 همانگونه که شما
اشاره کرديد عارف با
انگيزه پاداش ،کنارهگيري
نکرد اما برخي معتقدند
اگر به نحوي از ايشان
قدرداني ميشد انگيزه
تکرار اين رفتار در آينده
نزد ساير افراد بيشتر
ميشد .نظر شما چيست؟
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 ات�اق فکر ،يکي از بحثه�اي مهمي بود
که آقاي ناطق بعد از رقابت انتخاباتي س�ال
 76پيگي�ر ش�کلگيري آن بودن�د که البته
هي�چ گاه ب�ه نتيجه نرس�يد .گرچ�ه به نظر
ميرسد منظورشان بيش�تر احزاب بود ،اما
ديديم که در انتخابات گذش�ته ،تقريب ًا شبه
اتاق فکري تش�کيل ش�د که براساس آن به
اجماعي رس�يدند .اين س�ازوکار ،ميتواند
مقدم�ه ايجاد اتاق فکر باش�د .آي�ا احتمال
تحقق چني�ن اتاق فک�ري در آينده نزديک
وجود دارد؟
اين اتاق فکر همواره به صورت غيررسمي در ايران ،فعال
بوده اس��ت .در واقع همين سيستم جلسهها و نشستهاي
دورهم��ي که اکنون در ايران وج��ود دارد به نحوي تداعي
کنن��ده همان اتاق فک��ر مورد نظر شماس��ت .رويکرد من
نسبت به بقيه هميشه قدري متفاوت بود .من همواره روي
آن نقطه کانوني که ميتواند آينده سياس��ي ايران را شکل
بدهد ،تمرکز ميکردم ،به عبارت ديگر ،نگاه من اثباتي بود،
نه سلبي .در وجه اثباتي ،اين سؤال مطرح ميشود که اتاق
فکر براي چه تشکيل ميشود؟ يک وقت براي اين تشکيل
ميش��ود که عمليات اجرايي را هماهنگ کند  -مثل اينکه
چگونه به اس��تانها برويم و نيروها را هماهنگ کنيم -يک
وقت براي فهم اين موضوع تشکيل ميشود که آينده ايران
چه ميشود و آن نقطه محرک و ميتواند اجماع ملي ايجاد
کند ،کجاست که توسعه آينده ايران بر آن مبتني باشد .ما
بايد اين نقطه را پيدا کنيم .مدت هاست ما فاقد يک تئوري
و نظريه پيش برنده در صحنه سياسي در ايران هستيم.
 پس اتاق فکر مد نظر شما درگير کارهاي
اجرايي و انتخابات نميشود...
حداقل اينک��ه اجماع ملي براي يافتن راهکار توس��عه
ايران بر کاره��اي انتخاباتي و اجرايي ،تق��دم دارد .ما بايد
از آينده ايران تصويري دقيق و روش��ن ارائه کنيم تا بدانيم
وقتي از ايران يا ايرانشهر آينده سخن ميگوييم ،اين ايران
يا ايرانشهر چه مش��خصاتي دارد و در آن شهروندان ايران
چه موقعيت دارند ،يا اين ايرانش��هر چه موقعيتي در جهان
دارد .اگر نتوانيم اين را طراحي کنيم و فقط بر مبناي برخي
احساس��ات و عواطف کلي که فردي تحولخواه است و فرد
ديگري تحولخواه نيس��ت و براساس مقايس��ه ميان آنها
عم��ل کنيم و يک ج��وري دور هم جمع ش��ويم که فردي
را به مجلس بفرس��تيم يا فرد ديگ��ري را رئيس جمهوري
کنيم – گرچه اين امر کارايي نس��بي خواهد داشت که اگر
نبود ،همين مقدار را هم نداشتيم – اما اگر نتوانيم تصويري
از آين��ده ايران طراحي کنيم ،کارايي ما بيش��تر در حول و
حوش حس مشترک محدود ميماند .ما تاکنون برمبناي
احساسات مشترک با هم همکاري کرديم و نه براساس يک
ايده روشن از آينده.
