پژوهشهايي كه با
محوريت مركز مطالعات
استراتژيك مجمع
تشخيص مصلحت انجام
شد و راهبردهايي كه از
اين پژوهشها به دست
آمد ،مجموع ًا در ترغيب
رئيس وقت اين مركز-
روحاني -به حضور جدي
در انتخابات تا چه حد
تأثيرگذار بود؟
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جامعه نخبگی به عنوان يك گروه مرجع از میان نامزدهای موجود،
روحانی را برای هدایت يك کشتی طوفانزده شایستهتر دید .همه
اين عوامل یک خیزش اجتماعی ایجاد کرد.
خي��زش اجتماعي كه در بررس��ي آن نميت��وان از نقش آقای
هاش��می و اثربخش��ی آقاي خاتمي به عنوان نماد اصالحطلبان و
نيز اصولگرايان معتدلي چ��ون آقای ناطق نوری و نيز تأثيرگذاري
حمايت آقای سیدحس��ن خمینی به عنوان نمادی از بیت حضرت
امام(ره) صرفنظر كرد.
در واقع ،ش�ما به عنوان جایگزین حمایتهای
حزبی ،از حمایت ش�خصیتهاي نماد جریانهای
سیاسی نام میبرید...
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  24خرداد ،یک پیام روشن داشت و آن
اينكه مردم از وضع موجود خس��ته شدهاند و خواهان ایجاد فضایي
جدید برای تنفس هستند.
اگر آقایهاشمی در انتخابات میماند ،آیا آقای
روحانی باز هم به حضور در انتخابات ادامه میداد؟
یا به نفع ایشان کنارهگیری میکرد؟
فکر میکن��م در مجموع حض��ور آقایهاش��می در انتخابات
به گرمتر ش��دن انتخابات کمک کرد .برخالف خواس��ته مخالفان
حضور حداکثری مردم در انتخابات ،حتی رد صالحیت ایشان هم
به گرمتر شدن فضای انتخابات منتهی شد .یکی از دالیلی که گفتم
جامعه در حال عبور از فضای پوپولیس��تی به یک فضای مشارکت
آگاهانه اس��ت ،همین اس��ت که ب��ا رد صالحیت آقای هاش��می
کسانی که تصمیم به مش��ارکت داشتند ،ناامید نشدند و بالفاصله
به نزدیکترین فرد به گفتمان آقای هاش��می رأی دادند .معتقدم
از ای��ن به بعد ه��م رأی انتخاباتی مردم ایران مبتنی بر مش��ارکت
آگاهانه خواهد بود و دنبالهروی واجدان شرایط رأی از احساسات یا
تبعیت آنان از عوامل مشابه ،دیگر جایی نخواهد داشت.
آی�ا «انتخ�اب آگاهان�ه» ،پیشبین�ی نامزد یا
نامزده�ای پی�روز را امکانپذیر میکن�د؟ آيا اين
پيشبينيپذي�ري در م�ورد انتخاب�ات رياس�ت
جمهوري يازدهم وجود داشت؟
مشارکت آگاهانه به انتخاب آگاهانه منتهی ميشود .در نتیجه
مردم احس��اس مش��ارکت ،اعتماد ،همنوایی و همدلی بیشتری با
دولت خواهند داش��ت .این یک واقعیت اس��ت که وقتی ش��ما در
انتخاب کسی تأثیرگذار باشید ،کموبیش مشارکت بیشتری برای
موفقیت او خواهید داشت .معتقدم مشارکت امروز جامعه ،اعتماد
نسبی مردم نسبت به دولت و موفقیت دولت در عرصههای مختلف
بوی��ژه موفقیت در مذاکرات هس��تهای ،مرهون همین مش��ارکت
آگاهانه مردم است.
در س�خنانتان ب�ه نق�ش اصالحطلب�ان در
ش�کلگیری نتیج�ه انتخاب�ات س�ال  92اش�اره
کردید،برخ�ی معتقدند آن زمان هن�وز «گفتمان
اعتدال» رایج نش�ده بود و بخش زی�ادی از مردم
ب�ا فهمی از اصالحات به آق�ای روحانی رأی دادند.
