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  حسن بهگر 

  

  ؟!اقای خاتمی از چه فرهنگ و جامعه ی مدنی سخن می گويد

  ريا حالل شمارند و جام باده حرام                                                                         
  زهی طريقت و ملت زهی شريعت و کيش
  1حافظ

ها رسانه های همگانی و راديو و تلويزيون ،داخل درخارج و  ،یتماين روزهای واپسين رياست جمهوری خادر 

اهدا می به او ی افتخاری هادردانشگاه های خارج وداخل دکتراند و ام و شخصيت واالی ايشان سخن می راناز مق

و ست هنگ ايران هيچگاه مانند امروز درخطر نبوده ادر اين هنگام که هويت ملی و فرحق هم همينست . دکنن

او را بيشتر از اين  قدر ، جامعه مدنی سخن می گويد بايد ايرانهمت بکار بسته و از فرهنگ کمر  يک تنهايشان

  کوشش خستگی ناپذيرو !  هوجود اينکه از هشت سال پيش افکار ايشان زلزله در ايران و جهان افکندبا  .دانست

 کم نيستند معاندان و منتقدانی که ،هدند جلوه داشته اچه ماليان در اذهان دای متفاوتی از آنا خود چهره  از کهاو

  :رندوخارج از گود فرياد بر می آ

   !رمانی است و دريغ از يک عمل مثبت اينها گفتارد_ 1

 اروپا  برای   گرا ؛ نمود»ديالوگ انتقادی« سياست  اروپا را وادار بهبود کهخاتمی اين آنها فراموش می کنند که 

   دادهای کالن بست تقصير اقای خاتمی چيست؟فروش اجناس خود سوء استفاده کرد و قرار

  : دشمنان خاتمی مطرح می کنند -2

گی و قاچاق  ويرانی ميراث های فرهنبرار ب درای از هنرها و آداب و سنت ها باشد چرامجموعه ، گر فرهنگ ا

 ، سيزده بدر از جمله نوروز و سنت های ايرانی با ماليان، مبارزه و اعتيادافزايش فحشا، عتيقه های باستانی

  .دن واکنشی و دل نگرانی  بروز نمی دهنايشا

که آقای خاتمی  درحالييک من ماست چقدر کره می دهد؟، آنها نمی دانند که زياده خواهی که بايد گفت زهی 

همين اندازه که خاتمی به مراسم باستانی نوروز  .منتظر قهرمان نباشيد و من قهرمان نيستمهمواره گفته است 

می خورد که متاسفانه در ن جنتی افسوس احترام به فرهنگ سخن می گويد ومانندی کند و با لبخندی ازحمله نم

البته من هم در آن .( مي سپاسگزار باش مابايد ايران متولد شده است و کاری برای حذف نوروز نمی تواند بکند

 ، وارنه شريکمواقعا  ی از هموطنانممانند بسيار در ايران  تولد ايشانخش از تاسف آقای جنتی در باره یب

  ) !ند شوبه عربستان سعودی صادر همراه با انقالب اسالمی  که اين حضراتآرزوی هر ايرانی است

پس از هشت سال آن دارد که   سر حتاخواستار گفتگوی تمدن هاست وبدخواهان فراموش می کنند که خاتمی  

 فرصت های تاريخی  از! و استفاده بهينه!ی درخشانتاوردها با کوله باری از تجربيات و دس،رياست جمهوری

 !نيان موجب رشک جها دست يافته که)!حتا زيادی( را در دستيابی  به  حقوق بسيار   ملت ايران کهدر ايران

   ؟! به جهان ياری رساند  می خواهد و به عرصه ی کرامات خود افزوده،ده کر
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 که نخستين بار در سازمان  استعلی اکبرسياسیگ ها مرهون دکتر حاسدان می گويند که طرح گفتگوی فرهن-3

که  دريغ ، که هيچم تا به امروز آن را در بوق نکرد، کسی هح کرد که منجر به تاسيس يونسکو گرديدملل مطر

ل خاتمی که اينهمه جارو جنجال به راه انداخته اند چه نتيجه ای حاصهای  شود،  اما از گفتگوی تمدن از او يادی

  شده است؟

در رشته های گوناگونی مهارت خاص دارد   او نيست بلکهتنها ابتکار خاتمی » گفتگوی تمدن ها «آنها غافلند که

 مردمساالری  نوع او بر اين باور است که اين.سالم سخن می گويداالری بر پايه دين ا مردم سازاز جمله وی 

از ولی ،  آموزنده باشدغرب نيز جهان برای  بلکه قرار بگيرد الگو نه تنها برای منطقه می تواند من درآوردی 

