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اصالحطلبان تا آخر فروردین ماه کاندیدای خود را معرفی کنند
 lتنها رئیس جمهوری که نگفت اختیاراتم کم است ،آیت اهلل هاشمی بود
 lفضای مشارکت عمومی مشهود نیست؛ مردم هنوز تکلیفشان مشخص نشده
 lرئیس جمهور کمتر باید سیاسی باشد ،بیشتر باید اقتصادی و عملیاتی فکر کند

محســن هاشمی گفت :ما اکنون در مقایسه با گذشته در بحران اقتصادی قرار داریم؛ در
گذشــته با بحران امنیتی و اجتماعی روبرو بودیم ،اما این دوره داستان مشکالت کشور
بسیار اقتصادی اســت و فقر ،تورم و کاهش ارزش پول ملی خیلی خودش را نشان داده
و اثرگذار بوده اســت در نتیجه به نظر میآید رئیس جمهوری که قرار است در دوره بعد
کشور را مدیریت کند باید کسی باشد که بتواند به این مشکالت اساسی کشور که مسائل
معیشتی ،تورم و فقر است رسیدگی ویژه کند.
بخشهایی از گفتگوی خبرگزاری صدا و سیما با محسن هاشمی را در ذیل میخوانید.
فضای عمومی انتخاباتی درکشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
اکنون فضای مشارکت عمومی مشهود نیست و به نظر میآید که مردم هنوز تکلیفشان
مشــخص نشده و فضای انتخاباتی ،حاکم نیست؛ البته این طبق نظر مقام معظم رهبری
هم هســت که معتقدند فضای کشور خیلی زود انتخاباتی نشود ،زیرا دولت مستقر دچار
مشکل میشود ،اما در مقایسه با انتخابات دیگر میشود گفت که فضا هنوز سردتر است،
زیرا در گذشته معموال از دی ،فضا تقریباً شکل انتخاباتی به خودش میگرفت ،ولی هنوز
این حس در مردم ایجاد نشــده است و به نظر میآید که باید کار بیشتری شود و فضای
بیشتری به مردم داده شود که این احساس به آنان دست دهد .انتخابات ریاست جمهوری
به ویژه بســیار مهم است و در سرنوشت مردم تاثیر جدی دارد در نتیجه به نظر میرسد
فضا بیشتر از فروردین به بعد انتخاباتی شود.
کشور در دولت آینده به چه رئیس جمهوری و با چه ویژگی نیاز دارد؟
ما اکنون در مقایسه با گذشته در بحران اقتصادی قرار داریم؛ در گذشته با بحران امنیتی
و اجتماعی روبرو بودیم ،اما این دوره داســتان مشــکالت کشور بسیار اقتصادی است و
فقر ،تورم و کاهش ارزش پول ملی خیلی خودش را نشــان داده و اثرگذار بوده اســت در
نتیجه به نظر میآید رئیس جمهوری که قرار اســت در دوره بعد کشور را مدیریت کند
باید کسی باشد که بتواند به این مشکالت اساسی کشور که مسائل معیشتی ،تورم و فقر
است رسیدگی ویژه کند.

آیا آرایش ســنتی سیاســی در قالب دو جریان اصولگرا و اصالحطلب را در
انتخابات  ۱۴۰۰در داغتر شــدن تنور انتخابات و جلب توجه مردم برای حضور
باشــکوه در انتخابات موثر میدانید؟ و دگردیسی در این عرصه چقدر ضروری
است؟
سوابق و تجربیات من نشان میدهد که باالخره این دو جبهه موجود در کشور برای این
که انتخابات پرشوری داشته باشیم بسیار مهم است واگر دو جبهه فعال باشند میتوانند
سبب آن شوند که نظرات مردم درباره شرکت در انتخابات بیشتر جلب شود.
در همه دورههای انتخابات تاکنون این طور بوده و اگر شــور و هیجانی هم در آن شکل
گرفته ناشــی از همین بحث اصالحطلبی و اصولگرایی اســت؛ به نظر میآید که اکنون
جایگزین دیگری برای این آرایش سیاسی وجود ندارد .باید دوباره سعی کنیم که این دو
جبهه بیایند و نظراتشان را مطرح کنند و مردم تصمیم بگیرند.
