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  انک:داست

مرحوم آیت اهلل خزعلی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری در شب های هشتم، نهم 

در جمع  ۸۸و دهم محرم در سال 
دانشجویان در مسجد امام رضا علیه 
السالم دانشگاه فردوسی به سخنرانی 

 پرداختند

ل در یکی از این شبها ؛ ایشان به نقل خاطره ای تام
برانگیز درباره سید محمد خاتمی، رئیس دولت 

 .اصالحات، پرداختند

در زمانی که سید محمد خاتمی ایشان فرمودند: 
به سمت وزارت ارشاد منصوب شد برای عرض تبریک 

رفتیم که با ناراحتی  )پدر محمد خاتمی(اهلل خاتمی  به خدمت حضرت آیت

پسر من  خطرناک است،“ایشان مواجه شدیم و ایشان گفت که 

 ”غربزده است

و ” تهاجم فرهنگی غرب“اجهه با گفتنی است که آقای خاتمی در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر فرهنگ مشغول به کار شد اما پس از آنکه توفیق چندانی در مو

 .اجرای تاکیدات رهبر معظم انقالب نداشت، از وزارت ارشاد استعفا کرد

  چند جمله از هزاران

 به عنوان نمونه از غربزدگی آقای خاتمی می توان به نظرات ایشان رجوع نمود  

 به عنوان مثال:
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 [منبرك سایت در مشاهده فیلم]!  این دین است که باید محدود شود نه آزادیاگر دین هم در برابر آزادی قرار بگیرد محمد خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران گفت : 

 [ ۷۸/  ۶/  ۲۸]روزنامه آریا  . غربی خرد پذیرش یعنی غرب راه و …راهی جز راه غرب ندارینشما برای این که بتوانید پیشرفت بکنید ، در جایی دیگر می گوید:

بگذرانم تا معماری آن را بررسی کرده، با امریکایی ها  ”نیویورك“یک ماه را در این شهر  واقعاً به طور بسیار جدی مایلممی گوید:  ۲۴/۹/۱۹۹۸  در لوموند محمد خاتمی در مصاحبه با 

 امریکا و امریکایی ها برایم فوق العاده جالبند …صحبت کنم

سخن عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری که وحی الهام بر پیامبر بوده و ماهیت قرآن بر ما آشکار نیست و این همچنین او در دیدار با زنان حزب مشارکت در بررسی جایگاه زن در قرآن : 

 کیهان[ : ، یادداشت روز۲، ص۱۲/۶/۸۷]! های بشری سازگار نیست در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافت …توان به آن استناد کرد درست است نمی

 [۱۱/۳/۷۰] .است” خرد غربی“و ” بنیاد زندگی غربی “راه امروزی شدن هم تمسک به گذشته را باید رها کرد و امروزی شد،  می گوید: او در سخنرانی در دانشگاه عالمه 

 [۷۹/ ۱۶/۸]همبستگی   .مشکل این است که زنان بتوانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشندمشکل این نیست که زنان چگونه لباس بپوشند محمد خاتمی اعتقاد داشت: 

************************************************************************ 

 زیر سوال بردن والیت حضرت علی علیه السالم توسط خاتمی

 که دو مرتبه از صدا و سیما پخش شد گفت: ۱۳۸۰ درسال خود اول معرفی در خاتمی  

ی او هستم علی موالی اوست یک انتخاب تصادفی نبود، قطعاً پیامبراکرم می و باز به نظر من انتخاب کلمه موال در داستان غدیر که هرکس من موال” 
ر و سلطان توانست عناوین و کلمات دیگری رو به کار بگیرد. بگوید هرکس من قائد او هستم، هرکس من سلطان او هستم، هرکس من امیر او هستم، علی امی

مروز همه آحاد مسلمانان درطول تاریخ، این نکته را قبول دارند که باید ، به طوری که ااوست. ولی پیامبرکلمه موال را انتخاب کرد

، گرچه شیعه معتقد است که معنای سرپرستی و والیت امر و دوستی می فهمیم امیرالمؤمنین علی را دوست داشت؛ ما هم ازکلمه موال محبّت

 ”ماهرچه باشد!!؟جامعه اسالمی با این جریان به عهده علی ابن ابیطالب گذاشته شده است. ا

 …بعد از این جمالت بود که علمای اهل سنت؛ رای به خاتمی را واجب دانستند
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