پرونده سال

چه بر سر میهندوستی ایرانیان آمده است؟
محسن هاشمی

رئیس شورای اسالمی شهر تهران

میهندوســتی یا ناسیونالیســم که در حد باالیش
بــه میهنپرســتی نیــز ترجمــه میشــود ،یکــی از
مؤلفههــای اصلــی شــکلگیری ملــت و هویــت
ملــی اســت .در نظام فعلــی جهانی کــه در قرن
بیســتم شــکل گرفــت و بــا تجزیــه امپراطوریها
و بلوکهــای بــزرگ ،واحــد شــکلگیری هویــت
بینالمللــی به کشــور -ملــت تغییر کــرد ،هویت
ملــی و میهن دوســتی ،بــه مهمتریــن عامل نرم
شــکلگیری قــدرت ملی در کنــار نیــروی نظامی
بهعنوان مهمترین عامل ســخت هرکشور تبدیل
شد.
در پیــروزی انقــاب اســامی ،هویــت ملــی
ایرانیــان در قالــب شــعار اســتقالل بــروز وظهور
یافــت و مفاهیــم اســامی و ایدئولوژیــک نیــز
میهن دوســتی را ترویج و تعمیــق میکرد از این
رو ،دهــه نخســت انقــاب را میتــوان اوج میهن
دوســتی در ایران معاصر دانست ،میهن دوستی
کــه دفــاع مقــدس شــاهد فــداکاری صدهــا هزار
جــوان داوطلــب ایرانــی بود کــه از جــان خویش
برای حراســت از میهن گذشــتند و بــه نمایندگی
از میلیونها خانواده ایرانی ،صحنههایی ماندگار
در تاریخ ایران پدید آوردند.
اما در دهه اخیر ،شــاهد اوج گرفتن مهاجرت
ایرانیان به خارج از کشــور بودیم که نشان دهنده
افول حــس میهن دوســتی در بخشــی از جامعه
ماســت .بخــش قابــل توجهــی از اســتعدادها و
نخبگان جامعه ایران که مهمترین ســرمایههای
فردای کشــور هستند ،وطن را رها میکنند و برای
بدســت آوردن شــغل ،رفــاه و امنیــت اجتماعی
بیشتر راهی کشورهای غربی میشوند.
البتــه نبایــد بــه صرف مهاجــرت بــرای ادامه
تحصیل یا شــغل به دیده منفی نگریســته شــود،
اینکه دانشــجویی برای تحصیل به دانشــگاههای
معتبــر جهــان بــرود و بازگــردد ،فرصتــی بــرای
دانــش افزایــی اســت و حتــی حفــظ ارتبــاط
متخصصیــن ایرانــی خــارج از کشــور بــا داخــل و
کمــک به توســعه علــم وفنــاوری مثبت اســت و
بایــد زمینههای آن تســهیل گــردد ،اما مهاجرتی
کــه بــرای انقطاع و قطــع ارتباط بــا وطن صورت
میگیرد ،معنایی جز از دست دادن سرمایههای
انسانی کشور ندارد.
اینکه شــرایط اقتصادی مناســبی در کشــور ما
وجــود ندارد ،شــغلی با ثبــات که بتوانــد حداقل
معیشــت و رفــاه مــورد انتظــار یــک متخصص و
نخبــه را تأمین کند ،در دســترس بســیاری از این
جوانــان با اســتعداد نیســت ،واقعیتــی غیرقابل
انکار اســت ،اما ما شــاهد شــرایط رفاهــی بدتر از
امــروز نیــز در گذشــته بودهایم اما در آن شــرایط
نســلهای گذشــته و پــدران و مــادران همیــن
جوانــان ،بهجــای مهاجــرت بــه خــارج ،بهخاطر
میهــن دوســتی از کشــورهای غربــی بــه ایــران
بازگشــتند ،پــس تنهــا علــت مهاجــرت شــرایط
اقتصادی نیست.

