
اعوذ باهلل السمیع العلیم من همزات الشیاطین 
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین

خدا را شکر می کنم که توفیق حضور در جمع شما عزیزان 
بزرگوار را به این بنده حقیر عنایت فرمود، خاصه این که این 
حاصل  علیها(  اهلل  )سالم  معصومه  جوار حضرت  در  توفیق 
شده است. قرار بر این شد که عرایض بنده مختصرتر باشد و 
بیشتر وقت را به جلسه پرسش و پاسخ بگذرانیم. امروزه در 
شرایط بسیار حساسی به سر می بریم؛ برخالف آنچه بعضی 
بر آن اصرار دارند، شرایط به هیچ وجه بحرانی نیست، بلکه 
فقط حساس است، به این علت که باید با درایت و بصیرت از 
تنگه های پیش رو عبور کنیم. شرایط بحرانی نیست به این دلیل 
که هیچ یک از مؤلفه های نظام، نه فقط تضعیف نشده بلکه 

اين اعتدال
دچار توهم است

اشاره:
»حسین شریعتمداری« نامی است آشنا برای نیروهای 

ارزشی انقالب، او که دوران نهضت و در بند رژیم پهلوی 
به ماهیت »نفاق نوین« و »خط نفوذ« پی برد و از همان 

روزها صف خود را از صف آنان جدا کرد، در طول 34 
سال گذشته لحظه ای در دفاع از آرمان های امام و انقالب 

از پای ننشست، گرچه دنیای ژورنال در داخل و خارج 
او را به مدیر مسئولی روزنامه »کیهان« می شناسند، اما 
نیروهای ارزشی و انقالبی در داخل و خارج او را به 
شخصیت حقیقی  اش یعنی »حاج حسین« می شناسند. 

سرداری که در جنگ نرم؛ و با تولد هر واژه و هر مکتبی 
در مقابل »اسالم ناب« هرگز سکوت نمی کند.

آنچه پیش روی شماست سخنان این »سردار فرهنگی« نظام 
در نشست انجمن  فارغ التحصیالن مؤسسه امام خمینی)ره( 

در تاریخ 92/9/1 است. 



در جایگاه برجسته تری نسبت به گذشته قرار دارد. آقای 
ایمانئل باریشتایم که از جامعه شناسان معروف آمریکایی 
عرض  جهت  این  از  را  وی  نظر  دارد.  نظریه ای  است، 
می کنم که مستند و متکی بر شواهد غیرقابل تردید هست، 
نه به این علت که ایشان گفته است. بارشتایم می گوید در 
تحقیقات و تتبعاتی که داشتم یک قاعده بدون استثناء وجود 
داشت؛ این که هر دکترین و هر دیدگاه و نظریه ای بعد از 
مدتی کمرنگ می شود و از بین می رود، ولی در این میان 
به دکترین »والیت فقیه« امام برخورد کردم. او مخصوصًا 
تأکید می کند و می گوید این بخش مورد نظر من است. این 
دقیقا همان دکترینی هست که مانع اصلی برای نظم نوین 
جهانی است ـ نظم نوین جهانی یعنی آن ها کدخدا باشند، 
آمریکا کدخدای جهان باشد ـ او می گوید هرچه بیشتر از 
این دکترین می گذرد، به جای این که بوی کهنگی بگیرد، 
به  اشاره ای  فقط  بنده  که  می آورد  دالیلی  می شود.  تازه تر 
بعضی از آن ها دارم. می گوید به هرحال زمانی آمریکا در 
خاورمیانه همه کاره بود، وقتی که جنگ علیه ایران شروع 
شد همه خاورمیانه غیر از سوریه و تا حدودی لیبی با ما 
بودند، بعد از آن هم همین روال بوده ولی امروزه وقتی به 
خاورمیانه مراجعه می کنید، کاماًل مشهود است که مردم به 
آمریکا، نه و به ایران، آری می گویند. او می گوید باید باور 
کنیم که عقبه های استراتژیک ما را ـ عذر می خواهم چون 
ـ  نقل می کنم  را  بگویم، عین جمله اش  مستند  می خواهم 
دلبران،  باشد سر  آن  بهتر  کردند،  فتح  خمینی و خامنه ای 
فیلینت  آقای  هم  گزارشی  دیگران.  حدیث  در  آید  گفته 
لورت، از محققین آمریکایی می دهد گزارش وی در فیتینگ 
پست است. وی می گوید برای این که نشان بدهیم، قدرت 
نرم ایران برتر از قدرت نرم ماست، نیازی به تحقیقات و 
بررسی های خیلی پیچیده علمی نیست، به صورت تجربی 
می شود این را فهمید. او می گوید پنجاه سال آمریکا و اروپا 
در خاورمیانه حضور داشتند و دولت ها در اختیار ما بود، 
اقتصاد کشورها تحت نظر ما بود، نمی گوید آن ها را غارت 
می کردیم و فرهنگ ایشان را در اختیار داشتیم. ولی امروزه 

