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Khatami: Protesting oppression is our religious and national duty 

 

Following the controversy surrounding the broadcasting of the footage of tearing 

up Imam Khomeini’s picture on state-run TV (pro-Ahmadinejad) and accusing 

Green students of such an act, Seyyed Mohammad Khatami, former president, 

emphasized that it is not possible that the students would disgrace Imam 

Khomeini. He also stressed that protesting against oppression is our religious, 

revolutionary and national duty and asked the ruling powers to pay attention to 

people’s protests. 

 

Khatami added that the common demand of people in all social movements since 

the Constitutional Revolution (more than hundred years ago) until now has been 

the demand for real freedom and people were tired of tyranny and dictatorship, 

and they demanded to be free from the foreign colonialism and have 

independence. 
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Khatami added: “They are accusing us that the freedom we seek is lawlessness. 

No, the freedom we seek is to have ethics in the society; our freedom is based 

on ethics. Freedom is the opposite of tyranny and it is freedom that is the 

foundation of any ethical action because forced actions even if they are good if 

are not chosen by free will are not ethical.” 

 

Khatami by pointing out the events of the recent months and said: “some had 

problems and objections and unfortunately instead of dealing with them rationally 

and hearing the complaints so that if there is any logical issue that would be 

accepted and admitted, and if not people would be convinced; sadly there have 

been violent confrontations against people’s protests to recent events, and we 

are witnessing the outcome.” 

 

Khatami emphasized that “Protesting to oppression is our religious, revolutionary 

and national duty.” and added that “ruling powers should pay attention to these 

protests, if they accept people’s authority, violent confrontation against the 

protests is not the solution, as these confrontations would lay the grounds for 

some to take some actions that we don’t approve as well and these bitter 

problems is the result of the actions of those that are committing these wrongful 

confrontations, arrests and detentions, and are falsely accusing popular and 

dedicated figures.” 

 

He added: “We accept that the constitution is not a message from God and if 

anyone has an objection to it, it is not a problem; but the foundation of our 

movement is this constitution which is the result of the revolution and was 

approved by the majority of the people.” 

 

Khatami by emphasizing that protesting to injustice is our duty said: “Our criteria  

are clear, our views are fundamental, if the intention is that our nation gives up 

these principles and ideas, in my opinion, it won’t give up; and it is better those 
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who have been diverted from these ideas and criteria return to the right path and 

give in to the freedom of political groups, freedom of expression and costless 

criticism in the society.” 

 

 

 

امام را برای برخورد تندتر با /امکان ندارد مردم ما و دانشجوی ما به امام خمینی اهانت بکند:سیدمحمد خاتمی

 حکومت را فرا میخوانیم به رعایت قانون و حفظ حرمت انسان/المصالحه قرار ندهید پسندید وجه کسانی که نمی

 

، به نقل از روابط عمومي دفتر حجت «نیوز پارلمان»مجلس(ره)به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام

االسالم و المسلمین سیدمحمد خاتمی ؛وي در جمع شوراي احزاب اصالح طلبان فارس با اشاره به بیستم آذرماه، 

این انسانها در طول »:سالروز شهادت آیتاهلل دستغیب ؛ با اشاره به شخصیت علمی ،اخالقی و انقالبی ایشان گفت

هم در عصر انقالب و هم بعد از آن .و واقعا حضرت آیتاهلل دستغیب یکی از این انسانها بود تاریخ زیاد نیستند

نقش ممتازی داشت، به درستی به عنوان یكی از ارکان و پایههای انقالب اسالمی است و کسی که مردم به ایشان 

 «.بین انقالب و مردم ایجاد میشد اعتماد داشتند و از طریق ایشان اتصال

 

مرگ آیتاهلل دستغیب هم تجسم زندگی ایشان بود که بریدگی از دنیا و بی اعتنایی »بنیاد باران با بیان اینکه رئیس 

از صفات بارز ایشان ایمان به امام و وفاداری و ارادت به »:، یادآور شد«به تن و جسمانیت و توجه به روح بود

 «.ملت ما تاریخ این مرحله ما بودو راز عظمت  امام بزرگوار به عنوان کانون و محور انقالب اسالمی و رمز

 

الحمدهللا همه دستغیب ها بزرگوار و مردمی هستند بخصوص باید قدر بزرگواری چون آیت هللا علی »:وی افزود

خط امام و شجاع و فداكار محمد دستغیب عالم پرهیزكار و انقالبی را داشت كه واقعا شخصیتی انقالبی و در 

 «.هستند

 

