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مسیر ترانزیتی مشترک بین هند، کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه، ایران را  دور می زند

به خلیج فارس چشم حیفا 
رویگردانی هند از بندر چابهار رمزگشایی شد

تابوت کشاورزی ایران آخرین میخ ها بر 

مریم شــکرانی: رویگردانی عجیب هند از بندر چابهار، حاال با اخبار تازه مفهوم پیدا کرده است. شش کشور عربی حوزه خلیج فارس، به زودی صاحب یک راه ریلی مشترک می شوند. راهی 
که هند را بدون نیاز به بندر چابهار و ایران به اروپا می رســاند و البته یک سر این کریدور ترانزیتی مشترک به بندر حیفا در اسرائیل و سپس ترکیه می رسد. مقامات اسرائیل می گویند بخش 

زیادی از این مسیر موجود و تنها ۳۰۰ کیلومتر از آن که در خاک عربستان سعودی و اردن قرار دارد، باید ساخته شود.

علی ضیایی، تحلیلگر صنعت حمل ونقل به «شــرق» می گوید 
که بعد از عادی ســازی روابط اعراب با اســرائیل تکمیل این مسیر 
سرعت خیره کننده به خود گرفته است و البته باید گفت که هند به 
نوعی ایران را فریب داده و حاال بندر چابهار را رها کرده و شــریک 

راه آهن خلیج فارس شده است.
راه آهــن مشــترک خلیج فارس، پــروژه ای که بی ســروصدا از 
ســال ۲۰۰۹ کلید خورد و این روزها محور مهم گفت وگوی ســران 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس است. خلیج آنالین خبر داده 
اســت که این خط آهن به زودی تکمیل می شــود و مقامات شش 
کشور عرب گفته اند این خط ریلی تا سال ۲۰۲۵ شروع به کار می کند.
طول این خط ریلی دو هزار و ۱۷۷ کیلومتر است اما روزنامه معاریو 
چاپ اســرائیل، به نقل از آوی ســمحون، رئیس شورای اقتصادی 
دفتر نخست وزیری اســرائیل نوشته است که «بخش بزرگی از این 
مســیر در حال حاضر موجود اســت و فقط ۳۰۰ کیلومتر آن که در 
خاک عربســتان ســعودی و اردن قرار دارد باید ساخته شود». این 
مقام اسرائیلی گفته است که امارات و اسرائیل سرمایه گذاری های 
وسیعی روی ســاخت و ارتقای زیرساخت ها انجام داده اند و قصد 
دارنــد از طریق خط ریلــی که بخش بزرگی از آن موجود اســت، 

خلیج  فارس را به بندر حیفا در اسرائیل متصل کنند. این پازل وقتی 
تکمیل می شود که بدانیم هند، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل 
مدت هاســت پروژه مشــترک اقتصادی با عنوان «کریــدور غذایی 
هند- خاورمیانه» را دنبال می کنند. هند به عنوان یکی از غول های 
غذای جهان و البته یک اقتصاد بزرگ با این پروژه به دنبال مدیریت 
منابع آب خود و مدرن کردن کشــاورزی اســت و اسرائیل به عنوان 
یکی از پیشــرفته ترین نقاط جهان در زمینه کشــاورزی صنعتی، به 
هند در این زمینه کمک می کند. اســرائیل همچنین به دنبال ایجاد 
نیروگاه های خورشیدی در هند است تا مصرف انرژی در کشور ۷۲ 
ملت را بهینه کند. از آن سمت اسرائیل قرارداد پروژه های مشترکی 
را با امارات و عربســتان در حوزه انرژی امضا کرده است. درنهایت 
اینکه هنــد به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان این روزها نه تنها 
توانســته اســت بنا به گزارش بانک جهانی نــرخ فقر مطلق را در 
هشــت سال به نصف برســاند و جمعیت فقرا را به شدت کاهش 
دهد که حاال با سرمایه گذاری مشترک با کشورهای عربی و اسرائیل 
به دنبال دســتیابی راحت تر به بازار اروپاست؛ اما در این مسیر هند 
بندر چابهار را رها کرد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران سال گذشته 
اعالم کرد که از روند سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار رضایت 

