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Khatami: Imam Hossein taught us not to give in to injustice 

 

Seyyed Mohammad Khatami, former president, in a meeting with the faculty 

members of the Universities of Hamadan emphasized that because of the wrong 

methods used to respond to people’s protests, now dissatisfaction has extended 

to all layers of the society; and warned that making criticism and protests costly 

for people is a platform for a long-term insecurity in the society and therefore 

weakens the system.  

 

Khatami by pointing out the beginning of the month of Moharram, (in which Imam 

Hossein, Shias’ third Imam, was martyred) said: “Despite all the problems that 

especially our people and many other people of the Islamic world faced 

throughout the history because of the tyrant and oppressive rulers, Moharram 

has kept the spirit of hope alive in the hearts of people and nations and  

especially our nation.” He added: “One of the reasons of our success during the 

holy defense era (8-year Iran-Iraq war) and all the sacrifices by people was their 
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affection for Ashura (the day that Imam Hossein, Shias’ third Imam, was 

martyred in an unjust battled with the tyrant ruler of the time) because learning 

from Imam Hossein’s teachings [at the time of war] was very tangible for our 

nation.”  

 

Khatami in another part of his remarks said: “Imam Khomeini was not joking 

when he said that the scale is people’s vote! What does it mean? When some 

individuals come forward and say that at least, the scale should be people’s vote 

and this is the path of Imam Khomeini; this should be honored not that by all the 

false accusations, pressure and intimidations they be separated from the 

system...The meaning of these actions is that the Islamic system does not 

respect people’s vote, those who behave like this should not claim to be on the 

path of Imam Khomeini and the revolution.”  

 

He emphasized: “Ethics is one of the values of the religion. The policy that is 

accepted in Islam is a moral policy. If we commit the worst actions under the 

name of religion we cannot claim that we are in favor of religion.”  

 

Khatami by pointing to the events after election said: “Many bitter events 

happened that I am only going to mention one of them. Saying that what had 

happened (results of the election) is accepted by the majority of the people is just 

ignoring the problem.”  

 

He emphasized: “If we take poll we see that the majority of people are not 

satisfied with the way the society is being governed and this dissatisfaction has 

deepened in the layers of the society.” He added: “If for the sake of the security 

we hide this fact, it is like the time when we have a headache and by taking  

painkillers just temporary make the pain go away but in fact don’t look for the 

actual cause of the pain.”  
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Khatami asked: “When there is a real issue in the society it won’t go away by 

ignoring and propaganda. Isn’t it a problem that the majority of our intellectuals 

are dissatisfied and they should be listened to? We care about the system when 

we mention these issues.”  

 

He added: “No problem will be solved by insulting and falsely accusing those 

who are loved by the important layers of the society, because the continuation of 

these methods will be the cause for this dissatisfaction being aimed at the 

foundation of the system and government.”  

 

Khatami reiterated the principles of the constitution regarding people’s rights and 

added: “The very same constitution mentions that people should speak their 

demands. Falsely accusing anyone who has an objection and putting him/her 

under pressure, or putting the prominent figures under pressure and sentencing 

them unfairly are not going to solve any problem.”  

 

Khatami continued: “It is obvious that there are dissatisfaction and problem in the 

society and it is not possible to ignore them, especially the dissatisfaction of the 

intellectuals is very dangerous; intellectuals act as a reference in the society, 

they are not the majority but they are those who basically run the country. 

Intellectuals are influential in the society.”  

 

Khatami emphasized: “The elections should be held in a way that there would be 

no dispute over it. Reform does not ask for anything more than free elections and 

obeying the constitution.”  

 

 

He added: “After all, the substation part of the society have objection to the 

election and they should be listened to. They should be convinced that the 

election was truly healthy. But this convincing will not be achieved by 
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imprisonment, repression and restrictions; rather the protests of the people and 

intellectuals should be acknowledged and then we can solve the problems with 

each other’s help.”  

 

Khatami by emphasizing that “Our revolution was going to make Iran a role 

model in all aspects” said: “Today we should evaluate and see whether we are 

really moving toward becoming a role model? Are our justice and economy 

getting improved? Are we getting higher respects in the international community? 

Are Lies, false accusations and unethical behaviors getting more or less? Is 

Oppression getting more or less?”  

