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حزب اعتماد ملي همزمان با فرارسيدن سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي و آغاز چهل س��الگي جمهوري اسالمي 
ايران، ضمن گراميداشت سالروز 22 بهمن به ارايه تحليلي 
درباره وضعيت سياسي و اجتماعي كشور در اين مقطع از 
تاريخ انقالب پرداخت و راهكارهايي نيز براي ش��كوفايي 
روزافزون كشور ارايه كرد. متن اين بيانيه كه به همت دفتر 

سياسي حزب اعتماد ملي تهيه شده، به اين شرح است: 
در آس��تانه 22 بهمن، س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي 
و در آغاز 40 س��الگي عمر نظام جمهوري اس��المي قرار 
داريم و اين فرصتي اس��ت تا ضمن دفاع از دستاوردهاي 
بزرگ انقالب اس��المي در حوزه ه��اي مختلف، با نگاهي 
آسيب شناسانه گذشته را چراغ راه آينده دانسته و برخي 
بايدها و نبايدهاي پيش رو را به ش��كلي بارزتر مورد توجه 

قرار دهيم. 
انقالب اسالمي محصول مطالبات تلنبارشده تاريخي ملت 
ايران و گام بلندي است كه ملت ايران براي حاكم شدن بر 
سرنوشت خود بايد بر مي داشت. اين رخداد در شرايطي از 
تاريخ كشورمان رخ داد كه پيشتر تالش مكرر ملت ما براي 
تحقق آرمان هاي بلند مورد نظرش ناكام مانده بود ولي در 
سال 57 با تكيه بر اسالم سياس��ي و با رهبري بزرگمردي 
از تبار روحانيت انقالبي و در اوج وحدت ملي، توانس��ت به 
اين خواسته خود برسد و اختيار تعيين سرنوشت خود را 
به دس��ت آورد.  انقالب اس��المي از بعد سلبي، محصول 
سياس��ت و مديريت غلط و ناكارآمد و بدكاركردي نظام 
پهلوي به ويژه عدم توجه به باورها و مطالبات و نقش مردم 
در اداره جامعه بوده است و از بعد ايجابي، انقالب اسالمي 
براي اهداف مهمي مثل آزادي بيان و انديش��ه، استقالل، 
حاكميت مردم و جمهوريت نظام سياس��ي، نقدپذيري 
حاكميت، توسعه و پيشرفت كشور و آرمان هاي ديگري كه 

در آن زمان در كالم امام خميني تبلور مي يافت، رخ داد. 
انقالب اسالمي ماهيتي مردمي داشت و بر ايمان اسالمي 
آنان متكي بود. اس��الم و فرهنگ دين��ي، وحدت كلمه 
و اعتماد به رهبري امام و حس��ن رهبري ايش��ان، عامل 
پيروزي بود و اين همان عللي است كه امروز هم براي بقاي 
جمهوري اسالمي ضروري است.  پس از پيروزي انقالب 
اسالمي در سال 57 با خواست و تدبير امام در كوتاه ترين 
مدت، اراده م��ردم در تعيين نوع نظام سياس��ي و تدوين 
قانون اساسي و ش��كل دهي به ساختار نظام جديد ظهور 
كرد و اهداف انقالب اسالمي و نيز ساختار و سازمان مورد 
نياز اداره كش��ور در قانون اساسي مورد تاييد مردم، تبلور 
يافت. قانون اساس��ي به مثابه ميراث انقالب و ميثاق امام 
با مردم و ش��هدا، امروز مهم ترين سند براي اداره جامعه و 
ساماندهي ساختار سياسي و اجتماعي و اقتصادي نظام 
است و هرگونه ناديده انگاشتن و تضعيف اين سند مورد 
قبول همگان، موجب تضعيف هويت انقالب اس��المي و 
دوري از اصول اساس��ي آن خواهد شد.  ساختار سياسي 
جديد در ايران، به گونه اي اختصاصي جامعه ما است و در 
آن نقش بارزي به واليت فقيه و رهبري عطا ش��ده است. 
در عين حال مردم و نهادهاي برخاس��ته از راي مردم هم 
پايه شكل گيري نظام جديد محس��وب مي شود و حتي 
رهبري نظام نيز به شكلي برگزيده مردم است. اين ساختار 
جديد، دستاوردهاي زيادي براي مردم ما داشته و از جمله 
كثرت سياسي و تفاوت سليقه مديريتي در جامعه را حول 
محور واليت فقيه به س��وي وحدت عملي هدايت كرده 
است. نقش بارز امام خميني و رهبري آيت اهلل خامنه اي 
در همسو كردن اراده هاي ناهمس��و و ايجاد همگرايي در 
جامعه را نمي توان ناديده گرفت و در عين حال نمي توان 
با آن تفسيري از واليت فقيه همراهي كرد كه جايگاه اين 
نهاد مهم را در مقابل راي و خواست مردم جلوه مي دهد. 
اين گونه تفسير نه با برداشت امام خميني از واليت فقيه 

