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هشياري براي پاسداشت منافع ملي
رامین رادنیا

معاون سردبیر

ظاهــراً ملتها در جهــان طي يك رونــد همگرايي
بــا تكيــه بر منافــع ملــي و احتمــاالً به داليلــي چون
نگراني از رشــد تروريســم ،هجوم مهاجران ســربار،
پيامدهــاي منفــي جهاني شــدن بر اقتصــاد ملي و
بيــم از بهخطــر افتــادن همبســتگي ملــي و كاهش
تعلقــات اجتماعي و البته نگرانــي از جنگ و نتايج
منفــي مداخالت خارجــي دولتهايشــان ،ترجيح
دادهانــد در فرصتهــاي پيــش روي خــود چــون
انتخابــات و رفراندومها ،گزينههاي محافظهكارانه
و تأمينكننــده منافع كامالً داخلي ،ملي و ملموس
را برگزينند و نهايت احتياط و خودمحوري را اختيار
ميكننــد تا از آســيبهاي فزاينده جهان پر آشــوب
دور بماننــد ،شــواهد نيــز حاكــي اســت بتدريج اين
تغيير شــيوه و رويكرد ملتها در حال تبديل به يك
هژموني و رويكرد غالب جهاني است.
آنچــه در انگلســتان تحــت عنــوان «برگزيــت»
و جدايــي ايــن كشــور از اتحاديــه اروپــا رخ داد يــا
انتخابهــاي مشــابه ديگــر در اروپــا كــه آخرين آن
روآوري مــردم امريــكا بــه ترامــپ بــود كــه يكســره
در شــعارهاي انتخاباتــي خويــش از فرمــول هزينه
و فايــده تصميمــات سياســي در عرصــه داخلــي
ســخن ميراند ،همه نشانهاي اســت از آنكه بيمها
و تهديدهــاي ملتهــا در حــوزه تأميــن منافع ملي
و مســائل ملمــوس اقتصادي و اجتماعــي افزايش
يافتــه و ترجيــح ميدهنــد آهســتهتر اما پيوســتهتر
منافع ملي خود را به ســر منزل مقصود برسانند و تا
آنجا كه ممكن اســت از تنشها ،هزينههاي اضافي
و درگيريهــا و مداخــات پرمخاطــره و پرهزينــه
دوري كنند.
بهر ه مــا اما از ايــن حركت و روند رو به گســترش
جهانــي ايــن اســت كــه در ايــن دورهگــذار و تغييــر
ذائقه ملتها ،با هشــياري بيشــتر و شناخت و درك
صحيــح از منافــع ملــي خويــش چنــان مطمئــن و
اســتوار گام برداريم كــه با كمترين هزينه بيشــترين
منافع حداكثري را در آشــفته بــازار تحوالت جهاني
كســب نماييــم و هيچ هزينــه اضافــهاي را متحمل
نشويم.