در خاورمیانه ما غریبه ایم و ایران است که آشناست.
از این نمونه ها زیاد است و من دیگر به آنها نمی پردازم؛ ما 
در بحران نیستیم. به قول رهبر معظم انقالب، به پیچ بزرگ 
شده ایم  نزدیک  تاریخ  بزرگ  پیچ  به  ما  رسیده ایم.  تاریخ 
را  بزرگ  پیچ  این  راهنمای  تابلوهای  نتانیاهو  قول  به  و 
اکتفا  به همین حد  بنده  خمینی و خامنه ای نصب کردند. 
می کنم فقط برخالف آن چیزی که عده ای اصرار دارند و 
دقیقًا مطابق آن چیزی که رهبر عزیزمان تاکید دارد، ما نه 
فقط در بحران نیستیم، بلکه حالتی برانگیخته داریم، یعنی 
می گوید  رومی  مالی  مثال  برای  داریم.  پرشتاب  حرکتی 
فرض کنید که از باالی یک بلندی به جنگل نگاه می کنید، 
می بینید.  مخملینی جلوی خودتان  و  سبزرنگ  فرش  یک 

ناگهان متوجه می شوید در دو نقطه آن لرزش هست، نشان 
می دهد که در این دو نقطه اتفاقی در آن زیر در حال وقوع 

است. دلیل آن اتفاق چیست؟ می گوید: 

یک درختی جنبد از باد سحر
وان درخت دیگر از زخم تبر 

هر دو جنبش گر به هم ماند رواست
آب تلخ و آب شیرین را صفاست

نسیم  خاطر  به  یکی  می لرزند،  دو  هر  که  است  درست 
سردی که به آن وزیده و یکی به خاطر زخم تبر می لرزد. 
موقعیت کنونی ما این است و اصرار دشمن بر این است 
که ما این موقعیت حساس خودمان را درک نکنیم. حاال 
از  برخی  به  که  آن هایی  می کنند،  سیاه نمایی  که  آن هایی 
مبانی قطعی حمله می کنند، عمدتًا همه در  اولیه و  مبانی 
این مسیر قابل ارزیابی اند. اما از مسائل حساس این روزها 
چگونگی عبور از عقبة پیش رو است. آنچه که از این عقبه 
است.  تحریم ها  و  اقتصادی  مسئله  دارد،  بیشتری  نمود 
امروز چند نگاه نسبت به برخورد با آمریکا در سطح جامعه 
وجود دارد، با کمی تسامح به سه تا از این نگاه ها اشاره 
می کنم، بقیه تقریبا مشابه هستند. یک نگاه این است که در 
طی سی وچند سال به این نقطه رسیدیم که اگر بخواهیم 
آمریکایی ها  با  بایستی  الزاما  باشیم،  داشته  آرامی  کشور 
همراهی کنیم. البته نمی گویند باید همراهی کنیم، می گویند 
ندارد  هم  عیبی  کنیم،  حل  آمریکا  با  را  مشکالتمان  باید 
را  نگاه ها  این  می توان  کجا  در  اما  پیش قدم شویم.  ما  که 
راحتی  به  جامعه  سطح  در  مطرح  ارزیابی های  در  دید، 
می شود فهمید چه طیفی و چه جریاناتی چنین دیدگاهی 
دارند. اما در نقد ایشان باید بیان کرد اوال این که این عده 
متوجه نیستند که مشکل اصلی ما با آمریکا و درگیری ما 
با آمریکا، درگیری ماهوی است؛ این گونه نیست که یکی 
ناراحت  او  و  زده  تنه  دیگری  به  می رفته،  که  مسیری  در 
را  جوابش  این  حاال  گفته،  این  به  ناسزایی  مثال  و  شده 
داده و دعوایشان شده است، حاال بیایید صلوات بفرستید، 
تمام شود؛ این طوری نیست. درگیری ما با آمریکا، درگیری 
ماهوی است؛ مادام که ما بر اسالم ناب محمدی )صلوات 
تأکید  کنار،  نه در گوشه و  اهلل علیه( در کرسی حاکمیت 
خواهیم  خود  مقابل  در  تخاصم  به  را  سلطه  نظام  داریم، 
به قول الپالس: اگر کسی پشت به خورشید، در  داشت. 
کویر بدود، همیشه سایه اش جلویش است؛ نباید تصور کند 
علت این که سایه اش جلوتر از خودش است، این است که 
کندتر از سایه اش می دود، نه اصال طبیعِت این گونه دویدن 
است. اسالمِ ناب، ظلم ستیز است بنابراین وقتی بر کرسی 
حاکمیت می نشیند، طبیعی است که موجودیت نظام سلطه 
را به خطر می اندازد. بنابراین پایان دعوا زمانی است که به 
قول حضرت امام )ره( یا آمریکا از خر شیطان پیاده شود یا 
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شماره   25
پاييز92

