ميباش��ند .هم اکنون که منع فروش هواپیما و قطعات مورد
نیاز این صنعت برداشته ش��ده است ،تشویق سرمایهگذاران
و ایجاد تس��هیالت و فراهمسازی بس��ترهای الزم برای ورود
بخش خصوصی به عرصه نوسازی و توسعه حمل و نقل هوایی
نه تنها الزم که امری ضروری است.
در کنار این موضوع بازس��ازی ،نوس��ازی و توسعه شبکه
بزرگراهی نیز از موضوعات مهم کش��ور و از بس��ترهای مورد
نیاز توسعه ميباشد .یکی از دالیل تصادفات جادهای و تلفات
و خس��ارتهای زیاد این بخش عالوه ب��ر معضالت فرهنگی
مش��کل جادههای کشور اس��ت .ما در حالی از اتومبیلهای
قرن بیست و یکم استفاده ميکنیم که متأسفانه با جادههای
قرن نوزدهمی مواجه هس��تیم .امروزه کش��ور ای��ران بعد از
کش��ور مصر و هند در جایگاه س��وم جهانی از نظر تصادفات
جادهای شناخته شده است .براساس اعالم پژوهشكده بيمه
مركزي ،کش��ور ما از نظر تصادفات ناايم��ن رانندگي در بين
 ۱۹۰كشور جهان ،رتبه  ۱۸۹را به خود اختصاص داده است.
از اين جهت ،تنها كش��ور سيرالئون در غرب قاره آفريقا است
كه وضعيت نامناس��بتري نس��بت به ايران دارد .صرفنظر از
خسارتهای روحی ناش��ی از تلفات انسانی که جبرانناپذیر
ميباش��د ،حجم خس��ارتهای مادی ناش��ی از مرگ و میر
انس��انی ،مجروح و معلول شدن مسافران و هزینههای درمان
آنها و هزینههای مربوط به اتومبیلهای خسارت دیده بسیار
زیاد است .براساس آخرین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس
از تصادفهای ج��ادهای ،هزینههای اقتص��ادی و اجتماعی
تصادف��ات رانندگی ح��دود  ۸درصد تولی��د ناخالص داخلی
کشور اس��ت .هزینه مورد نظر در س��ال  ۱۳۹۰در حدود ۵۱
هزار و  ۹۱۰میلیارد تومان بوده اس��ت .هزینه درمانی ساالنه
 ۱۱ه��زار میلیارد ریالی اف��رادی که بر اثر تص��ادف مصدوم
ش��دهاند و هزینه  ۱۸۰میلیون تومانی هر فرد کش��ته ش��ده
در تصادف��ات و هزینه  ۲۸۰میلیون تومان��ی هر معلول بر اثر
تصادفهای جادهای .بر همین اس��اس اگ��ر بخواهیم هزینه
ح��وادث رانندگی در س��ال  ۱۳۹۰را تخمی��ن بزنیم ،مبلغی
نزدیک به  ۵۱هزار و  ۹۱۰میلیارد تومان میشود.
مهمت��ر از وضعی��ت حاکم ب��ر جادههای کش��ور ،وضعیت
نامناس��ب حمل و نقل ریلی در کشور است .اصوالً یکی از دالیل
تلفات جادهای ناکارآمدی حمل و نقل ریلی در کش��ور اس��ت.
حمل و نقل ریلی در ایران در مقایس��ه با س��ایر حوزهها بس��یار
عقبماندهتر اس��ت .در حالی که در کش��ورهای جهان حمل و
نقل ریلی توسعه چشمگیری پیدا کرده است و سرعت و امنیت
افزایش پیدا کرده ،تکنولوژی حمل و نقل ریلی در ایران بس��یار
قدیمی اس��ت .حمل و نقل ریلی ضمن آنکه ایمنتر ميباش��د،
در مقایس��ه با س��ایر ش��بکههای حمل و نقل ارزانتر و در عین
حال با محیط زیس��ت نیز همخوانتر اس��ت .چنانچه قطارهای
سریعالس��یر در ایران متداول ش��ود ،ضمن کاه��ش ترافیک و
کاهش مصرف س��وخت ،تلف��ات جادهای نیز بش��دت کاهش
خواهد یافت.
