اولویتهای
پسا توافق
جواد اطاعت
استاد دانشگاه شهید بهشتی
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آقای روحانی در مردادماه امسال سومین سال مسئولیت
خود را به عنوان رئیس جمهوري کش��ور آغاز میکند .دولت
در دو سال گذش��ته تالشهای ثمربخشی را همانند توافق با
قدرتهای جهان��ی و خروج کش��ور از دام تحریمها ،کاهش
نرخ تورم ،همراه با نشانههای مثبتی از رونق و رشد اقتصادی
(خروج از رکود اقتصادی) ،اتخاذ تصمیمات سیاسی و اداری
پس از مشورت با صاحبنظران ،پیگیری موضوع فساد اداری و
مالی و ...انجام داده است .هم اکنون که مهمترین چالش ایران
با قدرتهای جهانی در عرصه بینالمللی به س��رانجام مثبتی
رسیده است ،انتظار آن است که دولت و به طور مشخص آقای
روحانی با جدیت بیشتری بر مسائل منطقهای و سیاستهای
داخلی کش��ور از جمل��ه بر موارد دهگانه ذیل متمرکز ش��ود.
اگرچه نباید انتظار داش��ت که دولت یازدهم همه معضالت را
حل و فصل نماید ،اما بهبود ش��اخصها و تالش برای کاهش
مشکالت کشور از این دولت ،توقعات دور از انتظاری نیست.
 -1تعامل با کش�ورهای منطقه از جمله عربس�تان
سعودی برای کاهش معضالت منطقهای
پس از موفقیت سیاس��ت تعامل با غرب این سیاس��ت در
حوزه منطقهای نیز باید مورد توجه واقع شود .منطقه آسیای
جنوب غربی امروزه در آتش بنیادگرایی ،تروریس��م و جنگ
با مشکالت جدی مواجه میباش��د .رقابت ایدئولوژیک ایران
و عربس��تان نه تنها کمکی به معض�لات منطقه نمیکند که
باعث پیچیدگی موضوعات و مس��ائل این منطقه حس��اس از
جهان شده اس��ت .رقابت کش��ورهای عربی با ایران از تاریخ
طوالنی برخوردار اس��ت .زمانی که نیکسون رئیس جمهوري
وقت امریکا در  22ژوئیه  1969میالدی ،سیاست منطقهای
ای��االت متحده امری��کا را در جزیره گوام اع�لام کرد ،امنیت
منطقه خلیج فارس به ایران س��پرده ش��د ام��ا از آنجا که این
موضوع حساسیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را
به دنبال داش��ت ،این سیاست تحت عنوان تئوری دو ستونی
یا دوپایه با مشارکت عربستان مدنظر قرار گرفت که تا قبل از
انقالب ایران باعث ثبات و امنیت منطقه شد.
در ش��رایط کنون��ی نیز ب��رای ایجاد امنی��ت منطقهای با
گفتوگو و تعامل با کشورهای منطقه بویژه عربستان سعودی
همکاریها باید ج��ای رقابتها را بگیرد .تنها در این ش��یوه
اس��ت که با همکاری کش��ورهای منطقه امکان حل و فصل
موضوع��ات تنشزا فراهم آمده و به بنیادگرایی ،تروریس��م و
جنگ خاتمه خواهد داد.
 -2فراه�م آوردن زمینه گفتوگوهای انتقادی در
داخل کشور به منظور ایجاد وفاق ،همگرایی و تفاهم
ملی برای تسریع فرآيند توسعه پایدار
یک��ی از کارویژههای مهم احزاب در کش��ورهای در حال
توس��عه وفاق و اجماع در مورد فرآيند توس��عه پایدار اس��ت.