ندارد و آنها که بنا بود ۸۵ میلیون دالر سرمایه به ایران بیاورند فقط 
۲۵ میلیون دالر سرمایه آورده اند و آن هم تنها شامل جرثقیل هایی 
می شود که با کشتی به بندر چابهار آورده اند. مقامات سازمان بنادر 
ایران به معافیت تحریمی بندر چابهار اشــاره کرده و می گویند که 
هند تالشــی برای استفاده از این فرصت نکرده است. ماجرا اما به 
همین جا ختم نشد و اسفند سال گذشته ناگهان خبر رسید که هند 
اندک ترانزیت خود از مســیر چابهار را متوقــف کرده و در اقدامی 
غیرمنتظره اســتفاده از مسیر پاکســتان را برگزیده و گندم خود را از 
این کشــور به افغانستان منتقل کرده است. انتخاب مسیر پاکستان 
که با هند اختالفات دیرینه دارد، معادله غیرقابل فهم و عجیبی در 

رسانه های ایران تلقی شد.
کشورهای  عربی  در  تکاپوی  ایجاد  مسیر   ترانزیتی  مشترک

این معادله عجیب حاال با اخبار جدید از راه ریلی خلیج فارس 
قابل فهم تر به نظر می رســد؛ راهی ریلی که در کرانه های جنوبی 
خلیج فارس و دریای عمان شــش کشــور عربــی را به هم وصل 
می کند. کشورهایی که بزرگ ترین و پیشرفته ترین بنادر منطقه را در 
اختیار دارند و البته بنادر برخی از این کشورها از جمله امارات جزء 
پنج بندر بزرگ جهان محسوب می شود. آنها حاال تصمیم دارند با 

یک مسیر ریلی مشترک بنادر و زیرساخت های حمل ونقلی خود را 
به یکدیگر متصل کرده و این راه مشترک را به بندر حیفا در اسرائیل 
و سپس ترکیه و اروپا متصل کنند. راه ریلی جدید موجب می شود 
انتقــال کاالها از اســرائیل به امارات در یک یا دو روز انجام شــود؛ 
درحالی که اکنون انتقال کاالها از کانال سوئز ۱۲ روز طول می کشد.

نکته مهم این پروژه این است که کشورهای حوزه خلیج فارس 
به سرعت در حال تکمیل پروژه های فرعی هستند که استفاده از این 

مسیر مشترک را اقتصادی تر و درآمدزاتر می کند.
ایلنا به نقل از خلیج آنالین نوشــته اســت که شرکت انگلیسی 
«Oxford Business Group» خبر داده که پروژه مشــترک راه آهن 
خلیج فارس به زودی اجرائی می شــود و منافع مشــترک تجاری 
زیادی برای این کشــورها به دنبال خواهد داشــت. پیش از این در 
دسامبر گذشته، رهبران کشــورهای حوزه خلیج فارس درباره این 

خط ریلی گفت وگوهای مفصلی ترتیب داده بودند.
در همین زمینه عربســتان سعودی که بزرگ ترین خطوط ریلی 
خلیج فارس را در اختیار دارد و نقش مهمی در ایجاد این خط ریلی 
مشــترک بازی می کند، اجرای پروژه های زیرساختی خود را سرعت 
داده و آخرین آن افتتاح ایستگاه قطار در نزدیکی مرز اردن در مارس 

گذشته بود.
همچنین امارات مشــغول تکمیل فاز دوم پــروژه راه آهن ملی 
اســت که در ســال ۲۰۱۶ راه اندازی شــد و قرار اســت ۱۱ شــهر و 