او را  ، از بخت بدخويش مورد عنايت قرار نمی گيرد کم نيستند کسانی که هر پيغمبری در کشورمانندآنجا که 

هنگام بازديد قدر ايشان را بدانند   که بايستی بيشتر ازهرکسماد و حتا دانشجويان عزير کشورجدی نمی گيرن

کورشويم کر شويم الل شويم اما محال است خر «:  تظاهرات راه می اندازند و شعار می دهند از دانشگاه،نايشا

  »!شويم

 اما به يک شرط و آن اينکه ولی فقيه ين شعار آقای خاتمی مخالفتی داشته باشند با ا من فکر نمی کنم که اوال

  !م حکم حکومتی دستور خر شدن ندهد مطلقه بنا

 غرض  شعارها اگر اين؟ کتاب نوشتننطق و بيان و   دود چراغ خوردن ون است نتيجه اين همهآيا ايدوم  

  ورزی و عناد با اين نابغه عظيم الشان نيست پس چيست؟ 

خاتمی فيلسوفی است که قدرش در اين زمان شناخته نيست و بعدها او را خواهند شناخت چنانکه خودش در پاسخ 

  »!تاريخ داوری خواهد کرد«: ک جمله حکيمانه قناعت می فرماينديبدخواهان به همه منتقدان و 

    عظمت استدالل دستگيرتان شد؟

د  بگذاري تحمل بکنيد وبگذاريد،  پنجاه سال دندان روی جگر، دستکمسد سالبايد داشت ؛ نه کمی هم انصاف آخر

دوران فراغت  و درها کشوربفرماييد روسای جمهوری ديگر مالحظه ؟ تاريخ قضاوت کند، چرا عجله می کنيد

نگامی که عهده دار مسئوليت سنگين رياست اما خاتمی شجاعانه ه  می پردازندبازنشستگی به نوشتن خاطرات

 جهانيان  بهد واندرز نصيحت و پن نوشتن کتاب و بوده بهیتاريخلحظات در يک برهه از حساس ترين جمهوری 

ه لطفی دارد که چ؟ د؛ چه فايده ای بر آن مترتب استمعنی ندارخاطرات ، از اين هاگذشته .( استاشتغال ورزيده

ديروز رفسنجانی پيغام فرستاد که . امروز با خامنه ای مالقات داشتم تهديد کرد که حرفی نزنم : بنويسد برای مثال

  )چنين حرف هايی موجب کسالت و ماللت نيست؟آيا روزگارت را سياه می کنم اگر لب از لب بگشايی، 

 مختار باشند که نظرات بايد شهروندان يک کشورفرهنگ و آزاد،  در يک جامعه باان می گويندبدخواه -4

 البته اين .کننداه وادار به قبول فکر يا رفتاری را به زور و اکرخود را آزادانه بيان کنند نه آنکه آنان 

 وادار به کاری می آيا کسی هست که فکر کند در ايران به زور کسی رانعوذباهللا . استدالل درست است

 سخنی عليه انتخابات به منزله  کابينه ايشان مردم را تهديد می کند که هر اگر وزير اطالعاتکنند؟

 گناه آن را  نبايد، نبايد جدی گرفت و)و حکم براندازی هم که همه می دانند اعدام است(براندازی است 

  . نوشتخاتمی ه پایهم ب
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ده اند و ايراد می گيرند که چرا رئيس جمهوری به عنوان مقامی که در اين ميان مخالفان وقت گير آور -5

 تير تا دستگيری 18مسئول حسن اجرای قانون اساسی است در هيچ يک از قانون شکنی ها از 

  .روزنامه نويسان و حتا زندانی شدن بخشی از اصالح طلبان دم نمی زند

قبيل  لزوم و تقدم  واليت فقيه ، شورای مصلحت  به کار حساس و مهم فلسفی از آقای خاتمی ! ن من عزيزا

، شورای نگهبان مصلحت نظام  درجامعه مدينه النبی اشتغال داشته و تا حال نيز متاسفانه نتوانسته است راه 

 .حل پيدا کند

، اگر جامعه مدنی يعنی جامعه ای که بر  بسيار حرف می زندآقای خاتمی ازجامعه مدنی :باز می گويند -6

 ، ايشان در حمايت از جامعه مدنی چکار کرده است؟ ستقل از دولت تعريف شودنهادهای م

فقط به ذکر اين  جامعه مدنی روبرو هستيد  بزرگ و سترکبرای اينکه دستگيرتان شود که با چه مدافع 