 

Khatami emphasized: “One of the most important lessons that Imam Hossein 

thought us is that we should not give in to injustice, this injustice is appalling by 

anyone and one should warn and advise [against it].” 

 

 

، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد خاتمی «پارلمان نیوز»مجلس(ره)به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا وعلوم پزشکی همدان با ابراز خوشحالی از حضور در این 

 .پرافتخار یادکردو جمع،ازدانشگاهیان واهالی همدانی به عنوان مردمانی بزرگ، سرافراز 

 

همدان یکی از کانونهای درخشان فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی بوده و قبل و درجریان و بعد از »:وی افزود

 «.در همه عرصه ها نشان داده است انقالب حضورو شایستگی پربار خود را

 

جان، روح و تاریخ ما  جایگاه محرم در»:رئیس دولت اصالحات با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت

بی همتاست و محرم است که توانسته است مسلمانان و بخصوص ایرانیان را در جستجوی هدف آفرینش وبعثت 

 ردپیامبران که استقرار نظمی مبتنی بر عدالت و قسط و با محوریت انسان آگاه و مختار و آزاد است پویا نگه دا

 «.و امید را در دلها زنده كند 

 

با وجود همه مشکالتی که در طول تاریخ به خصوص برای مردم ما و بسیاری »:باران تصریح کرد رئیس بنیاد

از مردم جهان اسالمی با وجود حکومتهای جبار و منحرف و بداخالق و ضد مردمی پیش آمده، محرم روح نشاط 
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 «.و امیدواری را در دل مردم و ملتها و بخصوص ملت ایران زنده نگه داشته است

 

در ( ع)واقعا هیچ عاملی به اندازه عاشورا و امام حسین» :زارش روابط عمومی دفتر خاتمی؛ وی یادآور شدبه گ

تحول و پویایی تاریخی ملت ما اثر نداشته است و بطور محسوس انقالب اسالمی مدد گرفته ازارزشهای عاشورا 

 «.بوده است( ع)هنمود اباعبدهللا وگیرنده پیام آموزش و ر

 

یکی از عوامل موفقیت در دوران دفاع مقدس و آن همه فداکاری مردم هم عشق به عاشورا بود »:دادوی ادامه 

 «.لت ما کامال محسوس و ملموس استبرای م( ع)چرا که درس گرفتن از امام حسین 

 

ر هر عشق به اهل بیت و بخصوص ابا عبدهللا د»رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با بیان اینکه

این عشق ممکن است در افرادی وجود داشته باشد که حتی اعتقادات قوی »:، اظهار داشت«ایرانی وجود دارد

همه مشترک هستند که این خود بحثهای ( ع)نداشته باشد یا حتی مسلمان نباشد، ولی در ا مساله عشق به حسین

 «.ا میطلبدبه ای رجامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی بسیار دقیق و همه جان

 

نبود، شاید ملت ما در مقابل طوفانها، تنگناها و ( ع)اگر عاشورا و خاطره آن و یاد امام حسین»:وی تاکید کرد

تمدنها که حذف شدند،  تندبادهای سهمگین خیلی زود از بین میرفت و از عرصه تاریخ مانند بسیاری از ملتها و

 «.حذف میشد

 

رانی که روحیهای خداجو،خداپرست، صاحب فرهنگ عظیم و عمیق و با روحیه ای»:رئیس بنیاد باران افزود

سابقه تاریخی است با اسالم بارورتر و با گرایش به اهل بیت جالیی خاصی پیدا کرد و توانست تمدن و فرهنگ 

ی کردند، خود را علیرغم فشارها و حکومتهای جبار و ظالمی که متاسفانه بسیاری از آنها به نام دین حکومت م

 «.زنده نگه دارد

 

همه شما دانشگاهی »:خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت

 مندان به  هستید و به مناسبت شهادت یکی از چهره های برجسته حوزه و دانشگاه مرحوم آیتاهلل مفتح که از عالقه

وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شد ؛مطمئنا اگر امروز  امام و نیزمتفکری بزرگ و مبارزی روشنبین بود روز

 «.ر در جریان روشنبینی حضور داشتآن عزیز در قید حیات بود بیشت

 

امام هم نماینده جریان روشنبینی بود و امروز اگر مفتح بود تالشش در جهت تقویت این جریان و » :وی ادامه داد

