با مديريت آقاي دکتر محمدباقر نوبخت انجام شد و معاونان مركز
نيز در انجام آن همكاري داشتند.
طبیعت ًا اين پژوهشهاي راهبردي ،چالشهاي
پيش روي نظ�ام و جامعه ايران را ه�م مورد توجه
قرار ميداد .اين چالشها شامل چه موارد محوری
بود؟
هر پژوه��ش بني��ادي از ي��ك متدول��وژي برخوردار اس��ت.
متدول��وژيای ك��ه مركز از آن تبعي��ت ميكرد به ترتيب مس��ير
مسألهشناس��ي،آسيبشناس��ي ،روندشناس��ي ،علتشناس��ي،
ماهيتشناس��ي ،پيامدشناس��ي و در نهايت ارائه راهبردهاي حل
مس��أله را طي ميكرد .بنابر اين در اين پژوهشها ما از ش��ناخت و
يافتن مس��أله به مرحله ارائه راهبرد براي حل مسأله ميرسيديم.
موضوعه��اي اي��ن پژوهشه��ا از س��وي نخب��گان شناس��ايي و
اولويتبندي ميش��د ،چنانكه در موضوع آسيب اجتماعي،احصا
شد كه  20مسأله از جمله مسائلي همچون بيكاري،بحران هويت
و مهاجرت موضوعهايي هستند كه بايد مورد پژوهش بنياني قرار
گيرن��د .همچنين در ح��وزه الگوي توس��عه اجتماعي  25موضوع
اصل��ي به عنوان موارد نیازمند توجه ویژه شناس��ايي ش��د كه تك
تك آنها براس��اس مكانيزم كام ً
ال علمي و روششناس��ي جاري در
دانشگاههاي كشور اجرا ميشد.
س�وای حوزههاي مربوط به مس�ائل اجتماعي،
پژوهش درباره چالشه�اي اصلي حوزههای دیگر
هم در دستور كار قرار داشت؟
چالشهاي موج��ود در حوزههاي مختلف اع��م از چالشهاي
اقتصادي ،روابط بينالملل ،فرهنگي ،رسانه و زنان و خانواده از جمله
چالشهايي بودند كه در گروههاي جداگانه مورد بررسي و پژوهش
ق��رار گرفتند .اين گروههاي پژوهش��ي هر كدام ب��ا مجموعهاي از
استادان دانشگاه و نخبگان در ارتباط بودند و فرآيند انجام پژوهش
با متدولوژي واحد توسط استادان دانشگاه انجام ميشد.
پژوهشهايي ك�ه با محوريت مرك�ز مطالعات
اس�تراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام
ش�د و راهبردهايي كه از اين پژوهشها به دس�ت
آمد ،مجموع� ًا در ترغيب رئيس وق�ت اين مركز-
روحاني -ب�ه حضور جدي در انتخاب�ات تا چه حد
تأثيرگذار بود؟
آق��اي روحاني فردي اس��ت ك��ه از يك نظام منس��جم ذهني
برخوردار اس��ت .همچنين ايش��ان به صورت جدي به نظام علمي
و عقالني منطبق با واقعيت اعتقاد داش��تند .اين ،به آن معنا اس��ت
كه روحاني باور دارد ش��ناخت مسأله و راهكارها و راهبردهاي حل
آن بايد از طريق يك نظام علمي منس��جم و روشمند نتيجهگيري
و از برخورد س��ليقهاي احساس��ي يا فردي پرهيز ش��ود .بر همين
اس��اس يك خرد جمع��ي مبتني بر پژوهشه��اي علمي در مركز
تحقيقات ش��كل گرفته بود .اين خ��رد جمعي ،خروجی نخبگان و
پش��توانه آن تحقيقات علمي ب��ود .به این ترتیب،يك س��از و كار
سامان يافته علمي و هدفمند را در مركز تحقيقات شكل داده بود.
آقاي روحاني نيز به دليل داش��تن ذهن منس��جم ،رويكرد علمي
و توج��ه خاص به خرد جمعي توانس��ت براي اجتم��اع عظيمي از
نخب��گان و فرهيختگان در مركز تحقيقات ،نقش محوری ایفا کند.
گاهي تا صده��ا نفر از نخبگان در همايشهاي اين مركز ش��ركت
ميكردند و از مجموعه مقاالت ارسالی به اين همايشها ،گاه تا دو
جلد كتاب منتشر ميشد.
