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 خوب است 
جناب آقاي روحاني بدانند...

در باب نتايج انتخابات دوازدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري روز ۲۹ ارديبهشت، 
وراي نتايج متنوعي كه سياس��تمداران، اقتصاددانان، 
جامعه شناس��ان و... گرفته اند، در ساحت فرهنگ هم 
نكته هاي بسياري نهفته است. آن روز، فرصتي بود براي 
انديش��يدن دوباره به اين دو پرسش اساسي؛ »ايراني ها 

كيستند؟« و »اكنون حال شان چطور است؟« 
يك سده اي اس��ت كه ايرانيان نسبت به كيستي خود 
گرفتار نسيان شده اند. حتي بسياري از نخبگان جامعه 
نيز درس��ت نمي دانند، ايراني يعني چه كسي. نه اينكه 
نسبت به وجوه اين كيس��تي دانشي نداشته باشند؛ در 
اين باره نظرورزي ها كرده و كتاب ها نوش��ته اند. ليكن 
نمي دانيم كه چرا هن��وز هم از رفتارهاي جامعه ايراني، 
خصوصا در بزنگاه هاي تاريخي، شگفت زده مي شوند. در 
چنين مواقعي آنان چارچوب هاي خود را خطا نمي دانند 
بلك��ه جامعه ايراني را متهم ب��ه »پيش بيني ناپذيري« 

مي كنند. 
پرسش از كيس��تي يك ملت، كليد حل وفصل مسائلي 
اس��ت كه پي در پي رخ مي دهد و بي تدبيري ناش��ي از 
عدم ش��ناخت، آنها را بغرنج تر مي كن��د. جامعه ما يك 
سده اي است كه دچار ناخوش احوالي است و خصوصا در 
شش دهه اخير، حالش از هميشه وخيم تر بوده، وليكن 
طبيبي نبوده كه دردش را درست بشناسد و مداوايش 
كند. جامعه ايراني در همه اين مدت خودش براي بهبود 
تالش مي كرده و با وجود اينكه پيكرش رنجور و نحيف 
شده، ليكن چندي است عاليم بهبود در وجناتش پيدا 

شده است. 
ازقضا هرقدر ك��ه بيماري، نش��انه هاي واضحي دارد و 
همه راحت آن را تشخيص مي دهند، بهبود و سالمتي 
آنچنان نشانه روش��ني ندارد؛ نه تب، نه تهوع و نه درد. 
اصال بهبودي يعني رفع تدريج��ي اين عاليم. درحالي 
كه نخبگان رفع اين عاليم را معموال به حساب احتضار 
و مرگ جامعه ايراني گذاش��ته  اند! اما همين جامعه، در 
برخي بزنگاه ها ناگهان، وراي عاليم حياتي، چنان نشاطي 
از خود نشان مي دهد كه همه كساني كه او را متوفي تصور 
مي كردند را متعجب مي كند. اگر وقت ش��ناس باشيم، 
بهترين موقع براي ش��ناخت اين جامع��ه و احواالتش 

همين مواقع است. 
اصال تاريخ چيزي جز مجموعه اي از چنين بزنگاه هايي 
كه در آنها ناگهان پرده كنار مي رود و حقايقي آش��كار 
مي شود نيست. اينها تنها لمحاتي هست كه آن زيباروي 
گريزپا از پس پرده بيرون مي آيد و اگر هوش��يار و دقيق 
نباش��يم، مطمئنا آن »آن« را درنخواهيم يافت. در اين 
ش��رايط، نخبگاني كه آموخته اند ش��اخصه هاي زنده 
بودن جامعه، فقط دردها و بيماري هاست، تنها كاري كه 
مي كنند ابراز شگفتي است. ۲۹ ارديبهشت يكي از آن 
بزنگاه ها بود كه رعدي زد و چشمان ما ناگهان صحنه اي 
عظيم را ديد. حاال نياز به روزها و ماه ها تقالست تا آنچه 
ي��ك »آن« ديديم، ب��ه خاطر آوري��م و تحليل كنيم و 