یعنی تغییر آرایش سیاسی در فرصت باقی مانده تا انتخابات ممکن نیست؟
نه ،فکر نمیکنم االن این امکان وجود ندارد ،چون ســابقهای برای جریان ســومی وجود
ندارد؛ البته همیشــه در انتخابات مختلف ،بحث راه ســوم مطرح بــود و همواره عدهای
میآمدند و خود را به عنوان راه سوم میخواستند مطرح کنند ،چون فرض بر این بود که
اصولگرا و اصالحطلب دیگر نمیتوانند ایفای نقش کنند و باید راه سوم شکل بگیرد ،ولی
هیچ وقت موفق نبود.
شما چقدر به این نقد معتقدید که این دو جریان دیگر جواب نمیدهند؟
من فکر میکنم که هنوز هم جواب میدهد.
با توجه بــه ائتالف دو جریان اصالحات و اعتــدال در دولتهای یازدهم و
دوازدهــم و برخی ناکامیها در تحقق وعدههای داده شــده بــه مردم ،تاثیر این
ناکامیها را در اقبال و رای مردم به نامزدهای جریان خودتان در انتخابات ۱۴۰۰
چقدر موثرمی دانید؟
البته من نمیخواهم هنوز ورود کنم به جریان خودم؛ ولی این طور میشود گفت که ما در
کشور در هر دو جریان سیاسی ،تعدد فکر هم داریم و این طور نیست که در یک جریان
همیشه فکر مشخصی شکل گرفته باشد به همین علت میبینید که اینها مجبورند در
هر دو جریان اصالحطلب و اصولگرا ،نهاد اجماع ســاز ایجــاد کنند .زیرا تعداد احزاب و
گروهها زیاد اســت و هر یک تفکرشان درست است در چارچوب به هم نزدیک میشوند،
اما نظرات مختلفی دارند در نتیجه نهادهای اجماع ساز سبب میشود که دو طرف بتوانند
فعالیت کنند که این اثرگذار است .وقتی دو جریان بتوانند این اجماع را داخل خودشان
ایجــاد کنند تفکرات هر بخش ،یک نمایندگی پیدا میکند و آن نمایندگی در انتخابات
شرکت میکند.
در گمانه زنیهای رسانهای که اخیرا ً مطرح است گزینههای مختلفی از جریان
اصالحات برای انتخابات ریاســت جمهوری نام برده میشود .از نام شما گرفته تا
آقایان ظریف ،جهانگیری ،سید حسن خمینی و تعداد دیگری از افراد .کدام یک از
این افراد را به عنوان نامزد نهایی جریان اصالحات ،گزینه جدی و نهایی میدانید؟
اصالحطلبان هم طبیعتاً نهادی اجماع ســاز درســت کردند که هم بتوانند در انتخابات
شوراها و هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای شان را متحد کنند و با یک لیست
به میدان بیایند که آرای شان پخش نشود.نمیخواهم درباره افراد حرف بزنم صحیح هم
نیســت که راجع به هر یک از این افراد نظر دهم که کدام یک بهتر اســت یا کدام یک
قابلیت ندارند ،اما این مهم است که بسترسازی درستی برای رقابتهای انتخاباتی شود ،اما
متأسفانه هنوز بسترسازی نشده است.
همه افرادی که نام بردید میتوانند وارد جریان انتخابات شوند و طبیعی است که هر یک
از آنان ،سبد رأی مناسبی دارند ،اما این که آیا آنان با هم رقابت یا ائتالف کنند با هم فرق
دارد ،چون اصالحطلبان و اصولگرایان ،حتما نهاد اجماع ســاز دارند و از میان گزینههای
مطرح ،حتما کســی را انتخاب میکنند که آنان را نمایندگی کند.الزمهاش این است که
بسترسازی شود ،اما متأسفانه هنوز بسترسازی الزم برای شرکت هیچ یک از افرادی که
نام بردید انجام نشــده است ،زیرا هیچ یک از آنان نمیدانند که از سد شورای نگهبان رد
میشوند یا خیر.