نگاهــي بــه اخبــار و رويدادهــاي اجتماعــي و
اقتصادي ســال  95و تحليل و ريشهيابي معضالت
و مســائل به روشــني آشــكار ميســازد كه در شرايط
فعلــي مــا بــا زيرســاختهايي بســيار شــكننده و
آســيبپذير مواجهايم .كمبودها و كاســتيها در هر
حوزه اعم از محيط زيســت ،حمل و نقل ،آب و هوا،
كشاورزي ،بهداشت ،آموزش ،صنعت ،شهرسازي
و مديريــت شــهري ،اشــتغالزايي ،مبــارزه بــا فقــر و
اعتيــاد ،تأمين امنيــت اجتماعي ،اعتــاي فرهنگ
عمومي ،ايمني و آمادگي در برابر حوادث و ســوانح
تأميــن و تربيت و جذب صحيــح نيروي متخصص
و مــوارد مشــابه چنــان ملمــوس و عيــان اســت كه
در ريشــهيابي هــر پديــده اقتصــادي و اجتماعي به
ســادگي كاســتيها ،كمبودهــا و نارســاييها عيان و
آشــكار ميشــود و طبيعي اســت كــه بــه نارضايتي
عمومــي در اشــكال مختلــف ميانجامــد و كالف
مسائل اجتماعي و اقتصادي مرتب در هم پيچيده
ميشــود .بنابرايــن در ايــن برهه زماني بــراي برون
رفــت از چالشهــاي توســعه نيافتگــي و غلبــه بــر
تنگناهــاي پيــش رو بايد از يكســو نخســت مــردم از
پيگيري مطالبات و خواســتهها به شيوههاي ممكن
و فرصتهاي موجــود اعم از حضور در صحنههاي
تأثيرگــذار و سرنوشتســاز از جملــه انتخابــات و
ظرفيتهــاي نوين و ايجاد شــده در فضاي مجازي

و مــوارد ديگر غفلت نكــرده و به ايفاي نقش و طرح
خواســتهها و ديدگاههاي خويش بپردازند و از سوي
ديگــر متوليــان امــور اعــم از مديــران و نماينــدگان
مجلــس و چهرههــاي بــا نفــوذ بــا بهرهگيــري از
ظرفيتهاي موجود انتقال پيام ،اعم از رسانههاي
نويــن و قديــم و تريبونها ،بــه طور مســتمر نيازها،
اولويتهــا و مخاطرات فرآيند توســعه و پيشــرفت
متــوازن و همهجانبــه را متناســب بــا تــوان و
ظرفيتهــاي واقعــي در تمامــي زمينهها شــفاف و
صريح و بهدور از پردهپوشــي و رودربايستي با مردم
در ميان بگذارند ،واقعيتهايي كه دانستنآن حق
مــردم اســت و اجتنابناپذيــر بــودن اصالحات در
امور را متذكر میشــود .بيان شــعار گونه ،احساسي
و تبليغاتــي همــراه بــا بزرگنماييهــاي كاذب و
پرهيــز از بيان شــكنندگيها و كاســتيها در شــرايط
امــروز كه با تكثر رســانههاي رســمي و غير رســمي و
فضاي مجــازي مواجهيم ديگر چارهســاز نيســت و
جامعــه را به ســوي ســراب و بعضــاً كنشهاي ضد
منافــع ملي ميكشــاند .بــه بيــان ديگر مــرور اخبار
اجتماعي و سياسي در سال  95و آشكار شدن حجم
باالي عقب ماندگيها و ريشههاي آن بايد منجر به
درس آمــوزي و تغيير و تحول و ســكويي براي پرش
به عرصههاي نوين و اتخاذ رويكردهاي متناسب با
ضرورتهاي رشــد و توســعه در رقابتهاي فشرده
جهان امروز شود.
