصيت آن بزرگواران ، همزمان در سوگ آن شهيد و ياد گار امام راحل
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، چرا كه صفات برجسته اي چون شجاعت؛ سخن مي گويند و همسويي شان با امام خميني
، اعيدر زيست شخصي و زندگي اجتم، الهام گيري ازمكتب اسالم ناب، ايستادگي بر سر اصول

فقط رضايت خدارا در ، قيد و بند زخارف دنيا رها بودن از، آزادگي، آزاد انديشي، ساده زيستي
جدي بودن ، ظلم ستيزي و مظلوم پروري، قرآن انس زياد با، نظر داشتن و فقط ازاو خشيت نمودن

، انسانيدر برابر زور گويان و خاضع بودن در برابر مظلومان و توده مردم و صد ها صفات برجسته 
از نكات اتصال بين امام خميني  و يادگار ارجمندش با شهيد مزاري بود كه تقدير نيز عاقبت كوچ 

تا باهم تجليل گردند و همه ساله پيوند ، رقم زد، كردن آنها از دنياي فاني را در فصل بهار
كه اين خود از شخصيتي و اخالقي آنان باعث استحكام پيوند دو ملت برادر ايران و افغانستان گردد

امام زماني شهيد مزاري به ياري و همكاري با : نكته اين است. عاقبت بخيري آنان حكايت دارد
امام ، آن زمان. كه كسي پيروزي هاي بعدي امام را باور نداشتشتافت و زادگاهش را ترك كرد

كه قبال چنان، اه در ايران حاكم مطلق بوددر تبعيد گاه نجف اشرف به سر مي برد و محمد رضا ش
امام را همراهي ، كنجه هاي آن چناني دستگاه ساواكشهيد مزاري تا زندان و ش، آور شديمياد
. برخوردار بود، زيرا او نيز همانند امام از شم سياسي باال و ايمان قوي به پيروزي حق بر باطل؛ كرد

او نه تنها از حقوق شيعيان . و اين نكته را در شكستن روحيه ديكتاتوري در افغانستان عمال نشان داد
مظلوم آن كشور دفاع كرد و باخونش درخت عدالت خواهي را براي اولين بار در افغانستان به طور 

عدالت موفق آبياري نمود بلكه همه مليت هاي محروم كشور را جرئت و جسارت حق خواهي و 
دست از ، غم ناباوري هاعلير، همان گونه كه امام خميني. كشور شدطلبي بخشيد و نماد وحدت در 
از اين جهت است كه بايد ياد و . را اساسا متحول كرد ر نتيجه دنيامبارزه باستم و بيداد نكشيد و د

  . زيرا آرمان و مرام واحد داشتند؛ نام آنان باهم ودر كنار هم زنده بماند و باهم تجليل گردند
  مينيام خيارانش در سالگرد ارتحال ام  ومزاري جنگ هاي تحميلي بر 

پيروزي مجاهدين افغانستان و آغاز حاكميت آن ها كه مزاري نقش اصلي را در آن بازي  با
  تماميت خواهاني كه تاب تحمل درخشش مزاري و شيعيان را نداشتند )14/ 59شماره ، شاهدياران(. كرد
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    ـ   ه دست متحجر ترين افراد و ناجوان       ب 12/1373 /22 مزاري در ا مردانه در حال اسارت ب
شكنجه هاي قرون وسطايي گروه طالبان به شهادت رسيد و رحلت نابهنگام مرحـوم سـيد                

گويا تقـدير چنـين بـود كـه پيونـد           . احمد خميني، دو روز بعد در همان سال اتفاق افتاد         
  ودانه شوداعميق شهيد مزاري و خاندان امام ج

  
لي كه حزب وحدت در حا. ست به جنگ افروزي زدندد، و از كوزه وهابيت آب مي خوردند

 در تدارك برگزاري 1371) خرداد(اسالمي به رهبري شهيد مزاري در شامگاه دوازدهم جوزا 
 را ونينيدشمنان عدالت و عدالت خواهي جنگ هاي خ، مراسم سالگرد امام خميني در كابل بودند