همه دلس��وزاني كه نس��بت به ش��رايط آن روز كشور احساس
نگراني ميكردند ،به نوعي در حلقه آقاي روحاني گرد آمده بودند و
بر اين باور بودند كه او ميتواند آينده سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
كش��ور را دس��تخوش تغيير كند .در واقع ،نخب��گان از دو منظر با
مركز تحقيقات همكاري ميكردند؛ يكی منظر علمي و پژوهش��ي
و دومی منظر دلس��وزي و نگراني نسبت به وضعیت آن زمان كشور
ب��ود .در منظر اول كه بخش ايجابي ماج��را بود ،پژوهشها انجام و
منتشر شد اما پژوهشگران انتظار داشتند یافتههایشان در عرصه
عيني و اجرايي کش��ور مالک عمل و سیاس��تگذاری قرار گیرد و از
این وجه منظر دوم یعنی توقع از آقاي روحاني برای ورود به صحنه
و نامزدی در انتخابات شکل گرفت.
پ�س معتقدی�د اجم�اع نخبگاني كه ب�ا مركز
تحقيقات هم�كاري ميكردند ،اين بود كه روحاني
براي ب�ه منصه ظهور رس�اندن راهبرده�اي ارائه
ش�ده ،نام�زد رياس�ت جمه�وري ش�ود .روحانی
هم برداش�ت مش�ابهی داش�ت و چنین الزامی را
احساس میکرد؟
يك اجماع نانوشته درباره نامزدی آقاي روحاني وجود داشت.
اجماع��ي كه مي��ان نخبگان و ش��خصيتهاي مؤثر كش��ور مانند
آيتاهللهاش��مي و آقايان ناطق نوري ،س��يدمحمد خاتمي و سيد
حس��ن خميني و برخی شخصيتهاي دانش��گاهي و طبقهاي كه
تجربه  30س��ال مديريت كش��ور را داشتند ،ایجاد ش��د .زیرا آنان
نسبت به وضعيت كش��ور بشدت احساس خطر ميكردند و نگران
بودند .در واقع؛ س��ه جري��ان همزمان اجتماعي ش��كل گرفت و با
عنصر چهارمي كه اش��اره خواهم کرد ،جرقه انتخابات روشن شد.
جريان اول احس��اس نگراني مجموعهاي از نخبگان نسبت به وضع
كش��ور در آن روز و اصرار به آقاي روحاني براي نجات كش��ور از آن

نتیجه انتخابات  ،92مرهون
نوعی «لویی جرگه» و
به تعبیری دیگر ،حاصل
«اجماع ریش سفیدان»
و بزرگان برای عبور از
وضع موجود بود .خیزش
اجتماعی در دو تا سه هفته
مانده به انتخابات و« بهمن
رأی» ايجاد شده در 24
خرداد ،یک پیام روشن
داشت و آن اينكه مردم از
وضع موجود خسته شدهاند
و خواهان ایجاد فضایي
جدید برای تنفس هستند

وضعيت بحرانی بود .جريان دوم ،اجماع بزرگان و اقطاب سیاس��ی
بود براي حضور آقاي روحاني با هدف عبور از آن خطر .نكته س��وم
كه نقش بس��يار تعيينكنندهای داشت ،مجموعه شرایط سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و شاخصهاي نگرانكننده كشور در آن برهه
بود .نكته مهم و اساسي چهارم ،ظرفيت شخص آقاي روحاني بود.
ايشان به لحاظ توان و ظرفيت در تراز ملت ايران بود .متأسفانه يكي
از مس��ائل مهمي كه معموالً در بحث رياس��ت جمهوري كمتر به
آن توجه ميش��ود ،شخصيت فردي رئيس جمهوري است .رئيس
جمه��وري باید عالوه ب��ر ویژگیهایی که در قانون اساس��ی گفته
شده ،در تراز ملت باشد و بتواند آن را نمایندگی کند .آقاي روحانی
در تراز ملت ايران بود .بنابراين ،مجموعهاي از عوامل ،مس��ئولیتی
را برای آقای روحانی ایجاد کرد و موجب ش��د ایش��ان برای عبور از
بحران ،وارد صحنه ش��وند و البته این احس��اس مسئولیت ،فارغ از
نتيجه پیروزی یا واگذاری نتیجه انتخابات بود.
ویژگیهای اساس�ي انتخابات س�ال  92شامل
چه نکاتی بود؟
من بر این باور بوده و هس��تم ک��ه يكي از مهمترین ويژگيهاي
نظام جمهوري اس�لامي ايران اصل «گردش قدرت» است .در اين
نظ��ام ،همگان میدانند ک��ه در قدرت ماندنی نیس��تند و گردش
قدرت مبتنی بر آرای عمومی ،اصلی قطعی است .انتخابات رياست
جمهوري س��ال  92به معنی واقعی كلمه ،این اصل را بار دیگر احیا
ک��رد و همه به این باور رس��یدند که انتخاب��ات در ایران همچنان
زنده و مبتنی بر آرای عمومی اس��ت .بس��یار مهم است بدانیم هر
روزی که از عمر دولت میگ��ذرد ،یک روز دیگر به موعد «گردش
قدرت» نزدیکتر میشویم .همچنين در جمهوري اسالمي ،اغلب
دولته��ای جدید از دل دولتهای مخالف خ��ود ،بیرون میآیند.