مشکل اصلی ما با آمریکا و 

درگیری ما با آمریکا، درگیری 

ماهوی است؛ این گونه 

نیست که یکی در مسیری 

که می رفته، به دیگری تنه 

زده و او ناراحت شده و مثال 

ناسزایی به این گفته، حاال این 

جوابش را داده و دعوایشان 

شده است، حاال بیایید صلوات 

بفرستید، متام شود؛ این طوری 

نیست.



ما دست از اسالممان برداریم. یادتان است مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( در مورد مذاکره چه فرمودند؛ مذاکره نوعی 
می فرمودند  بعد  است.  بستان  بده  معامله  در  و  است  معامله 
چه از شما می خواهند، شما فکر می کنید فقط مسئله هسته ای 
است، نه. آیا این افراد دانسته چنین نسخه ای می دهند، مطمئنًا 
همه ایشان نه ولی بعضی هایشان بله. از نگاه این جریان، ریشه 
مشکالت ما در آمریکاست، کلید حلش هم از آنجا باید بیاید.
اما  نمی کند،  فکر  این گونه  که  هست  جریانی  دیگر  جریان 
می گوید به هرحال مدت ها درگیر بودیم و در یک زمانی باید 
مسائلمان را حل کنیم و از این فشارهای اقتصادی ـ باز دقت 
کنید فشار اقتصادی، همه جا محور استـ  خارج شویم. این که 
می گویم فشار اقتصادی همه جا محور است، منظور در این 
این جریان  این جریان منحرف است،  نیست که  این  تحلیل 
جریانی نیست که آلوده باشد، این جریان دلسوز است یعنی 
واقعا قصدش این است که مشکالت حل شود، اما راه حل را 
این گونه می داند. از نظر این جریان باید در پی اعتدال باشیم، 
از برخی تندروی ها دست بکشیم؛ اما توضیح نمی دهند، چه 
بخشی تندروی است. این جریان دچار توهم است و تصور 
می کند امروزه مسئله هسته ای عامل تحریم هاست. این جریان 
به شدت در اشتباه است؛ مسئله هسته ای فقط بهانه ای برای 
تحریم هاست، نه این که علت تحریم ها باشد. این تحریم ها به 
قول حضرت آقا از قبل هم بود، آن زمان که بحث هسته ای 
را دو سال  آقا یک چنین دیدگاهی  نبود ـ عجیب است که 
پیش، در سالگرد رحلت حضرت امام )رضوان اهلل تعالی( علیه 
مطرح کردند ـ آقای جرج فریدمن، مسئول مرکز استراتژیک 
استراتفر، می گوید: مشکل ما با ایران مشکل هسته ای نیست، 
مشکل ما آن است که ایران نشان داده نه فقط بدون ارتباط و 
رابطه و دوستی با آمریکا، بلکه در حاِل درگیری با آمریکا هم 
می توان بزرگترین قدرت تکنولوژیک نظامی و عمرانی منطقه 
بهار عربی را پدید  بود. می گوید مشکل ما همین هست که 
فرموده اند.  را  این  او  از  پیش  رهبری هم  معظم  مقام  آورده، 
حدود هشت نه ماه قبل گفتگوهایی شد و نظراتی در جامعه 
دارد حل  احتماال مسئله هسته ای  این که  بر  مبنی  پخش شد، 
می شود، تقریبًا بهمن گذشته بود. دقیقًا در همان زمان روی 
سایت سی .ای. ان، آقای دیوید فروم، تحلیلگر برجسته امریکن 
هسته ای  مسئله  در  کنید  فرض  بود:  کرده  بیان  اینترپرایز1 
دیگر  آن  از  بعد  شود،  تمام  چالش ها  و  برسیم  نتیجه ای  به 
نمی برد.  به کار  بهانه  تعبیر  او  البته  ندارد،  بهانه ای  تحریم ها 
می گوید تحریم ها دیگر جایگاهی ندارد، توجیهی ندارد. حال 
تغییر   )1 بود:  تهیه شده  پلکانی  دو هدف  با  تحریم ها  آن که 
رفتار رژیم 2( تغییر ساختار رژیم که هدف نهایی است، لن 
ترضی عنک الیهود و لن نصاری حتی تتبع ملتهم. این شعار 
نیست، جمهوری اسالمی موجودیت نظام سلطه را به چالش 
کشیده، نظام سلطه هم متقاباًل موجودیت ما را. یعنی این دو 
به این علت با هم درگیراند. حدوداً سال شصت و سه آلوین 