نتيجه اش را خوب به خاطر بسپاريم. 
بر اين س��ياق خوب است از خود بپرسيم چرا چندسالي 
اس��ت كه جامعه ايراني بس��يار دير دس��تخوش ش��ور 
انتخاباتي مي شود. اگر انتخابات را شبيه برپايي مجالس 
عروس��ي بدانيم، همواره از مدت ها قبل از روز انتخابات، 
ش��اهد بروبيايي همچون خانه عروس بوديم. اما هرقدر 
در انتخابات  پيش ت��ر مي آييم و خصوص��ا در انتخابات 
اخي��ر، تا يك هفته مانده به روز اخ��ذ آراي، هيچ خبري 
نبود و وضعيت مثل وضعيت خانه داماد بود! همين نكته 
را مي توان دو گونه تعبير كرد؛ اگر جامعه ايراني را درست 
نشناخته باشيم به س��ادگي اين را به حس��اب انفعال و 
فروپاشي آن مي گذاريم، در حالي كه به عكس، اين سكوت 
و آرامش دقيقا يكي از نشانه هاي بهبودي احواالت مدني 
است. در شرايط بحران مدنيت و ناخوش احوالي جامعه، 
ك��ه در واقع »جامع��ه«اي وجود ندارد و هرچه هس��ت 
»جمعيت« متفرقي است از افراد، روند »تصميم سازي« 
كوتاه و پرهياهوست. براي اينكه اين جمعيت از البه الي 
غبار صحنه متوجه ش��ود »كي به كي« است و »كجا به 
كجاست«، تقالي زيادي مي كند و تشتت آرا، اصطكاك 
ميان احزاب و گروه ها را بسيار مي كند. طبيعتا تبليغات، 
بر روند تصميم سازي چنين جمعيتي بسيار موثر است؛ 
هركس و هر گروه دنبال دغدغه ها و منافع خود اس��ت و 
كانديدايي را ذيصالح مي داند كه خواست هاي شخصي 
او را برآورد. در حالي كه در شرايط مدني و بهبودي جامعه، 
مرحله »تصميم سازي« طوالني تر ولي كم سرو صداست. 
در اين ش��رايط تصميم گيري بسيار پايدار است و كمتر 
تحت تاثير تبليغات ق��رار مي گيرد. براي همين هر وقت 
جامعه به تصميم رسيده باش��د، با وجود هيجانات ناشي 
از تبليغات و شور انتخابات، شاهد ثبات راي اش هستيم 

و صبر تا روز راي گيري. آحاد جامعه در 
پي برآورد منافع ملي است و اين منافع 

ملي نه اموري متفرق كه اموري يگانه و واضح است و تقريبا 
عموم جامعه بر آن توافق كرده اند. 
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چهار تا راي حالل
در اين انتخابات يك اصطالح به نسبت 
جديد وارد ادبيات سياس��ي ش��د به نام 
راي حالل. آن نيز زماني بيان ش��د كه آقاي رييسي در 
يك ويديويي كه به طور ضمني شكست را پذيرفته بود، 
اع��الم كرد كه دنبال 4 تا راي حالل بوده اس��ت. برخي 
منتقدي��ن اين اصط��الح اعتراض كردند ك��ه چرا راي 
مردم را به حالل و غيرحالل تقس��يم مي كنيد. اگرچه 
اين يادداشت نيز قصد اطالق عنواني فراتر از آنچه قانون 
براي آراي مردم تعيين كرده ندارد، ولي مي توان با تسامح 
پذيرف��ت منظور گوينده از آراي ح��الل و حرام، همان 
آراي قانوني و غيرقانوني است. به عالوه به نظر مي رسد 
گزاره راي حالل در مقام تقس��يم آراي مردم به حالل و 
حرام نبود، بلكه درصدد تقسيم بندي نحوه كسب راي 
است. آراي مردم كه نمي تواند حرام باشد. آنان صاحب 
و مالك راي خود هستند. راي گيرنده است كه مي تواند 
اين را از طريق حالل يا حرام كسب كند. براي نمونه اگر 
ما عيب يك جنس معيوب را بپوشانيم و آن را به عنوان 
كاالي سالم بفروشيم، پول آن حرام است. هر چند پول 
خريدار حالل است، نحوه فروش ما و درآمد ناشي از آن 
حرام است. با اين توضيح بايد گفت كه راي حالل حرف 
و اصطالح قابل فهمي اس��ت و ناظر به چگونگي كسب 
راي از طرف نامزدهاس��ت و نه ماهي��ت آرايي كه مردم 
مي دهند. به عب��ارت ديگر راي حالل و حرام را مي توان 
در چارچوب مكاس��ب محرمه يا كسب و كارهاي حرام 
تحليل و درك كرد. در مكاسب محرمه پولي كه از طريق 
اين كس��ب و كارها به دس��ت مي آيد حرام است. كدام 
كس��ب و كارها حرام است؟ چند دسته از آن را مي توان 
برش��مرد. اول اينكه كاال يا خدمت مبادله ش��ده، حرام 
باشد. براي مثال درآمد حاصل از فروش هرويين حرام 
است. يا درآمد حاصل از توليد يا فروش مشروبات الكلي، 
يا خودفروشي، نيز حرام است، چون اصل جنس يا كاالي 
مبادله شده حرام است. در برخي مواقع كاالي فروخته 
شده، حالت دوگانه دارند. هم مي توانند حالل باشند و هم 
حرام. به اينها گفته مي شود موارد مشتركه، براي مثال 
الكل مي تواند براي خوردن فروخته شود كه حرام است. 