تناسب دارد و نه با تلقي رهبر معظم انقالب سازگار است. 
انقالب اس��المي موجب كسب اس��تقالل سياسي شد و 
مردم را بر سرنوش��ت خود حاكم كرد. روح استقالل را در 
كالبد جامعه ايراني دميد. مردم را به توانايي هاي خود واقف 
كرد. جايگاه ملت ايران را در منطق��ه و جهان تغيير داد و 
از ايران وابسته به سياست ابرقدرت ها، كشوري مستقل و 
آزاد ساخت. جمهوري اسالمي در مسير تحقق بخشي از 
مطالبات و خواسته هاي بحق مردم ايران، گام هاي اساسي 
برداشت و با تكيه بر توان ايراني، توسعه و پيشرفت فراواني 
را پديد آورد. ش��ايد وجود مش��كالت اقتص��ادي متعدد 
موجب شده باشد كه دستاوردهاي جمهوري اسالمي در 
حوزه هاي گوناگون كمرنگ جلوه كند اما مقايسه آماري 
در بس��ياري از عرصه ها بيانگر اين واقعيت است كه ايران 
كنوني در قياس با گذشته، پيشرفت هاي چشمگيري را 
تجربه كرده اس��ت و نبايد بقاي برخي مشكالت، موجب 

نديدن دستاوردهاي بزرگ انقالب شود. 
در عين حال امروز بعد از گذش��ت قري��ب 4 دهه از عمر 
جمهوري اسالمي، زمان بررس��ي دستاوردها و ناكامي ها 
رسيده اس��ت و هيچ كس از ما نمي پذيرد كه همچنان با 

برخوردهاي ش��عاري و به دور از واقعي��ات جامعه، مردم 
را براي آينده اي آرماني تهييج كنيم و ناكارآمدي نظام و 
مسووالن را ناديده بگيريم و ضعف و ناتواني حاكمان را در 
پس منابع مشروعيت بخش نظام پنهان كنيم. 40 سال 
زماني معقول براي سنجش عيار يك نظام سياسي و توان 
حاكمان و مسووالن و كارآمدي روش اداره كشور است و 
بنابراين معتقديم كه دلسوزان نظام و فعاالن عرصه انقالب 
بايد در اين مقطع، داوطلبانه دست به آسيب شناسي وضع 
موجود بزنند و براي دهه پنجم حيات جمهوري اسالمي، 
روش هاي تازه اي را براي اداره كشور اتخاذ كنند تا ضمن 
حفظ دستاوردهاي نظام، امكان تعالي و پيشرفت كشور 
متناسب با مقتضيات تازه فراهم شود. در اين زمينه توجه 

به چند نكته مهم ضروري است: 
1- بر اين باوريم كه قانون اساسي جمهوري اسالمي در اين 
40 سال به صورت كامل اجرا نشده است و بنابراين اكنون 
نمي توانيم اين مهم ترين س��ند و ميثاق مشترك را از بعد 
كارآمدي مورد ارزيابي درس��ت و همه جانبه قرار بدهيم. 
ش��ايد قانون اساس��ي موجود بعد از نزديك به 30 س��ال 
نيازمند »اصالح« هم باش��د اما ما بر اين باوريم كه قانون 
اساس��ي پيش از اصالح، نيازمند »اجرا« است و نبايد اين 
امكان وجود داشته باشد كه كساني با تفسير يا با هر روش 
ديگري، روح و اصول صريح قانون اساسي را ناديده بگيرند. 

2- ضرورت چرخش ق��درت از طريق مراجع��ه به آراي 
مردم، مهم تري��ن هدف انقالب اس��المي بود ك��ه از آن 
به مردم س��االري ديني و حاكميت مردم بر سرنوش��ت 
اجتماعي خود ياد مي شود. جمهوري اسالمي كه هميشه 
دست رد بر سينه بيگانگان و ابرقدرت ها زده، جز مردمش 
پش��توانه اي ندارد و حاكمان هم مش��روعيت خود براي 
كس��ب و حفظ و اعمال قدرت را مرهون اراده و خواست 
مردمند. هر نوع نگاه يكس��ويه به قانون اساسي كه اراده 
مردم را ناديده بگيرد يا مانع بروز و تحقق واقعي آن شود، 
عاملي براي دلسرد ش��دن مردم و ابزاري براي ضربه زدن 
به س��رمايه اجتماعي مردمي و از دست رفتن مهم ترين 
پشتوانه نظام اسالمي اس��ت. مردم س��االري يك شعار 
پوك و پوچ نيست و بايد در بستر قانوني تحقق پيدا كند. 
مردم ساالري تنها برگزاري انتخابات نيست. مردم ساالري 
يك واقعيت ملموس و ساختار سياس��ي واقعي است كه 
در آن حاكمان، حق دخال��ت در حوزه اجتماعي و اعمال 
قدرت را از طريق اراده مردم به دست مي آورند و از همان 
طريق هم از كار كنار گذاشته مي شوند و با همين سازوكار، 
چرخش قدرت ممكن مي شود. هر نوع تفسير و برداشتي 
از اسالم يا قانون اساسي كه براي كس��اني قدرت و ثروت 
فراوان و كنترل ناشده و خارج از حوزه نظارت مردم ايجاد 
كند، مخالف روح مردم س��االري اس��ت و موجب تشديد 
شكاف دولت- ملت مي ش��ود و در درازمدت، مشروعيت 
سياسي حكومت را زير سوال مي برد. مردم ساالري ناقص 

و مخدوش و ناكارآمد از آفات مهم وضعيت موجود كشور 
است. 