منظور شــما این است که از قبل باید این اطمینان حاصل شود؟ مگر ممکن
است؟
بله؛ به نظرم این کار باید به شکلی انجام شود حاال اگر از قبل هم نمیشود به صورتی به
جریانهای سیاسی این اطالعرسانی انجام شود تا بتوانند خودشان را جمع و جور کنند
و وارد عرصه شــوند ،زیرا نام نویســی در انتخابات در اردیبهشــت است و  ۱۰روزی هم
طول میکشد که صالحیتها تأیید شود تا انتخابات هم یک ماه بیشتر فرصت نیست در
نتیجه اگر از االن ندانند که چه اتفاقی برایشان میافتد نمیتوانند فضا را انتخاباتی کنند
و بالتکلیف میمانند.
آیا تالشی برای رایزنی با شورای نگهبان داشتید؟
ما که ورود نمیکنیم؛ این بسترســازیای است که باید از جانب حاکمیت و نظام صورت
گیرد اگر بخواهند صحبتهای مقام معظم رهبری را طوری عملی کنند که اجرایی شود و
انتخابات پر شور داشته باشیم باید به صورتی سعی کنند که دو جریان مهم سیاسی کشور
از فعالیتهای شان اطمینان حاصل کنند و در بالتکلیفی قرار نگیرند.
در جریان اصالحات یکی از اختالف نظرها این است که آیا به سبک انتخابات
سال  ۹۲بروند به سمت نامزد عاریهای یا این که با نامزد مستقل وارد عرصه شوند.
در این چارچوب اصلیترین گزینهای که درباره او صحبت میشود موضوع حمایت
از آقای علی الریجانی است دیدگاه تان در این باره چیست؟

میشود دیر نیست؟
بله .میتواند دیر هم باشد.

خودتان را چقدر حائز شرایط میدانید؟
نمیخواهم درباره خودم به عنوان فرد صحبت کنم ،چون صحیح نیســت که هر فردی
بخواهد پتانســیلهای خودش را به عنوان رئیس جمهور با مردم در میان گذارد .مردم،
احزاب ،گروههای سیاســی و نخبگان باید با بررســی پتانسیل افراد؛ نامزد مدنظرشان را
انتخاب کنند االن هر حرفی درباره توانمندی خودم بزنم شاید درست نباشد در نتیجه به
نظر میرسد که به این پرسش پاسخ ندهم.
یک طرف قضیه هم این است که باید با برنامه و با تیم وارد عرصه رقابتها
شد؟ قبول دارید؟
اص ً
ال یکی از مصوبات حزب کارگزاران همین است که اوالً برنامه محور و دوما تیمی وارد
عرصه شویم این که فرضاً یکی رئیس جمهور است و بخواهد همه مسئولیتها را به عهده
گیرد شاید نتواند در این بحران اقتصادی خوب عمل کند لذا فرد باید با تیم وارد میدان
شــود؛ فردی که میخواهد کاندیدا شود امکان دارد که بخشی از تیمش مثال معاونانش
را معرفی کند.

موضوع استفاده از نامزد اجاره ای ،بحث انحرافی است ما متناسب
با شــرایطی که در آن قــرار میگیریم تصمیم میگیریــم و در آن
شرایط؛ اگر به نامزدی دل بستیم ،دیگر اسمش نامزد اجارهای نیست؛
نمیشود نامش را اجاره شده گذاشت ،شرایطی برایش فراهم شده و
بســتری بوده که شما مجبور شدید بروید به سمت او و سعی کردید
از حداقلهای تان اســتفاده کنید پس نباید نامش را نامزد اجارهای یا
عاریهای گذاشت
من دوباره نمیخواهم درباره فرد صحبت کنم قب ً
ال گفتم که بسترسازی نشده و بالتکلیفی
وجود دارد وقتی بسترسازی نمیشود و بالتکلیفی در مجموعه حزبی یا مجموعه احزاب
وجود دارد در نتیجه گمانه زنیها زیاد میشــود و شما نمیتوانید بفهمید که کاندیدای
اصلی در نهایت که خواهد بود و فرضیات مختلفی در نظر گرفته میشــود که اگر تمام
نامزدهای اصالحطلب رد شــوند آخرش میخواهیم چه کنیم؟ عدهای میگویند شرکت
نمیکنیم عدهای هم میگویند روی یک نامزد حزبی یا اجماع شدهای که تأیید صالحیت
شــود اجماع کنیم .عدهای هم میگویند اگر چنین شــرایطی ایجاد نشد چه میشود؟
میگویند از کاندیدای عاریهای حمایت میکنیم.