همچنین میادین گازی جنوب این کشور را به هم متصل کند.
در قطر هم راه اندازی زیرســاخت های ارتباطی سرعت گرفته و 
برگزاری جام جهانی در این کشور، محرک اجرای سریع تر پروژه های 
ریلی این کشور شده اســت. در این گزارش اشاره شده است که ۱۲ 
پروژه جدید از ۲۶ پروژه ای که دوحه روی آن کار می کند، عمال قبل 
از شــروع جام جهانی تکمیل خواهد شــد. از آن سمت در عمان، 
مسقط قصد دارد شــبکه راه آهن ملی خود را بسازد که یک مسیر 
پیشــنهادی به طول دوهــزارو ۱۰۰ کیلومتر اســت و از مرز امارات 
متحده عربی شروع می شود و از صحار و مسقط در شمال می گذرد 
و سپس به شــهرهای بزرگ بندری دقم و صالله در ساحل شرقی 
متصل می شــود. دولت عمان پیشــرفت های زیادی در این پروژه 

داشته است.
به جــز این کویت گــزارش داده اســت کــه در ژانویــه ۲۰۲۰ 
خط آهنی متشــکل از ۶۸ ایســتگاه بــرای اتصال شــهر کویت به 
فرودگاه بین المللی، دانشــگاه اصلی و مناطق مسکونی و صنعتی 
این کشــور راه اندازی کرده اســت و اما پروژه «قطار خلیج فارس» 
با هدف اتصال تمام شــش کشور عضو شــورای همکاری خلیج 
فــارس از طریق یک خط راه آهن به طــول دو هزار و ۱۷۷ کیلومتر 
از شــمال کویت شروع شده و از شــهرهای جبیل و دمام عربستان 
ســعودی می گذرد و سپس از بحرین عبور می کند و با گذر از منامه 
و سپس دوحه، امارات و از آنجا به مسقط خواهد رفت. خط ریلی 
مشــترک بین شش کشور عربی از زمانی جدی شد که در ماه فوریه 
رســانه های قطری گزارش دادند که ســاخت بخش اتصال قطر و 
عربستان ســعودی به زودی آغاز می شود و عملیات اساسی مانند 

طراحی های مهندسی و زمان بندی اجرای پروژه انجام شده است.
هند  ایران  را  فریب  داد

راه ریلــی خلیج فارس از نظر علــی ضیایی، تحلیلگر صنعت 
حمل ونقل، کریدور شــمال به جنوب ایران را دور زده اســت. او به 
«شــرق» می گوید هند حاال به این پروژه پیوسته و از نظر من هند و 
آمریــکا ایران را فریب دادند. او توضیح می دهد: آمریکا با معافیت 
تحریمی بندر چابهار و حضور منفعل هند در این بندر موجب شدند 
که توســعه بندر چابهار به تعویق بیفتد و حاال هند بندر چابهار را 
رها کرده و به پروژه راه ریلی خلیج فارس پیوسته است. او همچنین 
می گوید: امــارات هم قبل از جنگ یمن، بندر عدن را به عنوان یک 
رقیب مهم ترانزیتی برای خود می دید اما در اقدامی عجیب قرارداد 
سرمایه گذاری در این بندر را امضا کرد و اجازه نداد هیچ سرمایه گذار 
دیگری وارد شود اما هیچ اقدامی برای توسعه بندر عدن هم انجام 
نداد و در مقابل به ســرعت بنادر رقیب بندر عدن یعنی بندر فجیره 
و جبل علی را توســعه داد و ســپس از بندر عدن خارج شــد! این 
تحلیلگر تأکید می کند که انفعال ایران برای توسعه زیرساخت های 
تجاری خود موجب شــده است که فرصت های طالیی ترانزیتی از 

بین برود و احیای آنها دیگر به سادگی ممکن نیست.