فکر میکنم کل ملت ایران به جز عدهای معدود و عدهای آدم ناراحت، ناراضی » :ادامه اظهار داشت خاتمی در

و بیمار و منحرفی که انقالب ما همه امتیازات آنها را گرفت ؛به انقالب اسالمی افتخار می كنند و امام را به 

 امروز هم ما می گوییم مالك و  عنوان محور و مدار انقالب و مظهر ایمان و آزادگی خود بزرگ می دارند و

معیار برای اصالح امور و دستیابی به آرمان هائی كه ملت ما داشته است خود انقالب؛راه و رهنمودهای امام و 

 «.حضرت امام داشتندموازین قانون اساسی و مطالبات درست مردمی است كه در جریان انقالب به رهبری 
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انقالب ما حادثه بزرگ و مقطع بسیار مهمی در تاریخ طوالنی »نکه رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان ای

ملت رشید و بزرگ ما که دارای تجربه های تاریخی ارزشمند است، در »:، افزود«زندگی این مرز و بوم بود

عین حالی که دیندار و پایبند به موازین دینی است در دوران اخیر پیشتاز یک حرکت اجتماعی در دنیای اسالم و 

اریخ شرق بوده و آن مساله حاکمیت انسان بر سرنوشت خود و حرکت به سوی مردم ساالری و جامعه مدنی که ت

 «.ردهای دنیای مدرن است بوده استاز دستاو

 

هنر ملت ما این بوده که با معیارهای دینی و اعتقاداتی که داشته از این نقطه حرکت کرده و »:خاتمی یادآور شد

 «.ی اخالقی و دینی خود بوده وهستنی البته سازگار با معیارهاخواستار یک جامعه مد

 

به عقیده رئیس دولت اصالحات، ملت ایران این حرکت آزادیخواهی، استقالل طلبی وعدالتجویی که برای حفظ 

حرمت انسان در جامعه، حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که رمز و راز و محور مردم ساالری است را همواره 

 .سو با معیارهای دینی خواسته استعالقهای که به دین داشته و همچنین به خاطر شرایط تاریخی همبه خاطر 

 

شاید طرفداران این عقیده که برخی » :وی همچنین به برخی مخالفان سازگاری دین و سیاست اشاره کرد و گفت

 «.زمان را درک نمیکردند ه هر حالاز آنها نیز انسانهایی دیندار بودند،انسانهای بدی نبوده اند اما ب

 

آنها در ظواهر غرق شده بودند و نمیتوانستند »:رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تصریح کرد

آن روح و محتوای دین اسالم را دریابند که با حرمت و کرامت انسان وحاکمیت انسان بر سرنوشت خودش 

واند سازگار با استبداد باشد، نمیتواند سازگار با محروم کردن انسانها سازگار است، آنها نمیدیدند که این دین نمیت

ند؛ فقط از مردم اطاعت نمیتواند فقط حاکمان را صاحب اختیارات و قدرتهای بیکران وبیمسئولیت بدا.باشد

 «.بخواهند

 

مروز این خواست مشترک مردم در طول همه جریانات و جنبشهای اجتماعی از مشروطیت تا ا»:وی یادآور شد

بود که واقعا آزادی میخواسته و از استبداد و دیکتاتوری زده شده بوده و نیز خواستار رهائی از سلطه اجانب و 

 «.برخورداری از استقالل بوده است

 

 

ما را متهم میکنند که آزادی ما ولنگاری است، نخیر آن آزادی ما منضبط شدن اخالقی جامعه »:خاتمی ادامه داد

است،آزادی ما اخالقی است ؛ آزادی دقیقا در برابر استبداد است و آزادی كه پایه هر عمل اخالقی است زیرا 

 «.ن انتخاب نشده است اخالقی نیستبا آزادی و اراده آزاد انسا عمل تحمیلی ولو خوب باشد
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رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر عظمت و بزرگی ملت ایران و استقالل طلبی و پیشرفت خواهی او 

دچار ... ملت ما از اینکه عقب مانده باشد یا خوانده شود و از اینکه در اقتصاد،صنعت،سیاست و»:؛اظهار داشت

 «.برده و خواهان پیشرفت بوده استماندگی باشد، رنج میعقب 

 

برای ما سنگین است که بگویند ایران کشور در حال توسعه است، ما عظمت و پیشرفت را در »:وی تاکید کرد

 «.و پیشرفت برایمان مهم بوده استطول تاریخ تجربه کردهایم و استقالل 

 