این نش��ان میدهد که در ایران ،فرآیند گردش قدرت ،از س�لامت
الزم برخوردار اس��ت .ش��ما ببینید آقای خاتمی در چه ش��رایطی
به پیروزی رس��ید و آق��اي احمدینژاد چگون��ه از دل انتخاباتي با
مديريت دولت خاتمی س��ر برآورد؟ همچنان ك��ه دولت روحاني
از درون انتخاباتي با مديري��ت دولت احمدینژاد بيرون آمد .اينها
نش��ان میدهد در ایران با وجود همه مشکالتی که گفته میشود،
نظام ،به اص��ل «گردش قدرت» وفادار اس��ت و این ویژگی جدی
است كه باید آن را پاس بداریم.
نکته مهم ديگر ،اين است كه اراده نظام بر مشارکت حداکثری
م��ردم قرار دارد .چون یکی از کانونهای اصلی قدرت ملی نظام در
عرصه بینالملل ،اس��تناد و تکیه به «مش��ارکت حداکثري» مردم
اس��ت .در نقطه مقابل« ،مش��ارکت حداقلی» تهدیدی ملی است.
اراده نظام ،همواره بر «مشارکت حداکثری» بوده و بر همین مبنا،
فضای الزم برای رقابتی س��الم ش��کل گرفت .از ميان جريانهاي
اصلي حاضر در عرصه سياس��ي ،هیچ جریان��ی نمیتواند ادعا کند
امکان حضور نامزدش در عرصه انتخابات وجود ندارد.
موضوع تأثیرگذار دیگر ،آن بود كه همچنان كه امام میفرمود
«می��زان رأی ملت اس��ت» ،رهبر معظم انقالب ني��ز تأكيد كردند

ك��ه رأی مردم«،حقالناس» و امانتی نزد مس��ئوالن اس��ت .اين
تأكي��د ،تأثیر مهمی در ایجاد احس��اس اعتماد عمومی نس��بت به
نظام داشت.
بگذاريد با توجه به س�ابقه حضورتان در مركز
تحقيقات اس�تراتژيك اين سؤال را مطرح كنم كه
چرا گاه حاصل فرآيند چرخش قدرت در كش�ور ما
به ظهور دولتهايي منجر شده است كه گفتماني نه
تنها متفاوت از دولت سلف خود كه حتي متفاوت از
راهبردهاي كلي نظام داشتهاند .مث ً
ال رئیس دولت
س�ابق در دو دوره ریاست جمهوری خود نشان داد
که حتي به برنامه چش�مانداز  20س�اله كشور هم
اعتقادي ندارد.
مس��أله اصلی به فقدان س��از و کار مش��ارکت در جامعه ما و به
بیان دیگ��ر «نهادهای مدنی» ب��از میگردد .اش��کال مختلفي از
مش��ارکت وج��ود دارد« .1 :مش��ارکت آگاهانه» اس��ت ،یعنی با
مطالع��ه برنامهها ،ایدهها و سیاس��تها تصمیم گرفته میش��ود.
« .2مش��ارکت احساس��ی» اس��ت ک��ه از آن ب��ه نام «مش��ارکت
پوپولیستی» نيز نام میبرند .در اين نوع مشاركت سياسي ،ممكن
اس��ت فردی با تحریک افکار عمومی و در ی��ک مقطع خاص رأي
الزم برای صعود به سریر قدرت را كسب كند« .3 .مشارکت قومی»
که برپایه وابس��تگي يك نامزد به قومیت ي��ا جریان خاصی ایجاد
میشود .4 .یکی از مشاركتهاي سياسي هم از جنس «تکلیفی»
اس��ت يعني عدهای احساس تکلیف میکنند که باید رأی بدهند و
رأی خود را به نفع فرد خاصي که میپندارند سمت و سوی تکلیف
متوجه اوست ،به صندوق میاندازند.
در مورد آق��ای احمدینژاد باید دقت کنی��م تصویری که او از
خود نزد افکار عمومی شکل داده بود ،با واقعیتهای دولت او فاصله
زیادی داش��ت .او توانس��ت با ایجاد فضای پوپولیستی و چهرهای
کاریزماتی��ک از دولت خود ،نگاه م��ردم را به خود جلب و رأی آنان
را جم��ع کند ،اما وقتی جامعه به واقعیته��ا پی برد ،عکسالعمل
نشان داد .از این منظر جامعه ایران ،جامعه پیچیدهای است .مردم
به ج��ای این که در خياب��ان حرف بزنند ،پ��ای صندوقهای رأي
نظر خود را اعالم میکنند .در چنين شرايطي ،تالش برای ترسیم
تصویری حداکثري از كارآمدي و پاسخ به مطالبات جامعه ،نکتهای
است كه تأثير عمیقی بر افکار عمومی برجای میگذارد.