سه شنبه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۰

تغییرات اقلیمی، خشک ســالی های پی در پی، خشکیدن رودها 
و رودخانه ها، خشــکاندن تاالب ها و نفوذ ریزگردها، سیل، تگرگ و 
این اواخر ســرمازدگی گسترده محصوالت کشــاورزی در سال های 
زراعی پی در پی، ســرمازدگی باغــات انار به وســعت چندین هزار 
هکتــار و بیخ برکردن درختــان انار، فروش نرفتن محصول ســیب 
باغــات، فروش نرفتن پرتقال و مرکبات و... که اگر قرار باشــد موانع 
بخش کشــاورزی را برشمارم، رشــته ای دراز دارد. با این مشکالت 
ســال های سال است کشــاورزان دســت وپنجه نرم می کنند. برای 
نمونه، سرمازدگی گسترده باغات پسته در چندین استان، میلیاردها 
تومان خسارت مستقیم به بخش کشاورزی وارد کرده است. به یک 
نمونه فقط در اســتان کرمان توجه کنید. خبرگزاری ایرنا به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی دفتر نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اســالمی، محمدرضا پورابراهیمی، می نویسد: ... حدود ۱۶۰ 
هزار هکتار باغ های پســته اســتان کرمان به ویژه در شهرستان های 
کرمــان و راور به دلیل افت دما در روزهای نخســت ســال جاری 
دچار ســرمازدگی شــد. افت دما در این ایام ۱۲ هزار میلیارد تومان 
به محصول پســته کرمان خســارت وارد کرد... این برآورد اولیه در 
باغات کرمان و راور اســت حال اینکه دیگر شهرســتان های استان 
کرمان مانند ســیرجان، رفســنجان و زرند کرمان به کلی از هستی 
ســاقط شــدند و حتی محصول سال آینده هم آســیب جدی دیده 
است. یکی از کشــاورزان عمده پســته کار زرند کرمان نقل می کرد 
که حتی خوشه ای پســته برای نمونه در چندین هزار هکتار باغات 
این شهرستان پیدا نمی شود. پســته محصولی دوپایه است؛ یعنی 
گل هــای نر و ماده در دو درخــت جداگانه می رویند و مهم تر اینکه 
شاخه رویشی امسال، محصول سال آینده را همراه خود دارد و اگر 
درختی گرفتار سرمازدگی بهاره بشود، محصول سال قبل که تبدیل 

به میوه شده به اضافه محصول سال آینده که در سرشاخه رویشی 
رشد می کند، به علت ســرمازدگی به کلی محصول دو سال از بین 
می رود. غیر از آفات ارضی و ســماوی، کشــاورزی کشور خصوصا 
باغداری گرفتار قوانین دســت وپاگیری اســت که با تأســف پرسنل 
ســازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با کشاروزی به جای حمایت و 
هدایت کشاورزی و کشــاورزان از بدو استخدام برای خود تراشیدن 
موانع را تعریف کرده اند. انگاری استخدام شده است که فقط و فقط 
مانع تراشــی کند و ابایی هم ندارد که در تعریف شرح وظایف خود 
ایجاد موانع را گوشــزد کند. از طرفی دولت هم دیگر خوان پرتنعم 
نفــت را پیش روی خود نمی بیند و از طرفی به گفته آقای محســن 
زنگنه، رئیس کمیته اصالح ســاختار بودجه، سه  چهارم بودجه که 
مربوط به شرکت های دولتی است، مجلس اصال نظارتی بر آن ندارد 
و کل بودجه مورد بحث مجلس یک سوم کل درآمد کشور است. به 
گفته آقای زنگنه هیچ کس در این کشور به شما درآمد شرکت های 
دولتــی را نمی گوید، وزیر نفت درآمد شــرکت نفت را اعالم نکرده 
است و نمایندگان نمی دانند درآمد مثال شرکت نفت و چند شرکت 
دیگر که عمده درآمد کشــور مربوط به این شرکت هاســت، چقدر 
اســت و چون اسناد طبقه بندی است، کسی حق ندارد از آن مطلع 
شود. کســری بودجه دولت معلوم نیست. حتی رئیس جمهور هم 
نمی دانــد با این وضعیت بودجه و کســری باالی آن چه باید بکند. 
مدتی اســت ســازمان ها و وزارتخانه ها را مجبور کرده اند که تأمین 
منابع مالی کنند. بخش کشــاورزی مظلوم به باور من اولین هدف 
تأمین کسری بودجه است و از هر طریق که بتوانند، گلوی کشاورزی 
را می فشــارند. کشاورزی با آب تعریف می شود. اصال آبادانی با آب 
است، بســیاری از رودخانه های کشور مثل زاینده رود خشکیده اند و 
جاهای دیگر مانند ســد گتوند روی کوهی از نمک احداث شده اند. 
آب این سد آن قدر شور شده که درختان پایین دست سد را خشکانده، 
تاالب هــای بــزرگ مانند هورالعظیــم که نقش اصلــی در حیات 
اقتصادی و معیشتی ســاکنان اطراف خود بازی می کرد، خشکیده 
و امروزه نه تنها ســفره جوامع ساکن حاشیه ای خود را پر نمی کند 
بلکه عامل ریزگردهای داخلی شده که نفس کشیدن را در کل کشور 
و منطقه ســخت کرده اســت. منبع آبی دیگر غیر از رودخانه ها و 

