
   محسن رفيق دوست: شهيد رجايي او را به من 
معرفي كرد 

آش��نايي اينجان��ب با 
ش��هيد مزاري به اوايل 
س��ال 1356 ]1355[ 
برمي گ��ردد. در س��ال 
1356 ]1355[ وقتي 
م��را از زن��دان انفرادي 
اوين به عمومي منتقل 
كردند، در آنجا با شهيد 
رجايي مواجه شدم و برادري را با محاسن بلند ديدم. از 
مرحوم شهيد رجايي سؤال كردم: »او كيست؟« شهيد 
رجايي جواب دادند: »ايشان برادر افغاني ما هستند كه 
مدت هاس��ت در اينجا زندانيند.« ايشان در زندان چند 
وقتي هم با آقاي هاشمي بودند. من و شهيد رجايي در 
زندان از لحاظ س��ن جزو افراد بزرگسال بوديم و حدود 
37، 38 سال داشتم. شهيد مزاري را بسيار شكنجه كرده 
بودند و معلوم نبود چه مدت در زندان بوده اس��ت، ولي 
آثار شكنجه و داغ سيگار در صورت و پاهاي او به وضوح 
مشاهده مي شد. او آدم بسيار صبوري بود و كمتر حرف 
مي زد و بس��يار كم حرف بود. وقت صحب��ت كردن با او 
بيشتر فكر مي كرد و بعد مختصر جواب مي داد. تعريف 
مي كرد كه به خاطر حمل جزوات، نوارها و اعالميه هاي 
حضرت امام او را گرفته اند و از ش��دت شكنجه ها اصاًل 
شكايت نداشت. به طور كلي مواقعي كه در زندان و بعد 
از آن با ه��م بوديم او را آدم متديني دي��دم و با توجه به 
روحاني بودن نسبت به مسائل مذهبي بسيار مقيد بود. 
چندين بار او را هنگام نماز ش��ب ديدم روزه مي گرفت. 
او صحبت مي كرد و مي گفت اس��تادي داش��تم كه در 
افغانستان زنداني بود و در زندان انفرادي چند هزار بار 
قرآن را از اول تا آخر تالوت كرده بود. وي نيز به تأسي از 
او هر يك ماه يا دو ماه يك ختم قرآن داشت. در مجموع 
آدم بسيار خوبي بود. موقعي كه آزاد شديم تقريباً همه 
جا با هم بوديم. از همان ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
او به افغانستان رفت و پس از اشغال افغانستان به ايران 
آمد و با هم به اتفاق به ديدار شهيد رجايي رفتيم. از آنجا 
كه يك برادر زجر ديده روحاني متدين در رأس شيعيان 
افغانستان بود خيلي خوشحال بودم و از شهادتش بسيار 
متأثر شدم، ولي از آنجا كه ظاهراً آدم هاي خوب شهيد 

مي شوند او هم شهيد شد. از خدا مي خواهم روح بلند او را 
با ارواح طيبه شهدا و ساالر شهيدان محشور كند. 

  عالءالدين بروجردي:به امام و رهبري عالقه مند 
بود

ش��هيد مزاري در ميان 
رهب��ران گروه ه��اي 
جه��ادي افغانس��تان 
ش��خصيت منحصر به 
فردي ب��ود. او مقاومت 
و ايس��تادگي مبتني بر 
باورهاي اس��المي براي 
رهايي ملت مس��لمان 
افغان و به ويژه شيعيان از مش��كالت كشور را به عنوان 
يك هدف مقدس مي دي��د و در جهت تحقق اين هدف 
از هيچ تالشي فروگذار نمي كرد. مزاري بر خالف بعضي 
از ذهنيت هاي ساخته شده، به امام راحل و مقام معظم 
رهبري ارادت داشت و هيچ گاه عليه جمهوري اسالمي 
ايران، به  رغم هم��ه تحوالت ص��ورت گرفته در صحنه 
موضع گيري و مصاحبه اي نكرد، در صورتي كه چنين 