ایـــران مـــا
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حتــی بســیاری از دانشــجویان و جوانانــی کــه
امــکان مهاجــرت را ندارنــد ،در آرزوی رفتــن
از کشورهســتند و ایــن پدیــده بــه معنــای آن
اســت کــه مهاجــرت ذهنــی و قلبــی بهمراتب از
مهاجرت فیزیکی گســتردهتر و موجب خســارت
بــه ســرمایههای ملی ماســت ،چرا کــه جوانی که
در آرزوی رفتــن اســت ،انگیــزهای جــدی بــرای
خدمت به کشــور نــدارد و از ســرناچاری در ایران
مانده است.
بنابراین پرســش اصلی اینجاســت کــه چه بر
ســرمیهن دوســتی ایرانیــان آمده اســت؟ و برای
پاســخ بــه این پرســش ،بــرای یکبار هم که شــده
باید بهجای مقصر دانســتن جوانان ،به عملکرد
دستگاهها و مسئوالن بنگریم.
چــرا بایــد عملکــرد مــا بــه گونــهای باشــد که
جوانان بهجای تقویت حس میهن دوســتی ،دل
از وطــن ببرنــد و مهاجــرت را به ماندن در کشــور
و ســاختن ایرانــی بهتر برای فردای فرزندانشــان
ترجیح دهند؟
بــه نظــر میرســد بــرای بازســازی حــس
میهــن دوســتی و ناسیونالیســم ایرانــی ،مــا
نیــاز بــه تجدیدنظــر در عملکــرد خــود داریــم،
اگــر میخواهیــم ســرمایه اجتماعــی و قــدرت
نخبگان کشــور که قطعاً بیــش از چاههای نفت و
ســرمایههای مادی در رشــد و توسعه و پیشرفت
ایــران مؤثــر اســت ،حفــظ و تقویــت شــود بایــد
اعتماد عمومی و باورهای آسیب دیده نسبت به
نظام و مدیریت کشور را بازسازی کنیم و طبیعی
اســت ایــن بازســازی بــا دادن شــعار و تبلیغــات
کلیشهای صداوسیما و سایر رسانههای حاکمیتی
ممکن است.
نســل امــروز بیــش از شــوآف و وانمــود کردن
بهدنبــال حقیقت و واقعیت عینی اســت و از این
رو تنها تغییر در عملکرد و بهبود کارنامه حقیقی
مســئوالن و نهادهــای ذیربــط میتوانــد ذهنیت
عمومی جامعه را به آنها بهبود ببخشد.
بپذیریــم که ایــن مردم همــان مــردم فداکار
و ایثارگــر دوران دفــاع مقدس هســتند ،جوانانی
کــه بــا هــزار نگرانــی و دشــواری و بــه قیمــت از
دســت دادن یــک عمــر ســرمایه زندگــی پــدران
ومادرانشــان جــای وطــن میکننــد ،میتواننــد
بهترینهــا را بــرای ایــن کشــور رقــم بزننــد ،پس
این مســئوالن هستند که باید پیش از آنکه خیلی
دیرشــود فرصت را قدر بدانند و شــرایط کشــور را
در جهت ماندن برای ایران فراهم کنند.

ایــران مــا ســال ســختی در پیــش دارد .ایــن را همــه
ی گویند .تحریم ،فشار اقتصادی ،ضعف
تحلیلگران م 
مدیریتــی ،اختالفــات داخلــی ،فســاد و اختــاس و
دشــمنیهای مســتمر قدرتهای بــزرگ ،دالیل کمی
برای ســختی ســال آینده نیســتند .کاش میتوانستیم
دســت به پیشــانی افــق را در ســال آینــده میدیدیم و
میتوانستیم بشــارت امید و رفاه و زندگی به دور از فقر
و فســاد را بدهیم .واقعیت این نیست؛ سال سختی در
پیشرویمااست.اماایرانبزرگترازاینسختیهاست؛
چارهای جز امید نیســت .عنصر امید توانسته کار بسیار
بزرگی برای انسانیت انجام دهد .بارها شنیده بودم؛ اما
توگویتلفنیامباپیرپرنیاناندیشایران،
درآخرینگف 
هوشــنگ ابتهاج (ســایه) در اســفند  ۹۷دوباره در مورد
شــخصیت مردم ایران میگفت« :تاریخ را اگر بررســی
کنید میبینید که مردم ایــران هر وقت با امواج بلندی
که میتوانسته به آنها آسیب کلی بزند روب ه رو میشده
است ،سرش را پایین میآورده ،منتظر میمانده تا موج
عبور کند و دوباره با اقتدار سربلند میکرده است» .این
ی ها زنده مانده اســت .ســختی ســال
خصلــت در ایران 
آینده عالوه بر دالیل جاری ،به خاطر انتخابات مجلس
ی شــود .ســالی که در آن
بیشــتر و طاقتفرســاتر هم م 
انتخاباتمجلسبرگزارمیشود،مردمآسیببیشتری
میبینند .عاشــقان بــه خدمت بخصــوص از وقتی که
قبح اشــرافیگری و اختالس و دســتبرد بــه بیتالمال
و زیســت الکچــری رواج یافته ،فراوانتر شــدهاند .طرح
توقعات نشــدنی ،درگیر شــدن بیشتر مســئوالن کشور،
بیتوجهی به حل مشــکالت مردم و درگیر کردن قوای
مختلف به مســائل منطقــهای همه از آفتهای ســال
انتخابات اســت .مســأله معیشــت مردم که نیســت تا
همه به آن بیتوجه باشــند .مســأله انتخابات اســت و
انتخاب شدن و استفاده از برکات انتخاب شدن .مسابقه
ناامید کردن شــتاب میگیرد .همه مسئوالن به دیگری
توصیه میکنند که به فکر مردم باشند .همه به دیگران
میگویند که وحدت چیز خوبی اســت .فراموش شــده
تر از همه اما خود مردم هســتند .فشــار تحریم ،گرانی،
ح
دشــمنی خارجیها ،لجبــازی داخلیهــا ،جنگ جنا 
هــا ،مال اندوزی مرفهان ،یله و رها بودن مدیریتهای
کشور ،سهم مردم است .اما باز هم ایران میماند .عقده
ها ،غصهها ،فشارها ،نا امیدیها ،چشمانداز سال آینده
هســت اما ایران و ایرانی بزرگتر از این مشــکالت است.
با وجود همه این ســختیها ،اگر مدیران کشور تصمیم
بگیرند قوی و باانگیزه کار کنند ،از همه نیروهای دلسوز
فارغ از تفکر و نگاه و ســبک زندگیشان کمک بگیرند و
تنش زدایی مقتدرانه با دنیا در دستور کار قرار گیرد ،سال
سخت را میشود کمی آسان کرد.
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