 «.و این عزیزان را از ما گرفتند د هدف قرار دادندتفکر بود اما دشمنان این اسوهها را خیلی زو
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رئیس جمهور سابق کشورمان با اشاره به نامگذاری روز شهات شهید دکتر آیت هللا مفتح به نام وحدت حوزه و 

 «.گاه بیاید و حوزه دانشگاه بشودوحدت این نیست که حوزه به جای دانش»:دانشگاه، تصریح کرد

 

درصد دانشجویان ما منحرفند نمیتواند مدعی این باشد که  09هایی که معتقد است آن اندیشه »:وی تاکید کرد

یا آن تفکری که بکلی از اسالم و انقالب بیگانه است از او این  میتواند وحدت را در دانشگاه و حوزه تحقق بخشد

 «.بشود و با حوزه وحدت پیدا کند انتظار نیست بخواهد نزدیک حوزه

 

معتقدم در این صدو پنجاه سال اخیر »:، اظهار داشت«مشکل ما بحران تفکر است»ا بیان اینکهرئیس بنیاد باران ب

در ورای مسائل سیاسی که وجود داشته بحران تفکر داریم؛یعنی آمدن ارزشها و معیارها که در تمدن غرب بوده 

 «.فتگی در ذهن ما ایجاد کرده استو به هر حال در اینجا آمده یک آش

 

از یک طرف مسایل بسیار مهم و جذابی در تفکر جدید وجود داشته و از سوی دیگر سنت فکری و » :وی افزود

ارزندهای را به ما  فرهنگی خودمان و بخصوص اسالم یک سرچشمه بزرگی بوده است که ارزشها و مفاهیم

 «.میداده است

 

ه چگونه ارزشها ومعیارهای اصلی را از در این میان ما ایرانیها به دنبال این بودیم وهستیم ك» :خاتمی ادامه داد

عوارض و ظواهر جدا بکنیم و در عین حال بتوانیم آنچه بشر در اثر پیشرفتهای فکری و اجتماعی و تاریخی به 

 «.ست آورده است را با بدست آوریمد

 

کاری به این مساله مهمی است و نمیشود بگوییم دین اصال »:وی به طرح مسئله مردمساالری اشاره کرد و گفت

مردم ندارد و چون وجدان بشر به دلیل تحولی که در آن ایجاد شده، دموکراسی را به عنوان مطلوبترین و کم 

ن دست آورد طبعا مردم مسلمان هم نمی توانند خود را از ای.هزینه ترین شیوه برای اداره جوامع پذیرفته است

 «.بزرگ بشری جدا كنند

 

در شرق و غرب بشر از حکومتهای مستبد و »:رهنگها و تمدنها یادآور شدرئیس موسسه بین المللی گفتگوی ف

دیکتاتور رنج برده، و از این تجربه به این نتیجه رسیده که راه و رسم مساله این است به نحوی از انحا، حکومت 

اقعی مردم باشد و ارباب وبر آمده از متن وجدان آگاه مردم باشد و نیز این حکومت تحت نظارت و کنترل مردم 

 «.باشند
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را مطرح میکند یعنی " جمهوری اسالمی"ما اسالم واقعی را در بینش و روش امام میبینیم که »:خاتمی افزود

دموکراسی را پذیرفته است اما به نقصهائی که دموکراسی دارد و جامعه شناسان و فیلسوفان غرب هم آنها را 

ر درون جوامع، توجه کرده و جمهوری اسالمی یعنی آن مطرح کرده اند یعنی فقدان عنصر معنوی و الهی د

 «.زشها هم به دموکراسی اضافه شودار

 

جمهوری اسالمی یعنی مردم ارباب باشند، کرامت و حقوق داشته باشند، آزاد باشند در عین حال »:وی تاکید کرد

نیست؛ظواهر مهم است ولی مردم مسلمان و متدینی هستند که ارزشهای الهی بر آنها حاکم است، منظورم ظواهر 

 «.و انقالب ما این را عرضه کردندروح حقیقی الهی و معنوی و عرفانی برجامعه حاکم باشد که امام 

 

وقتی با اهانت به عكس حضرت امام،جان مردم و ما آتش میگیرد، »:رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد

