پرونده سال

سال  98فقط یک سال نیست
علی ربیعی

وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

سال  97درحالی به پایان میرسد که شاید کمتر کسی
در ابتدای سال انتظار چنین پایانی را داشت ،تحوالت
ســریع در روابــط بینالملــل و قاعدههــای جهانــی
بیثباتی اقتصادی و تغییر نگرش و ارزشهای مردم.
 97را با تهدیدات ترامپ و تحریمهای یک جانبه وی
آغاز کردیم .فقدان آمادگی برای کنش متقابل و مؤثر
داخلی و برخی تصمیمات غلط باعث شد تا سال را
با وضعیت چندان مناسبی به پایان نرسانیم .به نظر
من این شرایط نشان داد که خارج از ذهن و برداشت
ما در دنیای واقعیت به چه اندازه مســائل اقتصادی
و اجتماعی با سیاســت خارجی درهم آمیخته است.
شــاید پدیده اســتعفای ظریــف و واکنــش اجتماعی
گسترده به آن نمادی از همبستگی ادراک شده توسط
جامعــه بود .هــر چند در ایــن بین برخــی هنوز هیچ
اعتقادی به واقعیت جهانی شدن و وابستگی متقابل
اقتصادی روز افزون و غیر قابل بازگشت جهان ندارند
و با دیدی محدود به رقابت سیاســی داخلی مســائل
اقتصادی و اجتماعی را تبیین میکنند.
در ایــن میــان سیاســتها و تصمیمگیریهــا نیز
نشان داد که فاقد آمادگی ساختاری و دانش و تجربه
کافی برای شرایط بحرانی میباشیم .به نظر میرسد
معدود کسانی که از تصمیمات سخت و دردآور برای
اصالحات ساختاری سخن میگفتند ،بیانگر الزامات
واقعی اقتصاد ایران بوده است .اقتصادی که شصت
ســال به مدد نفت و پول حاصل از آن متعادل شــده
اســت .صنعــت نفتی ،رفــاه نفتــی ،یارانه نفتــی و به
تعبیر یکی از دوستانم مدیران نفتی در هر دورهای با
هر تنش سیاســی اقتصادی کوچکی چنین وضعیتی
را پیش رو داشــت (من معتقدم از میان کاندیداهای
 92و  96هر کســی به جز روحانی ســکاندار کشــور بود
ما امروز وضعیــت بدتری را تجربــه میکردیم) .این
نتیجه بیماری شــصت ســاله اقتصاد و تــن ندادن به
اصالحات دردآور بودهاست.
مــا در اســفند  97با تورم باال ،کوچک شــدن کیک
اقتصاد کشــور به دلیل رشد منفی اقتصادی و کاهش
قدرت خرید مردم در آستانه ورود به سال نو هستیم.
دیــدگاه و نگــرش مــردم و انــگاره عمومــی آنها حال
خوشــی ندارد .جامعــه بیپناه امــروزی ما با ذهنیت
یــأس ،ناامیدی از فــردای بهتر و حتی شــاید ترس از
سالی بدتر از امسال روبهروست .به نظر من سه عامل
ترامــپ ،زیرســاختهای اصالح نشــده اقتصــادی و
برخی تصمیمات نادرســت سیاســی برای تضعیف
دولــت ،تأثیر زیادی در امیدزدایی و پمپاژ ناامیدی در
جامعه تأثیر زیادی داشته است.
مــا در حالــی وارد ســال  98میشــویم کــه آثــار
باقــی مانــده از تمامــی تحــوالت ســال  97بــه همراه
شــدت یافتن فشــارهای خارجی و افزایش تنشهای
ساختاری داخلی و نزاعهای ناشی از در پیش رو بودن
انتخابات مجلس قابل پیشبینی است .متأسفانه در
نیمه دوم سال  97روندی در رسانههای منتقد دولت
بخصوص صدا و ســیما دیده میشــد که به نظر من
بازی با اعصاب مردم و امتداد دادن آن به سال  98به
صالح هیچ یک از مردم کشور نیست.
فکــر میکنم اگــر بر همین ســیاق ســال  98را ادامه
دهیم چشــمانداز روشــنی در پیش نخواهیم داشــت و