امري را به كرات از ديگران سراغ داريم. 
يك��ي از ويژگي هايي كه ش��هيد م��زاري را ميان ديگر 
رهبران شيعي جهادي افغانستان متمايز مي كند حضور 
او در صحنه هاي مبارزات انقالب اسالمي ايران، ارتباطش 
با حضرت امام)ره( و فداكاري او در اين راه بود تا آنجا كه 
منجر به دستگيري و زندان هاي طوالني مدت ايشان شد. 
مزاري به رغم اينكه يك افغاني بود و به راحتي مي توانست 
از زير بار شكنجه هاي وحشتناك ساواك شانه خالي و 
خود را رها كند، در زندان هاي ساواك مردانه مقاومت و 
شديدترين شكنجه ها را تحمل كرد. به گونه اي كه آثار 
اين شكنجه ها براي هميشه در س��يماي مردانه اش به 

عنوان يك سند افتخار زندگي مبارزاتي اش باقي ماند. 
مزاري با پيچيدگي هاي صحنه سياس��ي افغانس��تان 
به خوبي آش��نا بود و مي دانس��ت چگونه باي��د عزت و 
قدرت شيعه را ميان ديگر گروه ها به عنوان يك تشكل 
سياس��ي حفظ كند و آن را افزايش دهد و در اين راه تا 
آنجا پيش رفت كه حزب وحدت اس��المي عماًل به يك 
قدرت سياس��ي � نظامي مطرح در صحنه تبديل شد و 
اين امكانپذير نبود مگر با دالوري ها و مقاومت هاي او به 
عنوان تنها كسي كه در سخت ترين لحظات غرب كابل 

در آن منطقه ايستاد و در آن درياي خروشان اين كشتي 
را به خوبي سكانداري كرد. 

از ديگر ويژگي هاي ش��هيد م��زاري ساده زيس��تي و 
عدم توجه به ماديات ب��ود. او براي خ��ود هيچ چيز را 
نمي خواس��ت و براي مردم مظلوم ش��يعه همه چيز را 
مي خواست و بارها پيشنهاد كمك شخصي به خود را 
رد كرد. مزاري معتقد بود شيعه نبايد تابع ديگران باشد، 
بلكه بايد استقالل خود را به مفهوم موجوديت سياسي 
و نظامي حفظ كند تا بتواند تحول عميق و اساسي در 
رفتار ديگران نسبت به شيعيان كه در تاريخ افغانستان 
پيوسته توأم با تحقير بوده است، ايجاد كند و عماًل در 
تحقق اين هدف موفقيت هاي خوبي كسب كرد. شهيد 
مزاري توطئه هاي دشمنان شيعه را براي شكستن صف 
واحد آنها به خوبي درك مي كرد و پيوسته سعي داشت 
اين توطئه ها ش��كل نگيرند، ولي متأس��فانه ابعاد اين 
توطئه ها به قدري وسيع بود كه به  رغم همه اين تالش ها 
به بار نشست و وحدت و يكپارچگي شيعه را به هم زد و 
جنگ داخلي را ميان آنها به راه انداخت. از ويژگي هاي 
ديگر ش��هيد مزاري اين بود كه هيچ گاه حاضر نشد به 
افراد به عنوان كمك ف��ردي از بيت المال كمك كند و 
معتقد بود بايد اين امكان��ات صرف برنامه هاي حزب و 
نيازهاي مردم شود. س��ازش ناپذيري و عدم معامله بر 
سر مسائل شيعه از ويژگي هاي برجسته ديگر اين شهيد 
بزرگ بود و مردم اين واقعيت را به خوبي درك مي كردند 
و به همين دليل به او عش��ق مي ورزيدند و اين عالقه 
امروز بيشتر در سينه هاي مردم شعله ور است. مقاومت 
مردانه وي در غرب كابل به رغم اينكه او نيز مي توانست 
همانند ديگر راهبراني كه فرار را بر قرار ترجيح دادند از 
صحنه بگريزد و جان س��الم به در ببرد، از او يك رهبر 
جاودانه براي شيعيان افغانستان ساخت و به همين دليل 
امروز شيعيان افغانستان و حتي ديگران او را به عنوان 
اسوه مقاومت، پايمردي و س��مبل رشادت و مردانگي 
مي شناسند. تجليل از او پس از شهادت و تشييع چند 
روزه او بر دستان شيعيان مناطق هزاره جات و بدرقه اين 
شهيد با چشم اشكبار صدها هزار تن از مردم همه نشان 
از اين عشق و عالقه دارد. بدون ش��ك مزار او زيارتگاه 
هميشگي دوس��تداران و پيروانش خواهد بود. توطئه 
شهادت او توسط مزدوران و بيگانگان نه فقط خيانت به 

شيعيان، بلكه به همه ملت افغانستان بود.  