کسانی اعتراضات و مشکالتی »:هه اخیر اشاره کرد و گفتخاتمی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل چندما

داشتند و متاسفانه به جای اینکه با آنها برخورد منطقی شود، حرفها گوش داده شود تا اگر حرف درست و حسابی 

است قبول کنند و در مقابل آن تسلیم شوند و اگر نیست مردم را قانع کنند، متاسفانه در مقابل مردمی ترین 

 «.آن را میبینیم نسبت به مسائل اخیر برخوردهای خشونت آمیز شد که آثار اعتراضات

 

رئیس جمهور سابق کشورمان با اشاره به ماجرای خلخال کشیدن از پای زن یهودی و واکنش امیرالمونین نسبت 

میکنند در برابر مختصر ظلمی به یک غیرمسملمان اینگونه برخورد ( ره)موالیمان علی» :به واقعه اظهار داشت

برسد به اینکه انسانی وپیرو راه علی حتی راضی نمی شود كه قطرهای خون از بینی فردی ریخته شود ؛چه 

 «.کشته شود

 

مردم ما مگر چه چیز میخواستند و چه میخواهند؟اصالحات مگر جز در این مسیر خواست و » :وی تصریح کرد

مطالبات تاریخی مردم حركت می كرده و می كند؟من این را قبول ندارم که مطالبات مردم فراتر از آن چیزی 

 «.افتادیم یا انحراف پیدا کردیم است که در انقالب ما بود؛اگر اعتراضی هست که چرا ما از آن معیارها عقب

 

 

به صراحت بگویم، امروز هم اکثریت جامعه ما امام و انقالب را قبول دارند و به »:رئیس بنیاد باران تاکید کرد

خون شهیدانشان احترام میگذارند و مدارو معیار همان آرمانهای انقالب اسالمی است، امروز برای همه ما امام 

 اری که انقالب را رهبری کرده هم جمهوری اسالمی را پیشنهاد کرده، هم به همت ایشان خمینی معیار است، معی

البته همه قبول داریم .مردمیترین و دموکراتترین انتخابات و رفراندومها برگزار و قانون اساسی تصویب شده است

ست ولی مبنای حركت ما كه قانون اساسی وحی الهی نیست و اگر كسی ایرادی هم به آن داشته باشد اشكالی نی

 «.همین قانون اساسی است كه دست آورد انقالب و مورد تصویب قاطع مردم بوده است
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این فصل را بخوانید، ببینید قانون درباره حقوق ملت چه گفته »:وی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی گفت

مورد فشار و جفا قرار ن دفاع می كنند؛ است؟ ما می گوییم اینها نباید نادیده انگاشته شود و كسانی كه از آ

 «. میگیرند

 

انتقادی که میکنیم بر اساس همین معیارهاست، مردمساالری در متن انقالب بوده، » :سیدمحمد خاتمی افزود

خواست مردم بوده، امام آنرا قبول کرده، در قانون اساسی آمده و مساله مردمساالری دینی را بنده مطرح کردم 

ضد خط امام و قانون اساسی این !دهای بیایند بگویند اصال مردمساالری با دین سازگار نیستحاال اینکه ع

 «.ماست

 

یک عده دیگر هم که بگویند مردمساالری دینی اما به نام دین، »:رئیس جمهور سابق کشورمان یادآور شد

 «.، این هم غلط استپا گذاشته شودابتداییترین و بدیهیترین مسائلی که در متن مردمساالری است زیر 

 

او طرفدار انقالبی که » :، گفت«کسی که از اصول و آرمانها دفاع میکند طرفدار انقالب است»وی با بیان اینکه 

 «همسو با خواست مردم است و مگر خواست مردم این انقالب را بوجود نیاورد؟

 

ن اساسی،به اساس و معیارهای به صراحت بگویم مردم ما به چارچوبهای قانو»:رئیس دولت اصالحات افزود

ی ما به امام خمینی آرمانهای انقالب اسالمی و به شخص امام احترام میگذارد وامکان ندارد مردم ما و دانشجو

 «.اهانت بکند

 

اتفاقا ما میگوییم راهی که وجود دارد ساختار شکنی نیست، اصالح ساختار بر »:خاتمی همچنین اظهار داشت

ه در خط امام و راه ایشان و قانون اساسی وجود دارد است، ما حق داریم اعتراض کنیم اساس معیارهایی است ک

 «.ر انحرافی در این زمینه ببینیماگ

 

حاکمان باید به این »:، صریح کرد«اعتراض کردن عین وظیفه دینی و انقالبی ماست»وی با تاکید بر اینکه

