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نامه اى مفصل از اصفهان با امضاى آقاى سالميان دريافت كرديم؛ بخش هايى از آن نامه 
كه نياز به توضيح و پاسخ دارد، همراه با پاسخ آن در پى مى آيد: 

خدمت جناب روحانى مدير مسئول فصلنامه 15خرداد، سالم عرض مى كنم. 
... در سفر اخيرتان به اصفهان و سخنرانى در جمع دانشجويان در برابر اين سؤال بنده 
كه چرا طيف اصالح طلب را  تسليم طلب لقب داده ايد، دو علت ذكر كرديد؛ يكى اينكه 
ــيارى از اينها گوش به  زنگ اند كه كى امريكا مى آيد و ايران را اشغال مى كند و دوم  بس
ــد، پرچم امريكا را آتش  ــوش مردم مى خوانند كه مرگ بر امريكا نگويي اينكه دايم به گ

نزنيد و... 
ــتم بگويم: گيريم كه همه اين ادعاهاى جنابعالى درست باشد، آيا اين دليل  مى خواس
بر تسليم طلبى است؟ ...چطور شد كه شما به تسليم ايرانيان در برابر عرب ها در جنگ 
قادسيه افتخار مى كنيد و روى منبر آن را با افتخار شرح مى دهيد و... نمى گوييد آنهايى 

كه ايران را به عرب ها تحويل دادند تسليم طلب بودند؟... 
ــر امريكا گفتن و پرچم  ــى و همفكرانتان گمان مى كنيد با مرگ ب ديگر اينكه جنابعال
ــكا لطمه و صدمه اى  ــت مى كنيد؟ و يا به امري ــه ملت ايران خدم امريكا را آتش زدن ب
ــه امريكا و  ــران كرده ايد؟ و چگون ــى براى اي ــا نمى بينيد چه دشمن تراش مى زنيد؟ آي

با كاوشگران تاريخ و
 دانشوران معرفت



ش و پاسخ
پرس

238
دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

قدرت هاى هم دست او را بر ضد ايران به دشمنى واداشته ايد؟... 
ــن تندروى ها و  ــه و اي ــرار گرفت ــاك ق ــگ خطرن ــتانه يك جن ــران در آس امروز اي
افراطى گرى هاى شما، امريكا را هيسترى كرده و معلوم  نيست  تا فردا چه باليى بر سر 

اين مملكت بيايد... 
با پوزش 
ع- سالميان 

پاسخ
در پاسخ به آقاى سالميان بايسته است يادآور شويم كه خوبست تاريخ را مطالعه كنند 
ــينند. مردم ايران پيش از جنگ قادسيه، آوازه اسالم را شنيده  و ندانسته به داورى ننش
بودند و به عدالت اسالمى، برادرى و برابرى و مدينه فاضله اى كه پيامبر اكرم(ص) پديد 
آورده بودند دلبستگى داشتند و چه بسا كسانى از ايرانيان پيش از حمله اعراب به ايران 
به اسالم گرويده و مسلمان شده بودند؛ از اين رو، آنگاه كه ايران مورد حمله اعراب قرار 
گرفت مردم ايران براى نجات از ظلم و استبداد شاهان ايران، از اسالم استقبال كردند، نه 

از اعراب. ايرانى ها اسالم را پذيرفتند و عرب ها را از كشور خويش بيرون راندند. 
ــل آن «مادي گرايي»  ــم «معنويت طلبي» و در مقاب ــي دو نظرگاه و پاراداي به طور كل
زمينه ساز تحوالت انديشه اي و اجتماعي هستند. بر اساس پارادايم اول آرمان انسان و 
جامعه، آرماني دين مدار، عدالت محور و عاقبت انديش است و در پارادايم دوم دنيا مداري، 
فردگرايي و منفعت انديشي كانون توجه قرار مي گيرد. ايران در سال 1357 شاهد يك 
ــان اصلي در فرايند انقالب ايران  چرخش پارادايمي بود؛ يعني در حقيقت هدف و جري
ايجاد تحوالت پايه اي و زيربنايي در ايدئولوژي هاي نهادينه شده در ساختارهاي حكومتي 
ــتمگري به ظلم ستيزي،  بود. در اين چرخش پارادايمي، دنيامداري به دين مداري، س
تبعيض به عدالت و منفعت انديشي به دورانديشي و عاقبت انديشي و... بدل گرديد و در 
نهايت «شهادت» در راه برقراري چنين آرمان هايي مورد ستايش قرار گرفت. با عنايت به 
تحوالت اخير در برخي از كشورهاي عربي و آفريقايي كه نشان دهنده چرخش پارادايمي 
ــت، و همچنين شكست و فروپاشي ايدئولوژي ها و  آنان از دنيامداري به دين مداري اس
ــعابات آن يا ليبراليسم و كاپيتاليسم و  مكاتب دنيامحور غربي از جمله كمونيسم و انش
ــاهد دوران افول پارادايم هاي دنيامدار بود و بر حسن  شاخه هاي جديد آن، مي توان ش