ری
مزا

ی 
لعل

دا
 عب

يخ
ن ش

مي
سل

 الم
م و

سال
اال

ت 
حج

د 
هي

   ش

ت 
اد

شه
وز 

الر
س�

ن 
ومي

و د
ت 

س
ت بي

اش
گد

زر
م ب

س�
مرا

 از 
يی

ما
1. ن

39
د 5

فن
س�

  ا
ان

ست
غان

ر اف
ی د

زار
د م

ستا
ا

اس�داهلل بادامچيان: پرسيدم: »چرا 
دس�تگيرت كرده اند؟« ب�ا لبخندي 
آرام جواب داد: »چن�د كتاب مضله! 
داش�تم!« در اولين ديدارهاي زندان 
معموالً دو طرف به هم اطمينان ندارند، 
اما احساس ها به هر دوي ما اطميناني 
نسبي داده بود. در ديدارهاي بعدي 
احس�اس صداقت نس�بت به او پيدا 
كردم و به او عالقه مند شدم، به ويژه 
كه فهمي�دم در درس ه�اي حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در مش�هد حاضر 
و از منبرهاي ايش�ان بهره مند شده 
و نظريات ايش�ان به ش�دت در او اثر 
گذاشته است. البته در باره ديدارش 
با امام خميني و س�فر به عراق هيچ 
نگفت. شايد مايل نبود در زندان اين 

موضوع شايع شود

محسن رفيق دوس�ت: ش�هيد مزاري 
را بسيار ش�كنجه كرده بودند و معلوم 
نبود چ�ه م�دت در زندان بوده اس�ت، 
ول�ي آث�ار ش�كنجه و داغ س�يگار در 
صورت و پاه�اي او به وضوح مش�اهده 
مي ش�د. او آدم بس�يار صب�وري ب�ود 
و كمتر ح�رف مي زد و بس�يار كم حرف 
بود. وقت صحبت كردن با او بيشتر فكر 
مي ك�رد و بع�د مختصر ج�واب مي داد

  نيما احمدپور
آنچ��ه ملت��ي را 
بر مل��ل ديگر و 
جامع��ه  اي را از 
جوام��ع ديگ��ر 
ممتاز مي كند و 
موجب برتري آن 
بر ملل مي ش��ود 
دي��ن و مفاخ��ر 
علمي � سياسي 
آزاديخواه آن ملت و جامعه اس��ت. در همين 
راستا مفاخر جهان اسالم دين و شخصيت هاي 
علمي آزاديخ��واه را ضرورت��ي انكارناپذير و از 
جمله اهداف بزرگ رهبران اس��المي دانسته 
و كارشكني در مس��ير آن را ضربه به شكوه و 
عظمت امت اس��المي قلم��داد كرده اند، زيرا 
اگر دين از خطر تحريف تحذيف مصون بماند 
جامعه گرفتار فرقه سازان در اصل فرهنگ هاي 
فرقه اي و فتنه فرقه گرايي كه مهم ترين عوامل 
انحطاط يك ملت و جامعه اس��ت نمي ش��ود 
و چون جامع��ه به گروه ه��اي كوچكي تجزيه 
نشد انسجام و وحدِت گروهي سالم و كوشش 
بيگانگان وابسته به استعمار براي نفوذ و سلطه 

در جامعه عقيم مي ماند. 
مفاخر علمي � سياس��ي نيز اگر دي��ن ناب را 
نصب العين قرار دهند و گرفتار افراط و تفريط 
نشوند ترديد نيست عامل قوت و قدرت پايدار و 
برتري آن ملت و حركت جامعه به سمت كمال 
و رشد هستند. آثار علمي، تعليمات، شاگردان و 
خاطرات ايشان مانع از تفرقه و تنازع و مهم تر از 
آن مانع از شكست دروني، بيروني و اضمحالل 