چنین برداشتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اتفاق��اً تأکید دارم كه گفتمان روحانی ب��رای ورود به انتخابات
«گفتمان اعتدال» با ش��عار«تدبیر و امید» بود« .گفتمان اعتدال»
تب��ار تاریخی دارد و مربوط به امروز و دیروز نیس��ت .ما در کش��ور
همیش��ه سه جریان سیاس��ی داشتهایم .اگر راس��ت و چپ وجود
داش��ته ،در كنارش اعتدالی��ون هم بودهاند .روحان��ي هم همواره
شخصیتی اعتدالگرا بود .مثل حجتاالسالم دعایی که در مراسم
اخی��ر تجليل از او ،همه س��خنرانان بر ش��خصیت اعتدالگرای او
در تمام س��الهاي گذشته تأکید داش��تند .روحانی به عنوان یک
شخصیت مس��تقل با «گفتمان اعتدال» و ش��عار «تدبیر و امید»
وارد صحنه ش��د .اما جریانهای سیاس��ی از جمله اصالحطلبان و
اصولگرایان معتدل و بخش زی��ادی از نیروهای اجتماعی که فاقد
قطببندیهای رايج سیاس��ی هستند ،به این باور جمعی رسیدند
که آقای روحانی میتواند کشتی طوفانزده کشور را به ساحل امن
برس��اند .به همین دلیل هم به آقای روحانی ،اقبال پیدا کردند و به
ایشان رأی دادند.
در روزهای قبل از انتخابات ،بحثي از ائتالف نبود .اصالحطلبان
با تیزهوشی و دوراندیشی ترجيح دادند به جای حضور مستقیم ،از
نامزدی حمایت کنند که میتواند ش��رایط کشور را تغییر دهد .در
واقع اصالحطلبان به جای تأمین منافع سیاسی خود ،اولویت را به
تأمین منافع ملی دادند .حمایت آنان از نامزدی آقای روحانی هم به
دلیل تأمین منافع ملی بود و هم برای بهرهمندی از فضای مناسب
برای تنفس سیاسی که احساس میشد در دوره ریاست جمهوری
آقای روحانی ایجاد خواهد ش��د .اينكه یک جریان سیاسی به جای
بلند كردن پرچم خودش با درک شرایط عمومی کشور ،از نامزدی
دیگر حمایت کند که میتواند کشور را از ورطه سقوط نجات دهد،
نشان از بلوغ سياسي و توسعه یافتگی آن جریان دارد.
برخ�ی معتقدن�د ،بعض�ی ش�عارهایی ک�ه
روحانی مطرح کرد ،حتي پیش�روتر از ش�عارهای
اصالحطلب�ان ب�ود .اما در مرحله پس از اس�تقرار
سهشنبه  13مرداد 1394

دول�ت یازدهم ،تعدادي از آن ش�عارهای پیش�رو
دول�ت به دلیل رویک�رد اعتدالی کابین�ه ،تاکنون
عمل�ی نش�دهاند .آیا ش�ما به ای�ن ارزیاب�ی قائل
هستید؟
من تحلیلی نوشتهام از کارنامه اعتدال در  10حوزه مختلف كه
اتفاقي متفاوت را نش��ان ميدهد .اما اگر بخواهم به صورت خالصه
پاس��خ ش��ما را بدهم ،بايد بگويم به جای اینکه وارد عرصه شعارها
و وعدهها بش��ویم ،بايد به عملکرد بپردازیم .دولت ،دو س��اله شده
و ای��ن کارنامه بخوبي قابل ارزیابی اس��ت .آنچ��ه آقای روحانی در
انتخابات مطرح کرد ،بر نظام ذهنی و باورهای ایش��ان منطبق بود.
بخشي از این باورها با گفتمان اصالحات انطباق داشت و بخشی با
گفتمان اصولگرایی؛ شاید بخشی هم با هیچ یک از این دو گفتمان،
قابلیت انطباق نداش��ته باش��د .اما خود این گفتمان ،مس��تقل از
س��ایر گفتمانها دارای یک چارچوب منس��جم و مهندسی ذهنی
و س��اختاری بود .اينكه حکمرانی خ��وب یا دولت مطلوب در ایران
چیست و چه شاخصهایی باید داش��ته باشد ،در ساختار ذهنی و
نظام یافته آقای روحانی وجود داشت.
این س�اختار ذهني محصول دوره مس�ئوليت
ايش�ان در مرک�ز تحقیق�ات اس�تراتژيك مجمع
است؟
آن دوره و قبل از آن ،این ساختار منسجم ذهنی مبتنی بر خرد
جمعی است یعنی از یک رویکرد فردی و انفرادی برخوردار نیست.