يك بار ن نيز هر چند مدت آپس از . تحميل كردند، براو و شيعيان مظلوم و ستم سوز غرب كابل
از سوي ديگر در . ه كه در غرب كابل سكونت دارند تحميل شدرجنگ خونيني بر مردم شيعه هزا

توطئه ،  بهمن همان سال و همزمان با بر گزاري مراسم سالروز پيروزي انقالب اسالمي ايران22
ديگري به منظور براندازي مركزيت حزب وحدت و به شهادت رساندن مزاري از طرف عوامل 

. »به وقوع پيوست» افشار«فاجعه خونين محله ، ه به اجرا گذاشته شد و در نتيجه آنبيگان
قم خورد و  قتل عام مردم مظلوم هزاره و شيعه بدست نيرو هاي شوراي نظار ر)14/ 59/شاهدياران(

اين ها همه نشان از اين مطلب دارد كه پيوند شهيد مزاري با امام بسيار . بازتاب جهاني پيداكرد
واين حرف احمد شاه مسعود پس .  و مبنايي بوده است و دشمنان نيز آنرا درك كرده بودندعميق

مزاري مي خواست غرب كابل را جنوب لبنان « : ي معروف است كه گفتراز شهادت شهيد مزا
  . »ولي من نگذاشتم، بسازد

   و سنت شكني امام در نجفانصاف از نمونه اي
 شكني امام در نحوه سد، مي درخشد،  در نجف اشرفكه در كارنامه اماميكي از مسائلي 

رويه قبل از امام طوري بودكه به طالب ايراني بيشتر از . آميز شهريه به طالب بودپرداخت تبعيض 
 بود و به پرداخت يكسان شهريه امام با اين رويه مخالف. طالب غير ايراني شهريه تعلق مي گرفت

  : مي گويدبود  از همراهان امام در نجف ه ككه سيد محمود دعاييچنان، اقدام كرد



  هفتاد و هفتشماره /108
  
  
 

و مثال ! ي آوردندنجف مرسوم بود كه طالب غير ايراني را طالب درجه دوم به حساب م در«
امام اين سياست را . . . نصف شهريه طالب ايراني را مي پرداختند] افغانستاني[به طالب افغاني

هندي و  و] افغانستاني[ايراني و افغاني، ند شهريه بدهنتابيدند و از همان اول كه تصميم گرفتندبر
  )65 – 64/ 1/، مجله يادآور،  دعايي(». اين سنت شكني امام بود. همه يكسان شهريه مي گرفتند، عرب

كه امام با منش ويژه خود مالحظه - هم در مركز بزرگ حوزه علميه نجفآن، اين اقدام
بخصوص طالب افغانستاني كه از اين ، مي كندمحبوبيت امام را بيشتر   -بزرگان را هم داشته است 

. مانند آيت اهللا شيخ محي الدين فرقاني، گرفتند مانند شمع اطراف امام را، سنت رنج مي بردند
  )35/همان(. و شهيد سيد حسين حسيني) 64/6/ شاهد ياران، سجادي سر پولي(

  در نجف اشرف  با امام خمينيشهيد بلخيديدار 
ذار افغانستان كه ساليان طوالني عمر خويش را در زندان ستم شاهي از شخصيت هاي تأثير گ

  شهيد مزاري رابطه نزديك هم با، شهيد سيد اسماعيل بلخي است وي، ددهمزنگ كابل سپري كر
 شاهد ، 1346چنانكه يكي از علماي افغانستاني كه در سال ، فكري داشته و هم با امام خمينيو هم 

در نجف اشرف بوده است اين مالقات را جدي و ناشي از صميميت مالقات امام و شهيد بلخي 
طوري كه حدود چهار ساعت آن مالقات به طور خصوصي سامان يافته ، خاص توصيف مي كند

