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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

نفر وسط ،شهید سید علیاکرب مصباح
در جبهه شامل روحانی مجاهد شهید سیدعلیاکرب مصباح بود که
بیشرتین حوزه تأثیرپذیری از خط و منش حرضت امام(ره) را داشت .او
اولین آغازگر مبارزات مسلحانه در این جبهه بود

دیدگاهم از همان موقع چنین بود که ایران اسالمی اصل و پایه نهضت
اسالمی است و دنیا نیز از انقالب اسالمی امام خمینی میترسید.
بر همین مبنا امروز نیز معتقدم باید به حضرت آیتا ...خامنهای ،امام
خامنهای گفت و اولین مجموعه و تشکلی که در جهان اسالم عنوان
«امام خامنهای» را مطرح کردند ما بودیم که اسناد آن نیز در نشریه ما
«فریاد عاشورا» از آن سالها موجود است .چرا که ما به فرهنگ «امام
و امت» باور داریم و معتقدیم کل امت اسالمی یک امت واحده است
و این امت واحده باید یک امام داشته باشد ،در چنین شرایطی است
که تمام مسلمانان که تحت تأثیر این تفکر باشند در هر جایی از جهان
خود را جزو امت واحده اسالمی میدانند.
امروز جنابعالی در افغانستان حضور جدی و فعالیتهای فرهنگی
و اسالمی دارید ،روحیه جهادی در ملت افغانستان را چگونه
میبینید.
اگرچه در افغانستان  ۱۴سال است با حضور غربیها و قبل از آن در
دوران طالبان تالشهایی برای تضعیف روحیه جهادی صورت گرفته
اما واقعیت این است که غربیها تاکنون توفیق نیافتهاند این روحیه را
از میان ببرند .در راهپیمایی روز قدس عکسهای حضرت امام خمینی
و امام خامنهای روی دست مردم راهپیمایی را زینت میدهد.
سالهاست بزرگداشت ارتحال حضرت امام در مراکز گوناگون افغانستان
با شکوه برگزار میشود و تأکید دارم عنوان کنم سخنرانیهایی که در
همایشهای بزرگداشت امام خمینی درباره امام و انقالب در افغانستان
انجام میشود از نظر عمق و محتوا در کمتر جایی از جهان صورت
میگیرد .اولین بزرگداشت دهه فجر انقالب اسالمی را ما سال ۱۳۸۹
در افغانستان با حضور  ۲هزار نفر برگزار کردیم که حاال الحمدهلل دهها
نهاد و مرکز این مراسم بزرگداشت را برگزار میکنند .چنانچه عرض

کردم ما انقالب اسالمی را انقالب اسالمی تمام مستضعفان جهان
میدانیم و الزم میدانیم سالگردش را تجلیل کنیم.
نگاه توده مردم افغانستان در این حوزهها چگونه است؟
مردم هستند که امثال من هستیم ،اگر مردم نباشند به طور قطع ما
هم نخواهیم بود .منتها تمام تالش ما این است که توده را بتوانیم
روشنگری کنیم .امروز انقالبیترین و از جان گذشتهترین نیروها که
در صحنه افغانستان حضور دارند کسانیاند که طرفدار و تحت تفکر
والیت فقیهاند و آیتا ...خامنهای را رهبر خود میدانند و در این مسیر
نه از شرق میترسند نه از غرب .حتی امسال که سال حساسی درباره
موضوعات داعش بود ،بزرگداشت روز قدس و سالگرد حضرت امام
پرشکوهتر از هر زمان دیگری برگزار شد .همه اینها نشانگر این است
که حقیقت اسالم بدون مرز و تفکر امت واحده همچنان با قوت در
میان مردم افغانستان پررنگ است .تفکر مردم شیعه و سنی افغانستان
این است که باید مسلمانان در هر جای جهان در ایران ،یمن ،سوریه،
عراق و ...نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند و ما امروز
شاهد چنین رویکرد و تفکری در میان مردم افغانستان هستیم .اخیرا ً
در افغانستان همایش منطقهای بررسی تحوالت یمن برگزار و نسبت
به موضوع یمن و تجاوز سعودی اعالم موضع قاطع شد ،همچنین در
اولین روز تجاوز سعودی به یمن ما به حمایت مردم بیانیه دادیم و
حتی زمانی که دولت در حمایت از سعودی موضع گرفت بسیاری
از گروهها و احزاب مردمی نسبت به این موضعگیری واکنش جدی
نشان دادند .درباره سوریه و وجود خطرات در اماکن مقدسه عراق نیز
بارها جلسات و راهپیماییها و تظاهرات برگزار شده است .همچنین
اگر روزگاری خدای ناکرده خطری متوجه جمهوری اسالمی شود؛
طبع ًا و یقین ًا مردم افغانستان حامی مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی
خواهند بود .ما حامی نظام جمهوری هستیم تا زمانی که والیت فقیه
حاکمیت عام و تام داشته باشد.
توگو کردم بسیار خرسندم
حاج آقا حسینی مزاری از این که با شما گف 
و از جنابعالی تشکر میکنم .عالقهمندم نکته پایانی شما را بشنوم.
در دوران دفاع مقدس ما بیشترین دغدغه را شاید به اندازه یک ایرانی
داشتیم .دلمان میتپید که شرایط جنگ به کدام سو میرود و هر هفته
منتظر نماز جمعه تهران بودیم که ببینیم امام جمعه چه نکاتی را بیان
میکند.
هر کاری نیز از دستمان برمیآمد برای پیروزی جمهوری اسالمی انجام
میدادیم و هیچ گاه در هر جایی که بودیم چه در افغانستان ،پاکستان
و ...خودمان را از آن شرایط سخت جمهوری اسالمی جدا ندانستیم.
امروز تمام توطئههایی که در جهان اسالم به وجود آمده ،همه برای این
است که تفکر انقالب اسالمی بیش از این در میان ملتها و کشورها
رسوخ پیدا نکند .معتقدیم تمام مشکالتی که در کشورهای اسالمی
منطقه وجود دارد همه برای کوبیدن نهضت جهانی اسالم است که
با ابتکار حضرت امام خمینی رحمةا ...علیه شروع شد و با اقتدار و
عظمت رهبری امام خامنهای در حال پیشروی است .در عین حال
خیلی هم نگران نیستیم ،چون باور داریم امروز جریان اسالمی بیش از
هر زمان دیگری قدرتمند است و تالش دشمن نیز ناشی از استیصال
و ترس آنان نسبت به قدرت روزافزون اسالم و محور آن یعنی انقالب
و جمهوری اسالمی ایران است.