همچنين ممكن اس��ت براي استفاده هاي بهداشتي يا 
سوختي و صنعتي باشد كه حالل است. 

حالت دوم اين است كه جنس يا كاال جزو مباحات است 
و خريد و فروش آن مشكلي ندارد. ولي معامله به داليل 
ديگر ايراد دارد و فاسد است و در نتيجه درآمد حاصل از 
آن حرام است، مثل كم فروشي، يا تدليس يا فريب دادن. 
براي مثال شربتي را بفروش��يم و به دروغ مدعي شويم 
كه درمان كننده فالن بيماري است. خريد و فروش اين 
ش��ربت اش��كالي ندارد، ولي چون با فريب دادن همراه 
بوده، درآمد ناشي از آن حرام است. يا آنكه آب داخل شير 
بريزند و بفروشند و... همچنين ممكن است طرف معامله 
اهليت نداشته باشد. براي نمونه فروش جنس و كاال به 
افراد سفيه و نادان يا بي اطالع از امور مربوط به آن كاال. 

با اي��ن مالحظات مي توان راي ح��الل را از راي حرام 
تشخيص داد. هر كس كه وعده هاي غيرواقعي بدهد 
يا ماهيت اصلي وعده هاي خود را بپوش��اند، يا آنكه از 
طريق شيوه هاي فريبنده و نيز تطميع يا تهديد افراد 
راي آنان را جذب كند آن راي حالل نيست. بازار خريد 
و فروش راي وقتي حالل اس��ت كه راي گرفته شود و 
به ازاي آن برنامه ارايه ش��ود. ه��ر چيز ديگر همچون 
توزيع غ��ذا، كارت پول، قول پرداخت وام يا پس��ت و 
مقام و... موجب فس��اد اين معامله مي شود و آن راي 
را از چارچ��وب آراي حالل خارج مي كند. آرايي كه به 
صورت تقلبي شمارش شود يا به صندوق ريخته شود 
كه اساسا راي نيس��تند كه حالل باشند يا حرام. مثل 
پول جعلي اس��ت كه از اس��اس پول نيست و خارج از 
موضوع بحث حاضر است. هر رايي كه براساس مقررات 
قانوني انتخابات به دست آيد راي حالل است و غير آن 

را مي توان راي حرام ناميد. 
با اين توضيحات مي توان پرس��يد ك��ه آراي كدام يك 
از نامزده��ا حالل يا حرام اس��ت؟ البت��ه نمي خواهيم 

حكم فقهي صادر كني��م چون در اين 
مقام نيس��تيم و به قول آق��اي معاون 

رييس جمه��ور اطالق چني��ن عنوان، نوع��ي بدعت 
محسوب مي شود ولي با همين معيار مي توان ديد كه... 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

