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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  قاله خاتمي، عتات العنصریون ولهالذي لم یق
 

 تفائل 1997عام   لقد شكل مجيء السيد محمد خاتمي الى رئا سة الجمهوریة في ایران
 بل ان هذا التفائل قد ، ليس لدى ابناء الشعوب والقوميات المضطدة في ایران وحسب ، واسع

جد یدة بسبب ما طرحه الخاتمي من شعارات  وذلك ،ایضا شمل دول الجوار وماوراء الجوار 
الداخلي والعالقات  االسالمية عـلى الصعيد التعامل اعـتبرت االولى من نوعـها في ایران

 .الخارجية 
 

 وهو لم ، على الصعيد الداخلي تمثل باالصالح السياسي الخاتميومن ابرز ما طرحه 
م یحقـق نسبة العشرة بالمئة مــنه رغـم انتهاء مـایقـرب یقل بالتغير وانما قال باالصالح الذي ل

 .النصف من المرحلة الثانية من والیته الدستوریة 
 

 فانه ،اما فيما یتعلق با صالح السياسة الدبلوما سية وتحسين العالقات مع دول الجوار 
عار الذي  االنه لم یقد م شيء ملموس  یوازي الطرح والش،وبرغم من طرحه لحوار الحضارات 

 لم یتعدى  سوى بعض الزیارات ، فان آل ماقـد مه السيد خاتميرفعه بهذا الخصوص 
البروتوآولية التي قام بها لبعض الدول التي التوجد بينها وبين بالده مشاآل حقـيقـية یمكن ان 

دیدا  فعلى سبيل المثال وفي مایتعلق بدول الجوار العربي تح،تعيق تطور العالقات بين البلد ین 
 لم تضف وزیارته هذه ،فـقـد قام السيد خاتمي بزیارة لسوریا وهي حليف استراتيجي الیران ،

من  التي زارها آما انه قام بزیارة للمملكةالسعودیة،شيء جدیدا في مستوى العالقات بين البلدین 
 النظامالحالي لمجمع تشخيص مصلحة قبله الشيخ رفسنجاني الرئيس السابق للجمهوریة والرئيس 

وهو اقوى من خاتمي مرآزاو تائثيرا على صعيد رسم السياسات  واتخاذ القرارات الداخلية 
لزیارة هي التي فـتحت الباب  ) 1998اذار ( وآانت زیارة رفسنجاني انذاك  ،والخارجية 

 وهكذا ،قات التي آان یشوبها بعض الخالفات السياسية الخاتمي للسعودیة من اجل تطویرالعال
 وقد ،حيث زارها بعد زیارة رفسنجاني لها وبنفس الفترة ایضا  ر بنسبة لدولة قطر ایضااالم

ليل على انها بادرة لحسن النوایا بشان فتح صفحة تمي ان یستقـل هـذه الزیارات لتدحاول خا
ينها وبين  متناسيا ان هـذه الدول التي زارها الیوجد ب، جدیدة من العالقات مع دول الجوار العربي

 سوى بعض الخالفات السياسية وقـد ،تيجية یمكن ان تعيق تطور العالقات ایران ایة مشاآل استرا
 . تم حلها بمجرد وقـف الحمالت االعالمية بين الطرفـين 

 
واما الدول التي یوجد بينها وبين ایران مشاآل حقـيقـية مثل دولة االمارات العربية 

ها والعراق الذي خاضت بالده معها حر با ضروس على المتحدة التي تحتل ایران ثالثة من جزر
  فان السيد خاتمي لم یعمل بشكل حقيقي ولم  یستطع ان  یقـدم البرهان على ،مدى ثماني سنوات

نا العكس من ذلك ، بل شهدرغبته الصادقة في حل المشاآل العالقة بين بالده وهذه الدول العربية 
 نراه وقـد استعمل خطابا قوميا ،لجوار وحوار الحضارات فخاتمي الذي قال باالنفتاح وحسن ا ،

ين هــــذا الخطابات   ومن ب،صارخا زاد من الشك بصدق نوا یاه  المعلنة بشان حسن الجوار
بان الخليج فارسي :   قائال2000 ما صرح به في ميناء بندر عباس قي اوائل شباط االستفزازیة