اینها همه فرضیات و گمانه زنیهایی اســت که از نبودن بسترســازی درست و ناشی از
بالتکلیفی است ،نظام باید درست عمل کند و بستر خیلی خوبی فراهم شود تا احزاب و
گروهها بتوانند با جدیت بیشتری در انتخابات شرکت کنند.
اساس استفاده از نامزد اجارهای را چقدر در شأن جریان اصالحات میدانید؟
اص ً
ال موضوع استفاده از نامزد اجاره ای ،بحث انحرافی است ما متناسب با شرایطی که در آن
قرار میگیریم تصمیم میگیریم و در آن شرایط؛ اگر به نامزدی دل بستیم ،دیگر اسمش
نامزد اجارهای نیست؛ نمیشود نامش را اجاره شده گذاشت ،شرایطی برایش فراهم شده
و بستری بوده که شما مجبور شدید بروید به سمت او و سعی کردید از حداقلهای تان
استفاده کنید پس نباید نامش را نامزد اجارهای یا عاریهای گذاشت.
پس قبول میکنید که وقتی جریان اصالحات و اعتدال با هم ائتالف کردند در
تمام اتفاقاتی که در این دولت میافتد جریان اصالحطلب هم سهیم اند؟
این که ســهیم هستند یا نیستند بســتگی دارد که چقدر در آن دولت حضور دارند اگر
بــه نیروهایی که در دولت حضــور دارند توجه کنید باید ببینید که چند درصدشــان
اصالحطلب ،اصولگرا یا مســتقل اند .از این منظــر میتوانید بگویید که هر حزب چقدر
در تصمیم گیریهای دولت ،دخالت درستی دارند یا ندارند.
مث ً
ال اتفاقی که در انتخابات گذشته افتاد؛ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی کاندیدا شد ،اما مردم
ناگهان با یک تصمیم مواجه شدند که اص ً
ال فرض نمیکردند که اتفاق بیفتد و زمانی که
او رد صالحیت شد؛ جبههای که قرار بود با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس
جمهور انتخابی کار کند تصمیم گرفت میان کاندیداها به یک سمت دیگر برود.
عدهای فرض شان بر این شد که در انتخابات شرکت نکنند و عدهای هم تصمیم گرفتند
کاندیدای مستقل معرفی کنند در نهایت دور هم نشستند و تصمیم گرفتند به کاندیدای
مدنظر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که آقای روحانی بود احترام بگذارند.
از آن پس ،باید دانست دولتی که تشکیل داد چقدر با مجموعه اصالحات مشورت میکرد
یا اجرایش را چقدر از طریق مجموعه اصالحات میگرفت.
اگرشــما تصمیم به داوطلبی داشته باشید آیا تابع تصمیم جمعی و تشکیالتی
نام نویسی خواهید کرد یا مستقل عمل میکنید؟
من برای انتخابات ریاست جمهوری داوطلب نیستم .توصیهام به همه کاندیداها این است
که ،چون حضور در مقام ریاست جمهوری ،حرکتی است که باید با خرد جمعی انجام شود
و فرد شــخصاً نمیتواند تصمیم بگیرد که حضور یابد یا نه در نهایت اگر به خرد جمعی
بخواهیم رجوع کنیم باید این خرد جمعی شکل گیرد و از نامزدی بخواهند حضور یابد .آن
موقع است که آن نامزد براساس سوابق و تجربیاتش باید بگوید که آیا از پس این مهم بر
میآید یا نه و میتواند آن جبهه را نمایندگی کند یا نه.
آیا از شما خواسته شده است که کاندیدا شوید یا خیر؟
تا به حال آن طور که طبق خرد جمعی از من خواسته باشند؛ خیر ،نخواستند.