تاالب ها، قنوات و موتورهای آبکش هســتند. قنات، این ابداع ایرانی 
که منشأ اصلی تشکیل هسته های اولیه سکونتی در فالت ایران بوده 
و اجتماعات انســانی آب مورد نیاز خــود را از آنها تأمین می کردند، 
با حفر چاه های نیمه عمیق و عمیق خشــکیدند؛ سرمایه ای که در 
طــول تاریخ به فالت ایران زندگی بخشــیده بود در پی بی برنامگی 
خشــکید. چاه ها هم که با تکنولوژی جدید حفر شدند به دو دسته 
تقسیم می شــدند، چاه هایی مجاز که برابر قانون توزیع عادالنه آب 
مجوز حفر دارند و چاه های غیرمجــاز که آمار دقیقی از این چاه ها 
نداریــم و قصه پرغصه کشــاورزی در کنار چاه های مجــاز امروزه 
اســیر بی برنامگی دولت و سازمان های دولتی شده است و می رود 
کشاورزی کشور را به تعطیلی بکشاند. حال اصل مطلب چیست؟ 
از دهه هــای ۳۰ و ۴۰ که حفر چاه در کشــور متداول شــد، در ابتدا 
قاعده و قانونی وجود نداشــت و چاه ها یکی بعــد از دیگری حفر 
شدند. قبل از انقالب مناطقی از کشور به علت اضافه برداشت آب، 
منطقه ممنوعه اعالم و حفر چاه تابع مقرراتی شد. پروانه چاه های 
حفرشده در سال های گذشته تابع شرایط خود بود که این شرایط در 
بسیاری از مناطق به کل فرق کرده است. از زمان برقی کردن چاه ها، 
برای تأمین برق چاه ها-قدرت مجاز- برای برداشت آب برای هر چاه 
تعریف شد و با توجه به نوع محصول و نیاز آبی محصول کشت شده 
ساعات برداشت آب در یک فصل زراعی در پروانه بهره برداری چاه 
حفرشده در نظر گرفته شد. در طول این سال ها نوع زراعت بسیاری 
از چاه هــا تغییر کرده و این تغییر زیر نظــر دولت و با حمایت اداره 
کشاورزی صورت گرفته است. برای مثال چاه های باغات این جانب 
که در دهه ۷۰ حفر شــده اند به عنوان چاه زراعی تعریف شــده اند 
با قدرت مجاز و ســاعات کاری مربوط به زراعت آن سال ها. قدرت 
مجاز با افت ســطح آب نیاز بیشتری به برق دارد و با تغییر زراعت 
هم باید ســقف ساعات آبیاری را متناســب با زراعت جدید تعریف 
کرد. در گذشته این چاه ها فقط برای زراعت بود یعنی گندم در فصل 
پاییز و صیفی جــات در فصل بهار، اما با تغییر نوع زراعت که اتفاقا 
با هماهنگی وزارت کشــاورزی و به تبع آن وزارت نیرو و ســازمان 
آب صورت گرفته اســت، قدرت مجاز ســابق و ساعات استحصال 
آب نمی تواند مطابق با پروانه گذشــته باشد. مسئوالن ادارات برق 