تافلر، همان مبدع موج سوم می گوید: کاری که خمینی کرد، 
در  برانگیختگی  و  نیست  اسالم  جهان  در  برانگیختگی  فقط 
باید دقت  این گروه دوم  دنبالش است.  به  دنیای دین باوران 
تأکید  )حفظه اهلل(  رهبری  معظم  مقام  که  همان گونه  کنند،  
دسته  این  در  این ها  نخورید.  را  دشمن  لبخند  گول  می کند، 
قابل ارزیابی هستند، آدم های خوبی هستند، مورد اعتماداند، 
از  باید  این ها  نابجا هم می کنند.  کارهای  اوقات  بعضی  ولی 

توهم بیرون بیایند.
دسته سوم کسانی هستند که ماهیت آمریکا را می شناسند و 
می دانند که به قول مالی رومی با این شتر مجنون نمی شود 

به کوی لیلی رفت: 

همچو ناقه در تنازع با شتر
گه شتر چربید و گه مجنون حر

یک دم ار مجنون زو غافل شدی
ناقه گردیدی و واپس آمدی
یک دو روزه ره بدین منوالها
مانده مجنون در تردد سالها

گفت مجنون چون که هردو عاشقیم
ما دو ضد بس عاشق ناالیقیم

هردویمان عاشقیم، تو عاشق ُکّره ات هستی، من عاشق لیلی ام؛ 
من به آن سمت می روم تو به این سمت. 