انتظار اصالحات از دولت
آقاي روحاني ام��روز بيش از پيش دريافته اس��ت كه 
جريان اصالحات با به ميدان آوردن تمامي ظرفيت هاي 
سياسي و اجتماعي اش، قوي ترين، ثابت قدم ترين و موثر ترين جريان 
سياس��ي حامي و پشتيبان دولت به حساب مي آيد. پشتوانه حمايتي 
همه جانب��ه اصالح طلبان نتايجي ني��ز در پ��ي دارد و آن مطالبات و 
انتظارات مشتركي از سوي اكثريت راي دهندگان و اصالح طلبان است 
كه متوجه دولت دوازدهم شده است. لذا براي حفظ و نگهداشت اين 
سرمايه اجتماعي در راستاي تامين منافع ملي الزم است كه دولت براي 
پاسخگويي به اين مطالبات و انتظارات برنامه داشته باشد. دولت آقاي 
روحاني برخالف پيش بيني هاي رقيب نه تنها لقب دولت يك دوره اي 
به خود نگرفت بلكه 6 درصد نسبت به دوره اول نيز افزايش راي داشت. 
آقاي روحاني در سال ۹۲ كمتر از 51 درصد راي آورد اما در انتخابات 
اخير 57 درصد آرا را به خود اختصاص داد. اين در صورتي اس��ت كه 
سامانه انتخاباتي طراحي ش��ده بين وزارت كشور و شوراي نگهبان با 
پيش فرض باال نبودن مش��اركت عمومي به گونه اي تنظيم شده بود 
كه از يك فرآيند زمان بر برخوردار بود. به گونه اي كه بسياري از مردم 
به ويژه در شهرهاي بزرگ و تهران چندين ساعت زمان صرف كردند 
تا توانستند راي بدهند. قطعا اگر سازوكار اجرايي و عملياتي انتخابات 
با پيش فرض مشاركت باالي مردم طراحي مي شد، ممكن بود 4 تا 5 
ميليون نفر به جمع مشاركت كنندگان در انتخابات اضافه شود. دولت 
دوازدهم از منظر حمايت ملي و حضور جدي اصالح طلبان از پشتوانه 
بااليي برخوردار اس��ت. انتظار مي رود آقاي رييس جمهور نقاط قوت 
دوره اول در حوزه سياست خارجي، يعني مهيا كردن فضاي مناسب 
بين المللي براي تامين منافع ملي كشور را همچنان در دولت دوم ادامه 
دهد. همچنين انتظار مي رود كه در دوره دوم رياست جمهوري همانند 
توفيق برجام شاهد موفقيت ديگري در عرصه بين المللي باشيم تا در 
نتيجه آن امكان استفاده از منابع گسترده داخلي براي سرمايه گذاران 
بين المللي فراهم شود. در عرصه داخلي از دولت اين انتظار وجود دارد 
كه ضمن حفظ سياست هاي مربوط به حوزه پولي و انضباط مالي در 
كش��ور بيش از پيش دولت را كم هزينه اداره كند. اميد اس��ت كه در 
دولت دوم ش��اهد اميد بيشتر به آينده براي فعاالن اقتصادي، آرامش 

عمومي براي ملت ايران و رونق اقتصادي باش��يم. در 
حوزه سياسي اين مطالبه بحقي است كه دانشگاهيان 

و دانشجويان در فضاي مناسب و غيرامنيتي در محيط آموزش عالي و 
متناسب با رويكرد هاي دولت تحصيل كنند. 