3- وقتي جايگاه احزاب و گروه هاي سياس��ي و نهادهاي 
مدني به شكل درستي ترسيم نشود و چرخش قدرت در 
يك روند آزاد قانوني به طور معيوب صورت بگيرد و اجراي 
بدون تنازل قانون اساس��ي در دس��تور كار نباشد، كار به 
اينجا مي كشد كه نهادهاي حاكميتي ازجمله نهادهاي 
نظامي وارد عرصه سياس��ت و اقتصاد و فرهنگ و رسانه 
مي شوند و حتي با بخش خصوصي در همه اين حوزه ها 
رقابت مي كنند. پيامدهاي منفي اين رويه را در چند دهه 
گذشته در بسياري از حوزه ها شاهد بوديم ولي مهم ترين 
نتيجه منفي اين رويه، ضربه به اعتماد مردم است و تلقي 
امنيتي شدن فضاي سياسي و فرهنگي و از دست رفتن 
فضاي رقابت اقتصادي. به حكم قانون و بنا به وصيت امام 
خميني، نهادهاي نظامي حق ندارند خود را وارد مسائلي 
كنند كه در حوزه وظاي��ف ذاتي آنان قرار ن��دارد. مردم و 
كشور به اين نهادهاي حاكميتي براي حفظ امنيت و دفاع 
از تماميت ارضي و مقابله با توطئه هاي بيگانگان و دشمنان 
نياز دارند و نمي خواهند در حوزه هاي ديگري كه ربطي به 

آنان ندارد، ردي از آنان مش��اهده شود. اين مطالبه در گام 
اول به سود حفظ اعتبار همين نهادهاس��ت و در مراحل 
بعد منجر به ايجاد شفافيت در همه حوزه هاي اجتماعي 
و سياس��ي و امنيتي خواهد شد و جلوي رش��د فساد در 
حكومت را خواهد گرفت. در اينجا الزم مي دانيم از دستور 
اخير مقام معظم رهبري در جهت خروج نهادهاي نظامي 

از فعاليت هاي اقتصادي قدرداني نماييم. 
4- فس��اد به يك معضل ب��زرگ سياس��ي و اجتماعي و 
اقتصادي و حتي امنيتي تبديل ش��ده اس��ت و خوف آن 
وجود دارد كه تمامي دس��تاوردهاي نظام اس��المي را بر 
باد دهد. دلسوزان نظام در حوزه اجتماعي و مدني بر اين 
باورند كه هيچ دشمن خارجي و هيچ جريان ضدانقالب 
داخلي قادر نيست موجوديت نظام را تهديد كند اما هيچ 
بعيد نيست كه فس��اد فراگير و ساختاري و نهادينه شده، 
انقالب را ب��ه زان��و درآورد و نظام را از درون س��اقط كند. 
مصاديق فساد كنوني تنها يك رخداد منفرد نيستند كه 
با مب��ارزه مصداقي بتوان ب��ر آن فائق آم��د بلكه آنچنان 
ساختاري و ريشه دار و ش��بكه اي شده است كه در مقابل 
هر گونه اقدام حكومتي مقاومت مي كند و با اس��تفاده از 
شبكه نفوذ سياسي و قدرت پش��تيبان مالي و اقتصادي 
به حيات خود ادامه مي دهد. اين ام��ر با تجميع قدرت و 
ثروت و نقب زدن به بيت المال و اس��تفاده از رانت و نفوذ 
سياسي، پيوندي وثيق پيدا كرده است و براي مبارزه با آن 
راه دشواري را در پيش داريم. بايد در يك تصميم سياسي 
مهم، از تجميع قدرت و ثروت مشاع مردم در برخي نهادها 
و مراكز جلوگيري ك��رد. بايد امكان نظ��ارت مجلس بر 
همه اين نهادها را فراهم كرد. بايد شفافيت الزم در حوزه 
عملكرد آنان را فراهم ساخت. بايد از قوه قضاييه مستقل 
و قضات شجاع و سالم براي مبارزه با اين فساد ساختاري 
بهره گرفت و درگام اول به س��راغ نهادها و مراكز و افرادي 
رفت كه ب��ا بهره گيري از فرصت هاي ناعادالنه سياس��ي 
توانستند به قدرت اقتصادي برسند و يك »طبقه جديد« 
را در نظام اس��المي ما ايجاد كنند. قوه قضاييه مس��تقل 

مهم ترين ابزار مبارزه با فساد است. 
5- ابزار مهم مبارزه با فس��ادهاي موج��ود، نهادهاي آزاد 
مدني و رسانه هاي مستقل هس��تند. قانون اساسي ما بر 
ايجاد انواع نهادهاي مدني و مردمي از جمله شوراها، احزاب 
سياسي، تشكل هاي صنفي، رسانه هاي مستقل و جريان 
آزاد اطالعات تاكيد دارد و همين امر مي تواند از شكل گيري 
جريان هاي فاسد در حوزه قدرت و ثروت جلوگيري كند. 
مسووالن و تصميم گيران سياسي و اقتصادي اگر خود را در 
معرض نگاه نقاد افكار عمومي و رسانه ها و در اتاق شيشه اي 
ببينند، مجبورند با شفافيت عمل كنند. پنهان كاري و دور 
از چشم مردم و احزاب و رسانه ها عمل كردن، بستر اصلي 
ايجاد فساد است و بنابراين براي مبارزه با فساد ساختاري 
نهادينه شده بايد از شفافيت در همه حوزه ها سخن گفت 

و بس��تر آن را فراهم كرد. قانون و مشخصا مجريان قانون 
در قوه قضاييه بايد از ايجاد ش��فافيت و از نهادهاي مدني 
ضدفس��اد حمايت قانوني كنند. آيا درست است بسياري 
از نيروهاي سياسي و فرهنگي با قانوني مورد محاكمه قرار 
بگيرند كه براي جرايم امنيتي در نظر گرفته ش��ده است؟ 
چرا قانون جرم سياسي در طي 40 سال گذشته در كشور 
اجرايي نشده است؟ آيا محاكمه متهمان سياسي به شكل 
علني و در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه يك 
اصل قانون اساسي نيست؟ پس چرا قانوني كه به صورت 
ضعيف در مجلس گذشته در اين زمينه تصويب شده هنوز 
اجرا نمي ش��ود و ما همچنان با رويكرد امنيتي با متهمان 