در واقع فعالیت احزاب سیاس��ی شکل تلطیف شده مبارزات
خش��ونتآمیز گذش��ته به منظور فصل منازعه ب��رای ایجاد
فراغت و س��وق دادن کش��ور برای انجام کارویژه اصلی دولت
که همانا رش��د ،رونق و رفاه اقتصادی اس��ت .ب��ه بیان دیگر
هدف فعالیت سیاس��ی احزاب ،گروهها و تشکلهای سیاسی
رقابت برای اداره بهتر کشور است .متأسفانه در ایران هدف از
مبارزات سیاس��ی کسب قدرت آن هم به شیوه خشونتآمیز
آن تعریف ش��ده اس��ت .این درحالی است که قدرت سیاسی
صرف��اً ابزار و وس��یلهای برای اداره بهتر امور مردم اس��ت .لذا
پیشنهاد میشود آقای روحانی به دلیل ویژگیهایی که از آن
برخوردار است زمینه گفتوگوهای انتقادی گروهها ،احزاب
و جریانه��ای فکری با یکدیگ��ر را فراهم آورد تا از خالل این
گفت وگوها س��ندی تنظیم شود که فعالیت و رقابت سیاسی
در چارچوب قواعد و موازین پذیرفته ش��ده جریان یابد .این
اقدام باعث رفع بس��یاری از س��وء تفاهمها ش��ده و با تخریب
دیوار بیاعتمادی ،زمینه کار و تالش بیشتر برای رشد و تعالی
کشور را فراهم ميآورد .با جایگزینی تفاهم ،همدلی و تأکید
بر نقاط مشترک به جای حذف ،تخریب ،تهمت و افترا گروهها
و جریانهای سیاس��ی باید شایس��تگی و لیاقت خود را برای
اداره بهتر امور به مردم نشان دهند.
 -3اصالح س�اختارهای مربوط به نظام انتخاباتی،
قانون انتخابات و اجرای دقیق قانون انتخابات
فلسفه وجودی انتخابات و نظامهای انتخاباتی ساز و کاری
ب��رای تبدیل رأی مردم به کرس��یهای نمایندگی به منظور
چرخش نخب��گان ،فصل منازعه در می��ان گروههای رقیب،
سهشنبه  13مرداد 1394

ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و فراهم آوردن بستری مناسب
برای توس��عه و اعتالی واحدهای سیاسی است .این در حالی
است که در کشورهای توسعه نیافته سیاسی ،بعضاً انتخابات
عامل و موضوع منازعه و بیثباتی سیاسی است.
انتخاب��ات و نظ��ام انتخاباتی در ایران نی��ز با معضالت و
مشکالتی مواجه اس��ت که به جای فصل منازعه ،بعضاً خود
موضوع منازعه جریانهای فکری و سیاس��ی است .برخی از
این مشکالت مربوط به نظام انتخاباتی ،قوانین و تفسیرهای
ب��ه عمل آم��ده از آن ،اقدامات اجرایی مجری��ان و ناظران و
برخی نی��ز به رفتاره��ای غیرمدنی گروههای سیاس��ی باز
ميگ��ردد .از نظر نظام انتخاباتی ،نظ��ام اکثریتی کنونی که
از مجلس دوم مش��روطه تاکنون در ایران حاکم بوده است،
مبتنی بر سیستم برنده -بازنده است .این سیستم انتخاباتی
بویژه در حوزههای تک کرس��ی و در کشور ما که نظام حزبی
نیز با مشکالتی مواجه اس��ت ،از آنجا که نمایندگان مدیون
رأی مس��تقیم شهروندان هس��تند ،معموالً مصالح و منافع
کشور تحتالشعاع مطالبات و خواستههای مردم حوزههای
انتخابیه قرار ميگیرد و پوپولیسم ،جایگزین عقالنیت مدنی
و سیاسی ميشود.
این در حالی اس��ت که در برخی کش��ورها ب��رای رفع این
نقیصه ،از نظام تناسبی استفاده ميکنند تا هر جریان فکری و
سیاسی متناسب با پایگاه اجتماعی خویش بتواند در مجالس
مقننه کرس��یهایی را در اختیار داشته باش��د .برای مثال در
کشور هلند عدد استانه  0/67درصد آرا است .یعنی هر حزب و
جریان سیاس��ی که در کل کشور بتواند به اندازه یک کرسی از
پارلمان  150نفره حمایت مردم را داشته باشد ،بتواند یک نفر
به پارلمان اعزام کند .البته این نظام انتخاباتی در کشورهایی
مثل عراق و ترکیه نیز متداول است.
عالوه بر اش��کال فوق قان��ون انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی در مواردی مشکک ،مبهم ،ذو مراتب ،قابل تفسیر و
بعضاً غیر قابل استناد هم ميباشد .مضافاً اینکه تفسیرهای به
عمل آمده از قانون اساسی و قوانین عادی انتخاب واقعی مردم
را با چالش اساس��ی روبهرو کرده اس��ت .حال اگرچه به دلیل
محدودیت قانون اساس��ی دولت و مجل��س نمیتوانند نظام
انتخابات��ی ایران را اصالح نمایند ام��ا حداقل دولت ميتواند
با تأکی��د بر پتانس��یلهای مثبت قانون کنونی ،بس��یاری از
مشکالت و معضالت کنونی را مرتفع نماید و از تضییع حقوق
نامزدها و رأی دهندگان جلوگیری به عمل آورد.