 -7تمرکز س�رمایهگذاریها در  10دانش�گاه برتر
کشور
نظام آموزش عالی کشور همانند ورزش همگانی و ورزش
قهرمان��ی اس��ت .ورزش همگان��ی یعنی اینکه بای��د همه را
تش��ویق کنیم که ورزش کنند .ورزش برای س�لامتی انسان
مفید است و این موضوع باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
کار رس��انهای کرد و ...اما برای ورزش قهرمانی برای تک تک
ورزشکاران باید سرمایهگذاری کرد و پول خرج کرد.
در نظام آموزش عالی باید امکان تحصیل برای همه اقشار
مختلف در س��طوح متف��اوت فراهم ش��ود .در اینجا منظورم
توسعه کمی آموزش عالی اس��ت که بحمداهلل دانشگاههایی
همچون دانش��گاه آزاد ،پیام نور ،دانشگاههای غیرانتفاعی یا
به تعبی��ری غیردولتی این کار را انج��ام ميدهند و چه بهتر
که در اقصی نقاط کش��ور امکان تحصیل برای همه داوطلبان
توس��ط بخش غیردولتی یا با هزینه مردم فراهم ش��ود و آن
گونه که من ش��نیدهام ،بهترین تعبی��ر را رهبر معظم انقالب
داش��تهاند که چه اش��کالی دارد که بقال محله هم لیسانس
معارف اسالمی داش��ته باش��د .از نظر کمی این بسیار خوب
است؛ اما اعتبارات محدود آموزش عالی باید صرف نخبگانی
بش��ود که قرار اس��ت مخت��رع ،مبتک��ر و اداره کننده جامعه
باش��ند و نیازهای علمی کشور را پاس��خ دهند .در اینجا باید
همان گونه که یک قهرمان ورزش��ی را تح��ت حمایت مالی
و امکانات لجس��تیکی قرار ميدهیم ،نخبگان کشور را حتی
ب��ه صورت موردی و فردی مورد حمای��ت قرار داد؛ اما فاجعه
اینجاس��ت که منابع مالی اندک اختص��اص یافته به آموزش
عالی در واحدهای متنوع و متعدد در سراس��ر کش��ور توزیع
ميش��ود .در اینجا عوامگرایی ه��م رخ مينماید و ميگوییم
به مناطق محروم باید منابع بیش��تری اختصاص داد .این امر
باعث ميش��ود واحدهای دانش��گاهی بزرگ کشور که از نظر
اس��تاد و جذب نخبه در درجه نخس��ت قرار دارند از امکانات

آزمایش��گاهی چندان��ی برخوردار نباش��ند و ب��ه واحدهای
دوردس��ت که نیروی انس��انی چندانی ندارند و دانشجویان
معمول��ی را جذب ميکنند ،منابع بیش��تری اختصاص داده
شود .این در حالی است که دانشجویان دانشگاههای برتر مثل
دانشگاه تهران از افراد محروم اما نخبه سراسر کشور دانشجو
ميگیرند .اگر نگاهی به بودجه امس��ال کشور داشته باشید و
بودجه دانش��گاههای برتر از نظر رنکبن��دی (درجهبندي) را
مالحظ��ه کنید ،خواهید دید که اعتبارات  10دانش��گاه برتر
کشور مثل دانشگاه تهران ،شهید بهشتی ،صنعتی شریف و...