سياسي مواجه مي شويم؟
6- رخدادهاي س��ال 88 ب��راي همه ما تلخ ب��ود. قرائت 
رس��مي موجود از آن حوادث، نه با واقعيات منطبق است 
و نه مي تواند آن حوادث را به درستي تبيين و تحليل كند 
و نه از محت��واي قانع كننده اي برخوردار اس��ت. با همان 
قرائت يكجانبه رس��مي، نمي توان مناس��بات نيروهاي 
انقالب را بسامان كرد و تنها كس��اني از آن سود مي برند 
كه ايجاد ش��كاف ميان نيروهاي انقالب و ي��اران امام را 

سردار س��رتيپ دوم پاس��دار رمضان ش��ريف، سخنگو 
و مس��وول روابط عمومي كل س��پاه درباره حمله  هفته 
گذشته به نهاد رياست جمهوري و اينكه آيا اين اقدام يك 
حمله تروريستي بوده است؟ گفت: يك اتفاق ساده اي بود 
كه طي آن فردي اعتراضي داش��ته و با اين اقدام درصدد 
بوده تا صداي اعتراضش را به گوش مسوولي برساند. اين 
فرد ظاهرا سالح سرد نيز به همراه داشته و مامورين قصد 
داشتند تا با اخطار و شليك تير هوايي او را متوقف كنند، 
اما او توجهي نكرد و لذا مجبور به تيراندازي شدند. مسوول 
روابط عمومي كل سپاه در واكنش به اينكه دبير شوراي 
عالي امنيت ملي به عنوان يك مس��وول امنيتي كش��ور 
اعالم كرده ما موافق برداش��تن باديگاردها هس��تيم، نيز 
گفت: سپاه تابع قوانين و مصوبات است و در اين زمينه هم، 
چنانچه به سپاه پاسداران ابالغيه اي برسد، ما آن را انجام 

مي دهيم. عصر ايران

حجت االسالم احمد علم الهدي در بخشي از خطبه هاي 
نماز جمعه مش��هد مقدس با بيان اينك��ه نبايد به هيچ 
عنوان به خاطر مشكالت نااميد ش��ويم، گفت: شما چرا 
با يك فش��ار معيش��تي و مش��كل اقتصادي كه آن هم 
دش��من ايجاد كرده و بر اثر كارمان به وجود نيامده است، 
نااميد ش��ده و مي گوييد ديگر امور اصالح نمي شود. وي 
افزود: اين مملكت در جنگ اداره ش��د. جنگ تحميلي و 
اقتصادي و نرم و غيره در 40 سال گذشته همواره براي مان 
مشكل س��از ش��ده و با اين حال از پا ننشستيم.  خطيب 
نماز جمعه مشهد يادآور ش��د: اين تهاجماتي كه دشمن 
عليه دين مي كند و حجاب را هدف قرار داده و به وس��يله 
برخي عروسك هاي داخلي خود سعي دارد كه حجاب را 
زيرس��وال ببرد و اين حركتي كه امام جمعه را هدف قرار 
داده، براي اين اس��ت كه دين را از مردم بگيرند. در داخل 
كشور نيز برخي رسانه ها و مطبوعات، دانسته يا نادانسته 
براي آنكه جايي در جري��ان الييك پيدا كنند، به اس��م 
حمايت از ش��ادي و آزادي جوانان، به دنبال دشمنان راه 
افتاده اند.  وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: بزرگان 
ديني توصيه كردند اما من مي گويم نص صريح آيه 120 
س��وره توبه، باالتر از اين توصيه ها، مي گويد راهپيمايي 
22 بهمن باالترين عبادت اس��ت. عضو مجلس خبرگان 
رهبري با قرائت متن اين آيه ش��ريفه و ارايه تفاسيري در 
اين رابطه گفت: يكي از مسائلي كه آيه قرآن مي گويد براي 
آن عمل صالح نوشته مي شود، اين است كه كساني در يك 
مسير راهپيمايي كه قدم مي گذارند كه كفار را به غيظ و 
غضب مي آورد. اين درحالي اس��ت كه هيچ چيز به اندازه 
راهپيمايي 22 بهمن دشمن و كفار را به غيظ نمي آورد. 

اين ديگر از توصيه هر مرجعي باالتر است. 

