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 ضعف خرد سیاسی ،تجلیل از خمینی
 سیاسی اسالم ی «خوره» از روایتی

 
های کالن  های کابل با عکس این روزها برخی جاده

تزیین شده و خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران 
های متعدد  برای تجلیل از سالگرد وفات وی نشست

  شناختی یک تقسیم  گردد. از نظر جامعه برگزار می
  .بندی گروهی در این میان وجود دارد

هایی هستند که به احتمال زیاد از  آن گروه موافق:
هایی را از سفارت ایران  گیرند و هزینه ایران پول می

دست   یی به  ن آقای خامنهو منابع مالی رهبر ایرا
ها از حکومت ایران دو نوع اعتبار  آورند. این می
گیرند. یکی اعتبار اقتصادی و دیگر اعتبار  می

شود که افغانستان  کار این گروه این می ۀنتیجسیاسی. 
را در ذهن جامعه جهانی و کشورهای دوست 

نمایند و به اعتبار جهانی افغانستان به عنوان یک   افغانستان به عنوان محل نفوذ استخباراتی ایران معرفی می
 .زنند المللی لطمه می پیمان بین  هم

ها منافع ملی افغانستان  کسانی هستند که به دنبال اعتبار اقتصادی و سیاسی ایران نیستند. برای این گروه مخالف:
هللا خمینی است. این قشر  از آیت تر های علمی و فرهنگی آن مهم تر از همه چیز است. افغانستان و شخصیت مهم

  کننده و همکاران استراتژیک افغانستان  این است که روابط افغانستان را با کشورهای حمایت  فدارطراجتماعی 
  .ر سازندتنزدیک

جواری را در نظر همخصوص ایران حسن  اش با کشورهای همسایه به افغانستان در روابط سیاسی و فرهنگی
دار این نیست طرفهللا خمینی احترام انسانی دارد، اما  های سیاسی ایران از جمله آیت به شخصیتگیرد. میگرفته و 

مایه سیاسی و اقتصادی وارد ذهن اجتماعی گردد و   مذهبی و درون ۀچهرکه از وی در افغانستان تجلیل شود و با 
های این گروه این  نتیجه نگرش و فعالیتهای افغانستان را با نقاب دینی تخدیر نماید.  اذهان مذهبی و دینی توده

 .است که افغانستان را به عنوان کشوری که خواستار صلح جهانی است معرفی نماید
های  باشند که سیاست زیر تاثیر تبلیغ گروه اول می  یشتربهایی هستند که قدرت تفکر را ندارند و  توده :گروه سوم

اران دینی معرفی ندسکاهای سیاسی ایران را به عنوان  جمهوری اسالمی ایران را یک سیاست دینی و شخصیت
گیرند. اما  کنند. قشر سوم به دنبال فهم مسایل نیستند. به عنوان گروه فشار برای مخالفان مورد استفاده قرار می می

یت گروه دوم این است که برای آگاه ساختن این گروه تالش نمایند و تفهیم کنند که منافع ملی ما در گرو مسوول
 .هللا خمینی نیست تجلیل از سالگرد فوت آیت

دینی دارد. همیشه در  ۀصبغر تبیشهای سیاسی است که  سازی شخصیت  های جامعه ما اسطوره یکی از ویژگی
های ما   شود و هر شخص که به نحوی با اندیشه سی در حد افراط تجلیل میهای سیا افغانستان از شخصیت

گردد. نقد کردار سیاسی این  خوانی داشته باشد و از یک منبع دینی حمایت شود تبدیل به اسطوره و تابو میهم
صی های شخ ه عقل و خرد حاکم باشد احساسنکآزیرا در این کشور بیش از  ،دینی است ها مساوی با بی شخصیت
های فردی حاکم است. در افغانستان ایجاب و نفی ما بدون قید و شرط است. در تفکر اجتماعی و سیاسی ما  و سلیقه

های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. از جانب دیگر خرد سیاسی ما خیلی ضعیف است. تا هنوز  نقد شخصیت
اش  و برگزاری محافل ما پیامدهای اجتماعی ایم تشخیص بدهیم که از کدام شخصیت تجلیل کنیم و تجلیل نتوانسته
 چیست؟
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خواهد قضاوت کند که  هللا خمینی نیست و نمی این نکته باید تذکر داده شود که نگارنده در پی نقد شخصیت آیت
های  خواهند انقالب ایران و شخصیت المللی چیست.   کسانی که می های بین آوردهای وی در عرصه  دست

