صالحي اميري :روحاني در طراز ملت ايران است
مهراوه خوارزمی
بيشازآنكهچهرهايسياسيباشد،باوجهفرهنگيوپژوهشياششناختهميشود.بااينحالسالهايهمراهياشباروحانيدرپژوهشگاهمركزتحقيقات
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحتنظام ،او را به يكي از دولتمردان مورد اعتماد رئيس جمهوري يازدهم تبديل كرد .فرد مورد وثوقي كه در وهله نخست از
سوي حسن روحاني براي برعهده گرفتن وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفي شد و با وجود سياسي نبودنش به داليل سياسي از اخذ رأي اعتماد نمايندگان
اكثراًاصولگرايمجلسبازماند .بااينحالانتصاببهسمترياستمركزاسنادوكتابخانهمليكشورفرصتمغتنميبودكهبرايسيدرضاصالحياميريفراهم
شد ،جايي كه امكان پيگيري پژوهشهاي راهبردي وجود داشت .با او كه از اعضای حلقه فكري نظام مند باني گفتمان اعتدال به شمار ميآمد درباره چگونگي
توگو كرديم و او با تش�ريح روند شكلگيري الگوي توسعه و پيشرفت ايران به عنوان
ش�كلگيري اين گفتمان و تأثير آن در ش�عارها و برنامههاي روحاني گف 
چارچوب فكري دولت يازدهم ،به اجماع جمعي بر سر ويژگيهايي پرداخت كه از روحاني چهرهاي مناسب براي طرح و پيشبرد گفتمان اعتدال ساخته است.
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هم�كاري ش�ما ب�ا آق�ای روحاني ب�ه پیش از
انتخاب�ات س�ال  92برميگردد ،زماني كه ايش�ان
مس�ئوليت رياس�ت مركز تحقيقات استراتژيك
مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشتند.
با توج�ه به دوره طوالنی همکاریای که داش�تید،
برداش�ت ش�ما از ویژگیهای فكري و ش�خصيتي
روحاني چیست؟
آقاي روحاني ،يك ش��خصيت نوانديش دين��ي با رويكردهاي
چندجانب��ه اس��ت .ايش��ان همزمان چن��د ويژگ��ي را نمايندگي
ميكنند .اولين آنها ،وجه روحانيت ايش��ان اس��ت .سخنرانيهاي
روحان��ي به عنوان يك خطیب توانا در س��الهاي قب��ل از انقالب
زبانزد بود و او از افرادي بود كه س��خنراني ایشان بازتاب زيادي در
افكار عمومي داش��ت .دومین ویژگی ،چهره بارز سیاس��ی ایشان
اس��ت .كس��ي كه از س��ال  42در مبارزات كنار امام فعال بود و در
شرايط سخت انقالب ،همگام با مردم بودهاند .روحانی اولين فردي
بود كه تعبي��ر «امام» را برای بنیانگذار جمهوری اس�لامی به كار
ب��رد و به اين ترتيب ،تأثير قابل توجهي بر ادبيات سياس��ي انقالب
گذاش��ت .ایش��ان عالوه بر داش��تن تحصيالت حوزوي در سطح
اجتهاد ،فارغالتحصیل رش��ته حقوق دانش��گاه تهران نیز هستند.
به عقیده من ،آقاي روحاني با اين ويژگيها ،نمادی مش��ابه شهيد
دكتر محمد بهشتي اس��ت .وجه سوم شخصيت روحاني را حضور
او در جنگ به عنوان جانش��ین فرماندهی کل قوا رقم زده اس��ت.
فعاليت سياس��ي در قامت نمايندگي مجلس و تجربه نايب رئيسي
چن��د دوره از ادوار مجل��س نيز بخش ديگري از وج��وه تأثيرگذار
بر ش��خصيت او اس��ت .آقاي روحاني همان قدر ك��ه به عنوان يك
شخصيت دانشگاهي ش��ناخته ميشود ،در عرصههاي امنيتي نيز
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شخصيتی شناخته ش��دهاند و مدت  16سال دبيری شوراي عالي
امنيت ملي كش��ور را عه��دهدار بودهاند .در عی��ن حال نمایندگی
مجلس و دبيري ش��وراي عالي امنيت ملي ،هيچ گاه به مانعی برای
فعاليت پژوهشي او تبدیل نشد.