تجربه انقالب به ما نش��ان داد كه دنيا جدي تر از آن است 
كه در قبال هر كنش��ي، واكنشي نداش��ته باشد. جهان و 
طبيعت با سرعت به خوبي هاي مان پاسخ خوب مي دهد 
و از بدي هاي م��ان رخ برمي گيرد. ه��رگاه آگاهي به خرج 
داديم، قدر زمان و س��رمايه هاي مان را دانس��تيم و تدبير 
را به كار بستيم ميوه هايش را چيديم و هرگاه سستي در 
كارمان رس��وخ كرد و عقالنيت و خرد را كنار گذاش��تيم 
درخت زندگي مان آفت زد و رنجورمان س��اخت. اكنون 
و در آس��تانه 40 س��الگي انقالب فرصت خوبي است كه 
بازهم اوراق دفتر حوادث را ورق زنيم و ببينيم كه از كدام 
راه و روش بهتر و بيشتر به نتيجه مي رس��يم و كدام راه را 
بايد فروگذاشته و جاده هاي ديگر را امتحان كنيم؟ تجربه 
نشان داده است كه حل مش��كالت گوناگون اقتصادي و 
سياسي و اجتماعي با دستور و شعار و يك شبه امكان پذير 
نيس��ت، يك ملت با تجربه در مواجهه با مشكالت خود 
خردجمعي را ب��ه كار مي ب��رد و حداكثر تام��ل ودقت را 
تجميع مي كند. اگر كس��ي از اوضاع كشور ناراضي است 
و حق دارد نارضايتي خود را ابراز كند قطعا نبايد مشكلي 
به مشكالت ديگر بيفزايد. مش��كالت از طريق هيجان و 
شلوغي حل نمي شوند. بنابه صراحت قرآن كريم خداوند، 
آشكار كردن گفتار بد را دوست نمي دارد، مگر از كسي كه 
به او ستم شده باشد و خداوند، شنواي داناست. البته جامعه 
ما بايد به نقطه اي برسد كه مظلوم امكان فرياد و دادخواهي 
داشته باش��د و چنان در اين زمينه پيشرفت كنيم كه هر 
مظلومي راه هاي متعدد و قانوني و آساني براي رسيدن به 
حق خود داشته باشد. در اين صورت خواهيم توانست از 
برهم زنندگان نظم عمومي خرده بگيريم و راه هاي قانوني 
را نشان شان دهيم. در شرايط حساسي كه به سر مي بريم 
آرامش و ثبات از اهم لوازم ضروري براي عبور از تنگناهاي 
مختلف اس��ت. همان گونه كه مس��ووالن بلندپايه بارها 
تاكيد كرده اند، صداي مردم را ش��نيده اند و در كم كردن 
فاصله ها و رفع عيب ها و نارسايي ها كوشش خواهند كرد. 
ما در شرايط كنوني ضمن نشان دادن نقص ها و كمبودها 
و كم كاري ها بايد به ياري مس��ووالن در كارهاي مثبت و 
س��ازندگي و رفع خرابي ها بشتابيم. متاسفانه كساني كه 
خود مسوول به وجود آمدن بسياري از معضالت كنوني 
هس��تند در كمال پررويي به جاي حس��اب پس دادن، 
طلبكار هم هستند و از هيچ اقدامي براي تضعيف دولت 
سرباز نمي زنند. اينجاست كه تجربه هاي گرانبها بايد به 
مددمان بيايد وتوان تفكيك مس��ائل را داشته باشيم. ما 
ضمن آنكه همچنان مدافع انقالب اسالمي هستيم و راه 
شهدا را در پاكي و صداقت ادامه مي دهيم اجازه نخواهيم 
داد از راه رسيدگان پاي سفره انقالب دستاوردهاي عظيم 
آن را مخدوش س��ازند. هيچ كس حق ندارد سليقه خود 
را محور قرار دهد و طلبكارانه ي��اران ديرينه انقالب و امام 
راحل را مورد حمله ق��رار دهد. معناي تجربه هاي عظيم 
همين است كه حافظه تاريخي مردم توان تشخيص نكات 
ريز و درشت را داشته باشد و هيچ كس نتواند نعل وارونه 
بزند. فردا كه مردم در 22 بهمن براي ميثاق با آرمان هاي 
خود به خيابان ها مي آيند براي هزارمين بار حساب انقالب 
را از حساب جريان هاي زود گذر و افراد جدا مي كنند. آنها 
با صداي رسا از انقالب خود دفاع وكژي ها و ناراستي ها را 

نفي و نهي مي كنند.

تجربه هاي بزرگ يك ملت 

حمله به نهاد رياست جمهوري 
تروريستي نبود

بنابر نص صريح قرآن، شركت در 
راهپيمايي ۲۲ بهمن عبادت است

  »حزب اعتماد ملي« با اعتقاد راس�خ به انقالب اسالمي و با حمايت از دس�تاوردهاي بزرگ آن و 
با اميد به اينكه ضعف ها و نارسايي هاي موجود با سرانگش�ت تدبير بزرگان نظام بر طرف شود، بر 
اين باور است كه بايد فاصله ايجاد ش�ده ميان رفتارها و مناسبات و شيوه مديريت كنوني كشور 
با آرمان ها و سلوك حكومتي امام خميني از ميان برداشته شده و از جمله با بازگشت به »منشور 

برادري« امام راحل، زمينه حل اختالفات موجود ميان نيروهاي انقالب فراهم شود.
  فس�اد به يك معضل بزرگ سياس�ي و اجتماعي و اقتصادي و حتي امنيتي تبديل شده است و 
خوف آن وجود دارد كه تمامي دستاوردهاي نظام اس�المي را بر باد دهد. دلسوزان نظام در حوزه 
اجتماعي و مدني بر اين باورند كه هيچ دشمن خارجي و هيچ جريان ضدانقالب داخلي قادر نيست 
موجوديت نظام را تهديد كند اما هيچ بعيد نيس�ت كه فساد فراگير و س�اختاري و نهادينه شده، 

انقالب را به زانو درآورد و نظام را از درون ساقط كند.