کاهش یافته و بودجه واحدهای دانشگاهی کوچک و ضعیف
افزایش پیدا کرده اس��ت .این نه تنها اش��تباه که یک فاجعه
است که بخواهیم موضوع را کمی نگاه کنیم و براساس سرانه
دانش��جویی اعتبارات را مثل آش نذری توزیع کنیم .دولت و
وزارت علوم تا آنجا که ممکن است باید واحدهای دانشگاهی
کوچ��ک را با قیمتهای نازل به بخش خصوصی واگذار کند،
چه بس��ا در مواردی امکانات س��ختافزاری موجود آموزش
عالی به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا
امکان فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی کشور مقرون
به صرفه شود .واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی
و تمرکز اعتبارات در دانش��گاههای برتر باید به گونهای باشد
که امکان بینالمللی کردن این دانشگاهها با ارتباطات علمی
با دانش��گاههای برتر جهانی از جمله تبادل دانشجو و استاد با
دانشگاههای بزرگ و برتر جهان را بیش از آنچه موجود است
فراهم آورد .با این نگاه است که جایگاه دانشگاههای ایران در
رنکبندی جهانی ارتقا یافته و امکان جذب دانشجوی خارجی
از کش��ورهای منطقه و در حال توسعه را فراهم خواهد آورد و
به مرور استقالل مالی این دانشگاهها نیز شاهد خواهیم بود.
 -8رونق صنعت گردشگری
صنعت توریس��م ب��ا بیش از ه��زار و  200میلی��ارد دالر
درآمد ،از مهمترین صنایع درآمدزای دنیا است .مضافاً اینکه
صنعت گردش��گری از نظر عدالت و ایجاد اش��تغال بیهمتا
است .به گونهای که اقش��ار مختلف از آن بهرهمند ميشوند.
ش��رکتهای هواپیمایی ،حم��ل و نقل داخل��ی ،هتلداران،
رستورانها ،صنایع دس��تی و ...کشور ایران از نظر جاذبهها و
پتانسیلهای گردش��گری در میان  10کشور اول جهان قرار
ميگیرد .در حالی که ترکیه در س��ال گذشته میالدی بیش
از  25میلی��ون مس��افر را به خود جذب کرده اس��ت ،ایران با
پتانسیلهای برتر تنها  5میلیارد دالر درآمد داشته و نتوانسته
است جایگاه مناس��بی را اختیار کند .این موضوع به نوع نگاه
فرهنگی موجود به گردش��گر وصنعت توریس��م برمیگردد.
برخی رویکردهای فرهنگی ممکن اس��ت رونق گردشگری را
برنتابند .این در حالی اس��ت که به تالی فاسدها هم باید توجه
ک��رد .صنعت گردش��گری اگر رونق نگی��رد ،معضل بیکاری
وس��عت ميیابد .بیکاری باعث فقر ،فقر عامل افسردگیهای
روحی و روانی ،مشکالت روحی باعث گسترش اعتیاد ،اعتیاد
عامل قاچاق و توزیع مواد مخدر وسرقت ،سرقت باعث ضرب
و ج��رح و قتل و همه اینها عامل انباش��ت پروندههای قضایی
و پر ش��دن زندانها و دهها نابس��امانی اجتماعی ،اخالقی و...
اس��ت .اگر به تالی فاس��دهای ناش��ی از بیکاری توجه شود و
پتانسیلهای اشتغال از طریق صنعت گردشگری مورد توجه
واقع ش��ود ،همه ارزش��مداران نیز به ص��ف حامیان صنعت
گردش��گری خواهند پیوس��ت .هم اکنون که تبلیغات منفی
علیه ایران کاهش پیدا کرده اس��ت ،فرصت مناسبی است تا
با معرفی جاذبههای گردش��گری در خارج از کش��ور و ایجاد
هماهنگی و اجم��اع پیرامون اهمیت ای��ن صنعت در داخل
زمینههای رونق این صنعت برای اخذ درآمد ارزی و خروج از
بیکاری را فراهم آوریم.