انتخاب مردم ايران در سال هاي انقالب 1357 دست مريزاد گفت. 
حال سؤال اين است كه با توجه به آرمان هاي مزبور و صرف نظر از هزينه هاي گزاف براي 
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چنين چرخشي و همچنين با توجه به آنكه ملت ايران خود به وجودآورنده چنين جريان 
انقالبي عظيمي بودند، چگونه عده اي مي توانند صرفاً به دليل منفعت انديشي با عدول 
از آرمان هاي انقالب، راه رفته را بازگشته و به تمامي آنچه در سي واندي سال گذشته به 

دست آمده پشت پا زنند؟! 
ــان  ــه براى ورود چكمه پوش ــدا بى خبر ك ــته هاى از خ ــروز اين ورشكس بايد ديد ام
عربده كش امريكايى آرام و قرار ندارند و لحظه شمارى مى كنند، شيفته چه ويژگى ها و 
برجستگى هاى امريكا هستند؟ در امريكا چه نشانه هايى از اخالق، معنويت، انسانيت و... 
به چشم مى خورد كه در ايران و ديگر كشورها ديده نمى شود، كه براى شيفتگان يقه چاك 
 امريكا گيرايى دارد؟ مبادا آنچه در زندان هاى گوانتانامو و ابوغريب بر خانواده هاى زندانى 
ــت و مى گذرد- كه امريكايى ها گاهى چندين بار در روز در برابر چشم زندانيان به  گذش
خانواده هايشان تجاوز مى كنند- براى ليبرال هاى ايرانى گيرايى دارد كه چنين شيفته 

امريكا هستند!!؟ 
دوم، اين درست است كه امروز خشم و كين امريكا و ديگر جهان خواران نسبت به ايران، 
به اوج خود رسيده و از هر سو به سر و صورت ملت ايران چنگ مي اندازند و به گفته آقاى 
سالميان امريكا هيستريك شده است، ليكن بايد دانست كه اين شعارهاى مرگ بر امريكا 
و آتش زدن پرچم آن كشور  نيست كه سران كاخ سفيد را هيستريك كرده است. امروز 
آتش زدن پرچم امريكا و شعارهاى ضد امريكايى جنبه جهانى و بين المللى يافته است 
و موضوعى نيست كه براى سران كاخ سفيد تحمل ناپذير باشد ليكن آنچه اين شيطان 
ــت هاى پياپى و باورنكردنى  بزرگ را بى تاب كرده و به مرز جنون كشانده است، شكس
است كه در منطقه خاورميانه و در ديگر مناطق جهان نصيب او شده است و ما به برخى 

از اين شكست ها گذر مى كنيم: 
1. تأثير انقالب اسالمي و پديد آمدن بيدارى اسالمى

استكبار جهانى و در رأس آن امريكا از روز پيروزى انقالب اسالمى در ايران همه نيرو 
و توان خويش را به كار گرفتند تا اين انقالب و آرمان ها و روش هاي آن به سرزمين هاي 
اسالمي و ساير نقاط جهان سرايت نكند و توده هاى زير ستم و رنجديده را آگاهى نبخشد 
و به حركت در نياورد. جوسازى  ها، سمپاشى ها، دروغ پردازى ها و پيرايه تراشى هايى كه 
ــته ضد ايران و نظام جمهورى اسالمى به راه انداختند و  در درازاى سى و اند سال گذش
ــه دار كردن چهره ايران در  نزد جهانيان، توطئه هاى براندازى،  تالش آنان در راه خدش
ــارهاى  ــگ تحميلى، درگيرى ها و ترورهاى كور درون مرزى، فش تحريم اقتصادى، جن
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بين المللى،  قطعنامه هاى فرمايشى و... همه و همه براى اين بود كه اين ام القري را ويران 
كنند و از الگو شدن آن براى آزادى خواهان جهان پيشگيرى كنند؛ ليكن به رغم آن همه 
تالش ها و  توطئه ها انقالب راه خود را باز كرد و به بار نشست. حزب اهللا در لبنان و حماس 
در غزه با الهام از انقالب اسالمى ايران حماسه آفريدند و سرانجام بيدارى اسالمى، سراسر 