 وظيفهاي که ش�ما براي اتاق فکر تعريف
ميکنيد ،وظيفهاي است که برخي نهادهاي
رس�مي نيز دارن�د ،مانن�د مجم�ع ،دولت و
مجلس.
خير .اين وظيفه نيروهاي سياسي است.
 مي ش�ود برنامه توسعه؟ چيزي بزرگ تر
از آنکه نيست.
خير ،قبل از آن است ،حتي قبل از حزب است .از آنجايي
که بسيار عمل زده هس��تيم ،تحزب را براساس احساسات
مشترک و روابط فردي سياس��يون تعريف ميکنيم ،حال
آنکه حزب هم بايد براس��اس يک انديش��ه توسعه تعريف
شود .من يک مرحله قبل از همه اينها را مطرح ميکنم ،به
نظر من اول بايد بگوييم که تصوير ما از ايرانشهر چيست.
 منظور شما بسترسازي فرهنگي است؟
بسترسازي سياسي است .اساساً وظيفه يک سياستمدار
ارائه تصوير روش��ن از آينده يک ملت و جايگاه آن در جهان
اس��ت .اگر اين ش��کل بگيرد ،در اط��راف آن ميتوانيد هم
ح��زب ايجاد کنيد ،هم اتاق فکر و ه��م برنامه عمل تعريف
کنيد ،ي��ا ميتواني��د محور اجم��اع ايجاد کني��د و محور
گفتوگو تعريف کنيد .تا کي ميش��ود مردم را بر اين مبنا
دور هم جمع کنيم که حس ما بهتر اس��ت نسبت به حس
رقيب يا در شکل عمومي نگاه بهتري به اداره کشور داريم.
ولي وقتي ميپرس��يم چگونه؟ تا وارد جزئياتش ميشويم،
مس��أله فرق ميکند .مانند اينکه پرس��يده ميش��ود شما
ميخواهي��د يارانهها را حفظ کنيد ي��ا نميخواهيد حفظ
کنيد؟ ما فقط ميگوييم يارانهها چيز خوبي نيست ،اما در
آخر ،درون طيف از کس��اني که به شکل راديکال معتقدند
کل يارانهها بايد حذف شود تا کساني که معتقدند يارانهها
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سهشنبه  13مرداد 1394

به توس��عه منجر نميش��ود .اين فقط همان حس توسعه
اس��ت که ميگويد اين گروه به دانش و علم و مسائل مدرن
و جه��ان توجه دارد و رفتارش��ان بهتر و مرت��ب تر از بقيه
است ،پس به اين گروه رأي بدهيم .اين براي توسعه آينده
اي��ران کفايت نميخواهد .رفتن به س��مت توس��عه آينده
ايران نيازمند ارائه يک تعريف هويتي از آينده ايران اس��ت.
م��ا بايد بگوييم که هويت يک ايراني در آينده چيس��ت؟ و
اگر چنين تعريفي ارائه نکني��م ،نميتوانيم ايرانيان را دور
هم جمع کني��م .اگر فقط بگوييم ايران براي همه ايرانيان،
اين کفايت نميکن��د .بله ،ايران براي تم��ام ايرانيان ،ولي
مش��خصات قدرت و توانايي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و فناورانه ايران چيس��ت و جايگاهش در س��طح
جهان کجاس��ت و مؤلفههاي هويت يک ش��هروند ايراني و
توانمنديش در حل تعارضات دروني و س��ازگاري و تعامل
با جهان چيست؟
 اتاق فکري که ش�ما مطرح ميکنيد ،چه
تشابهي با اتاق فکري دارد که در ذهن آقاي
ناطق است؟ در اين زمينه با هم تبادل نظري
داشته ايد؟
خير .البته لفظ اتاق فکر عنواني اس��ت که شما روي آن
گذاش��تيد .بگذاريد قدري مسأله را بازتر کنيم .در دهه 30
حرکت��ي در ايران رخ داد.آن زمان انديش��ه اين بود که در
برابر استعمار و استبداد بايد يک نهضت ملي داشته باشيم.