نگاه سياسي
سيد حسن رسولي

فعال سياسي اصالح طلب

 رشد  امسال با كيفيت تر
 از سال 95 است

واقعيت مطلب اين است كه د ر سال گذشته از چند  نگاه 
مي توانستيم به رشد  اقتصاد ي مثبت برسيم. نخستين 
نكته افزايش ميزان فروش نفت ايران بود  كه د ر ۹ ماه كامل ميزان فروش 
طالي سياه نسبت به مد ت مشابه سال 13۹4 بيشتر بود ه و همچنين 
قيمت فروش آن هم افزايش د اش��ت. طبعا اين نكته بر رشد  اقتصاد ي 
كشور موثر اس��ت. از طرف د يگر فصل كش��اورزي خوبي سپري شد ، 
خريد  15 هزار ميليارد  تومان گند م مازاد  كشاورزان و همچنين توليد  
ساير محصوالت مانند  برنج هم رش��د  خوبي د اشت. د ر بخش صنعت 
نيز افزايش توليد  خود رو د ر كنار افزايش رشد  بخش گرد شگري، همه 
د ست به هم د اد ند  تا رشد  اقتصاد ي حاصل شود . بنابراين رشد  اقتصاد ي 
۹ ماهه سال گذشته كه از سوي بانك مركزي اعالم شد ه و نشان د هند ه 
رشد  اقتصاد ي باالست، د ور از ذهن نبود . البته نبايد  فراموش كرد  بخش 
عمد ه رش��د  اقتصاد ي ناش��ي از نفت بود ه و همچنان رش��د  اقتصاد ي 
غير نفتي كشور متناسب با انتظار نيست. آن رشد ي كه مي تواند  اقتصاد  
اي��ران را احيا كند  و منجر به افزايش اش��تغال پاي��د ار و رفاه اجتماعي 
شود ، رش��د  اقتصاد ي بخش غير نفتي و مولد  است. به بيان د يگر رشد  
بخش صنعت، خد مات و كشاورزي ضامن توسعه پايد ار است، اين سه 
بخش اگر رشد  اقتصاد ي باال د اشته باشند ، آثار به مراتب قوي تر از رشد  
حاصل از نفت است. به نظر مي رسد  امس��ال با توجه به افتتاح پنج فاز 
پارس جنوبي و پااليشگاه ستاره خليج فارس و خروج بنگاه هاي مستقر 
د ر شهرك هاي صنعتي شاهد  رشد  اقتصاد ي بخش واقعي خواهيم بود  
كه به اش��تغال بيشتر هم منجر مي ش��ود . انتظار اين است كه د ر سال 
جاري منابع اقتصاد ي نيز ناشي از س��رمايه گذاري بخش خصوصي و 
منابع خارجي بيش از سال گذش��ته جذب اقتصاد  ايران شود . اقتصاد  
كش��ور با توجه به رشد  اقتصاد ي باال سال گذش��ته و تورم يك رقمي، 
وارد  سال جاري شد ، به عبارت ساد ه تر با موتور روشن و سرعت مناسب 
وارد  سال 13۹6 شد  و انتظار اين است كه سرعت رشد  اقتصاد ي امسال 

بيشتر و مطمئن تر باشد . 
قطعا د ر سال جاري رشد  اقتصاد ي رقم كمتري از سال گذشته خواهد  
بود  اما كيفيت آن بهبود  خواهد  يافت. از سوي د يگر راهكاري كه مي تواند  

به معيش��ت زند گي مرد م ياري رساند  و مرد م معناي 
رشد  را د ر زند گي خود  حس كنند ، اين است كه د ولت 

كماكان سياست كاهش نرخ تورم را اد امه د هد ، يعني اگر د ولت امسال 
هم بتواند  نرخ تورم را يك رقمي نگه د ارد  و...

نگاه اقتصادي
هاد ي حق شناس
 كارشناس اقتصاد ي
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 پيروزي 92 
مهم تر از 96 بود

محمدرضا خاتمي:

مهم ترین انتقاد اصالح طلبان به روحانی  
6بر سر كابينه بود

ســازمــان آگــهـي هــاي  روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025

او را پيش از اين به عن��وان نماينده چند دوره مجلس 
مي شناختند و س��ال ها رييس كميس��يون صنايع و 
معادن بود. س��يد رضا نوروززاده در خرداد 13۹3 و در 
ابتداي دولت يازدهم با حكم محمدرضا نعمت زاده به 
ايدرو رفت، اما يك سال و نيم بعد، با سازمان گسترش 
و نوس��ازي خداحافظي ك��رد و به عنوان مش��اور وزير 

صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. اما دوم تير 13۹5 
مديرعامل شركت شستا شد؛ شركتي كه در دوره قبل 
با بحران اقتصادي و مديريتي روبه رو ش��د. اما حاال به 
اعتقاد نوروززاده، ش��رايط تغيير كرده است. وي يكي 

از چالش هاي كنوني شس��تا را نيروي 
انساني مازاد مي داند و عنوان مي كند: 

»از 65 هزار نفر نيروي انساني كل مجموعه، 30 درصد 
نيروي انساني مازاد است.« ...

مریم فكري

 صفحه 08
را بخوانيد

اعتراض شورا به 
 استخدام هاي گسترده 

در شهرداري

 شهادت دو مرزبان
 در حمله تروریستي 

» پژاك«
4 مرزبان نيز مجروح شدند