چه زمانی کاندیدای اجماعی اصالحطلبان معرفی میشود؟
حداکثر تا اواخر فروردین تکلیف مشخص شود .مشکلی که االن نهاد اجماع ساز در حوزه
اصالحطلبی دارد؛ موضوع رد صالحیت هاست ،چون فکر میکنند اگر کاندیدای شان را
عرضه کنند ممکن است رد صالحیت شود و بعدا ً چه کار میتوانند کنند در نتیجه بعضی
اعضای نهاد اجماع میگویند کاندیدای مان را تا زمانی که فعالیتها شــکل نگرفته است
معرفی نکنیم؛ بعضی هم میگویند از حاال اعالم کنیم تا اگر رد صالحیت شــد به سمت
کاندیدای دیگری رویم یا اعالم کنیم که برای حضور در انتخابات ،نامزد داریم یا نداریم.
چــه تعداد کاندیــدا را در حزب کارگزاران حائز پتانســیل داوطلبی برای
انتخابات ریاست جمهوری میبینید؟
کسانی که تا به حال بررسی شدند اکثرا کسانی هستند که اسم آنان مطرح است بیش از
 ۱۰نفر بررسی شدند و در نهایت برخی به عنوان نامزد اصلی حزب مطرح بودند مثل من
و آقای جهانگیری که باید با هر دوی ما صحبت شود که ببینیم حاضریم کاندیدا شویم
یــا نه .برخی هم به عنوان نامزد خــارج از حزب ما مطرحاند مثل آقایان ظریف ،زنگنه و
پزشــکیان .اینها کسانی هستند که مطرحاند و مث ً
ال نظرات درباره آقای ظریف ،مثبتتر
است ،اما نمیشود گفت که قطعاً تصمیم گرفته شده یا نه؛ در هر صورت قرار است نهاد
اجماع ساز تصمیم بگیرد.
اگر صحبت ها ،گرایشها و جمعبندی این باشد که آقای ظریف گزینه نهایی
معرفی شود شما وارد عرصه نمیشوید؟
ما به نهاد اجماع ســاز متعهدیم و آن جا عضو داریم و هر نامزدی که آن نهاد تایید کند
باید وارد عرصه شود.
با شــما به عنوان کاندیدای احتمالی صحبت کردند که دیدگاههای تان را
بشنوند؟
خیر؛ نهاد جماع ساز تازه تشکیل شده و در حال تدوین آیین نامهها و روش کار است.
ایــن که گفتید کاندیدای نهایی جبهه اصالحــات تا پایان فروردین معرفی

چقدر جدی میدانید که بر شخص شما اجماع شود و آیا برنامهای را تدارک
دیدید؟
درباره خودم از حاال نمیخواهم حرفی بزنم باید نهاد اجماع ساز تشکیل شود و آن موقع
بررسی کند اگر دیر تشکیل شود و دیر بررسی کند حتی اگر به من هم بگویند شاید نیایم.
اگر این اجماع درباره شما صورت گیرد این ناشی از انتساب به مرحوم هاشمی
رفسنجانی است یا قابلیتها و تجربیات شخص تان؟
البته اسم پدر ،بسیار مهم است ،اما من در کنار پدر در سیاست بزرگ شدم و در ریاست
جمهوری حضور جدی داشتم مث ً
ال در زمان جنگ در صنایع نظامی و موشکی و بعد در
نهاد ریاست جمهوری موسس بازرسی ویژه آن جا بودم و مشکالت کشور را از طریق حکم
رئیس جمهور دنبال میکردم و بعد ،رئیس دفتر رئیس جمهور شدم و در دولتهای بعدی
هم سمت داشتم.
در شورای شهر تهران نیز نامزد شورا شدم و بعد ریاست این شورا را بر عهده گرفتم.
مجموعاً با نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و پتانسیلهایی که در مترو و جاهای دیگر فراهم
شــد؛ این حس که شاید من هم بتوانم کمکی کنم هست ،ولی بستگی به سیستمهای
نظارتی دارد که چقدر مرا با این سوابق؛ رجل سیاسی بدانند یا ندانند.
نخبگان و احزاب سیاسی باید بررسی کنند تا بدانند که پتانسیلهای من به درد اجتماع و
ریاست جمهوری میخورد یا نه و یا شاید کسانی بهتر از من بتوانند عمل کنند.
در هر صورت سمت ریاست جمهوری ،سمتی نیست که شخصی به تنهایی بگوید میآید
و از عهدهاش بر میآید به ویژه با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد باید اجماعی
بسیار جدی حداقل در یک بخش سیاسی کشور روی آن فرد شکل گیرد تا بتواند خودش
را نشان دهد.