Divid  Burnett

آن را در حد بسيار بااليي ارتقا مي دهند، ولي اكنون 
كه زمان مس��ووليت پذيري درباره مس��ائل اس��ت 
قدرت اعض��اي آن را در حد يك ش��هروند عادي و 
ناتوان معرفي مي كنند. ولي واقعيت جز اين اس��ت. 
اگرچه قصد نداريم ك��ه همه قص��ور و تقصيرات را 
متوجه ش��وراي نگهبان كنيم، قطع��ا چنين كاري 
ناعادالنه اس��ت. ولي در فضاي كلي كشور بايد ميان 
قدرت و مس��ووليت تناس��ب برقرار باش��د. شوراي 
نگهبان يكي از موثرترين نهادهاي كش��ور در خوب 
و بد وضع آن اس��ت. ش��وراي نگهبان از چند طريق 
تاثير تعيين كننده دارد. اول از هم��ه از بُعد نظارتي 
اثرگذار اس��ت. با تعريف و تفس��ير جدي��دي كه از 
اختيارات خ��ود كرده ان��د و نظارت ب��ر انتخابات را 
هر طور ك��ه مي خواهن��د و درس��ت مي دانند اجرا 
مي كنند، ل��ذا در نهاي��ت تركيب مجل��س و حتي 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ب��ه نح��وي و به طور 
مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان 
است. اتفاقا دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، 
زيرا وزرا از مجلس راي اعتماد مي گيرند؛ مجلس��ي 
كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و 
شاذ هستند. بنابراين اين ساختار كلي قوه مجريه و 
مقننه كمابيش و به طور مستقيم محصول خواست 
ش��وراي نگهبان است. ممكن اس��ت گفته شود كه 
اينها را مردم رأي مي دهند. بله درس��ت است، ولي 
مستقل از نحوه نظارت بر راي گيري و تاييد صحت 
آن، ش��وراي نگهبان فيلتر مهمي در ش��كل گيري 
انتخاب افراد براي مجلس و رياست جمهوري است. 
نه تنها اين دو كه در انتخابات خبرگان نيز اين نقش 
را دارد. همچنين تفس��يري كه از قانون مي ش��ود، 
معادل همان برداشت و سليقه اي است كه اين شورا 
و به طور ويژه دبير آن از قان��ون دارد. بنابراين اگر بر 
فرض كه 20 نفر ظرفيت نامزد ش��دن در انتخابات 
را داش��ته باش��ند، در عمل 16 نفر آنان را مي توان 
رد صالحيت كرد و ب��ه مردم اج��ازه داد كه از ميان 
4 نفر باقيمانده يكي را برگزينند. مالحظه مي شود 
كه انتخاب اصلي و مهم تر از س��وي شوراي نگهبان 
صورت گرفته اس��ت. ب��ه عالوه بيش��تر نمايندگان 
مجل��س در تمامي ح��ركات و گفتار و ك��ردار خود 
به گونه اي رفتار مي كنن��د كه مب��ادا در دور بعد از 
سوي ش��وراي نگهبان رد صالحيت شوند لذا بسيار 
محتاطانه عمل مي كنند و حتي المقدور مس��ائل را 

ناديده مي گيرند. 
نمايندگان مجلس كه از طريق اي��ن نوع نظارت بر 
كرس��ي مجلس تكيه زده اند، از طريق قانونگذاري، 
نظارت بر قواي كش��ور و نيز رأي اعتم��اد به دولت 
نقش تعيين كنن��ده اي در اداره امور كش��ور دارند، 
ولي نق��ش مهم تر برعهده ش��وراي نگهبان اس��ت 
كه نمايندگان و نيز قوانين آنان از صافي اين ش��ورا 
عبور مي كند. اين ش��ورا بر كليه مصوبات مجلس از 
حيث تطبيق دادن با ش��رع و قانون اساسي نظارت 
تامه دارد و اخيرا اي��ن نظارت را ب��ر قوانين مصوبه 
قبلي خ��ود نيز تس��ري داده اس��ت! كه نظر ش��ورا 
درباره عضويت شهروند زرتش��تي شوراي شهر يزد 
نمونه بارز آن اس��ت. حضور ش��وراي نگهبان تقريبا 
به صورت مستقيم يا غيرمس��تقيم بر كليه قوا سايه 
افكنده است. در مورد دس��تگاه قضايي نيز از طريق 
قانونگذاري اثرگذار هس��تند كه در اين زمينه حرف 
آخر را مي زنند. قصد من اين نيست كه بگويم لزوما 
درباره تطبيق قوانين با شرع يا قانون اساسي حرف 
درست يا نادرست مي زنند، بلكه هدف اين است كه 
بگوييم اينها قدرت و اختيارات آنان و ش��خص آقاي 
جنتي است. در چنين فضايي مسووليت وضع كلي 
جامعه به عهده همه كساني اس��ت كه قدرت دارند 
و اين مسووليت متناس��ب با اندازه اين قدرت است. 
مشكالت كش��ور را نمي توان تجزيه كرد و گوشه اي 
از آن را به عه��ده فرد ي��ا افرادي گذاش��ت. اكنون 
مش��كالت كش��ور يك مجموعه در هم تنيده است 
كه راه حل هاي موردي و جزيي ندارد. بايد در قالبي 