محصول مجموعه تجارب ،رهیافتها ،س��وابق و چالشهایی است

اين دولت ،خود را
دولتی زمینی میداند
و نه آسمانی .بنابراین،
از مقدسات سوء استفاده
نمیکند ،خودش را
منصوب امام زمان (عج)
و مقدسات نمیداند و از
باورهای مذهبی و اعتقادی
مردم برای خودش هزینه
نمیکند .دولت «تدبیر
و امید» ،موفقیت خود را
محصول مشارکت مردم
میداند و ناکامیاش را
محصول عملکرد خویش

که نظام سیاس��ی طی سه دهه گذش��ته به آن رسیده است .از این
نظر ،الگوی دولت مطلوب را ایش��ان باز مهندس��ی کرد که مبتنی
بر«گفتمان اعتدال» اس��ت و دقایقی که این گفتمان بر آن استوار
خواه��د بود .این گفتم��ان ،ديگر نه گفتمان اصالحات اس��ت و نه
گفتمان س��ازندگی« .گفتم��ان اعت��دال» دارای چارچوب منظم
تئوری��ک و یک نظام س��امانیافته برای تش��کیل دولت مطلوب و
حکمرانی خوب است؛ تکاملیافته گفتمانهای قبلی است .تکرار
گفتمانه��ای قبلی یا تجمیع آنها نیس��ت .بنابراين ،ماهيتاً هم در
س��طح تئوریک و هم در س��طح پراکتیک ،از اس��تقالل برخوردار
است.
این گفتمان در عرصه عمل با چه آس�یبهایی
مواجه است؟ وضعیت مسائلی مانند آزادی بیان و
حقوق شهروندی به نحوی است که با لحاظ چینش
نیروه�ای سیاس�ی ممكن اس�ت در ح�د مطلوب
محقق نشوند.
وقت��ی الگویی مطل��وب طراحی میش��ود ،بای��د بپذیریم که
همواره میان هدفگذاری نظریهپردازان و امکانات اجرایی ،شکافی
گریزناپذیر وج��ود دارد .در واقع ،نظریههای ذهنی را باید با محک
واقعیتهای جهان بیرونی سنجید و خروجی این سنجش منطقی
را مبنای قض��اوت قرار داد .از این زاویه« ،گفتمان اعتدال» طی دو
سال نخست فعالیت دولت پرچمدار آن ،با لحاظ کردن چالشهای
پر ش��مار داخلی و جهانی که ب��ا آن مواجه ب��وده ،کارنامه موفقی

داش��ته است .لحظهای تصور کنید اگر وضعیت گذشته را در حوزه
گفتمان��ی ادامه میدادیم ،امروز با چه مصیبتهای بنیان برافکنی
مواجه بودیم .این نکته بس��یار مهمی اس��ت که متأسفانه کمتر به
آن توجه شده اس��ت .در واقع ،نخستين و مهمترین کارکرد دولت
یازده��م این بوده که روند نامطلوب گذش��ته را متوقف کرد و ریل
حرکت سیاس��ی و اجتماعی کشور را تغییر داد .این تغییر ریل ،در
نهای��ت به دگرگون��ی در مقصد و نتیجه هم منجر خواهد ش��د .به
عنوان نمونهای عینی ،ش��ما توجه کنید «گفتمان اعتدال» كه بر
پایه اخالقمداری ریلگذاری شده ،چگونه علیه پدیدههایی مانند
بداخالق��ی ،انگزنی ،تخریب و انتقامجویی ايس��تادگی کرده و از
آسیب چنین پدیدههایی در فضای سیاسی کشور کاسته است.
البت�ه حاملان بداخالقی سیاس�ی و انگزنی
هنوز فعال هس�تند و گاه و بیگاه ،فضا را مس�موم
میکنند...
آنچ��ه مه��م اس��ت ،جهتگی��ری صحی��ح و حرکت به س��وی
نهادینه کردن دولتی اخالقی اس��ت .همگان اعتراف میکنند که
ادبی��ات رئیس جمهوري ،دولتم��ردان و گفتمان دولت ،گفتمانی
اخالقمدار اس��ت .مس��أله مهم ديگر اين است كه اين دولت ،خود
را دولتی زمینی میداند و نه آس��مانی .بنابراین ،از مقدس��ات سوء
اس��تفاده نمیکند ،خودش را منصوب امام زمان (عج) و مقدسات
نمیداند و از باورهای مذهبی و اعتقادی مردم برای خودش هزینه
نمیکند .دولت «تدبیر و امید» ،موفقیت خود را محصول مشارکت
مردم میداند و ناکامیاش را محصول عملکرد خویش.
نکته س��وم عقالنی بودن دولت اس��ت .این دولت با واقعیتها
زیس��ت میکند؛ نه با رؤیا و تخیالت .ام��روز دولت در عرصه ملی،
منطق��های و بینالمللی ،عملک��ردی عقالن��ی دارد .یعنی مبنای
تصمیمگیری و س��تاره راهنمای عمل دولت ،انطباق آن با شاخص
تأمین منافع و مصالح ملی اس��ت .عملك��رد عقالني يعني پرهیز از
رؤیا و نگاه رومانتیک.