بــرای جامعه امکان بــروز تحرکات اجتماعــی و انتقال
ناآرامیهــای ذهنــی بــه ناآرامیهــای فیزیکــی را کامالً
متصورم .با این وصف امسال در کنار سفره هفت سین و
در سال تحویل باید با استعانت از خدا به دگرگونیهای
رفتاری ،تصمیمگیری و مدیریتی فکر کنیم.
اول ،بــه ایــن بیندیشــیم و بــه این باور برســیم که
تضعیــف دولت روحانــی بدون تضعیف ســایر قوا و
ارکان حکمرانــی کشــور امکانپذیر نیســت .بنابراین
مخالفــان دولت باید به این نکته اساســی توجه کنند
و بداننــد کــه در شــرایط کنونــی هرگونه تــاش برای
تضعیــف دولت مغایــر بــا مصالح ملی اســت .من
فکر میکنم ســال  98تنها یک سال نیست و سال 98
در فردای چهل ســالگی اســت و آثار آن بیش از همه
سالهای قبل در آینده ایران نقش خواهد داشت.
دوم اینکه ،یکی از ضروریترین نیازهای ما اجماع
عمومــی در مــورد صورتبنــدی مســائل اقتصــادی،
اجتماعــی و سیاســی اســت .بایــد بتوانیــم در ســاختار
قدرت در خصوص چند مسأله ملی به اجماع برسیم.
بــه عنوان مثال با فاصله دیدگاهــی و تنازعی که درباره
 FATFاز خود نشان دادهایم چشمانداز خوبی نخواهیم
داشــت .معتقدم که ســاختار حکمرانی کشــور باید به
عقالنیت و درک مشــترکی برسد تا تنازعات ساختاری
کاهــش پیدا کنــد .اگر بتوانیم ســال  98را ســال کاهش
تنازعــات قرار دهیم ،قطعــاً تا  1400مســیری راحتتر
داشته و فرصتهای بیشتری کسب خواهیم کرد.
ســوم اینکه ،برای ایجــاد امیــد و افزایش اعتماد
عمومــی نیاز بــه برنامــه داریــم ،پیش شــرط تحقق
توگــو و در اولیــن گام
ایــن مهــم اصــاح فضــای گف 
توگو
توگوی بین نخبگان است .باید گسترش گف 
گف 
در جامعــه را تشــویق کنیــم .تــا چهرههــا ،افــراد و
جریانهای مختلف با گرایشهای متفاوت فرهنگی
سیاستی و عقیدتی قادر باشند آزادانه نظرات خود را
در تمامی رسانهها بخصوص صدا و سیما ابراز کنند.
برنامهریزی برای تنوع رسانهای و شکستن حصارهای
تنگنظرانــه راهکاری اســت کــه حداقــل انرژیهای
متراکم اعتراضــی را کاهش خواهــد داد و در بهترین
حالــت راهکارهــای برون رفــت از مشــکالت را تولید
خواهد کرد.
چهــارم ،اصــرار بر شــفافیت برای مقابلــه با بروز
فســاد است .به نظر من ما بیش از اندازه درباره فساد
حرف زدیم .طوری که احساس فساد در جامعه بیش
از خود فســاد شــده اســت و اتفاقاً از میزان فســاد هم
کاسته نشــده اســت .باید برنامهریزی روشن و درونی
داشــته باشیم تا مردم احســاس کنند گامهایی برای
مقابله با این پدیده در تمامی قوا برداشته میشود.
پنجم ،مراقبت از زندگی مردم است .طرحهایی با
پشتوانه مطالعاتی و کارهای کارشناسانه باید تدوین و
اجرا شود تا مردم دوباره احساس کنند در بحرانهای