كالن تر از امور جزيي حل وفصل شود. 
نكت��ه ديگ��ر س��خنان آق��اي جنت��ي مرب��وط به 
ساده زيس��تي اس��ت و اينكه گويي مش��كل كشور 
ساده زيست نبودن مس��ووالن است. در اين موضوع 
آن قدر پي��ش رفتند كه درخواس��ت انج��ام عمل 
غيرقانوني كرده اند تا مانع از حركت به قول ايش��ان 
ميلياردي در خيابان ها ش��وند! البته ما هم دوس��ت 
داريم كه مسووالن كش��ور از تجمالت دور باشند يا 
فقرا هنگامي كه با مس��ووالن ساده زيس��تي مواجه 
مي ش��وند، درد فقرش��ان كمتر مي ش��ود. ولي اين 
مساله اصلي نيس��ت و چه بس��ا تاكيد يك سويه بر 
ساده زيستي موجب شد كه كارآمدي ناديده گرفته 
شود. كسي كه ساده زيس��تي خود را به رخ ديگران 
مي كش��د، در حقيقت در پي پوش��اندن ناكارآمدي 
خود است. بياييد فرض كنيم كه يك رييس جمهور 
با همه وزراي��ش در بهترين خانه ه��ا زندگي كنند، 
بهترين خودروها را داش��ته باش��ند، ه��ر روز صبح 
و ظهر و ش��ب بهترين خوراك درياي��ي را با خاويار 
صرف كنند!! در عرض چهار س��ال هزينه همه اين 
ريخت وپاش ه��ا صد ميليارد تومان نمي ش��ود. ولي 
اين به چش��م ديگران مي آيد، در حالي كه نابخردي 
مدير ساده زيس��ت موجب ش��ده كه امروز با مساله 
موسسات پولي غيرمجاز مواجه شويم كه براي رفع 
مشكالت آن يك رقم تاكنون 11 هزار ميليارد تومان 
از جيب ملت پرداخت مي ش��ود. يعني ب��ه ازاي هر 
خانوار حدود 500 ه��زار تومان و مي گويند كه بعيد 
است بيش از 4 هزار ميليارد آن برگردد ولي اين رقم 
به چشم كس��ي نمي آيد، در حالي كه از جيب مردم 
رفته است. به عالوه چرا بايد بعد از 40 سال در ايراني 
كه هزاران ميليارد دالر نفت مفت را فروخته كس��ي 
نان نداش��ته باش��د بخورد كه جناب جنتي ناراحت 
گرسنگي او باشند؟ اگر پيش از انقالب براي گرسنه 
غصه مي خوردن��د معقول بود ولي اكنون 40 س��ال 
پس از انق��الب و همواره در باالترين س��طح قدرت 
بودن و همچنان غصه دار مردم گرسنه بودن چيزي 

جز فرار از مسووليت نيست. 

كاري از دست من برنمي آيد! به نفع خود مي دانند. براي خ��روج از بحران بايد چند كار 
انجام شود. اوال بزرگان نظام بايد فرصت طرح قرائت هاي 
ديگر را هم بدهند تا در همه مس��ائل روش��نگري بشود 
و معلوم ش��ود كه بزرگان محصور و منتقدان و معترضان 
آن حوادث هم دلس��وز نظامند و اگر بحران به اين مرحله 
رس��يده و گره در كاره��ا افتاده، تنها ي��ك جريان مقصر 
نيس��ت. ثانيا براي كم كردن ش��كاف ها و نزديك كردن 
مواضع خدم��ت نيروهاي انقالب به يكديگ��ر بايد كاري 
كرد. ما هم خوش��حال مي ش��ويم اگر مردم ب��ا هم قهر 
نباشند و هيچ ضرورتي براي طرح مسائلي مانند »آشتي 
ملي« نباش��د اما واقعيت اين است كه تحت تاثير همين 
تحليل هاي يكجانبه و قرائت هاي ناصواب، امروز شكاف 
جدي سياس��ي و اجتماعي ايجاد ش��ده و بايد گام هايي 
براي ايجاد آش��تي و تفاهم برداشته شود. رفع حصر يكي 
از اين اقدام��ات ضروري اس��ت. ثالثا بايد س��ازوكاري را 
ايجاد كرد كه انتخابات در يك بستر قانوني و با رويكردي 
مردم ساالرانه برگزار شود به ش��كلي كه همگان بتوانند 
با اطمينان در انتخابات شركت نمايند و تمامي احزاب و 
گروه هاي سياس��ي و اجتماعي قوي ترين و باتجربه ترين 
نيروهاي خود را وارد صحنه نماين��د و انتخاب مردم بين 
خوب ها و خوب ترها و بهترين ها صورت پذيرد و نتيجه آن 
انتخاب مردمي، مجلسي قوي و قدرتمند گردد. اين حاصل 
نمي ش��ود مگر با اجراي دقيق قان��ون و دوري از هر گونه 
اعمال سليقه هاي تنگ نظرانه جناحي و شخصي و داوري 

درست و اطمينان بخش شوراي نگهبان.
7- برجام دستاورد عقالنيت سياس��ي نظام براي حفظ 
مواضع اصول��ي و منافع ملي اس��ت. ش��ايد در اين اقدام 
ديپلماتيك ما نتوانس��ته باش��يم به تمامي اهداف خود 
برس��يم كه امري طبيعي اس��ت زيرا طرف هاي مذاكره 
هم در جس��ت وجوي منافع خود بودند. در عين حال اين 
توافق موجب شد كه ما اجماع ايجاد شده عليه جمهوري 
اس��المي را منتفي كرده و مجال خوبي براي حل مسائل 
اقتصادي و توس��عه و پيش��رفت كش��ور ايج��اد كنيم. 
سياستمداران كنوني امريكا در كنار اسراييل و عربستان 
درصددند با نقض يا دورزدن يا تهديد به خروج از برجام، 
دس��تاوردهاي آن براي جمه��وري اس��المي را از ميان 
بردارند و همين يك دليل براي مفيد بودن برجام كفايت 
مي كند. سرنوش��ت جمهوري اسالمي و پيشرفت كشور 
به برجام وابسته نيست اما اس��تفاده از بستر ايجاد شده را 
نبايد فراموش كرد و اين امكان را نبايد كنار گذاش��ت. به 
همين دليل عقالنيت سياسي حكم مي كند كه جمهوري 
اسالمي با همكاري اروپا و روس��يه و چين و با استفاده از 
بستر مساعد بين المللي، براي انزواي امريكا در اين قضيه 
بهره ببرد و اج��ازه ندهد كه يك توافق خ��وب جهاني با 
همسويي جنگ طلبان امريكايي- اس��راييلي و تندروان 