سال گذشته تجربه شد كه بحران منابع آبهاي
جــاري و زيرزميني ،تــداوم تخريب محيطزيســت،
گســترش روند بيابانزايــي ،پديدههجوم ريزگردها
در جنوب كشور ،افزايش آلودگي هوا در اكثر شهرها،
افزايــش آمــار حــوادث شــهري و ســوانح رانندگــي
ناشــي از عقبماندگي در تأمين تجهيــزات نوين و
برخورداري از جادههاي مناســب و نــاوگان حمل و
نقل قديمي فرســوده زميني ،ريلــي و هوايي و دهها
كمبود و كاستي ديگر چگونه منجر به بروز زيانهاي
مالي و تلفات جاني شــد .در حالي كه با تجديد نظر
در اولويتهــا ،تخصيص دقيقترمنابــع ،مديريت
نويــن و تكيــه بر تــوان نخبــگان و اتخــاذ تجربههاي
جهانــي و اتخاذ راهكارهاي پيشــگيري ،پيشبيني،
آمادگــي و مقابله صحيــح با اين رخدادهــا غلبه بر
ايــن زيانها گرچه دشــوار امــا چنــدان دور از انتظار
نخواهد بــود .حجم مشــكالت و انبوه نارســاييها و
طرحهــاي نيمهتمــام ،جامعــه را دچــار مديريتــي
واكنشگرا توأم با روزمرگي كرده است به اين معني
كــه بهجــاي رويكــرد و مديريــت كنشگــرا ،فعال و
آيندهنگــر ،ابتكار عمل را از دســت داده و منفعالنه
در انتظــار نشســتهايم تا غفلتهاي انباشــته شــده
هــر روز درگوشــه و كنــار و بــر اثــر حادثه يــا رخدادي
منجــر به بحراني شــود و آن زمــان واكنــش وار وارد
عرصــه مقابلــه و پاســخدهي شــويم .رونــدي كه از
يكســو فرسايشياســت وتــوان سيســتم و مجموعه
مديريتي كشــور را مخدوش و آســيبپذير ميسازد
و از ســوي ديگــر بهافزايــش نارضايتــي عمومــي
ميانجامــد و در مجمــوع ضربــهاي به مشــروعيت
و مقبوليــت نهادهــا و نظامهــاي مديريتــي در
ابعــاد و حوزههــاي مختلــف وارد ميســازد.
اجتنابناپذيربــودن رويكــرد اصالحگرايانــه در
تمامــي امــور بــا بهرهگيــري از نســخههاي نخبگان
درســي اســت كــه از مــرور رخدادهاي ريز و درشــت
ســال گذشــته نصيبمان ميشــود و در سال جديد
بايــد نظارهگــر برنامهريــزي بــراي تغييــر در ايــن
حوزه بود.
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مشکالت مهم کشور را با کمک به دولت حل کند .حاال شاید جایی هم
اختالف نظر باشــد و این بدان معنا نیســت که روابــط برادرانه ندارند.
روابــط برادرانه اســت و البته اختالف نظر هم برادرانه اســت( .خنده)
در کل فکر میکنم روابط بین قوا در کشــور االن خوب است و در شرایط
فعلــی بــا توجــه به مســائلی که هســت میشــود برخــی جاها بــه این
اختالفات هم خورد که به هر حال حل میشوند.
البتهبرســرماجــرایآقایدکتــرصادقییاآقــایمطهرییک
مقداریبهنظرمیرسیداختالفدیدگاههاجدیاستونوعی
تقابلهمایجادشد.االنزمینهآنمسائلرفعشدهوبهحالت
عادیبرگشتهاست؟
اینهــا خیلــی مســائل ادامــه داری نیســت و مقطعی اســت .به هر
حــال در مقطعــی پیش آمد و خوشــبختانه همه مــا از آن مقطع عبور
کردیم .من هم شما میبینید که بیشترین تالشم برای عبور از مسائل
حاشــیهای و نظرم این است که این مسائل متن روابط قوا را مخدوش
نکند.
چیزی حدود ســه مــاه تــا انتخابات ریاســت جمهــوری باقی
مانده،امابهنظرمیرسدهنوزتنورانتخاباتداغنشدهاست.
حداقلنســبتبهدورههایقبلوحتیدورهیازدهمهمهنوز
فضاســردبهنظرمیرسد.تفسیروتحلیلشماازاینوضعیت
چیست؟ اساساًآیا چنین گزارهای را در مورد فضای انتخابات
سالآیندهقبولدارید؟
بلــه .مــن هم فکــر میکنم فضــا مثل گذشــته و این هــم یک مدل
جدیــد از انتخابــات اســت .قبــاً از فاصله دورتــری مســائل انتخابات
مطــرح میشــد و گروهها فعال میشــدند .اما امســال با تأخیر اســت
و مــن هــم جنــب و جوش خاصــی احســاس نمیکنم .ممکن اســت
عواملمختلفی در آننقش داشتهباشد .یکیمیتواند دور دومبودن
ریاست جمهوری آقای روحانی باشد.