این جریان سوم همان جریان اصیل انقالب است. من روی آن 
اسم نمی گذارم. جریانی که همیشه پا به رکاب امام )ره( بوده، 
پا به رکاب رهبری بوده و مسیر حرکت نشان داده که این ها 
درست می گفتند: جریان اول را باید مراقبش بود، جریان دوم 
باید هوشیار شود و جریان سوم بایستی هوشیار باشد و هوشیار 
است. باید با دقت صحنه را رصد کند، آنجایی که الزم است، 
باشد و آنجایی که الزم است، هشدار بدهد. افرادی از این جریان 
دوم بعد از سفر نیویورک و آن مالقات و آن مکالمه تلفنی آقای 
روحانی با اوباما، گفتند: تابو شکست. چه سروصدایی کردند، 
بعضی ها هم گفتند: این از الطاف الهی است. البته مقام معظم 
تابو  گفتند:  عده  آن  بود.  نابجا  فرمودند:  )حفظه اهلل(  رهبری 
شکست؛ راست می گویند تابو شکست، ولی کدام تابو؟ در یک 
کلمه تابو تصور موهوم است، مثاًل فردی تصوری از تاریکی 
دارد، فکر می کند اگر وارد تاریکی شود، احیانا جن و آل در 
اتفاقاتی می افتد، می ترسد ولی وقتی وارد  تاریکی استت. چه 
تاریکی شد و دید هیچ اتفاقی نیفتاد، این جا گفته می شود، تابو 
شکست. گاهی به مقدسات هم تابو می گویند، البته نه در دین 
مبین اسالم. مثال فرض کنید برای هندوها گاو تابو است. دو 
تصور قبل از جریانات اخیر وجود داشت، یکی تصور آنانی که 
فکر می کردند، آمریکا قابل اعتماد است و یکی تصور آن هایی 
شکست؟   تابو  کدام  نیست.  اعتماد  قابل  آمریکا  می گفتند:  که 
اولی شکست. معلوم شد که قابل اعتماد نیست. نظر آن هایی که 
می گفتند: آمریکا قابل اعتماد نیست، تایید شد؛ هنوز دولتمردان 
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مسئله هسته ای فقط بهانه ای 

برای تحریم هاست، نه این که 

علت تحریم ها باشد. این 

تحریم ها به قول حرضت آقا از 

قبل هم بود، آن زمان که بحث 

هسته ای نبودـ  عجیب است 

که آقا یک چنین دیدگاهی 

را دو سال پیش، در سالگرد 

رحلت حرضت امام )رضوان 

الله تعالی( علیه مطرح کردند.



ما در هواپیما بودند که دیدید نظرات آقای اوباما و شرمن و 
غیره تفاوت کرد. اما نکته ای اینجا هست که تصور می کنم 
تعبیر  به  است.  تابو  این  شکستن  یکی  است،  برکات  از 
خودشان تابو شکست، چقدر سروصدا می کردند که چنین 
همین هایی  نیفتاد.  اتفاقی  هیچ  دیدید  و چنان خواهد شد، 
دیدید  بستید،  لبخندهایشان دل  به  آقا  به قول حضرت  که 
یک  گرفتند.  مواضعی  چه  بازنگشته اید،  ایران  به  هنوز  که 
نکته دیگر هم این است که البته چون اتفاق افتاده است، به 
آن اشاره می کنم. یک اتفاق زشت بود، در جریان فتنه 78 
یکی از روزنامه های زنجیره ای که به همدیگر پیوند داشتند، 
مقاله ای نوشته بود، )عنوان مقاله را یادم نیست(، در آن گفته 
بود یک ضرب المثل مکزیکی هست که می گوید: خرس را 
بیرون  او را از جنگل  باید  در جنگل نمی شود شکار کرد، 

بکشی و بعد شکارش کنی. معلوم بود منظورش چه بود، 
همان فتنه گرها بیان کرده بودند. یکی از برکات این است 
که آن هایی که چنین تصوراتی داشتند، معلوم شد برایشان 
آمد  فراهم  زمینه ای  و  فرصت  است. یک  کاره  آمریکا چه 
هستند.  روبرو  کسانی  با چه  فهمیدند،  همه  دیگر  یکبار  و 
در همان ایام می گفتیم این مذاکرات را منتشر کنید اما تیم 
قبلی موافقت نکرد. حرف ما این بود که نظرات ما مستدل 
و  فنی  مالک های  و  معیارها  برپایه  یعنی  است،  منطقی  و 
حقوقی است اما طرف مقابل این گونه نیست، بنابراین اگر 
این مذاکرات در معرض افکار عمومی قرار بگیرد، حق را 
به ما می دهند. من معتقدم که به این ترتیب می شود یکبار 
دیگر یعنی باز هم چهره واقعی حریف را آن گونه که واقعًا 

هست، نشان داد. 

43

شماره   25
پاييز92