المللی بشناسند باید دیدگاه مخالفان و موافقان آن را  های بین اثیرش را در ایران و عرصهتاثیرگذار در آن و ت
های تاثیرگذار آن  هایی که برای شناخت بهتر انقالب ایران و شخصیت مطالعه و بعد قضاوت نمایند. یکی از کتاب

 .مصری است نگار  مهحسنین هیکل، مورخ و روزنا" نوشته ایران روایت ناگفتهارزش خواندن را دارد "
های   جا افغانستان است و دارای ارزشاینهللا خمینی باید متوجه این باشند که  برگزارکنندگان مراسم سالگرد آیت

های از این نوع به مزاج فکری همه ملت افغانستان برابر نیست و مردم  برگزاری مراسماجتماعی خاص خود. 
ور نمونه: محمد بطهای سیاسی و دینی خاص را از کشورهای مختلف دارند.  افغانستان هرکس برای خود شخصیت

م حسین، ملک فهد، یاسر عرفات، لنین، مائو، کمال اتاترک و صدها عبده، سید قطب، محمدعلی جناح، صدا
های  شخصیت سیاسی دیگر. اگر در افغانستان همه، هر شخصیت سیاسی را که دوست دارند و به نحوی با سیاست

 .شان مراسم و محفل برگزار کنند نام این کشور را باید کشور تجلیل از مردگان گذاشت آنان موافق باشند برای
اران ددوستکثر مردم افغانستان از برگزاری مراسم تجلیل از خمینی راضی نیستند. شاید تذکر این نکته برای ا

های  توانیم از آن فرار کنیم. در تجلیل ایران و خمینی ناگوار تمام شود، اما این یک واقعیت اجتماعی است که نمی
شود.  بستگی ملی ما میهماز کسانی تجلیل کنیم که باعث خود باید ذهنیت تمام مردم افغانستان را در نظر بگیریم. 

وایی ما با منهو بهتر از  همترمهای خود ما  وایی ما با افغانمنهزیرا  ،انگیز باید بگذریمرب  های اختالف از تجلیل
  .هاست ایرانی

های  که به پاس زحمتاران ایران این است که آیا تا هنوز شما شاهد این هستید ددوستاز جانب دیگر سوال من از 
های ملی شما تجلیل  ها از یکی از شخصیت کنید ایرانی های که شما هر ساله از رهبر سیاسی ایران می شما و تجلیل
  نموده باشد؟

جویانه ایران  های مداخله یی در مقابل حرکت  های مردمی، دانشجویی و رسانه در افغانستان بارها شاهد اعتراض
توجهی نسبت  گاهی به این احساس مردم توجه نکرده و این بیهیچداران ایران دوستجاست که یناایم. اما جالب  بوده

تر از خواست مهممردان ایران دولتها خوشحالی  گر این است که برای اینبیانشان   وطنانهمبه احساس 
  .باشد شان می  وطنانهم
نگاه کنند و بدانند که با یک تجلیل از خمینی جامعه اران ایران باید خردمدارانه به قضایای سیاسی و فرهنگی فدطر

طلبانه و   های منفعت الملی و ملی باید بپردازد. با این گونه تجلیل های بین  ما تاوان زیادی را در عرصه سیاست
شوند،  اران و جاسوسان ایران معرفی میدطرفاحساساتی یک کتله کالن اجتماعی در ذهن جامعه جهانی به عنوان 

 .زنند شان دست به تجلیل می  رتی که یک حلقه بسیار کوچک به خاطر منافعدر صو
. رفتار کشور اسالمی ایران با خورد هایی وجود دارد که روح آدمی را می در زندگی خوره :به گفته صادق هدایت

ایران و عبور وطنان ما آن را تجربه نموده. داستان مرزهای مههایی است که اکثر  مهاجران افغان از نوع خوره
پزی ایران و ... خشتهای  های مهاجر افغان در کوره گزینی، زندگی خانواده  زنان و دختران افغان به خاطر پناه