 -9جلب و جذب س�رمایهگذاری خارجی بویژه در
حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی
س��رمایهگذاری روی منابع نف��ت و گاز از اوجب واجبات
اس��ت .ممکن اس��ت االن از کاهش قیمت نفت سخن گفته
شود؛ اما به دلیل سرمایهگذاری نکردن روی منابع نفت ایران
از یکطرف و در نتیجه کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی،
ایران جایگاه چندانی در صادرات نفت نداش��ته باش��د .ایران
قبل از انقالب ظرفیت تولید خود را تا  6میلیون بش��که نفت
رس��اند .اما اکنون ایران تنها بعد از نیازهای داخلی حدود یک
میلیون بشکه نفت صادرات دارد .یک میلیون بشکه صادرات
نفت عدد قابل توجهی نیس��ت .عم ً
ال ایران از چرخه صادرات
نفت حذف ش��ده اس��ت و بازارهای جهان��ی جایگزینهای
خ��ود را پیدا کردهان��د .بنابراین اگ��ر محدودیتهای تحریم
و کاه��ش قیمت نف��ت هم نبود ،ب��ه دلیل س��رمایهگذاری
نک��ردن ،عم ً
ال ایران جایگاه خود را از دس��ت داده اس��ت .هم
اکنون که محدودیتهای مربوط به تحریم برداش��ته ش��ده
اس��ت ،مهمترین موضوع جلب و جذب سرمایهگذاری روی
منابع و ذخایر نفت و گاز اس��ت .س��رمایهگذاری روی صنایع
نف��ت و گاز ی��ک انتخاب نیس��ت؛ بلکه یک ضرورت اس��ت.

خوشبختانه صنایع نفت و گاز از جاذبه سرمایهگذاری باالیی
برخوردار است و ش��رکتهای نفتی آمادگی سرمایهگذاری
روی صنای��ع نفت ،گاز و پتروش��یمی را دارا ميباش��ند .اگر
می��زان س��رمایهگذاریهای عربس��تان و ع��راق را بویژه بر
ذخایر مش��ترک مد نظر قرار دهیم ،اهمیت سرمایهگذاریها
روشنتر خواهد شد.
 -10پیگیری موضوع فس�اد با شیوهها و روشهای
علمی
فس��اد مال��ی و اداری تنها منج��ر به تضییع حق��وق مردم
نمیش��ود .فساد موجود که متأس��فانه امروز در تار و پود کشور
نهادینه ش��ده اس��ت ،بنیانهای اعتق��ادی و تعهدات عمومی
جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است .زمانی که اخباری از
اختالسهای مقامات دولتی در فضای عمومی منتشر ميشود،
چنان تأثیری بر ذهن و روح آحاد جامعه ميگذارد که در کوتاه
مدت و به س��ادگی نمیتوان آثار مخرب آن را برطرف کرد .در
چنین ش��رایطی چگونه ميتوان انتظار داش��ت که سایرین از
دریافت رشوه خودداری ورزند .انتظار از دولت کنونی آن است
ک��ه در یک فضای کام ً
ال علمی و ب��ه دور از هیجان زدگی با این
پدیده مخرب به مبارزه برخیزد .الزم به ذکر است که هم اکنون
دو رویکرد در این خصوص در دنیا مدنظر قرار گرفته است.