با توجه به سوابقی که دارید دوست دارید به عنوان شخصیت مستقل شناخته
شوید یا این که انتسابی که به مرحوم هاشمی رفسنجانی دارید میخواهید باشد؟
البته انتساب من به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را افتخار خود میدانم و هر چه که اآلن
در توان دارم از تجربیات ایشــان و قرار گرفتن در کنار ایشان و فعالیتی است که در کنار
نیروهای سیاسی کسب کردم ،اما من هم سنی دارم االن  ۵۹ساله هستم و در این مسیر
نزدیک  ۳۵سال فعالیت اداری ،اجتماعی و سیاسی داشتم؛ باألخره قابلیتهایی هم در این
مسیر کسب کردم ،اما طبعا صندلی پرتابکننده من خانواده و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
بوده است که به آن افتخار میکنم.
فکر میکنید رجل سیاسی محسوب میشوید؟
به نظر میتوانم به عنوان رجل در نظر گرفته شوم به ویژه با توجه به انتخابات شوراها و
رأی باالیی که در تهران کسب کردم و سوابقی که دارم میتوانم .میدانید که هنوز از رجل
سیاسی؛ تعریف مشخصی داده نشده است؛ مجلس سعی کرد این بار تعریفی را تصویب
کند که البته شورای نگهبان رد کرد و در آن تعریف مجلس؛ من گنجانده نمیشدم.
هر کسی که کاندیدای ریاست جمهوری میشود در دوره رقابتهای انتخاباتی
اختیارات قانونی رئیس جمهور را برای پیشبرد برنامه هایش ،کام ً
ال کافی میداند و
بارها به این مسئله اذعان شده است ،اما پس از کسب رأی و رسیدن به قدرت ،این
ادعا مطرح شد که این اختیارات کافی نیست .علت این تناقض چیست؟
باید نگاه کنیم به رؤسای جمهوری که در گذشته بودند؛ ما به جز سه رئیس جمهوری که
در ابتدا و قبل از تغییر قانون اساسی داشتیم یعنی آقای بنی صدر ،شهید رجایی و مقام
معظم رهبری ،آنان در شــرایطی در جایگاه رئیس جمهور قرار داشتند که قدرت زیادی
نداشــتند و باید نخست وزیر انتخاب میکردند؛ در نتیجه طبیعی بود که رئیس جمهور
بگوید قدرتی ندارد و باید از نظر اجرایی از نخست وزیر سؤال شود.
اما پس از آنان که قانون اساسی تغییر کرد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس
جمهوری بود که قدرت را در اجرا به عهده گرفت و یگانه رئیس جمهوری هم بود که هیچ
گاه نگفت که قدرتش کافی نیست؛ بقیه رؤسای جمهور اعم از آقایان خاتمی ،احمدینژاد
و روحانی؛ این موضوع را مطرح کردند.
علت اصلیاش شــاید مسئله تفکیک قواست؛ همه رؤسای جمهور وقتی به موضوع وارد
میشــوند پس از مدتی میفهمند که اثرات قوای دیگــر و حاکمیت در تصمیماتی که
میگیرند بســیار باالست؛ این به این معنی نیســت که اختیارات ندارند بلکه با درهای
بستهای مواجه میشوند که فکر میکنند این درهای بسته را اگر باز هم کنند نمیتوانند
به آن ورود کنند و چنین حسی به آنان دست میدهد.
به نظر من رئیس جمهور در آن اختیاراتی که دارد و بیشتر هم برای حل مشکالت اجرایی
مردم است ،اگر صادق و کامل عمل کند میتواند مشکالت را حل کند و قوای دیگر موقعی
در کار رئیــس جمهور دخالت میکنند که با چنین حســی مواجهاند که رئیس جمهور
سیاسیتر شده است و میخواهد تصمیماتی را بر حاکمیت یا بر قوای دیگر تحمیل کند.
میتوانید مثال بزنید؟
نمیشود؛ میتوانم ،ولی اجازه دهید مثال نزنم ،به بعضیها بر میخورد.