که در زمان صدارت ايشان در وزارت ارشاد اسالمی که صنف توليد کنندگان موزيک واقعه بسنده می کنم 

 و دوستانشان اقدام به يک تاسيس  ياد ابراهيم زال زاده  زندهدو کاست از داشتن اتحاديه و صنف محروم بودن

 و زال حقوق انها دفاع می کردشرکت سهامی بنام توليکاست کردند که با فروش سهام خود به اعضايش از 

اسالم با مهروموم کردن اين شرکت و ، حضرت حجت  مديريت عامل آن شرکت را بر عهده داشتزاده

ممنوع کردن خريد وفروش کاست آن را به ورشکستگی کشاند تا نمايندگان دولتی وزارت ارشاد به چپاول 

آقای فای جامعه مدنی البته زال زاده چون ژر ( خوب دفاع از جامعه مدنی بيشتر از اين ؟. مشغول باشند

 و از  ارشاد نهايی کردند اورا ماموران وزارت اطالعات بعدها با تکه پاره کردن ايشانخاتمی را درنيافت

  رئيس جمهور کبير و بی نظير ما فراموش می کنند که از اينها گذشته بدخواهان )!همه گرفتاری ها خالص

  .جهان هستند در فکر نجات بلکه  نيستندتنها در فکر نجات ايران

برای  بعنوان يک مقام مسئول در يک گردهمايی جهانی کهاو« که  می گويند بی مسئوليتز منتقداناب -7

شرکت جسته وبه حکم ادب و عرف معمول با رئيس جمهوری اسراييل که هم تشيع جنازه پاپ در رم 

ا و سايت های ، همه خبرگزاری هواليتی او هم محسوب می شود دست داده و احوالپرسی کرده است

امری به اين  چرا نتوانسته عالم عکس و تفصيالت ايشان درکنار رئيس جمهور اسراييل منتشر کرده اند،

آيا اين شرم آور نيست که .سادگی و بديهی را در داخل کشور تاييد کند و مجبور شده است دروغ بگويد

تمی بالفاصله پس از ورود به تهران آقای خا«:خبرگزاری ها در مقابل اين خبر بهت آور را مخابره کنند

هيچ شخصيت رژيم "در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفته است که هيچ ديدار و مالقاتی با 

و اجازه نمی دهد که ا خاتمی مبلغ آنست و به کهست  ایتمدنچگونه  اين » .نداشته است" صهيونيستی

  »؟حوالپرسی کرده امايد من با يک نفر دست داده و بگو

انصاف بدهيد ، تاييد مالقات و دست دادن با رئيس جمهور اسراييل موشه کاتساوا چه دردی دوا می کند؟ در 

! بدخواهان مو، می بينند ولی رياست جمهوری پيچش مو. حاليکه بر تکذيب آن حکمت بسياری مترتب است

 است که مصلحت اقتضا شايد که آقای خاتمی سخنان محرمانه ای با رئيس جمهور اسراييل رد وبدل کرده

نمی کرده به گوش دشمنان برسد؟ همه چيز را که علنی نمی شود گفت ، چنانکه درجنگ ايران و عراق  هم 
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حال بين خودمان بماند همه کس هم اين . کلی از برادران اسراييلی اسلحه خريدند و بعدها سروصدايش درآمد

مقامات اروپايی را راضی » ديالوگ انتقادی «استای را نمی داند که چقدر اقای خاتمی زحمت کشيد تا در ر

کند تا عکس مصافحه و معانقه با رئيس جمهوری اسراييل منتشر نشود و به انتشار همان عکس در کنار هم 

  .قناعت کنند

بدخواهان تا قيام قيامت از اين سخنان گفته و خواهند گفت ولی از اين سخنان نه گردی بر عبای نازک تر از 

  .ايشان خواهد کاست  مليح کليشه ایيشان خواهد نشست و نه از لبخندحرير ا

  که به مالقات ضارب ترکی رفت که قصد بی عرضه ای فاتحه خواندا بزرگواری بر سر جنازه پاپ اعظمباو

 که شجاعانه از الجوردی جالد اوين که شعارش اين بود اما خود. ه بود و شخصا او را بخشيدکشتن او را داشت 

 چنين کاری ریآ.  ناميد وشهيد دفاع کرد و او را سرباز اسالم»!منافق و ملحد نيم کشته را بايد  تمام کش کرد« که

؟ بنگريد به می گوييد نهخاتمی مدافع فرهنگی است که در آن از دزدی و دروغ خبری نباشد . نه کاری است خرد