 حقـيقة تاریخية هي الماضي المجيد لهذا )حسب زعمه  ( ، وان هذه الصفة آان وسيبقى الى االبد
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 ، وقد ادلى خاتمي بهذا التصریح وهو یعلم ما لمسئلة الخليج من حساسية على العالقات
یضا آون مع جميع الدول العربية االخرة ا بل وعلى العالقات ،ليس بين الدول المتشاطْاة وحسب 

 .لقومية العربي عامة االمر یتعلق باالمن ا
 

وقد الحق خاتمي تصریحه هذا بتصریح قومي عنصري اخر وذلك اثناء اجتماعه بالجالية 
 حيث صرح ،االیرانية في امریكا التي زارهااثناء حضوره قمة االلفية التي عـقـد ت في نيویورك

 .اننا االیرانيون نفخر باننا قبلنا االسالم ورفضنا العربية: قائال
 

 واما مایتعلق في الجوار االسالمي فان االمور ليست بافضل ،ى الجانب العربي هذا عل
 حيث مازالت هذه العالقات بين مد و جزر ولم  یحقـق خاتمي اي تقـد م ،من نضيراتها العربيات 

بل نراه قد بات وآْانه في . یمكن  ان یكون افضل مما آانت عليه العالقات  في زمن اسالفه 
 التصریحات االستفزازیة التي تزید من تعكير العالقات وتخالف مبدء حسن سباق على صعيد

 ومثاال على ذلك ما اطلقه مؤخرا بشْان تسميت بحر ،الجوار وحوار الحضارات  الذي رفعه
 وقد صرح بذلك لدى ، ببحـر مازند ران وهو اسم ْالحد االقاليم الشمالية في ایران ،قـزوین 

ر بيجان السيد حيدر عـلييف في طهران  یوم السبت الموافـق استقباله رئيس جمهوریة اذ
 والیمكن لنا تحریف ،اننا النعرف هذا البحر : مما دفع بالرئيس علييف برد قائال5/20018/
 واما ،  على تسميت بحرقـزوین ببحر الخزر علما ان الخطاب االیراني الرسمي درجه،االسماء 

 ولم یقـول ،ى لسان ا یا من مسؤلي الدولة والنظام االیراني بحر مازندران فلم یسمع به من قبل عل
فا للوصول هـد واالنفـتاح ي یطرح الحوار ولكن قالها السيد خاتمي الذ،عـتات العنصرین منهم به 

 .الى حسن الجوار وطيب العالقات بين االمم والشعوب 
 

سيد خاتمي لم تقـف عند علما ان النبرة القـومية المتطرفة واالستفزازیة في تصریحات  ال
 وذلك  اثناء محاضرة ، بل انه ذهب الى آيل المد یح   ْالشقى عـتات الشعوبين،هذا الحد وحسب 

اللغة الفارسية  القاها بمد ینة دوشنبه الطاجيكستانية اثناء زیارته لها اواخر شهر ) جمالية( له حول
 اعاد الفضل ،بهذه اللغة   المستفيضة فـبعد االشادة،نيسان الماضي واوائل مایو ایار الجاري 

 الذي وصفه الخاتمي بانه  الیران للشاعر العنصري الفردوسيلبقائها بعد الفتح العربي االسالمي
 .حكيم الشعراء واآال المدح عـليه لتْاليفه آتاب الشاهنامه

 
ن علما ان الفردوسي آان لسان حال الحرآة الشعوبية في القرن الثالث الهجري وقد تضم

 ورغـم  هذه الروح العنصریة  التي حملها ،آتابه الشاهنامة حملة عنيفة على العرب والعروبة 
الفردوسي وآتا به الشاهنامة اال ان السيد خاتمي لم یتوا ناعن آيل المد یح لهذا الشاعر العنصري 

 او فعل  متناسيا ان االصالح والتسامح وحسن الجوار شْان ثقافي ونفـسي قبل ان یكون خطابا،
: مافي القلب تبرزه زالت اللسان :  ولست مذ آرا السيد خاتمي بالمثل العربي القائل،سياسي 

 . ولكنها طبع متاصل في النفوس،رغـم تيقـننا انها ليست زالت لسان 
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