یعنی معتقدید مش�ارکت سیاسی مردم ایران
کام ً
ال آگاهانه است؟
معتق��دم جامعه ایران تا ح��دود زیادی از مرحله «مش��اركت
پوپولیس��تی» عبور کرده اس��ت .به دلیل افزایش آگاهی و س��طح
تحصی�لات ،وجود نظامه��ای ارتباطی و ش��بکههای اجتماعی و
همچنین دسترس��ی فزاینده مردم به اطالعات و همسنگی نسبي
اطالعات در اقشار مختلف جامعه ،ایرانیان تا حدود زيادي به سمت
نوعی انتخاب آگاهانه حرکت كردهاند.
این حركت انتخ�اب آگاهانهای که بر آن تأکید
دارید ،از چه مقطع زماني ،نمود پیدا کرده است؟
نمیتوانی��م یک برش زمانی مش��خص به عن��وان مبدأ ظهور
انتخ��اب آگاهانه تعیین کنیم اما مس��لم اين اس��ت كه جامعه ،در
حال عبور از پوپولیس��م است .باال رفتن س��طح آگاهی اجتماعی،
وجود ش��بکههای ارتباطی و اجتماعی ،همسنگی اطالعات ،عدم
امکان پنهانسازی و اختفای اطالعاتی ،جامعه را بسرعت به سمت
انتخاب هوش��یارانه و مش��ارکت آگاهانه س��وق میدهد .آنچه در
انتخابات سال  92اتفاق افتاد نیز انتخاب آگاهانه بود .مردم از میان
گفتمانه��ای مختلف حق گزینش داش��تند ،هی��چ گونه تحمیل
یا ترجیحی برای آنها تعریف نش��ده بود و هیچ کس نمیتوانس��ت
خ��ودش را نامزد خاص يا منص��وب و برتر معرفی کن��د .بنابراین
رقابتی واقعی در حداکثر شکل ممکن تجلي يافت .رسانه ملی هم
در اختیار هم��ه نامزدها قرار گرفت .تقويت اعتماد مردم به فرآيند
انتخاب��ات و هراس آنان از تکرار گفتمان گذش��ته ،از جمله عوامل
مؤثر ديگر بود .مردم نگران ای��ن بودند که مبادا بار دیگر گفتمانی
مش��ابه  8سال گذشته مسلط ش��ود .معتقدم در آن  8سال ،نوعي
فریب علیه جامعه ش��کل گرفته بود و هنگامی كه جامعه نسبت به
این فریب آگاه ش��د ،انتخاب آگاهانه خودش را پای صندوق نشان
داد .دلي��ل ديگر اين بود كه جامعه به دنب��ال نامزدی در تراز ملت
بود .اس�لام ،ایران ،انقالب ،امام و رهب��ری ،روحانیت و مرجعیت،
ارزشهای بنیادیني هس��تند كه جامعه ما به آنها افتخار میکند.
همچنان كه ملت به غرور ملی ،هویت تاریخی و ملی خود عالقهمند
اس��ت ،وقتي فردی در تراز ملی ظاهر میش��ود ،ملت در قبال این
ش��خص احس��اس غرور میکند .من بر این باورم که ملت به آقای
روحانی به دلیل تجربه س��ه دهه گذشتهاش در نظام ،حس مثبتی
داشت و بر این اعتقاد بود که او میتواند در تراز ملت ظاهر شود.
وجه ديگ��ر موضوع ،بحث خیزش اجتماع��ی یا همان «بهمن
رأی» ب��ود که اتفاق افتاد .تا پيش از روزهای نزدیک به رأیگیری،
سکوت معناداري در افکار عمومی مش��اهده میشد .این سکوت،
معناي خودش را در صندوقهاي رأي نش��ان داد؛ رأی به روحانی
از اين نگاه ،حامل چند ویژگی بود .نخس��ت آنكه اعتراض به وضع
موجود ب��ود .دوم ،مطالبهاي برای ش��رایط جدید در کش��ور بود؛
مطالبهاي ناش��ي از خس��تگی از گذش��ته و انتظ��ار و امید برای به
وجود آوردن ش��رایط جدید .نکته مهم س��وم اجماع نخبگان بود.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
برخی معتقدند،
بعضی شعارهایی که
روحانی مطرح کرد ،حتي
پیشروتر از شعارهای
اصالحطلبان بود .اما در
مرحله پس از استقرار
دولت یازدهم ،تعدادي
از آن شعارهای پیشرو
دولت به دلیل رویکرد
اعتدالی کابینه ،تاکنون
عملی نشدهاند .آیا شما
به این ارزیابی قائل
هستید؟
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