و سازمان آب و نیز جهاد کشاورزی هم که پشت میزنشین هستند و 
مانند مبصر کالس درس، چشم انتظار کمترین تحرک برخالف میل 
خود از محصلین هستند، با سوءاســتفاده از قانون اعالم می کنند... 
شــما از قدرت مجاز تجاوز کردید و ســقف ســاعات آبیاری شــما 
متناســب با پروانه ۳۰، ۴۰ ســال گذشته نیســت و آخرین میخ را بر 
تابوت نیمه متحرک کشاورزی با توجه به نگاه ضد کشاورزی سازمان 
آب و جهاد کشــاورزی و اداره برق کوبیده و عمال کمک به تعطیلی 
چاه هــای آب با میلیاردها ســرمایه گذاری می کنند. به زبان اعداد و 
ســاده عرض می کنم در زمان دولت احمدی نژاد یارانه ها تغییر کرد 
و ناگهان قیمت نهاده های کشــاورزی خصوصا در بخش سوخت 
نجومی شــد. البته در قانون هدفمندی یارانه ها قرار شد ۳۰ درصد 
از درآمد حاصل از تغییر قیمت نهاده های کشاورزی به بخش تولید 
اختصاص پیدا کند که مانند دیگر وعده ها به فراموشی سپرده شد. 
قبض مصرفی برق چاه ها قبــل از قانون هدفمندی یارانه ها هر دو 
ماه حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان به تناسب فصل سال صادر می شد. 
با قانون هدفمندی یارانه ها مدت دوماهه صدور قبض برق مصرفی 
به ۲۸ تا ۳۰ روز تغییر کرد و ۵۰ هزار تومان دوماهه به ماهی حداقل 
۱/۵۰۰ هزار تومان تبدیل شد. اخیرا که دولت سیزدهم به گفته یکی 
از کشــاورزان ســنتی در قباله کهنه ها دنبال پرکردن خزانه از طریق 
خالی کردن جیب کشاورزان است به قدرت مجاز و ساعات برداشت 
آب که نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای که دشمن علنی کشاورزی 
است، پیش پای دولت گذاشت، امروزه تا سقف معینی تعرفه برق 
چاه های کشاورزی با قیمت گذاری تعرفه کشاورزی احتساب می شود 
و مازاد بر آن که ضرب و تقســیم آن به دست سازمان های مخالف 
کشاورزان است، با تعرفه تجاری حساب می شود. انگار برقی که در 
بیابان های ساوه یا در کویر مرکزی و لوت در چاه ها مورد استفاده قرار 
می گیرد، در زعفرانیه تهران در پاساژ های آن چنانی استفاده می شود! 
برای هر چاه با ضرب و تقسیم آقایان ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان 
از کشــاورزی در حال مرگ مطالبه می کنند، آخرین میخ هایی که بر 
تابوت رو به موت کشاورزی فعال در دولت سیزدهم کوبیده می شود، 
غروب غمناک بخش کشــاورزی را پیش روی کشاورزان ورشکسته 

کشور قرار داده است. باز هم خواهم نوشت.