 يا بدار زدن دختر ؟در نوشهر حلب روغن ک قوطی ي فقط به جرم دزديدنريدن دست شاگرد مينی بوس بحکم 

به کوری ا اين مردمساالری دينی  ب؟ اندکردهادرش او را مجبور به تن فروشی عقب مانده ذهنی را که از کودکی م

 خاتمی می خواهد چنين فرهنگی ، ديگر چه می خواهيد؟چشم دشمنان دزدی و فحشا در ايران ريشه کن شده است

مواظب خاتمی لحظه ای از تاکيد براينکه اقای توجه به چنين احساس مسئوليتی است که با . را به جهان صادرکند

اينکه تصّور«: تا به اين کشف بزرگ نايل آمده که و  حفلت نمی ورزدباشيد جمهوری اسالمی صدمه ای نبيند غ

معاذاهللا چه  ».پديد خواهد آمد، تصّوری باطل استوابسته وری اسالمی، يک جمهوری مردمی غيربا حذف جمه

 بی جهت ذهن حضرت حجت اسالم را  کفران نعمت برای چه ؟ کسی از حذف جمهوری اسالمی حرف زد؟

 با بندگی و ذلت چرای ولی فقيه تحت واليت بی چون ری ما اين سرافرازی و استقالل خود راآ. مشوش می کنند

خواهيم کرد، خوب است بوش و بلر و رگز عوض نکشورهای امپرياليستی مانند آمريکا و انگلستان و فرانسه ه

  . شيراک از ايشان بياموزند

ايشان در مورد اهدای کليد بهشت برای بسيجيان زيادی قايل هستند از جمله ابتکاربرای آقای خاتمی کرامات 

م  در مقاوی.  غافل نبايد بودبزرگترين اثر فلسفی خاتمی که بر بسياری پوشيده مانده استجنگ اما به نظرمن از 

پول نفت، «  که وعده يه معروفی  دارد، اعالم می نوشتند خمينیالميه های پيش از انقالب که بنامنويسنده اع

 ازصدر  تاريخ اسالمتمام که رکورد وعده های سرخرمن تاريخی را شکست و الحق درد دامی» تحويل در منزل

  . نيز بی نظيراستاسالم تا تاسيس ام القرای اسالمی

 گويند او جرات استعفا  بدخواهان می حاضر نشد استعفا بدهدگز هر همه کارشکنی جناح اقتدارگرا با وجودخاتمی

بس که  با يک تشر خامنه ای همين او هند بگويند اما در استقامت و پايداری ، آنها هرچه می خوا!!!نيز ندارد

  رفسنجانیی اصالحات اکنون و پس از هشت سال تالش مداوم برا! مدينه النبی مزين کردرا بهجامعه مدنی 

   ، ولی کو قدر شناس؟می گذارد پس از خود به يادگار را به عنوان منجیپدرخوانده مافيای قدرت 

ی وعظ های خاتمی به وعظ هابار وی را ناديده می گيرند و به مسخره می گويند که سخنان گهربدخواهان 

  . شباهت دارد2روضه خوان پشمه چال
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  : را می خوانند که   سعدیو اين بيت شيخ 

  پرده هفت رنگ درمگذار

  تو که درخانه بوريا داری  

  وهنگام آنست اسالمی را بدانيماين تحفه که بايد قدر و از همه هموطنان التماس دارم  اما من فرياد بر می آورم 

» فرنجيهالبالد االالبعثه االسالميه الی «هدايت بنام صادق ی يشان با پيوستی از يک نسخه نوشته که کتاب های ا

» زبده النجاسات«چاپ شود تا موجب انبساط خاطر اهل نظر فراهم آيد که حقا آثار ايشان بهيچوجه کمتر از 

  .مذکور در اين اثر هدايت ندارد
   استکهلم 1384 چهاردهم ارديبهشت ماه -2005ريل آوچهارم 

 _______________   

 را ند و يا ابياتیند ديوان او را به اصطالح تصحيح کن به خود اجازه می دهه اديبان ماظ چه گناهی مرتکب شده است ک نمی دانم حاف-1

 نائينی بر می دکترجواد قاسم غنی و دکتر مرغ و خروس بزرگوارانی مانند کجای نمی دانم اين بيت بهازجمله. دنبه ميل خود حذف نماي
  . دن بی سواد که معلوم نش بر م شده  ايشان حذف شده است، تصحيح هایخورد که در ديوان

-علی اکبردهخدا .( پشمه چال نام ديهی بوده است که واعظ آن برای هر تازه واردی مجلس وعظ وتذکير را از سر می گرفته است -2

  )881 رويه -2امثال و حکم پوشينه 