قدرت و شوكت مسلمين مي شود. 
آنچ��ه در اين نوش��تار ازآن س��خن م��ي رود، 
خاطرات ش��خصيتي اس��ت كه دور از غرض 
به قيد تحرير آمده و مي تواند مورد اس��تدالل 
و استناد فرقه شناس��ان قرار گيرد. صرف نظر 
از موقعيت ش��خصيت هايي كه خاطراتش��ان 
مي تواند در تحقيقات تمامي قشرهاي تحقيقي 

مورد استفاده و اس��تناد قرار گيرد، بايد گفت 
مجموعه هاي موج��ود خاطرات قس��متي از 
سرنوشت تاريخ سازاني است كه توانسته اند مبدأ 
و منش��أ تحوالت تكان دهنده باشند. چنانكه 
نامه هاي تاريخ��ي بازمانده از ش��خصيت ها و 
ش��رح احوال نگاري مانن��د »قصص العلما«ي 
تنكابني، »روضات الجنات« عالمه خوانساري و 
مجموعه هاي رجالي كه مفاخر علمي تحقيقي 
به يادگار گذاش��ته اند در نقد و رد فرقه سازان 
به ظاهر مس��لمان مفي��د بوده و اس��ت. براي 
نمونه مي توان به آنچه مرحوم تنكابني مؤلف 
»قصص العلم��ا« در بيان ورود و حضور ش��يخ 
احمد احسايي برپاكننده فتنه »ركن رابع« در 
حوزه نجف اشرف نوشته است و آنچه ديگران 
پيرام��ون هويت گن��گ كاظم رش��تي تأليف 
كرده اند يا نتيجه گيري خطيب توانا محمدتقي 
فلسفي در مناظره با رئيس وقت شيخيه كرمان 
كه مؤيد ب��ه فرمايش آيت اهلل االكب��ر حاج آقا 
حسين بروجردي اس��ت و. . . اشاره كرد. به هر 
حال خاطرات به دو لحاظ حائز اهميت و قابل 

استناد و استدالل است: 
الف: شخصيتي كه در مقامي قرار دارد به جهت 
موقعيتي كه داشته است خاطراتش مي تواند در 

سرنوشت ملتي مؤثر افتد. 
ب: خاطرات عده اي به لح��اظ مقام، منصب و 

پستي كه داشته اند اهميت ويژه اي دارد. 
و لذا به دليل چني��ن اهميت خاصي كه گاهي 
حتمي ه��اي تاري��خ را زي��ر س��ؤال مي برد و 
برداش��ت هاي محققان از ح��وادث روزگار را 
كمرنگ مي كند، يكي از مستندات سخنوران 
و نويسندگان و مهم تر نقادان زبردست است. 
خاطرات شخصيت هاي دوره تاريخي نزديك 
به عصر ما كه قاجار و پهلوي بر ايران حكومت 
كرده اند، دوره اي كه استعمار فرقه هاي بداقبال 
تاريخ نظير تصوف تش��كيالتي و اسماعيليه را 
به انواع كمك ها تقوي��ت و راه فعاليت وهابيت 
انگليس��ي را هم��وار ك��رد. مهم ت��ر در عصر 
فتحعلي شاه قاجار با تأييد و حمايت همه جانبه 
درباريان فرقه ش��يخيه با فعاليت شيخ احمد 

احسايي بنايش نهاده شد. 
در چنين ش��رايطي مجاهدان مخلص علمي 

با س��الح قلم به دفاع از آئين مقدس اس��الم 
پرداختند و با نوش��تن خاطرات دوره مبارزات 
خود آيندگان را آگاه، بل ترغيب و تش��ويق به 
بيداري در مقابل ترفندهاي فرقه اي كردند كه 
از آن جمله آيت اهلل مجاهد حاج ش��يخ محمد 
مدني ناشراالسالم گنابادي است كه در اين راه 
گام هاي استواري برداشت. زندان، تبعيد، سوء 
قصد حاميان مسندنش��ينان فرقه نعمه اللهي 
گنابادي كه به پش��تيباني ارتشبد نصيري ها، 
اويسي ها، اقبال ها و... عمال كثيف دربار پهلوي 
صورت مي گرفت نتوانست جانبش را از مبارزه 
با فرقه سازي و فرقه گرايي باز دارد. به اين اكتفا 
نكرده  است و با نوشتن آثاري مانند »در خانقاه 
بيدخت چه مي گذرد«، »مس��جد و خانقاه« و 
كتابي كه در دست داريد نه تنها از خيال پردازي 
و نقل كردن شنيده هايي كم اعتبار مبراست، 
بلكه گوينده مجاهد آن در نقل آنچه در دست 
داريد از گزافه گويي دوري جسته و واقعيت هاي 
اصيل و معتبر را به قلم آورده اس��ت. به همين 
اعتبار آنچه اين مجموعه را تدوين و ش��يرازه 
كرده و در دسترس عالقه مندان واقعيت ها قرار 
داده، بدون ترديد يكي از مآخذ معتبر دس��ت 
اول در باب تصوف خانقاهي و نفاق فرقه داران با 