 برخورد خشن با اعتراضات راهحل مساله نیست چرا که  اعتراضها توجه کنند، اگر مردمساالری را قبول دارند،

این برخوردها سبب و زمینهساز میشود که عدهای کارهایی انجام دهند که ما هم نمیپسندیم و این مسائل ناخوشایند 

ثمره کار افرادی است که این برخوردها، دستگیریها و بازداشتهای نادرست را انجام می دهند و نسبتها و تهمتها 

 «.چهره های خدوم و مردمی می زنندبجا به نا

 

نگوییم به نام انقالب میزنیم، .امام و انقالب را وجه المصالحه نکنیم»:رئیس جمهور سابق کشورمان افزود
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میکوبیم،نیاییم حرمتشکنی کنیم، امام را هم وجه المصالحه قرار دهیم برای اینکه بتوانیم کسانی را که نمیپسندیم با 

 «.تندتر انجام دهیم آنها بر خورد

 

مردم و دانشجویان ما امام و نظام را قبول دارند، در چارچوب قانون اساسی می خواهند عمل »:خاتمی ادامه داد

س همین معیارها باید اصالح کنند و ما هم جز این حرفی نداریم،معتقدیم اگر انحرافی وجود دارد که دارد بر اسا

 «.شود

 

 

ص حكومت را فرا میخوانیم به بازگشت به همین موازین، به حرمت انسان، به ما همه به خصو»:وی سپس گفت

 «.به تالش برای اعتالی این کشور رعایت حقوق انسان،

 

آیا اگر ما بگوییم روش مدیریتی که در کشور ماست با مصالح کشور با ثروتمند شدن »:خاتمی اظهار داشت

را دادهایم سازگار نیست با حیثیت و حرمتی که ما باید در  کشور سازگار نیست، با عدالتی که همواره شعار آن

منطقه داشته باشیم سازگار نیست، آیا بیان کردن این سخنان و دعوت به رعایت قانون اساسی و توجه به 

 «هزدن به نظام است؟خواستهای مردم معنایش براندازی و لطم

 

كه چهره انقالب و نظام ما را كدر می كند و با مردم آیا رفتارها و سیاستهایی »:رئیس دولت اصالحات تاکید کرد

ن امور كمك برخورد دارد زمینه ساز یاس مردم بخصوص نخبگان و جدا شدن از نظام و حكومت نیست؟آیا همی

 «به براندازی نمیكند؟

 

نمیپسندیم و با ما البته بنده آنقدر سخاوتمندانه نمیخواهم نسبت براندازی به کسانی که ما » :رئیس بنیاد باران افزود

مشکل دارند بدهم؛ هرچند وقتی آن طرف با اینهمه گشادهدستی هر کس را که نپسندید،به سادگی تهمت بزنند، 

فحش بدهند، بدگویی کنند و بدتر اینکه بازداشت کنند، تحت تعقیب قرار دهند، پروندهسازی کنند وفتنهگر و 

 ام روشها و رفتارها نتیجهاش تضعیف نظام و لطمه دیدن برانداز معرفی كنند؛ باید مردم روشن شوند كه كد

جمهوری اسالمی است و من یادآور میشوم که این برخوردها برای حکومت و قوه قضائیه خوب نیست، صرفنظر 

 «.از اینکه ستم از سوی هر کس باشد نارواست

 

، اظهار «ملی ماست اعتراض کردن به ستم، وظیفه دینی و انقالبی و»سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه

معیارهای ما روشن است، حرفهای ما اساسی است، اگر منظور این است که ملت ما از این معیارها و »:داشت

اصول دست بردارند به نظرم دست بر نخواهند داشت و بهتر این است کسانی که از این معیارها و اصول 
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داشتن انتقاد در جامعه تن روهها، آزادی بیان و هزینه نانحراف پیدا کردهاند به راه درست بازگردند و به آزادی گ

 «.دهند

 

اگر در جامعهای به دلیل انتقاد کردن از حکومت و دولت به دلیل »:رئیس دولت اصالحات خاطر نشان کرد

اعتراض به مسائلی که ملت احساس میکند انحراف است بخواهند انگ بزنند و هر عنوانی که این انتقادکننده 

عادالنه است و نه مردمساالرانه،ما روی محورهای انقالب، امام و قانون اساسی باید حرکت کنیم و باید  بدهند نه

 «.رساند که همه زیان خواهند کرد بدانیم انحراف از اینها ما را به جایی خواهد