یادداشت

اصالحات 
پیش نیاز  جراحی  اقتصادی

این روزها، دولت از یک جراحی بزرگ اقتصادی ســخن می گوید. 
سوای از درستی یا نادرستی این برنامه اقتصادی دولت، این یادداشت 
به دنبال یادآوری مســئله دیگری است: تقدم اصالحات حکمرانی 
بر هرگونه برنامه سیاســتی. من در کتاب هــای «حکمرانی  خوب و 
توســعه» و «در تکاپوی حکمرانی  خوب» بر پایه تجربه های جهانی 
نشــان دادم که در کشــورهای در حال  توسعه هیچ برنامه سیاستی 
از جملــه برنامه های صرفــا اقتصادی، بدون انجــام اصالحات در 
ساختار حکمرانی به موفقیت دست نیافتند. تجربه شیلی، استونی، 
بوتســوانا، کاســتاریکا، تایوان، اروگوئه، کره جنوبی و... نشان دهنده 
اولویت اصالحات حکمرانی بر هر اقدام کوتاه مدت و سیاســت های 
خلق الساعه است. پرسش این است که چرا «اصالحات حکمرانی» 
مهم اســت؟ در ســه دهه گذشته موج بی ســابقه ای از اصالحات 
در جهــان به وقوع پیوســت کــه الگو های ســنتی حکمرانی را به 
چالش کشــیدند. برخی از این برنامه های اصالحات در اقتصادهای 
توسعه یافته صنعتی ایجاد شد که مسئوالن آنها تحت فشار بودند تا 
سطح مالیات  ها و هزینه های عمومی را کاهش دهند و سطح باالی 
رفاه و سایر خدمات عمومی را حفظ کنند. به همین ترتیب کشورهای 
در حال  توســعه نیز به اصالح بخش های عمومی خود روی آوردند 
تــا آنها را کارآمدتر، رقابتی تر و نزد مردم محبوب تر نشــان دهند؛ اما 
نتیجه متفاوت بود. دولت هایی که هم زمان با برنامه های اصالحات 
اقتصادی، به اصالح ســاختارها، رویه ها و پایبندی به شاخص های 
حکمرانی (مهار فساد، حاکمیت قانون، پاسخ گویی و شنیدن صداها، 
ثبات سیاســی، کیفیت نظارتی و کارآمدی دولت) پرداختند، سربلند 
بیــرون آمدنــد. نمونه های باال از این دســت هســتند. برعکس، در 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل شکاف حکمرانی، 
این دســتاوردها ناچیز بوده یا با شکســت روبه رو شدند. تحلیلگران 
بانک جهانی در پاســخ به این پرســش که چه عواملی باعث ایجاد 
شکاف حکمرانی در منطقه شده است، بر این باورند که درآمدهای 
فوق العاده باالی نفت و گاز مستقیما به صندوق های دولت سرازیر 
شد و از این طریق انگیزه دولت های مستقر برای تقویت سازوکارهای 
پاسخ گویی کاهش یافت. وانگهی، درگیری های طوالنی دلیل منطقی 
برای شــکل گیری نهادهای محدود کننده دولتــی را فراهم کرد. و از 
سوی دیگر، منافع خارجی از جمله استعمار و ژئوپلیتیک جنگ سرد 
اغلب به تداوم دولت های مســتقر کمک کرده اند؛ بنابراین وضعیت 
موجــود به مراتب بیــش از اصالحات حکمرانی ترجیح داده شــد. 
ازاین رو، در پی فشارهای نهادهای جهانی در ابتدای قرن بیست ویکم 
برای تحقــق اصالحات در جوامع خاورمیانه ای، برخی کشــورهای 
منطقه در ظاهر و به  گونه ای نمایشی، پایبندی به اصالحات سیاسی 
و اقتصادی را به دنیا نشان دادند. برای نمونه، آنها دارایی های دولتی 
را به کسانی که به ثروت و حکومت دسترسی داشتند، فروختند. آنها 
برای کوچک ســازی دولت، بدون آزادسازی واقعی و تقویت بخش 
خصوصی، گام برداشتند. همچنین، به جای بازکردن فضای سیاسی 
و اقتصادی برای مشارکت گسترده تر، کسب وکارهای تجاری جدید را 
به فرادستان دولتی سپردند. این فرایند صرفا گروه های سوگولی را به 
موقعیت برتر رساند و جامعه را درجه بندی کرد. در نتیجه، نابرابری 
و تبعیض تشــدید شد و نارضایتی های گسترده علیه این دولت ها به 
وجود آمد. تحوالت این ســال ها نشــان داد هیچ کشوری از ضرورت 