اتباع خود است. 
به همين خصوصيت خ��اص در روزگاري كه 
بازار دش��وارگويان ش��طح، طامات صوفيانه، 
سخن بازان و خيالبافان وحدت وجودي بيش از 
گذشته گرم شده است، عده اي خام و ناآگاه كه 
با دام و دانه معركه گيران فرقه اي كامالً غريبه اند 
و براي جذب مردمان��ي دلباخته مولي الموالي 
علي اميرالمؤمنين)ع( يا شيفته سير و سلوك 
بر كوره تصوف تشكيالتي مي دمند، كوركورانه 
جذب دعاوي ناسازگار با اسالم مرشدان صوفي 
مي ش��وند، مس��لماً خاطرات مجاهد نس��توه 
آيت اهلل مدني ك��ه از نوجواني ناظ��ر اعمال و 
خالف گويي ه��اي خانقاه نش��ينان بيدخ��ت 
بوده اند، چون مشعل فروزان فرا راهشان است. 
ترديد نيست اگر طالبان س��ر از پا نشناخته با 

توجه به پنِد: 
به گيتي مزن جز به نيكي نفس 

قدم زن تو در راه نيكان و بس 
وارد وادي سير و سلوك شوند، ره چنان مي روند 
كه از خود رستگاِن به حق پيوسته رفته اند. اين 
معرفينامه را ب��ه يكي از خاط��رات مندرج در 
اين اثر زينت مي دهيم:»شش��م محرم س��ال 
1380.ق كه از گناباد براي شش ماه به شيروان 
تبعيد ش��دم، مردم با غيرت و روحاني دوست 
گناباد اعتصاب كردند و ش��ب هفتم محرم در 
ناحيه ژاندارمري مشهد بازداش��ت بودم. اول 
صبح با يك افسر و دو ژاندارم مسلح عازم سمت 
شيروان بوديم كه از استانداري زنگ زدند مدني 
را به شيروان نبريد و به استانداري بياوريد كه 
تبعيد به شيروان لغو ش��د و در مشهد مقدس 
آزاد ش��دم و پس از مالقات با استاندار و آزادي 
وقتي محضر آيت اهلل ميالني شرفياب شدم بذل 
محبت كردند و در چند روز دهه عاشورا كه باقي 
مانده بود هر روز نيم ساعت به اين حقير وقت 
دادند كه منبر مي رفتم. يك روز پس از خاتمه 
مجلس سر و صدايي در ميان مستمعين بلند 
و معلوم شد يكي از ش��ركت كنندگان صوفي 
سبيل و شارب بلندي داش��ت و جمعيت او را 
موعظه كردند كه آنها را كوتاه كن و در جواب 
گفته بود به سخن شما وقعي نمي نهم. خدمت 
آيت اهلل ميالني بروي��م كه ايش��ان نايب امام 
زمان)عج( است. هر چه بفرمايد قبول مي كنم. 
بنده محضر حضرت آي��ت اهلل ميالني بودم كه 
جمعيت خدمت ايشان آمدند. طرفين با سر و 
صدا داستان را گفتند و حضرت آيت اهلل ميالني 
به آن مردك س��بيلي فرمودن��د: »اگر پدري 
به پس��ر بگويد با فالن آدم بدنام فاسق و فاجر 
معاشرت نكن و آن پسر نصيحت پدر را نشنيده 
بگيرد و برخ��الف راهنمايي پ��در عمل كند، 
چطور فرزندي اس��ت؟« گفت: »فرزند بسيار 
بدي اس��ت. « فرمودند: »پيغمبر اكرم)ص( و 
ائمه طاهرين)ع( دستور داده اند شارب را كوتاه 
كنيد و كسي كه خالف دستور آنها عمل كند، 
چطور آدمي اس��ت؟« گفت: »واقعاً قانع شدم. 
االن مي روم و كوتاه مي كنم.« سپس جمعيت 