 -4اصلاح س�اختارهاي اداري و مديريت�ي و
خصوصیسازی واقعی
اصالح ساختارهاي اقتصادي مستلزم اصالح ساختارهاي
اداري و مديريت��ي اس��ت .بدين معن��ا که ش��يوه متمرکز و
دولتگرايي فاقد کارايي و کارآمدي الزم براي پيشبرد فرآيند
توسعه پايدار اس��ت .بوروکراس��ي حجيم ،متورم و پرهزينه
همانند زنجيري است که فرآيند توسعه را از مسير حرکت باز
ميدارد .نظامهاي سياس��ي براي باز توليد کارآمدي خويش
به تناس��ب افزايش حجم ش��رح وظايف دولتها ،به س��مت
تمرکززداي��ي و واگذاري امور در ابع��اد طولي و عرضي اقدام
ميکنند .بدين معنا که در ابعاد طولي ،هر کاري را که مديران
منطقهاي و محل��ي توان انجام آن را دارن��د ،مديران ملي در
آن امور مداخل��ه نميکنند و به مدی��ران محلی و منطقهای
واگذار مينمایند .در ابع��اد عرضي نيز هر کاري را که مردم و
بخش خصوصي توان انجام آن را دارند ،دولتها از ورود به آن
خودداري ميورزند .به عب��ارت ديگر دولتها تا زماني امري
را تصدي و مديريت ميکنن��د که مردم از انجام آن ناتوانند و
بخش خصوصي قادر به انجام آن نيست.
امروزه دولتهاي پيش��رفته با اصالح ساختارهاي اداري
و مديريت��ي ،نه به عن��وان تصديگري ،بلکه ب��ه عنوان مغز
متفک��ر ،نقش هدايت و راهبري فرآيند توس��عه و پيش��رفت
را برعهده دارند .کوچکس��ازي و کارآمدي دولت موضوعي
اس��ت که متأس��فانه در ايران مغفول واقع شده و در حد شعار
و بعض��اً تصويب قوانين ،در برنامههاي پنج س��اله راکد مانده
اس��ت .متورم و حجیم ش��دن دولت تا آنجا پیش رفته است
ک��ه کل درآمدهای دول��ت صرف هزینههای جاری کش��ور
ميش��ود و عم ً
ال منابعی برای س��رمایهگذاریهای زیربنایی
باقی نمیماند .بنابراین یکی از الزامات دولت ،کوچکسازی،
چابکس��ازی و خروج از تصدیگری است .به عبارتی وظیفه
دولت به جای پاروزنی سکانداری است.

 -5سیاس�تگذاری منطق�ی ،مدیری�ت مص�رف و
سرمایهگذاری روی منابع آب
بنیادهای زیستی از جمله منابع آب بهعنوان یکی از اساسیترین
عناصر حیات ،امروزه با بحرانی جدی روبهرو اس��ت .رشد جمعیت
و افزایش س��رانه مصرف از یکسو و توس��عه روزافزون فعالیتهای
صنعتی و کش��اورزی از س��وی دیگر موجب گردیده اس��ت تا این
منبع حیاتی به طور فزایندهای مورد تهدید قرار گیرد .آمارها نشان
میدهد س��رانه آب در دس��ترس ایران در فاصله سالهای 1335
ت��ا  1390با روند نزولی روبهرو بوده اس��ت؛ به گونهای که س��رانه
آب از  7هزار مترمکع��ب به کمتر از هزار و  400مترمکعب کاهش
یافته اس��ت .عالوه بر کاهش س��رانه آب در ایران مس��أله اساسی
دیگر پراکنش نامتوازن نزوالت جوی و به تبع آن توزیع نامتناسب
مناب��ع آب در مناطق مختلف جغرافیایی ایران اس��ت .لذا دولت با
اقدامات ذیل ميتواند موض��وع توزیع و مصرف بهینه منابع آبی را
مدیریت نماید .انقالب در نظام آبیاری در بخش کشاورزی و گذر
از کش��اورزی س��نتی به مدرن ،فرصتی را فراهم ميآورد که در
کوتاه مدت بتوان بخش��ی از مشکالت منابع آبی کشور را مرتفع
کرد؛ اما از راهکارهای بلندمدت ميتوان به لزوم تفکیک شبکه
آب شرب از غیر شرب ،ارتقای مدیریت بهرهبرداری از منابع آب،
منطقی کردن قیمت آب ،ارزیابی اثرات ناشی از پروژههای آبی
بر محیط زیس��ت ،توس��عه بازچرخانی آب ،وضع استانداردها و
جرایم سختگیرانه برای آلوده کنندگان آب ،سوق دادن سرریز
جمعیت به نقاط دارای پتانس��یل مانند سواحل جنوبی کشور و
همچنین ترویج فرهنگ مصرف پایدار منابع آبی اشاره كرد.