اصالح حکمرانی و بازسازی قرارداد اجتماعی مصون نیست.
اصالحــات حکمرانی الــزام بنیادین برای اجــرای موفقیت آمیز 
سیاســت ها و برنامه های توسعه در کشورهای کمتر صنعتی است؛ 
چراکه سیستم های متصلب و انعطاف ناپذیر برای انجام برنامه های 
بزرگ توسعه اقتصادی نامناسب هستند. آنها باید بپذیرند که چنانچه 
از هرگونه تالش برای دستیابی به توسعه، منتظر نتایج واقعی هستند، 
بدون اصالح حکمرانی این امر شــدنی نیست. اصالحات حکمرانی 
به معنای تغییرات فرایندی اســت که با اجرای آن و هم راستایی با 
توسعه سیاسی، به توسعه ملی کارآمد و مؤثر کمک می کند. امروزه، 
کمتر درباره اینکه چه کسانی کشور را اداره کنند حساسیت وجود دارد 
و بیشتر چگونگی حکمرانی در کشــورها مسئله اصلی شده است. 
برای کامیابی در هرگونه جراحی اقتصادی، شاخص های حکمرانی و 
گذار به حکمرانی  خوب باید به یک باور راسخ تبدیل و به  طور مداوم 
اجرا شــود. فقدان نهادهای پایدار، فقدان انسجام سیاسی و فقدان 
پاسخ گویی و دیگر شــاخص های حکمرانی، به شکست برنامه های 
کوتاه مــدت اصالح  وضع  موجود می انجامــد. اصالحات حکمرانی 
باید دربرگیرنده نهادســازی، توســعه منابع انسانی و ترکیب آنها در 
راهبردها، برنامه ها، سیاست ها و ابزارهای نهادی باشد. در همه این 
موارد، طراحی و اجرای اصالحات، مستلزم ترکیبی حساب شده است 
که فقط افراد باتجربه، خالق و اخالق مدار قادر به تحقق آن هستند. 
تجربه جهانی نشــان می دهد که موفقیــت اصالحات حکمرانی و 
به دنبال آن برنامه های سیاســتی دولت ها، وابســته به چند عامل 
اســت: ۱- درک مســئوالن از اینکه موفقیــت هرگونه اصالح  وضع  
موجود مستلزم انسجام سیاســی، پذیرش احزاب مخالف و شنیدن 
صدای مردم و جامعه مدنی و در یک کالم فقدان تبعیض سیاســی 
و اجتماعی اســت؛ ۲- پایبندی سیاسی در سطوح باال به اصالحات؛ 
۳- حسن انتخاب و مرحله بندی اصالحات؛ ۴- اقداماتی برای کمک 
به آســیب دیدگان احتمالــی از اصالحات؛ ۵- پایــداری برای انجام 
اصالحــات بلندمدت؛ ۶- توانایی فنی برای اجرای اصالحات. افزون 
بــر این موارد، مهم تریــن عامل برای پیشــبرد اصالحات حکمرانی، 
حمایت واقعی مقامات از اصالحات حکمرانی اســت؛ چراکه بدون 
حمایت آنها، هیچ اصالحاتی به ســرانجام نمی رســد. اگر دستیابی 
به موفقیت در این جراحی اقتصادی خواســته حکومت باشد، باید 
مجموعه ای از عوامل مورد نیاز برای تحقق آن به نتیجه برســند و 
فقدان هر یک از آنها ســبب شکست آن خواهد شد. به عبارت دیگر، 
مقامــات باید مســئولیت بپذیرند و به منافع و نیازهای شــهروندان

 پاسخ دهند.
خالصه اینکه اصالحات حکمرانی یــک روند طوالنی، غیرقابل  
کنترل و پرمخاطره است. تشخیص این چالش نسبتا آسان است؛ اما 
غلبه بر آن آســان نیســت. این نکته مهم است که میان «اصالحات 
حکمرانــی» و هر آنچه «جراحی اقتصادی» و مشــابه اینها خوانده 
می شود، تفاوت قائل شویم و این درک باید به وجود آید که کامیابی 

دومی مستلزم اجراکردن اولی است.

حقوق دان
نعمت   احمدی

پژوهشگر   حکمرانی
مهدی  مقدری


