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امنیت مدیون والیت
اوضاع امروز افغانستان میتوانست
آخرین فرجام برجام هم باشد
اگر ما نیز مثل افغانها یک رهبر حکیم نداشتیم

عکس :روزنامهدیواری حق

سلام حضرت آقا! یادم هس�ت دو دهه
پیش غربزدهه�ای دور خاتم�ی ناظر
بر حضور آمریکا در افغانس�تان به شما
کنای�ه میزدند که همس�ایهی ش�رقی
ظرف چند سال از ایران جلو خواهد زد و
به الگوی ما تبدیل خواهد شد .اخیرا شما
از رئیسجمهور خواستید که ضمن بهره
از تجربهی ماضی ،عوض اعتماد به غرب،
اتکا به داخل داشته باشد .اینک ناظر بر
فغان افغان جا دارد ما جمهور نیز بیشتر
حواسم�ان به عواق�ب دخال�ت بیگانه
در کش�ور باش�د .آمریکایی که بیست
س�ال پیش به بهانهی جنگ ب�ا طالبان،
افغانس�تان را اش�غال کرد ،ای�ن روزها
برای دار و دستهی مالعمر چشمک سبز
میزند .حضرت آقا! اشرف غنی بیشتر
از خاتمی و روحانی غربباور نیست ولی
ایران مثل افغانستان ویران نشد ،چون
ما ولیفقیه داریم .هشدارهای روحاللهی
شما به غربپرستها نبود ،جماعت فراتر
از مذاکره و معامله ،بدشان نمیآمد پای
امثال بوش و کلینتون و اوباما و ترامپ و
بایدن را احتماال به بهانهی دموکراس�ی
بیشتر به ایران نیز ب�از کنند .فیالحال
این نامه را به فال نیک میگیرم و دعوت
میکنم از خاتم�ی و روحانی که عاقبت
کشور بدون رهبر را و بدون رهبر انقالبی
را با نگاه ب�ه این روزهای افغانس�تان به
راحتی مشاهده کنند .حضرت آقا! بر ما
مسلم ش�ده که اگر والیت فقیه نباشد،
کش�ور نه فق�ط دارای دو رئیسجمهور
میشود ،بلکه از ورود آمریکا یک جور
ضرر میبیند و از خروج�ش جور دیگر.
کش�ور بدون بزرگتر ،بدون پدر ،بدون
صاحب و بدون س�ایه ،میشود حکایت
همین ای�ران خودم�ان در عصر پهلوی
که سران س�ه قدرت بیایند در پایتخت
مملکت ،س�لفی بگیرند و ش�اه را خبر
نکنند .محمدرضا اسمش پادشاه بود ولی
همین حد هم اختیار نداشت که پدرش
را به کشور برگرداند .جنازهی رضاخان را
از تبعید آورد .بدبخت خودش هم جنازه
بود .حض�رت آقا! بهت�ر از حق میدانید
که در طول تاریخ این سرزمین ،پهلوی
تنها حکومتی بود که ب�ا دخالت اجانب
به قدرت رس�ید .واقعیت این اس�ت که
امام بزرگ�وار ما ش�اه و اجان�ب را با هم
شکست داد .بیست و دو بهمن فقط روز
شکست شاه نبود .اجانب نیز از روح خدا
شکس�ت خوردند .اجان�ب همانهایی
هس�تند که به اس�م صلح ،جن�گ را به
افغانه�ا فروختند و به بهان�هی آزادی،
به اسارتش�ان کش�اندند .حضرت آقا!
اوضاع امروز افغانس�تان میتوانس�ت
آخرین فرجام برجام هم باشد ،اگر ما نیز
مثل افغانها یک رهبر حکیم نداشتیم.
کاش بفهمند چرا اس�د عوض آمریکا به
ایران اعتماد کرد .کاش بفهمند چرا آن
روز گفتید هزینهی س�ازش از مقاومت
بیشتر اس�ت .کش�وری که قرار باش�د
آمریکا بسازد ،فغانستان میشود و کاش
افغان خود به افغانستان رحم کند.