خاورميانه را درنورديد و كاخ ها و كاخ نشينان را سخت بلرزانيد. 
2. سقوط گماشتگان بى مزد و مواجب «اسراييل» 

ــد مهره هرزه و  ــاور بودند كه اگر چن ــر جهان خواران بر اين ب امريكا و انگليس و ديگ
خودفروخته را در رأس كشورهاى عربى و اسالمى بگمارند و به دست آنها خون ملت ها 
را در شيشه كنند، رژيم صهيونيستى مي تواند براي هميشه از خشم و خروش ملت ها در 
ــغالگرى و تجاوز ادامه دهد، ليكن يكباره چشم باز كردند و ديدند كه  امان باشد و به اش
اين گماشتگان خودفروخته يكى پس از ديگرى به دست  ملت ها سقوط كردند و ملت ها 
ــت گيرند و به زورگويى ها، قلدرى ها و بيدادگرى ها  برآن اند سرنوشت خويش را به دس
پايان دهند. ديكتاتورهاى خون آشام و دست نشانده امريكا مانند حسنى مبارك، قذافى، 
بن على، عبداهللا صالح، آل خليفه و آل سعود، يكى پس از ديگرى يا سقوط كردند و يا در 
معرض سقوط قرار گرفتند و توطئه هاى بيش از نيم قرن جهان خواران خنثى شد و رژيم 

صهيونيستى امروز بيش از هر روز ديگرى در گرداب سقوط و زوال قرار گرفته است. 
3. دريده شدن ماسك هاى اسالم پناهى 

ــاليان درازى تالش كرده بودند كه شمارى از  استكبار جهانى و در رأس آن امريكا، س
گماشتگان خود در كشورهاى عربى و اسالمى را، كه بزرگترين مسئوليت آنان محافظت 
ــطين است، چهره اى ملى و مذهبى  و نگهبانى از كيان صهيونيست ها در سرزمين فلس
ببخشند، اسالم پناه وانمود كنند و خادم الحرمين جلوه دهند تا اين مزدوران به مصداق: 
چو دزدى با چراغ آيد/ گزيده تر برد كاال، با ماسك اسالم پناهى بتوانند به اسالم خواهان 
از پشت خنجر بزنند، به نام اسالم، اسالم را بكوبند، به نام خادم الحرمين سرزمين وحى 
را به پايگاه استكبار جهانى و صهيونيسم بين المللى بدل كنند، خيزش هاى اسالمى را در 
كشورهاى اسالمى در هم بشكنند و كوتاه سخن اينكه با چهره اسالمى و اسالم پناهى از 
صهيونيست ها پاسدارى و نگهبانى كنند؛ ليكن بيدارى اسالمى توفانى به پا كرد كه اين 
ــردرگمى و ناهنجارى شدند كه ناخودآگاه  گماشتگان خودفروخته به گونه اى دچار س
ــاختند و مأموريت ديرينه خويش را كه همانا نگهبانى از رژيم  ماهيت خود را آشكار س
ــتى كه حدود 60  ــتند. رژيم سعودى- صهيونيس صهيونيستى است به نمايش گذاش
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ــيده داشته و از حقوق فلسطينى ها فراوان دم زده  سال ماهيت ضد اسالمى خود را پوش
بود، اكنون در برابر بيدارى اسالمى تا آن پايه وحشت كرده و بيمناك شده كه رسماً به 
ــازش، كرنش و كنار آمدن با امريكا  رويارويى و مبارزه  با دولت هايى برخاسته كه از س
ــرباز زده و در جبهه مقاومت و پايدارى قرار دارند. رژيم سعودى كه  و صهيونيست ها س
ــتى گره خورده است و  ــت آن با سرنوشت رژيم صهيونيس ــتى مى داند سرنوش به درس
ــتى در فلسطين اشغالى بسته است با بى شرمى  موجوديت آن به وجود رژيم صهيونيس
ــتن مقاومت و پايدارى آن  ــوريه برخاسته و در راه در هم شكس به رويارويى با دولت س
ــت ها از هيچ خيانت، جنايت و توطئه پروا نمى كند. همچنين  دولت، در برابر صهيونيس
اتحاديه عرب كه روزگارى خود را سازمانى ناسيوناليستى و پشتيبان امت عرب وانمود 
مى كرد، امروز ماسك از چهره كنار زد و نشان داد كه كانونى استعمارى در راستاى منافع 