داخلي از ميان برود. 
8- رخداده��اي اخير كش��ور را بايد يك هش��دار جدي 
تلقي كرد. درس��ت اس��ت كه اتفاقاتي از اين دست قادر 
نيست موجوديت نظام اسالمي را به خطر بيندازد اما بايد 
براي همه مسووالن و حاكمان يك هشدار باشد تا هم به 
مسووليت هاي ذاتي خود توجه بيشتري نشان بدهند و 
هم باور كنند كه تحوالتي جدي در جامعه ما رخ داده و با 
همان روش هاي قديمي قادر به اداره كش��ور و اقناع افكار 
عمومي نيستيم. شايد بتوان ريش��ه اعتراضات اخير را به 
شكاف طبقاتي و بي توجهي به مس��ائل اقتصادي مردم 
و خصوصا نسل جوان كش��ور بازگرداند اما تحليل مساله 
از زاويه شكاف بين نس��لي به واقعيت نزديك تر است. اين 
واقعيت را نمي توان نادي��ده گرفت كه حداقل دو س��وم 
شهروندان كنوني در كشور، شرايط سياسي و اجتماعي 
نظام پيش��ين را درك نكرده اند و بنابراين همان قضاوتي 
را درباره نظام پيش��ين و ضرورت انقالب ندارند كه نسل 
اول و دوم انقالب در ذه��ن دارد. از طرفي نه مي توان و نه 
بايد مطالبات اين نس��ل را ناديده گرفت. كشور متعلق به 
اين نسل است و بايد ش��رايط حضور و حاكميت آنان در 
اداره جامعه مورد توجه قرار گيرد. كم نيس��تند مطلعاني 
كه ريش��ه مش��كالت كنوني و منش��ا اعتراضات اخير را 
عالوه بر مشكالت اقتصادي به خصوص بيكاري، تبعيض 
و فس��اد فراگير، عدم توجه به نيازهاي جديدي كه در امر 
حكومتداري بايد لح��اظ گردد، به ويژه مي��دان ندادن به 
ارايه و عرض اندام تفكر و انديشه و انرژي متراكمي كه در 
نسل جوان وجود دارد و ميدان دار بودن نسلي از پيران كه 
با وجود دلسوزي و تجربه خوب، درك درستي از نيازها و 

الزامات دوران جديد ندارند. 
»حزب اعتماد ملي« با اعتقاد راس��خ به انقالب اس��المي 
و با حمايت از دس��تاوردهاي بزرگ آن و با اميد به اينكه 
ضعف ها و نارسايي هاي موجود با سرانگشت تدبير بزرگان 
نظام بر طرف ش��ود، بر اين باور است كه بايد فاصله ايجاد 
شده ميان رفتارها و مناسبات و ش��يوه مديريت كنوني 
كشور با آرمان ها و سلوك حكومتي امام خميني از ميان 
برداشته ش��ده و از جمله با بازگشت به »منشور برادري« 
امام راحل، زمينه حل اختالف��ات موجود ميان نيروهاي 
انقالب فراهم ش��ود. اين انقالب حاصل مبارزات چندين 
نسل كشورمان است و دردآور است اگر با ضعف و ناتواني و 
سوءتدبير برخي مديران، دستاوردهاي بزرگ آن از دست 
برود و م��ردم اميد خود به آين��ده را در نتيجه ناكارآمدي 
مسووالن از دست بدهند.  مردم ما در تمامي صحنه هاي 
دفاع از انقالب و نظام ايس��تادگي كردند و خطر دشمنان 
خارجي را با مقاومت خود از سر كشور دور ساختند. آنان 
هرگز به عقب بازنخواهند گشت و اصالح وضع اجتماعي 
و تحقق مطالبات خود را از بيرون از مرزهاي كشور انتظار 
ندارند. اين هش��ياري را بايد قدر دانست و براي حفظ اين 
سرمايه عظيم اجتماعي تالش كرد و اين ممكن نيست 
مگر با اجراي بدون تنازل قانون اساسي و توجه به مطالبات 
معقول و منطقي مردم و تس��ليم ش��دن به اراده آنان كه 

مهم ترين عامل تحوالت اجتماعي است. 
در پايان حزب اعتماد ملي از هم��ه مردم دعوت مي كند 
براي پاسداشت انقالب اسالمي، در 22 بهمن امسال هم 
به جشن بزرگ پيروزي بپيوندند و با شركت در راهپيمايي 
بزرگ مردمي، اراده خ��ود را براي حفظ دس��تاوردهاي 
انقالب اس��المي نش��ان دهند و مطمئن باشند كه هيچ 
جريان و حزب و گروهي نخواهد توانست شكوه و عظمت 
اين راهپيمايي را به سود منافع حقير سياسي خود مصادره 
كند. شركت در تجمع بزرگ مردمي 22بهمن يك اقدام 
ملي در سطح انقالب است و به معناي تاييد اقدامات غلط 

مسووالن و ناكارآمدي سازوكار اداره كشور نيست. 

 حزب اعتماد ملي در بيانيه اي 
به  مناسبت سالگرد پيروزي انقالب مطرح كرد 

بازگشت به »منشور برادري«

ادامه از صفحه اول