امــادردورههــایقبــلمثــلدورهدهــموهشــتمکــهرؤســای
جمهوریازدوراولبهدوممیرفتندهماینگونهنبود.
بلهخبآنزمانهمشورانتخاباتیفرقداشتامااینباراینطور
هست .یعنی به نظر میرسد موقعیت دور دوم این دولت با قبل فرق
دارد .ممکن است این هم مؤثر باشد.
یعنــی فکــر میکنیــد رقبــا خیلــی شانســی بــرای خودشــان
نمیبینند؟
نــه .احتماالً چیــز دیگری فکــر میکننــد وگرنه فعال نمیشــدند.
میخواهمبگویمبهطورطبیعیاینموضوعاحتماالًتأثیردارد.نکته
دیگر این اســت که خود صدا و ســیما خیلی در ایجاد فضای انتخابات
مؤثــر اســت .االن شــنیدم کــه کمــی بحــث را شــروع کردند ،ولــی فکر
میکنم بعد از نوروز این فضا در صدا و ســیما جدی شــود .البته من در
اینخصوصصحبتینکردموبرداشتم است.
البتهمسألهمابیشــترگروههایسیاسیاستکهخیلیتکاپوو
شروشوریندارندواینموضوعدرآنهادیدهنمیشود.
در شهرها و استانها یکسری کارها و فعالیتها آغاز شده است.
آنفضابیشترمعطوفبهانتخاباتشوراهااست.
نــه اتفاقاًبــرای همین انتخابات ریاســت جمهوری هــم تحرکاتی
هســت .منتها در ســطح ملی و تهران خیلی آن تکاپو را نمیبینیم .به
هر حال قبول دارم که یک تأخیری هست و باید بررسی کرد که دلیلش
چیست.منخیلیرویاینموضوعمتمرکزنشدهام.
اخیراًبرخینمایندگانیکطرحارائهکردندکهبهطرحمبارزه
باخودسرهامعروفشدهوحواشــیهمداشتهاست.باتوجه
بهتجربهخودشــمادر22بهمنقم کهموردحمله خودســرها
قــرارگرفتید،نگاهتانبهاینطرحچگونهاســتوآنراچطور
ارزیابی میکنید؟ آیا فکــر میکنید بتواند به اهدافش برســد و
موفقشود؟
البتــه طرح خیلی دقیق نیســت و اگر خودتان هم آن را بررســی کنید،
متوجه میشــوید که در درون آن اشــتباهاتی هســت .مثالً اینکه اگر کسی
حتینهبهقصدبرهمزدن ،اظهارنظریبکندو اتفاقیبیفتدبا اوبرخورد
میشود خیلی نکته مثبتی نیست .خب این قصد را از کجا میشود کشف
کرد؟ این نشان میدهد که طرح به دقت تدوین نشده است.
اماآیاضرورتیداردکهمادراینحوزهقانونیداشتهباشیم؟
حاالمنهایقانونبهنظرمنیکتربیتوفرهنگسیاسیاست.
خیلی مســائل در کشور هســت که با قانون حل نمیشــود .مثالً رفتار
یک پــدر با فرزند یــا خانوادهاش باید مؤدبانه باشــد ،حــاال ما بیاییم
قانــون بنویســیم کــه مؤدبانه بــاش که موضــوع حل نمیشــود .این
فرهنگاستوبایدجابیفتددرکشور.بیشترهمجریانهایسیاسی
و رسانهها مؤثر هســتند که این خشونت را در سیاست کاهش دهند و
این را تبدیل به یکسری گفتوگوهای سالم بکنند .من فکر نمیکنم
بشــود با قانون موضوعاتی از این دســت را حل کرد .اگر نیاز باشــد ما
قانــون آن را هم مینویســیم امــا تصورم این اســت کــه زیربنای آن،
مســائل فرهنگی و فرهنگ سیاسی است که باید تربیت خاصی را در
جامعهجاانداخت.

سالنامه 1395

11