به نظر ميرس�د مطالعاتي كه در دوره رياس�ت
ايش�ان بر مرك�ز تحقيق�ات اس�تراتژيك مجمع
تش�خیص انج�ام ش�ده ،در ش�عارهای روحانی و
برنامههاي دولت يازدهم بيتأثير نبوده است .طي
آن دوران چه مسائل عمدهای موضوع پژوهشهاي
مركز ب�ود؟ اين موضوعات بر چه اساس�ي انتخاب
ميشد؟
آقای دکتر روحاني پس از فراغت از مس��ئوليت دبيري شوراي
عالي امني��ت ملي به مركز تحقيقات اس��تراتژيك آم��د و بخوبي
توانس��ت اين مركز را فعال كن��د .تجديد نظر در س��از و كار مركز
و س��اختار آن ،از جمله اقدامات��ي بود كه با اين هدف انجام ش��د.
س��اختار جديد ش��امل پنج معاونت از جمله معاونت پژوهشهاي
«فرهنگي»« ،اقتص��ادي»« ،اجتماعي»« ،بينالملل و سياس��ت
خارجي» و «فقه��ي و حقوقي» بود .در مجموع ،در آن دوره حدود
 400پروژه تحقيقاتي انجام ش��د كه بخشي از آن به صورت كتاب
منتشر و بخش��ي هم به صورت سياس��تهاي كالن نظام تصويب
ش��د .نكته حائز اهميت اين بود كه مركز تحقيقات به كانون تجمع
و همانديش��ي نخبگان تبديل ش��ده بود .جمع زيادي از اس��تادان
دانش��گاهها در سطوح مختلف براي بررس��ي موضوعات مختلف و
به صورت مس��تمر در مركز حضور داش��تند و در مباحث تئوريك
و متناس��ب با نيازهاي جامعه تبادل نظر ميكردند .يك ش��وراي
پژوهشي هم وجود داشت كه در رأس آن شخص آقاي روحاني بود.

س��اختار پژوهشي هم بر مبناي ساختار علمي شکل گرفته بود .در
همين دوره ،كار بزرگي هم به عنوان الگوي توسعه و پيشرفت انجام
شد .تهيه و تدوين اين الگو سه سال طول كشيد و ميتوان گفت آن
الگو امروز چارچوب نظام فكري دولت را تشكيل ميدهد.
ب�ه  400پژوهش�ي اش�اره كرديد ك�ه در طول
مس�ئوليت آقاي روحاني در مرکز تحقيقات انجام
و م�واردي از آن براي تصويب به مجمع تش�خيص
مصلحت نظام ارائه شد .موضوعات اين پژوهشها
بر چه اساسي و در چه روندي انتخاب ميشد؟
پژوهشهای ما در مركز تحقيقات ش��امل س��ه سطح میشد؛
س��طح اول انجام پژوهشهاي راهب��ردي يا اس��تراتژيك بود كه
هدف از انج��ام اين كار تدوي��ن سياس��تهاي كالن براي مجمع
بود .مطالعات راهبردي آم��وزش و پرورش ،مطالعات راهبردي در
حوزههاي رس��انه ،خانواده و مطالعات راهبردي اجتماعي از جمله
اين پژوهشها بود .س��طح دوم ،برگزاري نشس��تهاي تخصصي
و تدوي��ن گزارشهاي راهبردي بود كه به ص��ورت هفتگي درباره
موضوع��ات مختلف برگزار ميش��د .از هر نشس��ت تخصصي يك
گزارش براي مجمع استخراج ميشد كه ما از آن به عنوان گزارش
راهبردي نام ميبرديم.
س��طح س��وم پژوهشها ،تولي��د كت��اب و پژوهش��نامهها در
موضوع��ات مختلف بود .پژوهش��نامههايي كه در هر کدام  5مقاله
علمي توس��ط نويسندگاني مش��خص منتش��ر و اين مجموعه به
صورت هفتگی منتشر میشد تا آنجا كه همه مخاطبان ما هفتهای
يك محص��ول از مركز ما در اختيار داش��تند .البت��ه پژوهشهاي
بنيادي نيز انجام ميش��د كه زمانبر بود و يكي از اين پژوهشهاي
بنيادي همين طراحي «الگوي توس��عه و پيشرفت كشور» بود كه
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