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 سرنوشت روحاني
 و آراي خاكستري

ادبيات رييس جمهور در نشست خبري 
روز گذش��ته كه غالب م��ردم مخاطب 
آن بودن��د، صادقانه بود. ليك��ن از رييس جمهور انتظار 
مي رود كه مش��كالت و موانع پيش روي كشور را كمي 
ش��فاف تر، جدي تر، علني تر و صريح تر با مردم درميان 
بگذارد. در اين صورت است كه توقعات و انتظارات مردم 
از رييس جمهور منتخب ش��ان آگاهانه تر و با شناخت 
بهتري ش��كل خواهد گرفت. امروز بسياري از نيروهاي 
تندروي اصولگرا با فراغ بال و ادبياتي تند و تيز به دولت 
حمله مي كنند. آنها بيان مي كنند كه برجام هيچ حاصلي 
نداشته و وضعيت كشور از زمان بحران هاي احمدي نژاد 
تغيي��ري نكرده اس��ت. در حالي ك��ه در دولت يازدهم 
تحريم هاي مربوط به هس��ته اي برداش��ته شده است 
و بايد از اصولگرايان تندرو و تخريبگران دولت س��وال 
كرد كه آيا وضعيت كش��ور در مورد تحريم هاي مرتبط 
با توافقنامه برجام و هس��ته اي اساسا با سال 91 و پيش 
از برجام قابل مقايس��ه است؟ البته اصولگرايان با هدف 
كاهش راي آقاي روحاني دست به چنين تخريب هايي 
مي زنند. آنها مي دانند موفقيت دولت يازدهم در حوزه 
ديپلماسي خواس��ته و مطالبه مردم بوده است و همين 
مساله مي تواند نتيجه انتخابات 96 را به نفع آقاي روحاني 
تغيير دهد. يك��ي از موفقيت هاي مه��م رييس دولت 
يازدهم برجام بوده اس��ت و همي��ن موفقيت به قدري 
اهمي��ت دارد كه مردم دوباره آقاي روحاني را در س��ال 
96 ب��ه عنوان رييس جمهور انتخ��اب كنند. همچنين 
آقاي رييس جمهور رسما تصميم خود مبني بر نامزدي 
خود در انتخابات رياست جمهوري آتي را اعالم نمي كند 
چرا كه مي داند در اين صورت حجم حمالت نسبت به 
دولت و ش��خص ايشان افزايش پيدا خواهد كرد. ضمن 
اينك��ه مي داند در اي��ن صورت فعاليت ه��اي تندرو ها 
براي زمينه س��ازي ردصالحيت آقاي روحاني در سال 
96 افزايش خواهد يافت. آنچه ب��راي آقاي روحاني در 
انتخابات س��ال 96 اهميت ويژه اي پيدا مي كند، جذب 

آراي خاكستري است.
هرچه ب��ه انتخابات س��ال 96 نزديك تر مي ش��ويم 
مساله آرايش نيروهاي سياسي از يك سو و مشاركت 
راي دهندگان از سوي ديگر مهم تر و جدي تر مي شود. 
شكي نيست كه بخش مهمي از 18 ميليون راي آقاي 
روحاني در انتخابات س��ال 92 آراي خاكستري بود. 
اين بخش از راي دهندگان مطمئن نبودند كه تمايل 
به ش��ركت در انتخاب��ات دارند يا خي��ر و اگر هم در 
انتخابات شركت كنند به چه كسي بايد راي بدهند. 
بنا بر مس��ائل پيچيده جامعه شناس��ي درصد آراي 
خاكستري در انتخابات رياس��ت جمهوري در ايران 
نسبتا باال است. به عبارت ديگر كم نيستند افرادي كه 
نمي دانند در ارديبهشت ماه سال آينده در انتخابات 
شركت مي كنند يا خير. البته اين افراد داليلي براي 
عدم ش��ركت در انتخابات نيز دارن��د كه از آن جمله 
مي توان به توجيه كننده نبودن عملكرد دولت آقاي 
روحاني اشاره كرد. در عين حال اين آراي خاكستري 
از اين مس��اله هم گريزان است كه اگر شخصي مثل 
آقاي روحاني رييس جمهور آينده كشور نباشد، يك 
گزينه اصولگرا رييس جمهور خواهد ش��د. بنابراين 
صاحبان آراي خاكس��تري از س��ويي ب��ه انتخابات 
ترغيب مي ش��وند و از س��ويي ديگر تمايل چنداني 
براي حضور پاي صندوق راي ندارند و به همين دليل 

است كه تحت فش��ار اين دو نيروي 
غير همس��و مردد مي مانند. تكليف 

اين آراي خاكس��تري تا ارديبهش��ت ماه سال آينده 
روشن خواهد شد. 
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 پاسخ روحانی در باره حصر:
  نیازمند اجماع نظام هستیم

  به آینده امیدوارم، دل مان می خواهد
 برخی امور همین امشب انجام شود نه فردا 

 رییس جمهور یك سال پس از اجراي برجام، موفقیت  آن را به رخ مخالفان كشید 
و آنها را هوادار هواپیماهاي كهنه، خواب هاي بي خاصیت و مروجان پیش بیني هاي غلط دانست

غرقدردود
 گزارشي از روند آلودگي
  در ۶ شهر بزرگ جهان 

به مناسبت روز هواي پاك

بحران آب به حلب 
كشيده شد

دولت سوريه تحت فشار داعش
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موجود ناراضي ام