الف؛ مب�ارزه اجتماعی با رویک�رد دموکراتیک با
فساد
کشورهایی همانند دانمارک ،نیوزیلند ،فنالند ،سوئد ،نروژ،
س��وئیس ،هلند ،اس��ترالیا و کانادا که از پاکترین کشورهای
دنیا به حس��اب ميآیند ،با ایجاد فض��ای دموکراتیک همراه
با رقابت آزاد و ش��فافیت و توجه به اصل پاس��خگویی به طور
طبیعی با هر نوع فساد مالی و یا اداری و ...مبارزه ميکنند .در
این کشورها تصمیمات سیاس��ی در فضای شیشهای و کام ً
ال
ش��فاف اتخاذ ميش��ود و رس��انههای جمعی از آزادی کاملی
برخوردارند و ميتوانند هر نوع س��وء اس��تفاده احتمالی را به
فضای عمومی انتقال داده و بدون پرداخت هزینهای ،فضایی
را به وجود آورند که اصوالً امکان سوءاستفاده از اموال عمومی
یا اعتماد مردم را غیر ممکن ميسازد .قبح دروغ و سوءاستفاده
از اموال عمومی به گونهای اس��ت که اگر دولتمردی تنها برای
ی��ک بار دروغ بگوید ،چنان در مقابل نقد رس��انههای عمومی
قرار ميگیرد که عالوه بر ترک مس��ئولیت ،امکان یک زندگی
عادی به عنوان یک ش��هروند هم از وی سلب خواهد شد .نکته
مهم آن اس��ت که بین نهادینه ش��دن رویکرد دموکراتیک و
فساد رابطه معناداری وجود دارد .مقایسه تطبیقی کشورهای
دموکراتیکتر با کش��ورهای کمت��ر دموکراتیک این موضوع
را بخوبی نش��ان ميدهد .برای مثال در حالی که کش��ورهای
دموکراتیک مورد اش��اره پاکترین کش��ورهای دنیا هستند،
کش��ورهای غیردموکراتیکی همچون ،سومالیا ،کره شمالی،
افغانستان ،سودان ،میانمار ،ازبکس��تان ،ترکمنستان ،عراق،
ونزوئ�لا و هائیتی فاس��دترین کش��ورهای جهان هس��تند.
براساس گزارش ش��فافیت بینالمللی اروپای شرقی و آسیای
مرکزی با  95درصد فس��اد بدتری��ن رتبه را به خود اختصاص
دادهان��د و اروپ��ای غربی و اتحادیه اروپا با داش��تن  23درصد
فساد ،بهترین رتبه را دارند ،میزان فساد در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا نیز  84درصد اعالم شده است.
ب؛ مبارزه دولتی با فساد
در کشورهایی همانند چین که با رویکرد اقتدارگرایانه فرآيند
توسعه را پیش ميبرند ،دستگاههای دولتی مسئول مبارزه بسیار
جدی و قاطع با فساد ميباشند .کشوری با بیلیونها دالر گردش
مالی و رشد کم سابقه اقتصادی امروزه از جمله کشورهای نسبتاً
پاک در دنیاس��ت .وزارت نظارت و بازرسی در این کشور از چنان
اقتداری برخوردار اس��ت که اگر مس��ئولی در عروسی فرزندش
هدی��های نامتعارف دریافت کند مورد بازخواس��ت قرار گرفته و
مجازاتها چنان عظیم و مهلک اس��ت که کمتر مسئولی به خود
اجازه خواهد داد به فساد مبادرت ورزد .در این خصوص تعدادی
از مقامات کشور چین از جمله استانداران تنها به خاطر دریافت
رشوههای اندک اعدام شدهاند .در چنین فضایی است که فساد از
یک کشور برچیده خواهد شد.
لذا پیش��نهاد ميشود دولت با پیش��گامی و به دور از نگاه
سیاس��ی و با عزم جدی که البته سایر دستگاهها از جمله قوه
قضائیه نی��ز باید اهتمام الزم را مب��ذول دارند ،هردو رویکرد
دموکراتی��ک و اقتدارگ��را در مب��ارزه ب��ا فس��اد مدنظر قرار
دهند .یعنی ضم��ن توجه به اصل رقابت در عرصه سیاس��ی
و اقتصادی ،آزادی عم��ل کامل روزنامهنگاران و ارباب جراید
به منظور پیگیری فس��اد مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر آن با
اس��تفاده از تئوری پنجره شکسته با هر نوع فسادی ولو بسیار
اندک بشدت برخورد شود .اگر قرار است اعدامی در این کشور
صورت بگیرد بیش و پیش از هر موضوع شایس��ته فاس��دان
مالی و اداری اس��ت .فراموش نکنیم که کش��ورهایی همانند
س��نگاپور یا تایلند از جمله کشورهای فاسد دنیا بودهاند اما با
مبارزهای علمی امروزه در زمره کشورهای پاک دنیا هستند.
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