عا نماینده تفکر اسالمی است که انسانهای این مرز و بوم به آن دلبسته اند برای به دلیل این است که آن امام، واق

ری است این است كه امام خمینی مظهرآزادگی و آزادی ملت ایران است؛ کدام کالم باالتر از این برای مردمساال

 «که میزان رای مردم است؟

 

مردم است یعنی چی؟اگر کسانی در جامعه بیایند میزان رای !امام خمینی که شوخی نکرده اند»:خاتمی ادامه داد

بگویند ما روشهایی که داریم حداقلش این است که این میزان رای مردم است این خط امام و راه امام است و باید 

 «.و را بخواهند از نظام جدا کنندمورد احترام قرار بگیرد نه اینکه با همه تهمتها، فشارها، زجرها و کوبیدنها ا

 

معنی این رفتارها و روشها این است که نظام اسالمی برای رای مردم احترامی قائل نیست، این »:کید کردوی تا

 «.افرادی که چنین رفتارها انجام میدهند نباید بگویند که در خط امام و راه امام و انقالب هستند

 

سالم مورد قبول است سیاستی که در ا. اخالق معیار بزرگ دینی است»:رئیس دولت اصالحات تصریح کرد

سیاست اخالقی است، اگر بنا شد ما هم تحت عنوان دین، بدترین بداخالقیها را بکنیم و شیوه های ماکیاولیستی 

  «!پیاده بکنیم نمیتوانیم ادعا بکنیم که ما طرفدار دین هستیم

 

نهاد برای برون رفت  یکی از مسائلی که نمادی از وحدت حوزه و دانشگاه است، همکاری این دو»:خاتمی افزود

از این بحران تفکر و تثبیت تفکری است که هم نیازهای انسان امروز را جواب دهد و در عین حال جانمایه های 

 «.و فرهنگ غنی ما را دریافت کند اصلی دین

 

قط در این حوادث مسائل تلخ فراوانی پیش آمد که من ف» :وی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات اظهار داشت
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یت مردم است پوشاندن مساله اینکه گفته شود آنچه پیش آمده مورد قبول اکثر.مسالهای کوچک را مطرح می کنم

 «.است

 

اگر آمارگیری کنیم میبینیم که اکثریت مردم از نحوه اداره جامعه راضی »:رئیس دولت اصالحات تاکید کرد

 «.نیستند و نارضایتی در متن جامعه وجود دارد

 

اگر برای این که امنیت کشور حفظ شود این امر را بپوشانیم همانند زمانی است که وقتی سرمان »:ادوی هشدار د

 «.درد میکند با مصرف مسکن آن درد را به صورت موقتی ساکت کنیم و به دنبال علت درد نباشیم

 

لی در عملکرد آن درد نعمت بزرگ الهی است،خداوند طوری بدن انسان را آفریده که وقتی اختال»:خاتمی افزود

ایجاد میشود با درد اعالم میکند که مشکل دارد و این درد هشدار دهنده است، پوشاندن درد وقتی که منشا آن 

 «.ث از بین رفتن کل بدن خواهد شدوجود دارد باع

 

از بین اگر واقعا مساله ای در جامعه وجود دارد با پوشاندن آن، تبلیغات و هیاهو »:سیدمحمد خاتمی تاکید کرد

آیا این مساله نیست که اکثریت نخبگان ما امروز ناراضی هستند و باید به حرف آنها گوش داد؟ ما که .نمیرود

 «.دهید عالقه مند به نظام هستیم میگوییم به حرف اینها گوش

 

حل با فحاشی و ناسزا گفتن و هر تهمتی به کسانیکه محبوب بخشهای مهم جامعه هستند مشکل »:وی همچنین گفت

 «.نمی شود، چرا که در پیش گرفتن این روشها زمینه سازمنتقل کردن نارضایتی به اصل نظام و حکومت است

 

همین قانون »:رئیس دولت اصالحات به اصول قانون اساسی در رابطه با مردم و حقوق آنها اشاره کرد و افزود

بگوییم هر کس اعتراض دارد نسبتی به او  اینکه. اساسی گفته است که باید مردم حرفشان را بزنند، صحبت کنند

بدهیم و فشار به او وارد کنیم، چهره های شناخته شده را تحت فشار قرار بدهیم و برایشان حکم های ناروا ببریم 

 «.مشکل را حل نمیکند

 

