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    9   فهرست  

مقدمه

مالک شناخت شخصیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حق و حقیقت است. یکی از عوامل 
مهم انحرافات و اشتباه محاسباتی عوام و کسانی که در پی الگو گرفتن از افراد شاخص و برجسته 
هستند، نگاه بدون شناخت حق، به این افراد است. بایستی شخصیت ها با حق سنجیده شوند و آنها 

که در مسیر حقیقت قرار دارند، شایستة الگوگیری و تبعیت هستند.
یکی از دستاوردهای غدیر خم، شناساندن همین مالک و شاخص های آن است تا پیروان باورهای 
دینی در پی حاکمیت و حکمرانی کسانی باشند که پیامبر اعظم )ص(، دست آنان را به عنوان »ولّی« 

و »مولی« باال برد و امت را سفارش به »امامت« و »پیروی« و » تبعیت« آنان فرمود.
شخصیت هایی که به نوعی دریوزگی باطل و قدرت های استکباری را می کنند و از آبشخور فرهنگ 
مبتذل و غیر الهی ماّدی گرایان می آشامند، صالحیت و شایستگی الگو شدن یا مسئول شدن در نظام 
الهی را ندارند. غدیر این را ثابت کرد و انقالب اسالمی با کنار زدن رژیم سلطنتی طاغوتی و مقاومت 

در برابر »شیطان اکبر« آمریکا به معارف مقدس غدیر عینیت بخشید.
در نظام جمهوری اسالمی ایران - که شیوة حکمرانی نظام سیاسی انقالب اسالمی را مشخص 
می نماید - افرادی خود را در معرض انتخاب مردم  قرار می دهند و با آراء آنان در مسئولیت های نظام 
بخصوص در منصب ریاست جمهوری قرار می گیرند. مالک حق طبق شاخص های غدیر و آنچه در 
قانون اساسی مصوب مردم و مورد تأیید و تصویب بنیانگذار این انقالب و نظام، »امام خمینی ره«، 
آمده است » والیت مطلقة ولیِّ فقیه« است که مجتهد عادل، امین، زمانه شناس، دشمن شناس، باتقوا، 
بایستی براساس  حکیم، شجاع و مدیر و مدبّر می باشد. لذاست که مقامات نظام جمهوری اسالمی 
شرح وظایف مصّوب خود و در چارچوب سیاست های کلی و راهبردی »ولیِّ فقیه« حرکت کنند و 
مشروعیت رأی مردم با تنفیذ رهبری، در این چارچوب موضوعیت پیدا می کند و گرنه مشروعیت آنان 

بی ثمر می گردد.
سید محمد خاتمی یکی از چهره هایی است که به واسطه نظام اسالمی شناخته شد و توانست با 
حمایت برخی چهره های مبارز، بر مسند ریاست جمهوری و نیز مدت طوالنی بر وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تکیه کند. رفتارها و اقدامات او در این مسئولیت ها، قطعاً ناشی از نوع نگرش و باورهای 

اوست و شناخت همة اینها برای مردم بخصوص جوانان اهمیت زیادی دارد.
یک وجه این اهمیت ناشی از آثار نگرش و رفتارها و تصمیمیات خاتمی در عرصه های داخلی و 
بین المللی است و اینکه در روند حرکت نظام اسالمی، رشد و پیشرفت کشور و ارتقاء آرمانگرایی و 
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فصل اول

انقالبیگری مردم، چه دستاوردی بر جای گذاشته است. قطعاً شناخت دقیق این مسئله، یک تجربة 
گرانقدر برای بصیرت افزایی و تضمین آیندة نظام خواهد بود.

وجه دیگر اهمیت شناخت سیدمحمد خاتمی و عملکرد او، انطباق شعارها و تبلیغات و ادعاهای 
وی با واقعیت های مستنِد اقدامات و تصمیمات او و آثار آنهاست. از ورای فضاسازی های رسانه ای و 
دعوی های جناح ها و شخصیت ها؛ با مالک مواضع و سیاست ها و رهنمودهای رهبری فرزانه انقالب 
باید او را شناخت تا میزان التزام به قانون اساسی، والیت فقیه و منافع ملی و مردمی اش را درک کرد.

یک وجه دیگر اهمیت این بررسی و شناسایی چهرة خاتمی، ضرورت پاسخگویی او به مردم و 
است که در طی سال های  متدین  و مردم  و خانواده های شهدا  یعنی محرومین  نظام  این  صاحبان 
مسئولیت او و پس از آن به عنوان شخصیت اول جریان اصالحات، از رفتارها و عملکرد وی آسیب های 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی دیده اند.
خاتمی بایستی پاسخ بدهد که سیاست تنش زدایی او در عرصة بین الملل و طرح گفتگوی تمدن ها 
و نحوة مذاکرات هسته ای و ترس ناشی از حملة آمریکا بعد از حادثة 11 سپتامبر، چگونگی عزت ملی 

و منافع هسته ای و اعتماد محور مقاومت را خدشه دار کرد.
خاتمی بایستی پاسخگوی تساهل و تسامح فرهنگی اجتماعی خود باشد که چگونه در راستای 
تهاجم فرهنگی دشمنان، ایمان و تقوا و هنجارهای اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی را نشانه 
رفت و اجازة انواع تهمت ها، اهانت ها، تحریف ها و قرائت های فاسد به مقدسات ملی و اسالمی را به 

حلقه های روشنفکری پیرامون خود داد؟
خاتمی بایستی پاسخگوی فتنه براندازانة 1378 باشد که چگونه تعلل او و همکاری های وزیران و 

دوستانش، آتش بیار معرکه ای شدند که اصل نظام و والیت فقیه را نشانه رفته بود؟
خاتمی بایستی جوابگوی سئوال ها و مطالبات مردم در خصوص فتنة رنگین 1388 باشد و اینکه 
چرا با وجود تصریح بر عدم تقلب در انتخابات 88 در جلسات خصوصی، حاضر به بیان آن در رسانه ها 
و منظر عموم مردم نشد تا آشوبگران و هتاکان نتوانند فضای ملتهب را ادامه داده و به جان و مال 

مردم آسیب برسانند؟
و خاتمی بایستی حتی بعد از آنکه اعالم بازنشستگی سیاسی کند! تاوان آثار به جا مانده از آن 
جهت گیری ها و تصمیمات و حمایت هایش را که در دانشگاه ها و طیف روشنفکری و حوزه های هنر 
و ادبیات و صحنه های رفتار اجتماعی و سیاسی برجای مانده و نقش مهمی در آتش اغتشاشات و 

خشونت های داعشی و فحاشی های علیه نظام و مقدسات آن داشته، را بدهد.
در این کتاب بطور مستند تفکر، رفتارها و عملکرد سیدمحمد خاتمی را پی گرفته ایم و ذکر این 
نکته الزم است که این کتاب در دولت مدعی تدبیر و امید، تألیف شده ولکن اجازه انتشار پیدا نکرده 

بود!
                                                            گروه تحقیق موسسه فرهنگی هنری قدروالیت