صهيونيست ها مى باشد. 
4. در هم ريختن نظام سرمايه دارى و كاپيتاليسم 

به دنبال فروپاشى ماركسيسم در روسيه، در هم ريختن نظام سرمايه داري در امريكا از 
ديگر شكست هاى تلخ غرب و امريكاست كه مايه وحشت و اضطراب شديد  فزون خواهان 

غربى شده است. 
دستگاه تبليغاتى و امپرياليسم خبرى غرب كه ساليان درازى با دروغ و نيرنگ و تزوير 
كوشيده بودند جهان غرب را براى غرب باوران و جوانان خام و ناآگاه كشورهاى خاورميانه 
بهشت موعود بنمايانند و در مهاجرت مغزها از كشورهاى گوناگون آسيايى- آفريقايى 
و در حال رشد، نقش شيطانى گسترده اى داشتند، اكنون با رسوايى كم سابقه اى رو به رو 
شده و  تبليغات دروغين آنان خنثى شده است. امروز دنيا فهميده است كه در ديار غرب 
ــرفته اروپا و امريكا چه تبعيض و نابرابرى حاكم است و  و در كشورهاى به اصطالح پيش

99درصد مردم امريكا قربانى 1درصد شادخواران و زورمداران هستند. 
ــى حاكم در  ــوار غرب كه روزگارى به دروغ، آزادى و دموكراس فزون خواهان جهان خ
كشور خويش را به رخ جهانيان مى كشيدند ديديم مردمى را كه به صورت مسالمت آميز 
ــت رفته خود هستند، چگونه با  ــده و از دس به خيابان ها آمده و خواهان حقوق غارت ش
شديدترين و وحشيانه ترين شيوه فاشيستى سركوب مى كنند و حتى حق اعتراض را از 

آنان سلب مى نمايند. 
5. پيروزى اسالم گرايان در برخى  از كشورهاى عربى و انزواى رژيم صهيونيستى 

پيشتازى و پيروزى اسالم گرايان در مصر، تونس، الجزاير و ليبى زنگ خطر را به گوش 
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صهيونيست ها و امريكا به صدا در آورده است. كشورهايى مانند مصر كه تا ديروز پايگاه 
استوار امريكا و صهيونيست ها به شمار مى آمدند امروز به كانون انقالب مردم مصر بدل 
ــم بين المللى بيش از هر روز ديگر  شده و خطر اسالم براى استكبار جهانى و صهيونيس

آشكار است و گسترش اسالم ناب محمدى(ص) را در ميان جهانيان نويد مى دهد. 
6. ناكامى فتنه گران و باند رماالن و جن گيران در ايران 

شيطان بزرگ افزون بر توطئه هاى گوناگونى كه در درازاى سه دهه گذشته ضد نظام 
جمهورى اسالمى به كار گرفت، روى اصحاب فتنه 88 و باند رماالن و جن گيرانى كه در 
مراكز دولتى نفوذ كرده و جا خوش كرده اند، حساب ويژه اى باز كرده بود و اميد داشت 
كه اين شيادان زير پوشش اصالح طلبى و عناوين عرفانى، امام زمانى و... تيشه بر پيكر 
ــالم ناب محمدى(ص) وارد كنند و اصل واليت و مقام رهبرى را به چالش بكشند و  اس
انديشه هاى زهرآگين ليبراليستى و يا خرافه پرستى را در ميان جامعه اسالمى ايران رواج 
دهند؛ اما آگاهى ملت قهرمان پرور ايران و نظارت و بصيرت عميق مقام معظم رهبرى، 
اين ديده بان هميشه بيدار انقالب اسالمى، اين توطئه را نيز خنثى كرد و توطئه گران را 

ناكام گذاشت. 
آرى؛ اين شكست ها و ناكامى هاست كه امريكا و همراهان آن مانند كفتار پير انگلستان 
ــانده و به حركت هاى مذبوحانه واداشته است و ناقوس  را به درماندگى و استيصال كش
ــم را در گوش آنان به صدا درآورده  مرگ و نابودى نظام هاى سرمايه دارى و كاپيتاليس

است. 
والسالم 