روشن است که نارضایتی و مشکل وجود دارد و نمیشود آن را انکار کرد بخصوص »:وی تصریح کرد

بگان بسیار خطرناک است؛نخبگان جنبه مرجعیت در جامعه دارند، نخبگان اکثریت نیستند ولی آنها نارضایتی نخ

 «.نخبگان تاثیر گذار در جامعه هستند. هستند که مملکت را اداره میکنند

 

ین به عقیده خاتمی، برای ایجاد امنیت و تقویت جامعه باید به این حرفها گوش داده شود و با روشهای نادرست با ا
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  .مسائل برخورد نشود

 

اصالحات »:رئیس دولت اصالحات با طرح مجدد این سئوال که مگر اصالحات چه میخواهد؟، اظهار داشت

میگوید این انقالب، قانون اساسی و معیارهای دینی و امام را قبول داریم و معتقدیم در بسیاری از موارد؛دراین 

 «.الح شوده است و باید اصمعیارها انحراف به وجود آمد

 

دعوت کردن به اصالح امور عین تقویت نظام است اینکه حاال بگوییم این دعوت کردن به »:وی تاکید کرد

اصالح امور، انحراف، فتنه و براندازی است که مشکل حل نمیشود؛ نتیجه این است که خیرخواهان نظام محدود 

 «.ندارندهیچ چیز را قبول میشوند و کسانی میدان را بدست میگیرند که 

 

انتخابات باید به صورتی برگزار شود که در آن حرف و حدیث نباشد،اصالحات »:رئیس بنیاد باران تصریح کرد

 «.نون اساسی چیز بیشتری نمیخواهدبیش از برگزاری درست انتخابات و عمل به قا

 

ا شنید،باید آنها واقعا باالخره بخش قابل توجهی از جامعه روی این موضوع حرف دارند و باید آن ر»:وی افزود

قانع شوند که واقعا انتخابات درست برگزار شده که البته قانع شدن هم با زندان افكندن و سرکوب کردن و محدود 

کردن حاصل نمیشود؛باید اعتراضات مردم و نخبگان جامعه را به رسمیت بشناسیم و به كمك یكدیگر مشكالت را 

 «.حل كنیم

 

امروز باید ارزیابی  »:، گفت«انقالب ما آمد تا ایران رادر تمام زمینه ها یک الگو کند»خاتمی با تاکید بر اینکه

کنیم و ببینیم که آیا واقعا به سوی الگو شدن حرکت میکنیم ؟وضع اقتصاد و عدالتمان بهتر شده است؟ حیثیتمان در 

  «متر شده یا بیشتر؟عرصه بین الملل بهتر شده؟دروغ و تهمت و بدخالقی بیشتر شده یا کمتر؟ ستم ک

 

 »:وی یادآور شد

 یکی از مهمترین مسائلی که ابا عبدهللا به ما یاد داده اند این است که زیر بار ستم نرویم، این ستم هر کس که بکند 

 

 «.بد است باید تذکر داد و گفت

 

 

زمینه سازی  هزینه دار کردن اعتراض و انتقاد در جامعه یعنی»:رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد

 «.درازمدت در جامعه و تضعیف نظامبرای یک ناامنی 
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دوستان »:رئیس بنیاد باران با اشاره به جلسات تبیین اصالحات که سال گذشته او در این بنیاد برگزار کرد، گفت

 مرزهای ما با آنهایی که ضد دینند،با. جزوه تبیین اصالحات و توضیحات ما در آن چهار جلسه را بخوانند

متحجران، حتی با کسانیکه میگویند دین نباید در حیات سیاسی دخالت کند،در دفاع از انسان، کرامت انسان و 

ر نمیکنم با فشارها حقوق انسان و اخالق و عدالت مشخص است؛دلبستگی به ایران و سرنوشت آن داریم و فک

 «.مشکل حل شود

 

عالقهمندان به نظام و انقالب محدود شوند و نتوانند ممکن است دلسوزان و »:سیدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد

کاری انجام دهند ولی این روش به نفع نظام و انقالب نیست؛باید همانهایی که اعتراض دارند ولی به چارچوبها 

 «.معتقدند آنها به صحنه بیایند تا در غیبتشان کسانی که هیچ چیز را قبول ندارند میداندار نشوند


