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ــت: «اگـر واقعـاَ كسـاني يـا  روز چهارم شهريور، خامنهاي در ديدار با هيأت دولت و به مناسبت هفته دولت گف
جرياني وجود دارند كه در كار دولت مانع ايجاد ميكنند، اين مسأله را كامالَ روشن و صريح با مــردم در ميـان 
بگذاريد.» دو روز بعد خاتمي طي يك كنفرانس مطبوعاتي ضمن اعالم سرسپردگي خود به واليت فقيه، اعالم 
ــد. خـاتمي  كرد كه در چارچوب نظام استبدادي – مذهبي واليت فقيه خواستار تعيين حقوق و وظايفش ميباش
گفت: «شعار من اين است كه هر كس البته در چارچوب قانون، بايد بتواند اظهار نظر كنــد» او سـپس اضافـه 
ــهور در ايـن قـانون  كرد كه: «همين قانون اساسي را ميخواهم و من بر اساس همان جايگاهي كه رئيس جم

اساسي دارد، به عرصه آمدهام و با مردم پيمان بستهام و فكر ميكنم مردم هم همين را ميخواهند.» 
نكته اصلي و مركزي در سخنان خاتمي وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي است. خــاتمي البتـه آنجـا 
ــا  كه ميگويد: «مردم هم همين را ميخواهند»  يك دروغ بزرگ ديگر هم بدان افزوده و اعالم ميكند كه «م
ـور  جمهوري اسالمي ايران، بزرگترين، زيباترين چهره را از اسالم، بنده در عرصههاي بينالمللي و در داخل كش
نشون داديم و همين جوونها، به خاطر همون چهره زيباي اسالم بوده است كه اومدند طرف اســالم». منظـور 
ــنجاني و خـاتمي نشـان دادنـد، هميـن  خاتمي از «چهره زيباي اسالم» كه خميني و بعد از آن خامنهاي، رفس
ــه دچـار فسـاد، دزدي و هميـن جامعـه آيتاهللاهـاو  جامعه فلكزده، غرق در فقر، فحشاء، اعتياد و همين جامع
ــي بنيـان نـهاد و بـا ضـد  آقازادههاي دزد است و همه ميدانند قاطبه مردم ايران با حكومت اسالمي كه خمين
ــه آن كسـاني  دموكراتيكترين شيوهها «واليت فقيه» را تحميل كرد مخالفند. خاتمي خود به خوبي ميداند ك
كه به او راي دادند نه به خاطر «چهره زيباي اسالم» اين نظام ارتجاعي، بلكــه درسـت در مخـالفت و تنفـر از 
ــش  سيماي كريه اين نظام و نمايندگان اصلي آن وارد بازي او شدند و اكنون كه خاتمي نتوانسته به هدف خوي
ــا بـه گفتـه خـود در ايـن مصاحبـه مطبوعـاتي، سياسـت  يعني «مشروعيت بخشيدن» به نظام دست يابد و بن
ــالح قـانون انتخابـات» و  «كدخدامنشي»اش مورد بي اعتنايي قرار گرفته به فكر ارائه دو اليحه در مورد «اص

«تعيين اختيارات رياست جمهوري» افتاده است.  
چند روز بعد از اين كنفرانس مطبوعاتي، وزارت كشور جمهوري اسالمي اليحه «اصالح قانون انتخابات» را به 
ـه  مجلس ارتجاع تسليم كرد. در اين اليحه تاكيد شده كه كساني ميتوانند كانديداي نمايندگي مجلس شوند ك
«اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام جمهوري اسالمي» داشته باشند و «وفاداري» آنان به «قانون اساسي و 
اصل مترقي واليت مطلقه فقيه» به اثبات برسد. بدين ترتيب حتا اگر اين اليحه به همين صورت بــه تصويـب 
برسد و اگر شوراي نگهبان با حذف «نظارت استصوابي» مخالفت نكند ـ كه البته بسيار غيرمحتمل است ـ بـاز 
ــير آزاد و عليـه مـردم ايـران  هم انتخاباتي كه بر اساس اين قانون انجام ميگيرد، انتخاباتي ضددموكراتيك، غ
است و تنها كساني ميتوانند وارد مجلس ارتجاعي برآمــده از آن شـوند كـه بـا تمـام وجـود خـود را شـريك 
جنايتهاي نظام و مسئول  حفظ آن ميدانند. اما احتمال دوم، بدان گونه كــه از هـم اكنـون بعضـي از اعضـاي 
ــا ايـن اليحـه در صـورت تصويـب در  شوراي نگهبان و پشتيبانانش اعالم كردهاند، مخالفت شوراي نگهبان ب
مجلس است. در اين صورت است كه كه يك بار ديگر ثابت خواهد شد كه «راه قانوني» در نظامي كه همـهي 
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قانون در دست ولي فقيه است و او قدرت مطلقه دارد، ره به جايي نخواهد برد. آيا در اين صورت خاتمي و دوم 
خرداديها حاضرند خرده جسارتي نشان داده و از حاكميت خارج شوند و يا طرح رفراندوم را مطرح كنند؟ به نظر 
ميرسد كه در هر دو مورد، دوم خرداديها و شخص خاتمي ضعيفتر و ضمنا آلودهتر از آنند كــه بتواننـد بـراي 

خروج از بن بست چنين سياستي اتخاذ كنند. 