ایـــران مـــا

اقتصادی جایی وجود دارد که بتوان به آن تکیه کرد و
لمس کنند که دولت به فکر آنهاست.
ششم ،به نظر من شریک کردن نخبگان کشور در
تصمیمســازی اســت .دانش در جامعه نهفته است
بایــد بپذیریم کــه در بدنه فعلــی نهادهای حکومتی
با فقــر دانش روبهرو هســتیم .باید از دانــش همه ،از
ایرانیــان مقیم خارج از کشــور گرفته تــا نخبگان طرد
شــده ،ســازمانهای مردم نهاد و تشــکلهای صنفی
بهــره گیریــم و به اصطــاح میانجیهــا را در جامعه
افزایش دهیم .اعمال قدرت بر یک جامعه رها شده
دیگر جواب نمیدهد .با اعتقاد و اعتماد به میانجیها
این وظیفه را به آنها بســپاریم .وقتی ساختارها دچار
مشــکل میشــوند فشــار بر آنها افزایــش مییابد .به
علت فقــدان نظام حزبی در کشــور نخبــگان تربیت
سیاسی نشده و شناخته نمیشــوند .روند بهکارگیری
برخــی مدیــران در قــوای مختلف نشــان میدهد که
اساســاً از همیــن ظرفیت اندک موجود هم اســتفاده
نمیکنیــم .بــرای مملکــتداری نیاز به افراد بیشــتر
و متنوعتــری داریــم تا با درک شــرایط کشــور بتوانند
بحرانهای موجود کشور را بخوبی مدیریت کنند.
هفتم ،ترامپ و افزایش فشــارهای اقتصادی یک
واقعیت است .ما ناچار به اجرای برنامههایی هستیم
که رشــد از پایین و کمک به معیشــت مردم را هدف
بگیــرد ،توســعه اجتماعــی و اقتصاد اجتماعــی نیاز
ماست .بدون نفت خروج از رکود باید از بطن جامعه
شکل گیرد .باید ذهنیتهای توسعه را اصالح نماییم
و الگوهایــی مانند رشــد فراگیــر و توانمندســازی وارد
محورهای برنامهریزی و توسعه شود.
هشتم ،در کنار سیاست خارجی فعال برای منزوی
کردن اســتراتژی ترامــپ و کم کردن اثــر تحریمهای
یکجانبــه نیــاز بــه تفاهــم و تنشزدایــی بیشــتر بــا
همســایگان خود داریم ،نداشــتن اجماع و همراهی
بازیگران عرصه حیات خارجی باعث شــده است که
با وجــود گســترش ژئوپلیتیک امنیتی سیاســی ایران
در منطقــه ،قادر به تبدیل این فرصت به مزیتهای
اقتصــادی اجتماعــی در داخــل ایــران و حتی تأمین
قدرت مذاکره در فضای بینالمللی نشدهایم.
بــه عنــوان نمونــه ،بــه تجربــهای در دوران دولت
اصالحــات میتوانــم اشــاره کنــم .در زمــان اشــغال
افغانستان توسط طالبان و القاعده (عرب – افغانها)
ضمن کمــک مجاهدین افغان توانســتیم از این امر
بــرای چانهزنیهــای بینالمللــی بــه نفع کشــورمان
بهــره بگیریم .این الگو بایــد در زمانی که با داعش در
سوریه و عراق جنگیدیم ادامه مییافت .من برخالف
برخــی دیدگاههــا کــه حمایتهــای ایــران در عراق،
سوریه ،افغانستان و یمن را مورد نقد قرار میدهند به
گسترش ژئوپلیتیک سیاسی و امنیتی ایران معتقدم
و مشــکل را در عــدم یکپارچگــی سیاســت خارجی و
فرماندهی واحد در آن میبینم .اگر این حضور ابزاری
بــرای چانهزنــی و مذاکــره در اختیــار مدیــر سیاســت
خارجی ما قرار گیرد آنگاه میتوانیم بهرهمندی کافی
از فرصتهای آن داشــته و برای منافع ملی خودمان
از آن بهره بریم.
در پایــان متأســفم متنــی که قــرار بود برای ســال
نو نوشــته شــود خالی از حالوت و شــیرینی است ولی
بــه نظر مــن دلمشــغولیهای واقعی جامعــه ایران
اینهاســت و در ســال  98بایــد به آنها بیندیشــیم و با
عملکرد خود کام جامعه را شیرین کنیم .بدانیم 98
فقط یکسال نیست ،آینده یک جامعه است.
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