صلوات فرستادند و پراكنده شدند.« 

 به بهانه انتشار خاطرات ديني و سياسي 
آيت اهلل حاج شيخ محمد مدني »ناشراالسالم گنابادي«
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 او پای درس هاي حضرت آقا 
در مشهد حاضر می شد

  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز شهادت 
مظلومانه رهبر فقيد حزب وحدت اسالمي افغانستان 
مرحوم حجت االسالم و المس�لمين عبدالعلي مزاري 
اس�ت. به همين مناس�بت، خاطراتي از دوران حضور 
او دركميته مش�ترك ضدخرابكاري س�اواك از زبان 
برخي ش�اهدان را فراهم آورده ايم كه در پي مي آيد. 

   
  اس�داهلل بادامچيان: مي گفت ما در افغانس�تان 

»خميني« نداريم!
آشنايي ام با شهيد مزاري 
در س��ال 1355 در زندان 
اوين »شكنجه گاه طاغوت« 
شروع شد. در بند دو زندان 
اوين ب��ا اين طلب��ه جوان 
آشنا شدم. او در اتاقي بود 
كه ش��هيد حجت االسالم 
و المس��لمين حقان��ي، از 
شهداي هفتم تير در آن بود و چون با شهيد حقاني ارتباط 
صميمانه اي داشتم در رفت و آمد به اتاق وي متوجه شهيد 
مزاري شدم و ويژگي هاي او مرا جذب كرد. در اولين ديدار 
كه از او پرسيدم كيست و چرا به زندان افتاده است؟ شرح 
داد كه از هزاره هاي افغانستان است و در حوزه مشهد درس 
مي خواند. پرسيدم: »چرا دستگيرت كرده اند؟« با لبخندي 
آرام جواب داد: »چن��د كتاب مضله! داش��تم!« در اولين 
ديدارهاي زندان معموالً دو طرف به هم اطمينان ندارند، 
اما احساس ها به هر دوي ما اطميناني نسبي داده بود. در 
ديدارهاي بعدي احساس صداقت نسبت به او پيدا كردم 
و به او عالقه مند ش��دم، به ويژه كه فهميدم در درس هاي 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مشهد حاضر و از منبرهاي 
ايشان بهره مند شده و نظريات ايش��ان به شدت در او اثر 
گذاشته است. البته در باره ديدارش با امام خميني و سفر 
به عراق هيچ نگفت. شايد مايل نبود در زندان اين موضوع 
شايع شود. وي در سال 1351 به ايران آمده بود. به عشق 
تحصيل در حوزه هاي علميه و عالم ديني شدن. در مشهد 
كمي درس خوانده بود و بيش از اينكه درس ها او را جذب 
كند خيزش اسالمي، روحيه انقالبي حوزه و فضالي مبارز 
كه بر اثر نهضت امام پديد آم��ده بودند او را مجذوب خود 
كردند و به علت همين آگاهي به قم س��فر كرد و در قم تا 
سال 1354 درس خواند و سپس به عشق زيارت عتبات و 
شوق ديدار امام به عراق رفت. چهار ماه در عراق بود. امام 
او را متحول ساخت و از همان جا احساس رسالت انقالبي 
براي افغانس��تان كرد. با كتاب »حكومت اسالمي« راجع 
به بيانات امام در باره حكومت اس��المي و... و چند كتاب 
ديگر از مرز عراق به ايران آمد كه بعداً در قم دستگير و به 
اوين، شكنجه گاه مخوف شاه آورده شد. او را هم شكنجه 
كرده بودند. با اينكه تبعه كشور افغانستان بود و طاغوت 
با ظاهرش��اه ]در آن وقت داود بر مسند قدرت بود[ روابط 
خوبي داشت. مي خواستند ارتباطات او را با امام و مبارزين 
بدانند، اما با مقاومت جدي او هيچ اعترافي از او به دست 
نياوردند. به ناچار پس از چهار ماه زندان وي را تحت الحفظ 
به مرز بردند و به افغانستان فرستادند كه در ايران نماند. 
