
محمد خاتمی، گفتگوی تمدن ھا، و ایاالت متحده

گفتگوی تمدن ھا معروف است. در طولسید محمد خاتمی، پنجمین رئیس جمھور جمھوری اسالمی، بھ
شرکت کنند کھ در مورد موضوعاتریاست او، خاتمی پیشنھاد کرد کھ کشور ھای دنیا در گفتگویی

مذاکره کنند، اول آنھا باید با ھم آشنافرھنگی باشد. باور داشت کھ پیش از اینکھ کشورھای متخاصم
بشوند.

اوبود.اسالمیارشادوفرھنگوزیربشود،انتخاباینکھازپیششد.انتخاب١٩٩٧سالخاتمیمحمد
می خواست دولت را اصالح کند و اجرایبھ عنوان یک اصالح طلب شناختھ می شود بھ خاطر اینکھ

٣۶تقریباسالبود.آنمحبوبخیلیایرانجمعیتمیاندراوسیاست ھایبدھد.کاھشراسنتیقانون
دادند.رایخاتمیبرایآنھادرصد٧٠ودادندراینفرمیلیون

با ایاالت متحده بسازد. از زمان انقالب،یکی از مھم ترین سیاست ھایش این بود کھ می خواست ارتباطی
امیدوار بود کھ اگر دو کشور یکدیگر را بھترآمریکا با جمھوری اسالمی مخالفت کرده است. اما خاتمی
ھمین دلیل او گفتگوی تمدن ھا را پیشنھاد کرد.می فھمیدند، می توانستند از حالت جنگ بیرون بروند. بھ

فرھنگی باشد کھ کشور ھای دنیا بتوانندبھ گفتھ خاتمی، گفتگوی تمدن ھا بنا بود درباره موضوعات
گفت:وکردصحبتمللسازماندرخاتمی١٩٩٨سالبفھمند.رامختلفکشور ھایدیدگاه ھای



استعمار قدیم، و بیداد بی ھمانند میراث ھا را«قرن گذشتھ، عالوه بر جلوه ھای خشونت، و انسان آزاری
بود. امید است قرن آینده قرنتجدید آن، قرن ظھور و سکوت حکومت ھای تمامیت طلب و توتالیتاریسم

نکنند و با طن قدرت سیاسی، محبت، و عدالتنظام ھا و حکومت ھایی باشد کھ زور و خشونت را تجویز
باطن باشد.»باشد بھ گونھ ای کھ گفتگوی تمدن ھا مظھر و مجرای آن

باشد.تمدن ھاگفتگویسال٢٠٠١سالکھکردتصویبمللسازماننتیجھ،در

گفتگو را نفھمید. حکومت کلینتون گفتمشکل اصلی گفتگوی تمدن ھا این بود کھ ایاالت متحده ھیچوقت
باید رفتارش را عوض کند. اما گفتگویکھ  اگر ایاالت متحده وارد گفتگو بشود، جمھوری اسالمی

ھیچ وقت فکر نکرد کھ ممکن بود کھ ما ازتمدن ھا قرار بود درباره ی موضوعات سیاسی نباشد. آمریکا
موفق نبود. وقتی جورج بوش انتخاب شد، بھفرھنگ و دیدگاه ایران چیزی یاد گیریم. بنابراین، گفتگو

جای گفتگو او ایران را بھ عنوان «محور شرارت» نام برد.

آن را ضربھ زد. بھ ھمین دلیل بیشتراگرچھ خاتمی دست خود را بھ طرف ایاالت متحده داد، آمریکا
اعتماد است، و این یکی از دالیلی است کھایرانی ھا شروع کردند بھ فکر کردن کھ آمریکا غیر قابل
ایاالت متحده گفتگو را رد می کند، ما ازمحمود احمدی نژاد انتخاب شد. این نشان می دھد کھ وقتی

اصولگرایان حمایت می کنیم.
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