 19 قرارداد براي
 ساخت خودرو در پسابرجام

 خبر خوش وزير ارشاد
براي دو اركستر 
سمفونيك و ملي

 اولين اجراي اركستر ملي ايران
 با رهبري فريدون شهبازيان 

 وسوسه طال
 به قتل انجاميد

گزارش ميداني »اعتماد« از قتل 
پيرمرد طالفروش در خيابان ابوذر

تاملي بر حيات فكري دكتر نخعي؛ نظر به گذشته يا آينده؟
ب��ا درگذش��ت دكت��ر ه��ادي نخع��ي،   
يادداش��ت هاي متفاوتي از س��وي دوستان 
وي در روزنامه و برخي س��ايت هاي خبري منتش��ر ش��د 
كه همگي در »س��ايت مركز اس��ناد دفاع مقدس« تجميع 
ش��ده و اين امكان را فراهم آورده اس��ت تا در پاسخ به اين 
پرسش كه درباره ايش��ان تاكنون چه چيزي گفته و نوشته 
ش��ده اس��ت، مورد بهره برداري قرار بگيرد. به نظرم تمامي 
گفته و نوش��ته هاي موجود، متاثر از درگذش��ت ايش��ان و 
بيش��تر تذكري بر اخالق و تفكر سياسي ايشان و در پاسخ 
به اين پرسش بوده اس��ت كه: دكتر نخعي كه بود؟ اين نوع 
برررس��ي ها بيشتر »رثايي« اس��ت و در حالي كه مورد نياز 
بوده و ب��ا فرهنگ عمومي جامعه ايران همخواني دارد، ولي 
چگونگي و ميزان تاثير گذاري آن بر ش��ناخت مناس��ب از 
مرحوم نخعي، به عنوان ي��ك صاحب نظر متعهد و صادق، 

خوش��فكر و خالق، عميق و پركار، محل ترديد اس��ت. زيرا 
اس��تفاده از گزاره هاي كلي و متكي بر حافظه ش��خصي كه 
گاهي با اش��تباه تاريخي يا مبالغه گويي همراه است، كمك 

مناسبي به شناخت دكتر نخعي نخواهد كرد. 
 نظر ب��ه نقش تاثيرگذار افراد، در »ت��داوم حيات« فكري و 
عملي جامعه، »مرگ« نبايد در نگ��رش به تفكر يا كاركرد 
سياس��ي- اجتماعي آنها، پايان بخش تلق��ي و با نگاه رثايي 
مورد ارزيابي قرار بگيرند، زيرا اف��راد متفكر و تاثيرگذار، با 
وجود آنكه در گذش��ته زيسته اند، ولي به آينده تعلق دارند. 
بنابراين در مواجهه با تفك��ر و عملكرد افرادي كه در حوزه 

خاصي نق��ش و تاثير ماندگار داش��ته اند، 
مساله اساسي اس��تفاده از رويكرد و روش 

مناسب است، به اين معنا كه بايد »چرايي و چگونگي« آنچه 
انجام داده اند، مورد بررسي و تامل قرار بگيرد. 

نگاه اجتماعي
محمد دروديان
روايتگر دفاع مقدس

آمارهاي عجيب آقاي وزير سابق!
در اين گزاره ترديدي نيست كه يكي از مهم ترين 
مشكالت جامعه ايران مساله اشتغال و بيكاري 
است. البته اين موضوع فقط مشكل ما نيست، بسياري از كشورها 
حتي كشورهاي توسعه يافته نيز دچار بحران بيكاري هستند، 
نمونه آن اسپانياست كه نرخ بيكاري به حدود 25 درصد رسيده 
اس��ت. اخيرا نيز بانك جهاني گزارشي از روندهاي مهم جهاني 
منتشر كرده كه طي آن به مساله اشتغال و بيكاري نيز به عنوان 
يك موضوع مهم اش��اره و برآورد كرده اس��ت كه طي 10 سال 
آينده بايد حدود 600 ميليون ش��غل در جهان ايجاد ش��ود. در 
اين گزارش وضعيت ايران نيز از حيث اشتغال و بيكاري حساس 
توصيف شده است. اين حساسيت ناشي از فاجعه اي است كه در 
دولت احمدي نژاد در خصوص اشتغالزايي پيش آمد و به عنوان 
يكي از مهم ترين شاخص هاي ناكارآمدي آن دولت شناخته شد. 
اين ناكارآمدي چنان بود كه حتي تاكنون كه س��ه سال و نيم از 

پايان عمر آن دولت مي گذرد، كمتر كسي به خود جرات داده بود 
كه در دفاع از آن دولت در زمينه اشتغال چيزي بنويسد، چرا كه 
غيرقابل دفاع تلقي مي شد تا اينكه در روزهاي گذشته بدترين 
اتفاق ممكن رخ داد و وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد دس��ت به 
كار شد و يادداشتي را در مقايسه عملكرد آن دولت و دولت فعلي 
نوشت و خبرگزاري هاي اصولگرا نيز خوشحال از اينكه اسنادي 
را در دف��اع از آن دولت ناكارآمد و عليه دولت موجود به دس��ت 
آورده اند آن را به عنوان »وزير اقتصاد دولت دهم با ارايه مستنداتي 
از مركز آمار ايران گزارش بيكاري دولت يازدهم را راستي آزمايي و 
داليلي بر رد اين گزارش ها ارايه كرد« تيتر كردند. ولي اين گروه 

و نيز آقاي وزير س��ابق زحمت فهم اين نكته را 
به خود ندادند كه اگر اين آماري كه مي گويند 

درست است، پس چرا تا به حال در برابر سيل انتقادات عليه آن 
دولت در خصوص ركود مطلق در ايجاد شغل، سكوت كرده بودند؟
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جنابعالي و خاندان جليل رفيع صبر و بردباري از درگاه خداوند 

متعال مسالت داريم.
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