در زندان ش��رح مفصلي از وضعي��ت عقب ماندگي مردم 
افغانستان و حكومت وابسته ظاهرشاه و مشكالت مردم و 
در عين حال از شجاعت و مقاومت ملت افغان ]افغانستان[ 
برايم داد و نسبت به وضع شيعيان نيز با لحن تلخي صحبت 
كرد. در حياط بند دو اوين به او گفتم تنها راه نجات ملت 
افغانستان ايجاد نهضتي اس��المي است و اگر اين حركت 
ايجاد شود آگاهي، جهاد و شوق مبارزه مردم را از رخوت 
و غفلت آزاد مي س��ازد. گفت: »رهبري در آنجا نيست. « 
بعد با تأسف تلخي گفت: »شما در ايران خميني را داريد 
و مراجع و علماي شما در مبارزه هستند، اما در افغانستان 
رهبري نيست و اكثريت علما هم تحرك الزم را ندارند.« 
گفتم امام مال ما كه نيست. مال همه جهان اسالم است، 
به ويژه شيعيان و شما مي توانيد با استفاده از اين فرصت 
كار را شروع كنيد و رهبر هم از درون مردم بيرون مي آيد. 
شما شروع كن و بدان خودت هم مي تواني رهبري كني يا 
حين حركت رهبري شايسته نصيب شود. مدتي به فكر فرو 
رفت و گفت: »اما خيلي سخت است. « او در زندان به شدت 
از منافقين بدش مي آمد. مي گفت اينها افكار كمونيستي 
دارند و شما نمي دانيد كمونيست ها چقدر بدند. لذا با ما كه 
بر اثر نقل فتوا از منافقين جدا ش��ده بوديم ارتباط خوبي 
داشت. به شهيد رجايي خيلي عالقه مند شده بود. شهيد 
رجايي با برادر ارجمند آقاي حاج محسن رفيق دوست و 
برادر شجاع عزت مطهري با هم بودند و لذا شهيد مزاري 
با آنها هم صميمي ش��ده بود. با شهيد حقاني هم كه تنها 
روحاني معتبر بند بود روابط دوستانه و گاه مباحثه ديني 
داشت. ما را قبل از آزادي او از آن بند بردند، لذا مدت ها او 
را نديدم. البته نمي دانستم آزاد شده است. وقتي در نيمه 
دوم سال 1356 آزاد شدم، نتوانستم خبري از او به دست 
بياورم، زيرا معلوم ش��د در زندان هاي آن روز ديده نشده 
است، اما خاطره او برايم باقي مانده بود، مخصوصاً اطالعات 
خوبي از افغانستان از او به دس��ت آوردم. پس از پيروزي 
انقالب اسالمي او را در مدرسه رفاه ديدم. سريع و چابك 
از مرز گذشته و خود را به مدرسه رفاه رسانده بود. قدري 
از خاطرات گفتيم. افغانستان به دست كمونيست ها افتاده 
بود و آنها او را كه پس از بازگشت به افغانستان به فعاليت 
فرهنگي آشكار و سياسي پنهان مي پرداخت تحت تعقيب 
قرار داده بودند. او هم گريخته بود به عراق و سپس سوريه 
و بعد پاكستان و آنگاه از مرز به طور پنهاني به افغانستان 
رفته و حاال با پيروزي انقالب اس��المي به ايران آمده بود. 
صحبت از يك مبارزه طوالني شد. وي آن موقع اميدوارتر 
از دوران زندان بود. از علماي افغانس��تان سخن گفت كه 
فعال ش��ده اند و حوادث دو س��ال 1356 و 1357 ايران 
خيلي بر مردم متدين افغانستان اثر گذاشته بود. اين بار 
شهيد مزاري اعتماد به نفس خوبي داشت و خود را براي 
اداره بخشي از مبارزه كاماًل توانا مي يافت و اين نكته بسيار 

قابل توجهي بود. 
وي به افغانس��تان رفت و در س��ال 1358 ب��ه ايران آمد. 
پايه گذاري سازمان نصر در همين اوان انجام شد و الحق 
خدمت بزرگي به نهضت اسالمي افغانستان بود كه شيعيان 
را گرد هم جمع و متش��كل ك��رد، آم��وزش داد و به آنها 

تجربه هاي الزم را آموخت. 


