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 مصاحبه اختصاصی روابط عمومی مرکز تحقيقات استراتژیک با ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 
 

  
 

با عرض سالم و تشکر از حضرتعالی برای شرکت در این مصاحبه، به عنوان سوال اول، با توجه به  بسم هللا الرحمن الرحیم، 
سال جنگ تحمیلی،  8های  ، با شرایط یک کشور جنگ زده، خرابی1368سال  سال تاسیس مرکز تحقیقات استراتژیک، چرا در

 مسائل بازسازی و توسعه کشور، حضرتعالی به فکر تأسیس یک مرکز تحقیقاتی بودید؟

 

سال جنگ تحميلی، عالوه بر ویرانی تقریباً کامل زیربناها و حتی بخشی از  8بسم هللا الرحمن الرحيم، بعد از  ·
های  ماندگی هایی شده بود که ادامه عقب افتادگی استان، سراسر کشور هم دچار عقب 5 مظاهر حيات در

های  های سابق بود. وقتی جنگ به پایان رسيد، امام)ره( در خطابی مهم به سران کشور، سياست رژیم
شود. به نویسی کشور از روزمرگی خارج  های برنامه سازندگی را سرلوحه کارها قرار دادند و قرار بود شيوه

مدت و بلندمدت جای گرفتند. البته این کار  مدت، ميان بندی شدند و در سه مرحله کوتاه همين خاطر، کارها اولویت
های مهم و  همزمان با دولتی شده بود که با شعار کار و توليد و با هدف سازندگی آمده بود، بنابراین انجام برنامه

های ما  ها دانشگاه دانيد که در آن سال ه علمی و تحقيقاتی بود. میپرداختن به کارهای بنيادین، نيازمند عقب

بخشی به تحصيالت، از سوابق تاریخی ایران استفاده  هنوز سرگرم گسترش کمّی بودند و برای کيفيت
ها بودند که وظيفه آنها  ها و وزارتخانه کردند. از طرف دیگر مراکز تحقيقاتی کوچکی در همه نهادها و سازمان می



 گویی به نيازهای بخشی بود، لذا کشور از همه جهات نيازمند یک مرکز تحقيقات استراتژیک بود. اسخپ

 

یکی دیگر از اهداف تأسيس مرکز، استفاده از تجربيات ارزنده همه کسانی بود که در شرایط متفاوت سياسی، 
ترین نهاد  یم که جایی زیرنظر عالیشدند. در این فکر بود ها کنار گذاشته می مسؤوليت داشتند و با تغيير دولت

 های متفاوت باشد. اجرایی کشور باشد تا بستری مانند دریا برای رودخانه

 

توان گفت به نوعی مرکز تحقیقات استراتژیک، به عنوان وزنه تعادل سیاسی در صحنه سیاست داخلی کشور عمل  آیا می 
 کند؟ می

 

لطفی سياسی است که  ن از اسمش پيداست، نوعی کمنگاه صرف سياسی به مرکز تحقيقات که اهميت آ 
های انقالب،  اند، داشته باشند. وگرنه هدف اوليه مرکز، عالوه بر رسيدن به آرمان ها عادت کرده متأسفانه بعضی

از این « وزنه تعادل سياسی»های فکری همه نيروها بود. البته شاید تعبير  امام و شهيدان؛ استفاده از ظرفيت
نشين شوند. اگر به مقاطع مختلف  ها نيروهای کارآمد خانه گذاشت با تغيير دولت باشد که مرکز نمینظر درست 

شوید که هميشه کسانی با سالیق متفاوت سياسی در آنجا حضور  عمر مرکز تحقيقات توجه کنيد، متوجه می
اند، نوعی  های مقابل داشته داشتند و اتفاقاً برای کسانی که افکار تند سياسی در انتقادات تخریبی از جناح

 تابيد. ای بود که تندروی سياسی را بر نمی حوضچه آرامش بود. چون فضای مرکز به گونه

 

 بینید؟ حضرتعالی جایگاه مرکز تحقیقات در سیستم سیاسی کشور را چگونه می 

 

دور دست را دارد، یک  های از لحاظ تئوری و نظری هم مرکز تحقيقات برای کشور و نظامی که داعيه نگاه به افق 
ضرورت است. چون ترسيم اهداف بلندمدت نيازمند تهيه مقدمات، مخصوصاً در بعد علمی است که مرکز تحقيقات 

 تواند مسير حرکت کشور را هموارتر نماید. استراتژیک می

 

 گرفته است؟ های مختلف بر چه مبنایی و در راستای چه هدفی صورت می انتخاب ریاست مرکز تحقیقات در دوره 

 

چه در زمان ریاست جمهوری و چه  -های من  های انتخاب رئيس مرکز تحقيقات در زیر مجموعه مسؤوليت معيار 
ها  ظرفيت انجام کارهای تحقيقاتی و قابليت اجرای تحقيقاتی ظرفيت -در زمان مجمع تشخيص مصلحت نظام

زیادی از کسانی داریم که مدیران بسيار موفقی بود. البته داشتن روحيه تحقيقاتی هم بسيار مهم است. موارد 
در تقنين، اجرا و حتی مسایل قضایی بودند و هنوز هم هستند، اما اولين شرط ریاست در مرکز تحقيقات، روحيه 

های مختلف کشور در مرکز تحقيقات  های بسيار خوبی از جناح ها شخصيت تحقيقاتی است. البته در همه دوره
 توانست از کارایی مرکز بکاهد. تک بعدی روسا می حضور داشتند که نگاه