این دولت ،دولت تعاملگراس��ت .اي��ن تعاملگرايي دولت هم
در عرصه داخلی و در تعامل با جریانهای سیاس��ی مصداق دارد و
هم در عرصه منطقهای و بینالملل��ی نمود مییابد .دولت يازدهم
مبنای کار خودش را صداقت و ش��فافیت با مردم قرار داده اس��ت.
یعنی ناکامیها و کاستیها را با مردم در میان میگذارد و از شفاف
نبودن بش��دت پرهیز میکن��د .اين دولت ،دنب��ال ثبات و آرامش
سیاس��ی است و از تش��نجآفرینی و دامن زدن به جنجال سیاسی،
گریزان اس��ت .کابینه یازدهم ،حامی وحدت ملی اس��ت و مخالف
انش��قاق ملی .دولت آقاي روحاني ،دولتی خردگراس��ت و از خرد
جمعی نخب��گان و فرهیخت��گان و ظرفیتهای جمعی اس��تفاده
حداکثری میکند .این دولت ،قانونگراس��ت و خودش را پایبند به
قانون میداند .نظرسنجیها نش��ان میدهد که بیش از 70درصد
مردم به ش��عارهای دولت اعتماد دارند و بی��ش از  90درصد آنان
سیاس��تهای هستهای دولت را تأیید میکنند .اين نشان میدهد
که مردم عملکرد دولت را کام ً
ال رصد و نس��بت به تک تک حوزهها
اظهار نظر میکنند .مهمتر از همه اینها ،دولت به نگاه افکار عمومی
نسبت به عملکرد خودش اهمیت میدهد و دائم آن را رصد میکند.
این بسیار اساس��ی است که دولت به جای هزینه از مقدسات برای
کس��ب محبوبیت کاذب ،در پی کارآمدی است و تالش میکند از
مج��رای قانونگرایی ،اخالقمحوری ،تعامل و عقالنیت ،منافع ملی
را تأمین کند .نخبگان و اکثریت مردم اجماع نس��بی دارند که ریل
در مس��یر صحیح قرار گرفته و دورنمای حرکت به سمت قلههای
توسعه و پیشرفت ،امیدوار کننده است.
پش�تیبانی ملی از دیپلماسی دولت یازدهم در
حد بسیار باالیی است اما در حوزه داخلی ،موافقان
و منتقدانی فعال هس�تند ک�ه دو طیف متفاوت را
تشکیل میدهند.
«مطلقنگ��ری» ،رویکردی منطقی نیس��ت و نارضايتيهای
موجود را باید «نس��بی» تلق��ی کرد .وقتی ما از عرصه سیاس��ی
صحبت میکنیم ،زمانی از نگاه سیاس��ی دولت صحبت میکنیم
و وقتی دیگر ،از نوع رفتار دولت با احزاب سیاس��ی و تعامل کابینه
با نخب��گان سیاس��ی .گاهی ه��م از عملکرد نهادهای سیاس��ی
صحب��ت میکنیم .اینها ،بحثهای جدا و متفاوتی اس��ت .من در
مقام بررسی این نیستم که عملکرد نهادهای سیاسی مانند سایر
نهادها موفقیتآمیز بوده است یا خیر .اما به صورت نسبی ،عملکرد
دولت در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی قابل
دفاع اس��ت .البته خود دولت هم منکر برخی کاس��تیها نیست.
چنان ك��ه آقاي روحانی در همایش «كتاب س��ال» گفتند كه از
س��ال آينده ،دولت به بهترین نقد جایزه ميدهد و اين نخستين
بار اس��ت كه دولتي تا اين درجه ،از نقد خودش استقبال ميكند.
دولت ریل خودش را مبتنی بر «گفتمان اعتدال» قرار داده است.
مسیر اين ريل به سمت توسعه و تعالی و دستیابی به کرامت ملی
ایرانی��ان قرار دارد .اما طبیعی اس��ت که س��رعت حركت دولت،
متناس��ب با واقعیتهای جامعه ایران تنظیم ش��ود .این دولت با
لحاظ ش��رایط موجود و در ارزیابیای منصفانه ،موفق عمل کرده
اس��ت .عصر دولتهای مدعی اعجاز در اداره امور به پایان رسیده
و هی��چ دولتی نمیتواند معجزه کند .به اعتقاد من تاریخ و نس��ل
آینده درخصوص عملکرد و کارآمدی این دولت به نیکی و رضایت
تحلیل خواهند کرد.