 وي در اين )6/ 64/ شاهد ياران، سجادي سر پولي( . رده اند علما و طالب نيز صحبت كـاست و در جمع
  : زمينه مي گويد

به ما خبر رسيد كه حضرت آيت اهللا ،  اهللا العظمي خويي با عالمه بلخيپس از مالقات آيت«
روز بعد درساعت .  بعد با عالمه بلخي ديدار نمايد روز14العظمي امام خميني قصد دارد ساعت 

 كه افغاني تبار و اهل مشخص خبر دادند كه امام خميني همراه آيت اهللا شيخ محي الدين فرقاني
طبق روال . نزديك مي شود) مقر عالمه بلخي( ل سيد هاشم عالم زادهسوي منزه ب، هرات بود
به هرحال عده اي از طالب حاضر خبر . . . آقاي فرقاني پشت سر امام راه مي رفت، هميشگي

   ديديم چهره اش چون گلتشريف فرمايي امام خميني را به عالمه بلخي بشارت دادند كه ناگهان
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. . . . مي كوشيد احساسات خود را پنهان نگه دارد. . .  بر لبانش نقش بستتبسم مليحي. شكفته شد
آري نمردم تا باز هم يار و نديم رؤ يايي ام «: با طنين درد آلود و گلوي بغض آلود چنين گفت

همين كه نظر عالمه بلخي به . . . »آقاي سيد روح اهللا موسوي خميني را چون افسانه مالقات كنم
  : بدون تأمل با صداي رسا و آهنگ جذاب اين شعر حافظ را خواند، ادامام خميني افت

  »درِ دولت بگشايد، بخت باز آيد از آن در كه يكي چون تو درآيد     روي ميمون تو ديگر«
  )6، پيشين، سجادي(» . دو رهبر بزرگ شيعه و دوسياست مدار برجسته همديگر را به آغوش گرفتند

به سفارش امام به رمانه چهار ساعته امام خميني وعالمه بلخي كه  ايشان از ديدار خصوصي و مح
 و گشودن دنياي كياد مي كند و اين ديدار را باعث تحول مبار، ار گرديدطور خصوصي برگز

    )  7/ همان(. ديگر براي عالمه بلخي معرفي مي نمايد
 15 دستگاه وي و امام خميني از قيام شهيد بلخي عليه ظاهرشاه و ستم هاي، در اين ديدار

 ، سال زنداني شدن بلخي سوال مي كند كه شهيد بلخي ضمن تأييد شكنجه ها و زندان ظاهر شاهي
  : معرفي نموده مي گويد) ص(وجود امام خميني را در ميان امت اسالمي  مانند رسول اهللا 

اه اگر ما در ر. همچون وجود پيامبر اسالم است، تدر عصر حاضر وجود تان در ميان ام«
بايد در بستر ) ع(حضرت امير المؤمنين . دين زنده مي ماند،  زنده بمانيداسالم شهيد شويم و شما

  ) 7/ پيشين، سجادي سرپولي(. »تا او زنده بماند، پيامبر مي خوابيد
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و امير ) ص(تشبيهات شهيد بلخي از امام خميني و خودش به وجود مبارك رسول اهللا 
  : از جمله، ظريفي استحاوي نكته هاي ) ع(المؤمنين 

شهيد بلخي از رفتار دستگاه ضد فرهنگي ظاهرشاهي به خوبي در يافته است كه بدست . 1
  . به شهادت مي رسد، عوامل ستم

كاوت و هوش سر سارش به روشني ذجايگاه امام خميني و آينده روشن پيروزي وي را با . 2
از پيروزي قريب الوقوع امام به دليل ، فوقزيرا وي در ادامه اظهارات ؛ درك و پيش بيني مي نمايد