بنابراين آن انديشهاي که همه گروهها را – اعم از گروههاي
چپ و جبهه ملي سوم تا نهضت آزادي  -دور هم جمع کرد،
جنبه ملي بودن ،ضد اجنبي بودن و ضد استبداد بودن بود.
به درست و غلطش کاري نداريم ،اما آن انديشه توانست هر
محفلي را تحت تأثيري قرار بدهد و اين انديش��ه ،اتاق فکر
ها ،احزاب و گروهها را دور خود جمع کند .براي همه مسأله
اين بود که خارجيها دارند نفت ما را ميبرند ،ما را استعمار
ميکنند و اس��تبداد وابس��ته را مطرح کردند که بسيار هم
درس��ت بود .اما بحث من اين اس��ت ک��ه در يک موقعيت
تاريخي ديگري قرار داريم .شاه رفته ،استبداد ساقط شده
و جمهوري اس�لامي آمده است و  35س��ال است که نظام
انتخاب��ات و دموکراس��ي داريم .اتفاقات بس��يار بزرگي در
اي��ران روي داده و اص ً
ال هم کوچک نبوده اس��ت .حال بايد
يک بار ديگر ايران و ايراني را بازتعريف کنيم.
 اگ�ر آنچ�ه در ذه�ن شماس�ت،بخواهد
اجرايي ش�ود ،حداقل نيازمند اين است که
ش�کاف اجتماع�ي کاهش يابد ،اما ش�کاف
اجتماعي ،اکنون ،باالست.
شما هم دادههاي من را تأييد ميکنيد .سؤال من اين

به آقاي عارف گفتم
اگر شما موافق هستيد،
هرکس که در نظرسنجي
رأي باالتري آورد،بماند
و ديگري کنار بکشد .پس
از موافقت اوليه نامزدها
با نظرسنجي ،بالفاصله –
فکر کنم صبح چهارشنبه
بود -موضوع را با آقاي
زنگنه در ميان گذاشتم.
ايشان گفتند ايده خوبي
است و ميتواند ما را از
اين بنبست خارج کند

اس��ت که اکنون گفتمان محوري ايران چه بايد باش��د؟
که اگر اين نباش��د ،دور هم جمع شويم که چه بگوييم؟
تنها دور هم جمع ش��ويم که بگوييم از چه کسي حمايت
کنيم؟
 من هم با ش�ما هم عقي�ده ام ،اما دغدغه
من موانع اجرايي اين ايده است.
اتفاق��اً بيش��ترين موان��ع را دارد .چ��ون انديش��يدن
مهارت اجتماع��ي و پيچيدهاي را طل��ب ميکند و فرايند
اجماعس��ازي وقتي با تعارض افکار خام و وابس��تگيهاي
بان��دي و حرفهاي روبهرو ميش��ود و با منافع ش��خصي و
گروهي درگير ميشود تبديل به محصولي کمياب و سخت
دست يافتني ميشود.
 ام�ا بايد مورد پذيرش قرار گيرد تا بتواند
به مرحله اجرا برسد ...
انديشه اول بايد عرضه شود ،بعد پذيرفته شود ،درحالي
که ما اص ً
ال آن انديشهها را ايجاد نکرديم.
 س�ؤال من هم اين است که مانع اجرايي
آن چيس�ت؟ ش�ما در صحبت هايتان اشاره
کردي�د که ما همیش�ه ب�ه موضوع�ات نگاه
سلبي داريم.
م��ا اساس��اً َم��رد زنده ب��اد و مرده ب��اد هس��تيم .حال
کهانديشيدن صدها فرس��نگ با مرده باد و زنده باد فاصله
دارد .به گفته قرآن بايد س��خنها را شنيد و بعد بهترين را
برگزي��د .حال آنک��ه روند غالب پنبه گذاش��تن در گوش و
نشنيدن است.