واقعیت این است کسی که وارد عرصه انتخابات میشود از قبل این شناخت
را دارد هم از فضای سیاســی و موانعی که هست و هم از اختیارات رئیس جمهور؛
چرا به رغم این آگاهی و تمکین به قانون پس از ورود به قدرت مدعی میشوند؟
علت این است که دچار ناکامی میشوند؛ مخصوصاً وقتی کسی  ۸سال رئیس جمهور باشد
برخی عملکردهای مثبت دارد و برخی فعالیتهای منفی که اسم آن ناکامی است و وقتی
بخواهند ناکامیهای شان را توجیه کنند باالجبار یکی از مواردی که مطرح میکنند این
است که در آن زمینهها اختیارات ندارندمث ً
ال همین بحثی که اآلن درباره  FATFمطرح
است که دولت میگوید اگر  FATFنباشد نمیتواند مبادالت ارزی را سامان دهد و وقتی
 FATFتصویب نمیشــود ،رئیس جمهور میتواند بگوید در حد اختیاراتش نبوده است
که آن را تصویب کند ،چون باید میرفت مجلس و از آن جا به مجمع تشــخیص رفت و
تصویب نشــد؛ پس در انتقال پول از خارج دچار بحران شدم و نتوانستم کاالهای اساسی
را تامین کنم و به این علت در داخل کشور دچار بحرانیم.یکی هم میتواند این طور نگاه
کند که تو رئیس جمهوری؛ باید بروی صحبت کنی و با کسانی که قدرت تصمیمگیری
دارند وقت بگذاری و توجیهشان کنی و این را به تصویب برسانی.یا مث ً
ال در قانون بودجه،
بودجهای را مینویسید و به مجلس میفرستید؛ مجلس میتواند بر اساس اختیاراتش در
آن دست ببرد و به راحتی در آن تغییرات دهد و بودجه را در بعد منابع درآمدی ،هزینهها
و مصارف تغییر دهد .رئیس جمهور نمیتواند بگوید که ،چون اختیارات نداشــته است و
بودجه را مجلس تصویب کرده است پس خودش باید در این باره پاسخگو باشد.این روندی
است که در تفکیک قوا در کشور باألخره نوشته و تصویب شده و هر رئیس جمهوری که
میآید باید بداند ،ولی حاکمیتی وجود دارد که باید بین سران قوا مقداری هماهنگی ایجاد
کند که در این جا باید بروند از نظام و مقام معظم رهبری کمک بگیرند و ایشان را قانع
کنند که بیایند هماهنگیها را ایجاد کنند تا بتوانند کارهای شان را پیش ببرند که به نظر
بر اساس شرایط ،اختیاراتش هست؛ باید فعال شود.

اوج افول موسیقی
ادامه از صفحه اول:
آنها با بهرهگیری از جذابیتهای جنسی و
کلمات قبیحی کــه در ترانهها و کلیپهای
ریتمیک و شــاد خود منتشــر میکنند ،به
نوعــی توجه مخاطبــان را میخرند .پیوند
این اثرهای مبتذل با نشانههای نوستالژیک
فرهنگــی ،مزید بر علت شــده و مخاطب
ایرانــی را بیشــتر به ســمت خــود جلب
میکند.
بــه عنوان مثــال ،تتلو در اثر بیســر و ته
خود کــه نهایت بیپردگی و گســتاخی را
به نمایش میگذارد ،ریتم موســیقی را به
نحوی انتخــاب میکند که تمام ایرانیها با
آن ارتبــاط برقرار کنند .یا موزیک ویدئویی
که بازیگر مشــهور فیلمهــای غیراخالقی
در آن جــوالن میدهــد ،بــا صحنــهای
احساســی از فیلــم ابــد و یــک روز ،گره
میخورد.