دس��تيابي به تعادل نس��بي در زمينه عرضه و مصرف آب
يك اصل اساس��ي و ضروري اس��ت كه اين مه��م جز با ايجاد
ي��ك نظام جامع و یکپارچه در مديريت آب ميس��ر نيس��ت.
مجموع��ه اقداماتي كه تاكنون در كش��ور در ارتباط با تأمين
آب كش��اورزي ،شهري و صنعتي انجام شده ،عمدتاً در زمينه
مديري��ت توليد و عرضه آب بوده اس��ت و توج��ه کمتری به
مديريت مصرف شده است .این در حالی است که بخش اعظم
آب در بخش مص��رف به هدر ميرود .به منظور س��اماندهی
مدیریت منابع آب در ایران پیشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 کاهش سهم برداشت از منابع آبهای زیرزمینی و سعیدر مدیریت مناس��ب منابع آب س��طحی و همچنین تغییر و
بهینه سازی الگوی مصرف.
 استفاده گسترده از آبهای غیرمتعارف ،مانند آبهایبا  Ecباال ،پسابهای برگشتی ،با توجه به شرایط جغرافیایی
و اقلیمی.
 انجام مطالعات امکانس��نجی تفکیک منابع آب شرب وغیر شرب در کشور.
 افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی. توج��ه به تأمین حقابههای محیط زیس��تی رودخانههاو تاالبه��ا در راس��تای حفاظ��ت از پای��داری اکولوژیک در
اکوسیستمها.
 اصالح قیمت آب به عن��وان یکی از مهمترین عوامل درتعدیل الگوی مصرف و همچنین بهکارگیری س��ایر ابزارهای
اقتصادی تنبیهی و تشویقی موجود در این زمینه.
 توجه به پایداری منابع آب به هنگام تخصیص کاربریهاو توزی��ع جمعیت در فرآيند آمایش س��رزمین ،در راس��تای
تحقق توازن منطقهای.
 توج��ه به پتانس��یل بخش خصوصی در تحقق توس��عهپایدار و متوازن منابع آب در کشور.
 توج��ه و دقت نظر در اجرای طرحه��ای انتقال آب بینحوض��های با توجه به محدودیتها و منوط كردن آن به انجام
طرحهای امکانسنجی و ارزیابی اثرات توسعهای آن.
 توج��ه به مه��ار آبهای مرزی و حفاظ��ت از منابع ملیدر این حوزه.
 اولویتبخش��ی به پیش��گیری از بالیای طبیعی وابستهبه اقلیم (مانند خشکس��الی و س��یل) که غالباً با دخالتهای
انسانی تشدید میشوند.
 توجه ب��ه آموزش و فرهنگ مص��رف در مدیریت بهینهمنابع آب.
 ا ولویتبخش��ی ب��ه راهکارهای غیر س��ازهای در مهار وکنت��رل مصرف منابع آب در مقایس��ه با روشهای س��ازهای
همچون سدسازی ،در راس��تای کاهش اثرات مخرب در این
حوزه.
 سرمایهگذاری اقتصادی در طول سواحل جنوبی کشورو ایجاد ش��هرهای س��احلی به منظور انتقال جمعیت به این
مناطق (معکوس کردن س��یر مهاجرت از شهرهای بزرگ به
شهرهای ساحلی) و استفاده از منابع آبی دریایی با استفاده از
آب شیرینکنها که در دنیا متداول شده است.
 -6س�رمایهگذاری در حمل و نقل کشور بویژه در
حمل و نقل ریلی
ناوگانهای حم��ل و نقل هوایی ،ج��ادهای و بویژه حمل
و نق��ل ریلی کش��ور با مش��کالت و معضالت ج��دی مواجه