 . بيداري و همراهي آگاهانه مردم با امام سخن مي گويد

ياد آور ، رابطه صميمي و اهداف عالي و مشتركش را با امام خميني در قالب نابترين ايثار. 3
 "المبيتليلة "عه ـــبر خدا در واقـــامـدر بستر پي) ع(رددكه عبارت از خوابيدن حضرت عليمي گ

 .مي باشد

. داردانعكاس البته اهداف مشترك امام خميني و عالمه بلخي در سخنان بزرگاني ديگر نيز 
آقاي بلخي از «: چنانكه آيت اهللا سيد محمد باقر شيرازي از علماي مشهد در باره اش مي گويد

. جان گذشته بودبسيار فداكار و از ، جمله شخصيت هاي نادر و بر گزيده و نسبت به اسالم و تشيع
 مرحوم، الدين افغاني مانند مثل سيد جمال، نهضت او شباهت زيادي به نهضت هاي جهاني اسالم

شهيد نواب صفوي و باالخره ، آيت اهللا شهيد سيد حسن مدرس، آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني
  )39 – 38/ پيشين، شاهد ياران(. »داشت) ره(نهضت امام خميني 

 د بلخي از زاويه ديگررابطه امام و شهي
 امام خميني مبارزه خودرا در دوجبهه هماهنگ كرده بود به گونه اي كه پيروزي خويش را 

اين مشكل در افغانستان نيز در برابر شهيد . در مبارزه عليه شاه و متحجران  باهم مي دانست
دتر ازآن غرق هم ظاهر شاه همانند محمد رضاشاه بلكه ب؛ اسماعيل بلخي و يارانش وجود داشت

بخصوص شيعيان مخلص آن كشور را وجهه ، در عياشي بود كه مبارزه عليه تفكر و انديشه مردم
  د شهيد بلخي راـهم خويش قرار داده بود و هم متحجران دگم انديشي بودند كه سخنان و افكار بلن
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  موسـوي  آري نمردم تا باز هم يار و نديم رؤ يايي ام آقاي سـيد روح اهللا               :  عالمه بلخي 
  خميني را چون افسانه مالقات كنم    

  
   شـهادت  بـه   رژيـم پهلـوي و سـاواك را همدسـت ظاهرشـاه در              ،  يكي از پژوهشگران

  كند بلخي معرفي ميرساندن عالمه 
  

مزاحمت ايجاد مي كردند مثال بلخي در ، نمي فهميدند و در سايه الفاظ ديني عليه احياگر دين ناب
  : نزده هزار بيت شعرش مي گويديكي از شعرهايش ازبين پا

  » عزم من در قالب مذهب نگنجد اي رفيق         مسلك پاك صراط المستقيم آيين من « 
اين ، يكي از بستگان شهيد بلخي روايت مي كند كه متأسفانه برخي از علماي شيعه و سني

  )61/ شاهد ياران، يحسين(. افكار را درك نمي كردند و اورا برخالف دين و مذهب قلمداد مي كردند

، اشتندهرحال امام و شهيد بلخي  همانگونه كه آرمان ها و اهداف يگانه و مشترك ده ب
امام سلطنت . مورد نفرت امام خميني بود سلطنتيدستگاه شاهنشاهي و . دشمنان مشترك نيز داشتند

  )181و65 و 38/ 4/ صحيفه امام( . قلدري و ديكتاتوري مي داند، مساوي با استبداد، را از ريشه

ا در شهيد بلخي ر، اين دستگاه با دستگاه همانندش در افغانستان و با يك توطئه طراحي شده
چنانكه يكي از پژوهشگران حوزه علميه قم به اين واقعيت ، كنندزندان دهمزنگ كابل مسموم مي 

به . ندك رژيم پهلوي و ساواك را همدست ظاهرشاه در شهادت بلخي معرفي مي، اشاره نموده
  : گفته وي