اگرچه پرداختن به تمــام جنبههای بحث
در این یادداشــت نمیگنجــد ،اما به نظر
میرســد که این رفتار ،واکنشــی است که
حاصل کنش خود جامعه و روشنفکران آن
اســت .ذکر یک مثال ،حقیقت پشت پرده
را بــه نمایش میگذارد؛ وقتی صداوســیما
از بــه کار بردن واژه «رقص» توســط یکی
از کارشناســان مدعو از مــردم عذرخواهی
میکنــد ،ناخودآگاه این تفکــر را در بطن
جامعــه رواج میدهد که هر چیزی با گریه
و غصه ارتباط داشــته باشد ،خوب و هرچه
انســان را به وجــد بیــاورد و او را آنچنان
خوشــحال کند که به پایکوبی بپردازد ،بد
اســت .از آنجا که فطرت انســان با شادی،
قرابت بیشتری دارد ،چنین القائاتی میتواند
جریان مخالفی از نافرمانیهای مدنی نامرئی
را به راه بیندازد که با ظهور موســیقیها و
موزیک ویدئوهای مبتذل اینچنینی ،ناگهان
خود را مرئی و بدین ترتیب ،عقده گشــایی
میکند.
در نتیجــه آن اندیشــه اصیلی که اســتاد
شجریان از آن نام برد ،کمکم رنگ میبازد
و مشــتریان این موســیقیها تنهــا و تنها
به جنبــه ریتمیک بــودن آن قطعه توجه
میکنند ،نه آثار ســوء ترانه و نمایشهایی
که به ترویج بیاخالقی در جامعه میپردازد.
بنابراین خط قرمزهای شادی در جامعه آن
قدر فشرده و جدی شده که ساختارشکنی
یک عده بیفرهنگ  -هرچند به طور موقت
 به الگوی مردم در خوشــگذرانیهای پوچتبدیل میشــود و آن آثار را در شبکههای
اجتماعی ،به اشتراک میگذارند تا دیگران
را نیــز در شکســتن این مارپیچ ســکوت،
ســهیم کنند .آیا در چنین بازاری ،مجالی
برای تحریک اندیشهها روی امواج موسیقی،
باقی خواهد ماند؟

خودزنی
در نوجوانان
ادامه از صفحه اول:
 Pدوســتی و نزدیکی زیاد بــا افرادی که
خودشان را زخمی میکنند یا میسوزانند.
هر چند این دسته رفتارها با هدف خودکشی
انجام نمیشــوند ،اما تداوم آن میتواند فرد
را به سمت خودکشی سوق دهد ،به عالوه،
آسیب رساندن به خود با عوارضی بلندمدت
یا همیشگی همراه است ،از جمله:
= احساس شرم ،گناه و عزت نفس پایین
= ابتال به عفونتهای جدی به دلیل وجود
زخم باز در بدن یا استفاده از ابزارهای آلوده
برای زخمی کردن بدن
= اسکار زخم دائمی یا بدشکلی پوست که
موجب میشود بیمار از پوشیدن بسیاری از
لباسها پرهیز کند.
= وارد کردن آسیبهای مرگبار و شدید به
صورت غیرعمدی
= تشــدید بیماری روانی زمینه ســاز این
رفتــار در صورتعدم مراجعه برای درمان و
پیچیدهتر شدن شرایط

درختی َبپرور که
بار آورد
ادامه از صفحه اول:
این میشــود کمــک بیهوده یــا مثال مرد
سالمن ِد همســایه را در خیابان میبینیم و
به هوای کمک و خیرخواهی میزنیم روی
ترمــز و دنــده عقب جلوی پــایاش ترمز
میکنیم و وقتی میگوید میخواهم قدری
پیاده روی کنــم و هوایی بخورم و نانی هم
بگیرم ،به اصرار و با هزار دلیل که هوا آلوده
است و چرا پیاده آخه مگه من مردهام و این
حرفها ،او را به زور سوار ماشین میکنیم و
به مقصد میرسانیم.
ِ
کمک بیهوده گاهی از کمک نکردن و َســر
گرداندن به هوای ندیدن و مجبور نشدن به
گوشــه کاری را گرفتن ،بدتر است ،کمک
کردن راه و رســم خــودش را دارد ،اینکه
کسی که زندگیاش را از دست داده به چه
نوع کمکی نیاز دارد یا آنکه خانهاش ویران
شده یا انگشــتاش را حین کار با دستگا ِه
پ ِ ِرس از دســت داده یا حتی اویی که دلش
گرفته را چگونه باید دریافت ،هنر است که
ســطح پایین نیاز به تجربه و اندکی فکر
در
ِ
ســطوح باالتر نیــاز به آموزش؛
دارد و در
ِ
چیزی که کمبودش به شدت حس میشود.