 

 ، به جای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در مجمع تشخیص مصلحت، حضرتعالی این مرکز را انتقال دادید؟1376چرا در سال  

 

شود. مگر  های مصطلح تکرار می ها مانند غلط های اشتباهی است که در تمام این سال این یکی از برداشت 
رار بود مرکز تحقيقات استراتژیک در مجمع تشخيص تأسيس شود، مرکز تحقيقات ریاست جمهوری و روزی که ق

قوانين مربوط به آن ملغی شد؟ هرگز چنين نبود. نکته ظریف این موضوع که شاید باعث چنين طرز فکری شده، 

الشعاع قرار داد. در  ا تحتکم مرکز تحقيقات ریاست جمهوری ر های بالفعل مرکز تحقيقات مجمع بود که کم قابليت
مانده قانون اساسی، یعنی  که رهبری طی حکمی، رویکرد جدید مجمع را اجرای اصول بر زمين1375اواخر سال 

های کلی معرفی کردند، دیدیم انجام این کار بدون استفاده از نظرات علمی دانشمندان حوزوی و  تدوین سياست



خاطر به فکر تأسيس مرکز تحقيقات مجمع افتادیم. در تمام این  تواند کامل باشد. به همين دانشگاهی نمی
های فنی علم و  ها مرکز تحقيقات ریاست جمهوری هم مشغول بود. مثال ساده آن تأسيس دانشگاه سال

صنعت، اميرکبير و صنعتی شریف پس از دانشگاه تهران است که دانشکده فنی بسيار توانایی داشت و هنوز هم 
س آن سه دانشگاه به معنی از بين بردن دانشگاه تهران بود؟ اصالً چنين نيست. نکته مهم این دارد. آیا تأسي

ها، دانشگاه تهران هم مشغول  اند و در تمام این سال های خاص پيشرفت کرده ها در رشته است که آن دانشگاه
ای برای نظام  ازی هزینهخواستيم مجمع با تأسيسات مو تحصيل و پرورش جوانان کشور بود و از سوی دیگر می

 برداری هم نبود، استفاده شد. ایجاد نکند و حتی برای استقرار مجمع هم از فضاهای موجود که مورد بهره

 

 توان نقش مرکز تحقیقات استراتژیک را در هر واقعه سیاسی برجسته نمود؟ آیا به نظر حضرتعالی، می

 

زند، اما این مسأله را هم نيابد  و کارایی مفيد آن ضربه مینگاه صرف سياسی به مرکز تحقيقات، به اهداف عالی 
فراموش کرد که تقریباً همه مسؤوالن، معاونين و مدیران مرکز تحقيقات، روزگاری همراه با یک جریان سياسی 

توانند افکار سياسی خود را کنار بگذارند. شاید این موضوع، به مرکز تحقيقات این  در مسند امور بودند و نمی
جمهور،  های برجسته داشته باشد. مثل دولت یازدهم که عالوه بر رئيس ابليت را بدهد که در مقاطع خاص نقشق

 بسياری از مسؤوالن دولت نيز از معاونين و مدیران سابق مرکز تحقيقات هستند.

 

قنينی هم های اجرایی و ت فکری یک گروه خاص، آن هم با نگاه تحقيقاتی که مشغله به هر حال، چند سال هم
ها، در مقاطع مختلف، مخصوصاً  دهد که با مطالعه نقاط ضعف و قوت دولت ندارند، به آنان این فرصت را می

 آفرینی کنند. انتخابات نقش

 

 ای برای آینده مرکز تحقیقات استراتژیک در ذهن حضرتعالی است؟ چه آرمانی و ایده

 

ذهنم هست، همان است که از قبل بود. من مرکز تحقيقات آنچه که به عنوان ایده و آرمان آینده مرکز در  
دانم که  استراتژیک را حد فاصل و یا پل ارتباطی حاکميت در بعد اجرایی با بدنه دانشگاهی و حوزوی جامعه می

ان پرداز های دولت را بر پایه علم و دانش بریزد و از طرف دیگر این اطمينان را به تئوری تواند برنامه از یک طرف می
ماند، بلکه برای   ها و مقاالت نمی الی کتاب های آنها صرفاً در البه ها بدهد که ایده ها و دانشگاه علمی در حوزه

 گيرد. های اجرایی مورد استفاده قرار می برنامه

 

نگری بپرهيزد و به تعميق تحقيقات بپردازد، همان  تر شود و مرکز تحقيقات از سطحی اگر همين هدف اجرایی

 20انداز  های چشم که ایده و آرمان تأسيس آن بود. مخصوصاً در شرایط کنونی که دانایی، محور برنامهاست 
های کلی آن نوشته شده، اما هنوز نيازمند نگاه علمی در مراحل بعدی  ساله کشور شده و اگر چه سياست

 است.

 

 ای به مسؤوالن مرکز تحقیقات دارید؟ چه توصیه 

 

ن از فحول علمی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند و خودشان الحمدهلل همه مسؤوال 
های آینده چيست و توصيه کلی من به آنها توجه به  دانند که نيازهای علمی کشور در سال بهتر از همه می

در ابعاد علمی و دینی به تحقيقات است و اینکه فضایی را درست کنند که صاحبان علم و « آزاداندیشی»
 های خود را بزنند. تحقيقات بدون خود سانسوری حرف

 
 با آرزوی سالمتی، از شرکت حضرتعالی در این مصاحبه، کمال سپاسگزاری را داریم.

 