در ايران و افغانستان داشت و طرح هايي ] شهيد بلخي[با توجه به سابقه مبارزاتي سياسي كه «
ان و افغانستان پنهان همه اين ها از ديد جاسوسان دولت هاي اير، كه براي آينده تدارك ديده بود

ميني در امام خ، افغانستاندشمنان قطعا به اين نتيجه رسيده بودند كه عالمه بلخي در . نبوده است
امام موسي صدر در لبنان در پي ايجاد يك نهضت بزرگ اسالمي ، شهيد صدر در عراق، ايران
  )89 -88/ 64/مجله شاهد ياران، عليپور(. »هستند
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آيت اهللا سيد ، ايشان مسموميت بزرگاني چون آخوند خراساني در مسير جهاد باروس ها
 و مسموميت منجر رفي مي كندرا از اين دست مع. . .  وشهيد سيد مصطفي خميني، حسن مدرس

.  مبارزه با ظالمان مستبد و همكاري او با امام خميني مي داندبه خاطربه شهادت شهيد بلخي را 
    )همان(

 سال تحمل رنج زندان  بيش از پنچ هزار بيت شعر عرفاني و 15طي  بلخي وقتي شهيد
را از درون زندان فرياد مي كشد و با . . . سئله فلسطين وحماسي مي سرايد و رنج هاي مسلمين و م

 زماني است كه )81 – 80/ پيشين، شاهد ياران/ صديقه بلخي(. مشكالت آن را به بيرون از زندان مي فرستد
. با ستم و بيداد مبارزه مي نمايدامام خميني در ايران عليه دستگاه پهلوي دست به قيام زده است و 

ترك است كه بلخي پس از آزادي از زندان بي درنگ راه نجف و قم را روي همين درد مش
درپيش گرفته به ديدار مراجع از جمله امام خميني مي شتابد و پس از بازگشت از سفر خارج با 

  . يك توطئه به شهادت مي رسد
  

  نتيجه و سخن پاياني
، زش نه تنها ايرانيانياد آور نام آشناي امام خميني است كه رحلت جانگدا) خرداد( جوزا 14

داغدار نموده و هرسال از او ،  را در اقصي نقاط جهاناوبلكه بسياري از ارادتمندان و شيفتگان 
تجليل مي نمايند و راه و مسير و اهدافش را به عنوان چراغ راه براي عزت و آزادي و عدالت و 

ش عليه مظاهر ستم و ديكتاتوري و احياي ارزشهاي ديني و انساني قرار مي دهند و با الهام از سيره ا
تأثير گذاري بي بديل امام خميني مرهون شخصيت جامع . انيت ستيزي دست به قيام مي زنندانس

زيرا وجه ممتاز امام از امثالش در همين جامعيت و نگاه جامع به ؛ علمي و عملي وي مي باشد
ام خميني كه هم از حادثه تلخ از جمله شيفتگان ام. مجموعه آموزه هاي ديني و الهي نهفته است

مردم ، انجام دادند، ثر گرديدند و تجليل شكوهمندي از امامأ به شدت مت68رحلت امام در سال 
 كه رابطه دوسويه بين آنان و امام مطرح هستندمتدين افغانستان بخصوص شيعيان مخلص آن كشور 

رزات و دفاعيات امام از آنان چه در قالب مبا، چه در قالب مرجعيت ديني و مقلدانش، بوده است
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در برابر ارتش شوروي سابق و چه در قالب ارتباط وثيق امام با شخصيت هاي تأثير گذار و جهادي 
ري و شهيد  ما فقط اشاره اي به ارتباط امام با شهيد عبدالعلي مزادر اين مقاله. و علمي افغانستان

كه همه داراي   امام در نجف اشرف نموديمخي از علماي افغانستاني همراهسيد اسماعيل بلخي و بر
  .داشتندنيز  تشكيل حكومت اسالمي بودند و دشمنان مشترك در جهتاهداف مشترك 
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