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     راديو ـ در آغاز دومين دور رياست جمهوري محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران امروز در مجلس شوراي 

فقط آماآان بر .  چيز خاصي نبودآنچه خاتمي در اين جلسه ايراد آرد، در نهايت. اسالمي سوگند ياد آرد
تصور مي رفت آه خاتمي در گفت وگو با . مردمساالري ديني پافشاري آرد آه آن هم مفهومي است بسيار گنگ

خبرنگاران، به مسائلي از جمله مراسم سوگند ياد آردن، يا تشكيل آابينه آينده  اشاره اي داشته باشد آه چنين 
 آقاي تهراني تحليل شما از اين وضع چيست؟ . نان در پرده ابهام استاسامي اعضاي آابينه هم همچ. نشد

     تهراني ـ آنچه مشخص است رفتار و گفتار محمد خاتمي و برخي از اصالح طلبان دولتي است آه متاسفانه 
حتا مصباح يزدي هم گفته است آه . مبين عقب نشيني مفتضحانه ايشان در برابر نيروهاي استبداد مذهبي است

: سيدعلي خامنه اي هم در اين مراسم گفت! اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي آافي نيست و بايد اضافه شود
در واقع . اين بياِن ولي فقيه با گفته هاي قبلي اش تفاوت دارد. ما شما را به رياست جمهوري منصوب مي آنيم
اما : هم گفته بود آه ميزان راي ملت استحتا خود خميني . ايشان با اين بيان بر راي ملت خط بطالن آشيد

 . خامنه اي در اين مراسم اين ميزان را هم بر هم زد
     وقتي در دستگاه قضايي، ميزان اين باشد آه هر حكمي آه بخواهند عليه آزادي ها صادر مي آنند، تكليف 

ندگان مجلس ـ صادر ولي فقيه هم هر حكمي آه دلش بخواهد ـ حتا برخالف نظر و راي نماي. روشن است
به بيان . اين وضعيت نشان مي دهد آه ديگر مسئوليت مجلس و خانه ملت را پايان يافته تلقي مي آنند. مي آند

با اين آه توپخانه سيدعلي خامنه اي در .  ديگر مي توان گفت آه دوران محمد علي شاه قاجار تجديد شده است
 . يش گرفته است آه محمد علي شاه در پيش گرفته بوداين مرحله صدايي ندارد، ولي همان روشي در پ

     اصال چگونه مي توان پذيرفت آسي آه در انتخابات مجلس ششم راي نياورده و رفوزه شده است، حاال حكم 
اين آار در واقع نوعي خفت دادن مردم و راي دهندگان ! رياست جمهوري را به دست رئيس جمهوري بدهد؟

مكين محمد خاتمي، در برابر مافياي قدرت، اوال آه غرور ملت ما را مي شكند، ثانيا فكر سكوت و ت. ايراني است
عاقبت خوشي براي نظامي آه با اين آار راي ملت را به ! نمي آنم آه عاقبت خوشي براي ايشان داشته باشد

 . تمسخر مي گيرد
دي رئيس قوه قضائيه نيز جلب توجه      راديو ـ در آنار سخنان محمد خاتمي، اظهارات محمود هاشمي شاهرو

هرگونه ضعف و : به عنوان مثال شاهرودي در جايي گفته است. مي آند؛ آه لحني نسبتا تند و آمرانه دارد
 .سستي و قصور در پاسداري از قدرت، در دنيا و آخرت مجازات دارد

اين آه . ضايي وجود دارد     تهراني ـ آنچه شاهرودي گفته است، مدت هاست آه در دستور آار دستگاه ق
شاهرودي، رئيس جمهور را هم با همين سخنان و آلمات مخاطب قرار مي دهد، نشان دهنده اين است آه محمد 

در واقع وضعيت خاتمي به گونه اي است آه دستگاه قضايي با . خاتمي سخت در بن بست گير آرده است
 . مي تواند حكم عدم صالحيت ايشان را صادر آندهمراهي شوراي تشخيص مصلحت نظام و دستگاه واليت فقيه، 

     راديو ـ هاشمي شاهرودي از نهادينه نشدن تعاليم اسالم حرف مي زند، در حالي آه محمد خاتمي بر نهادينه 
 سال گذشته تعاليم اسالم نهادينه نشده است، چگونه در 22اگر طي . نشدن مردمساالري ديني پافشاري مي آند

 وم مهاجرت، اين تعاليم مي تواند نهادينه شود؟آينده با موج س
شاهرودي و دستگاه قضايي هم مي خواهند . يك تناقض در مفهوم است» دموآراسي ديني«     تهراني ـ اساسا 

اعمال خشونت و نقض حقوق بشر را نهادينه آنند؛ اين آار را هم با نقض حقوق انسان، از طريق شالق زدن 
به نمايمدگان . يد  قاتليني آه زنان را به جرم روسپي گري مي آشند، انجام داده انددر معابر عمومي و يا تائ

 به همين دليل صحبت از دموآراسي با اين حكومتگران، پنداري …مجلس هم اجازه اظهار نظر نمي دهند و
مصباح چگونه مي شود در آنار ! خاتمي بايد توضيح بدهد آه منظورش از دموآراسي ديني چيست؟. واهي است

 ! يزدي و اساسا اين نوع قرائت از اسالم، دموآراسي را برقرار آرد؟
     راديو ـ به اين ترتيب بهار آوتاه آزادي ها آه قرار بود شاهدش باشيم، دستخوش توفان هاي سخت شده 

 ! است
 بهار آزادي در ايران      تهراني ـ به باور من بايد تالطم هاي اقتصادي بيشتري را هم انتظار داشت؛ اما  اين آه

به عنوان مثال خميني مي توانست با . تفاوت بسياري است بين امروز و ديروز. به پايان رسيده، درست نيست
هيچ قدرتي نمي تواند مردم را از . يك حكم، دولت موقت را ساقط آند، اما اين روزها چنين قدرتي وجود ندارد

 .عرصه مبارزه و صحنه سياست خارج آند
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