 پ�س نتيج�ه ميگيريم که تا آن ش�کاف
اجتماع�ي وج�ود دارد ،حت�ي اگ�ر بهترين
ايدئولوژي هم تدوين ش�ود ،تضميني وجود
ندارد که پذيرفته شود.
اين طور نيس��ت .اتفاقاً معتقدم در غياب انديشه پيش
برنده توانمند و اميدبخش در سطح ملي ،شکاف اجتماعي
به وجود ميآيد و جامعه پاره پاره ميش��ود ،در اين صورت
گفتماني که ب��راي آينده اميدآفرين باش��د ،ميتواند اين
شکاف را پر کند.
 اگر سوء ظن ايجاد نشود...
ش��ما سوء ظن را در طرفهاي سياس��ي ميبينيد ،من
در بدنه اجتماعي ميبينيم .اگ��ر يک گفتمان غالب ايجاد
شود ،نيروهاي سياس��ي مجبور به تبعيت از آن ميشوند.
مش��کل ما اين است که مدت هاست جامعه سياسي ايران،
در تعري��ف يک گفتمان سياس��ي پيش برن��ده ناکام بوده
است .خود ش��کاف اجتماعي علت نيست ،به نظرم معلول
نبود اين گفتمان است.
 اما معلولي اس�ت که خ�ود توليد بحران
ميکند.
قب��ول دارم ک��ه اثر تش��ديد کننده دارد .ح��اال هم اگر
بخواهيم اي��ن را حل کنيم ،بايد علت��ش را پيدا کنيم و به
نظ��رم علت ،نبود اين گفتمان اس��ت .ميگويي��د اگر اين
گفتمان ايجاد شود ،قبل از آنکه شنيده شود ،با آن مخالفت
ميش��ود .اما ميگويم که اين وضعيت ش��کاف اجتماعي
معلول نبود اين گفتمان مثبت و سازنده آينده ايران است.
ل��ذا ،اگر به عل��ت بزنيد ،درمان ميکني��د و تمام نيروهاي
سياس��ي که منافعشان در حفظ وضع موجود است نسبت
به آن منفعل ميش��وند .مش��کل اين اس��ت ک��ه بايد اين
گفتمان را پيدا کرد.
 ب�ه نظ�ر ميرس�د در صورت ايج�اد اين
انديش�ه هم ،اينکه از س�وي مردم پذيرفته
شود يا اينکه گروههاي سياسي يا حاکميت،
تعارضي ب�ا آنان پي�دا نکند ،نکت�ه کليدي
است.
اص ً
ال سياست يعني مديريت تعارض .سياست جزء اين
معناي ديگري ندارد .اينکه توس��عه و اعتالي جوامع متأثر
از وجود سياس��تمداران روشن نگر اس��ت به همين دليل
است و گرنه سياستمداران فضيلت ديگري بر ساير مردمان
ندارند.
 بحثي که ش�ما مط�رح ميکنيد در نقطه
اوج صحيح اس�ت اما تا رسيدن به اين نقطه
مسير دشواري در پيش است.
اما اتفاقاً به نظر من بسيار سهل و ممتنع است .چون اگر
شما بتوانيد به گفتماني برسيد که با واقعيت منطبق باشد،
به فوريت مخاطب خود را پيدا خواهد کرد .جامعه نيازمند
اجماع اوليه ه��ر چند در گروه کوچکي از سياس��تمداران
وطن خواه ،روش��ن انديش ،آينده نگ��ر ،واقع بين و جهان
ديده اس��ت تا بتوانند چش��م اندازي قابل قبول و دس��ت
يافتني از ايران و ايراني در گستره جهاني ترسيم کنند .هر
چند هيچگاه نبايد از فرايندها غفلت ورزيد.