 .ها پرداخته شود انگیزی است که باید در قالب ادبیات تراژیک مهاجرت به آن های غم داستان
جویان  جران افغان در ایران، تیرباران و قتل پناههای سیاسی ایران در امور داخلی ما، توهین و تحقیر مها دخالت

اعتنایی  کنند و بی افکنی در افغانستان فعالیت می هایی که برای تفرقه افغانستان در مرزهای ایران، تقویت گروه
های ایران در مقابل این مسایل برای همه آشکار است، اما متاسفانه شماری از فضای سیاسی افغانستان استفاده  مقام
  .دهند ها انجام می کنند و کار را به نفع ایرانی می
هایی را که ایران  ها باید بدانند که تاریخ درباره رفتار حکومت ایران با افغانستان قضاوت خواهد کرد و نیز آن این

شان خانه و کشور اول و افغانستان به عنوان کشوری برای کار سیاسی به نفع ایران است، معرفی خواهد   برای
هایی که به احساسات  اندیش امروز ما برای حفظ منافع و وحدت ملی افغانستان در مقابل آن نمود. نسل آگاه و ملی

 .کنند ایستاد خواهند شد وطنان ما توجه نمیهم
که قوانین و اینان افغان در مرزهای ایران تیرباران شدند و سفیر ایران در افغانستان بدون دو هفته قبل مهاجر

  .ها سخن گفت اعتنایی در مقابل رسانه حقوق مهاجرت را در نظر بگیرد با بی
باشد و همیشه در تالش است از  ایران از جمله کشورهایی است که مخالف حضور جامعه جهانی در افغانستان می 

های خاصی  المللی افغانستان تخریب نماید. متاسفانه حلقه های گوناگون اذهان اجتماعی را در مقابل دوستان بین راه
المللی خود را  سازند. افغانستان دوستان بین در افغانستان وجود دارند که میدان مداخله را برای ایران فراهم می
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نموده است. منافع امروز افغانستان در کنار ایران تامین های استراتژیک مختلف امضا  ها پیمان دارد که با آن
  .شود نمی

کنیم که باعث از بین رفتن  کنیم؟ چرا از کسانی تجلیل نمی گر خود تجلیل نمیروشنهای ملی و  چرا ما از شخصیت
وانان ها باید برای مردم و ج های سیاسی و فکری زیادی داریم که آن شود؟ ما شخصیت خصومت در افغانستان می

ما شاهد برگزاری  ی،های افغان افغان به عنوان الگوهای فکری و اجتماعی معرفی گردند. در مورد اکثر شخصیت
قهرمان میوند و مبارز نترس در جنگ افغان و انگلیس،  ،الدین افغان، ماللی یک شب شعر هم نیستیم. سید جمال

مد غبار، سید اسماعیل بلخی، اکرم یاری، محمد وزیر محمد اکبرخان، فیض محمد کاتب، رابعه بلخی، غالم مح
شود و  ها تجلیل نمی گاهی از اینهیچاند، اما متاسفانه  اند که برای افغانستان کار نموده طاهر بدخشی و... کسانی

 .اند ها آشنایی ندارند و حتا برای جوانان و دانشجویان ما بیگانه اکثر مردم ما با این
ها شاید قابل تجلیل باشد،  ی است. از نظر سیاسی یک ایرانی است و برای ایرانیخمینی یک شخصیت سیاسی مذهب

اما برای مردم افغانستان هیچ الزام سیاسی و اخالقی وجود ندارد که از وی همه ساله با پول سفارت ایران تجلیل 
را ما تا این حد افراط می ار ایران قرار دارد جالب باشد که چدطرفنمایند. شاید برای آنان که خارج از این حلقه 

 .کنیم
با تامل و منطق برخورد نماییم و از فضای سیاسی که امروز به  گفتارماکه باید در کردار، رفتار و اینسخن پایان 

همکاری جامعه جهانی در افغانستان به وجود آمده، سواستفاده نکنیم. منافع عمومی و ملی افغانستان را قربانی 
هایی که اکثر مردم افغانستان با آن مخالف هستند تخم کینه و نفاق را در بین خود  با حرکتمنافع شخصی نسازیم و 

 .نکاریم
  پایان
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