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ماهنامهیحقوقی،اجتماعیخطصلح


صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد

دبیر حقوقی :حسین رئیسی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اندیشه :محمد محبی

طراح گرافیک :ایمان نیکینژاد

همکاران این شماره :رضا حقیقت نژاد ،مهدی دهقان ،علی اصغر رمضانپور ،توس طهماسبی ،حسین ترکاشوند ،الهه امانی ،سوسن
محمدخانی غیاثوند ،بهروز کاظمی ،مصطفی رحمانی ،امیرحسین ذوالقدری ،نعیمه دوستدار ،کیوان سلطانی ،دانیال بابایانی ،سعید آگنجی،
مرتضی هامونیان ،رضا اکوانیان و غزل شبح
با تشکر از کیوان رفیعی
ماهنامهی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.

اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

شما چه گفته اید ،دربارهی ...
کشف مجدد تاریخ برده داری آفریقایی در ایران
منیژه محمدزاده :در شهر بندرى ما هنوز آفریقایی تبارهایى هستند که شاید هزاران سال است در ایران زندگى
مىکنند اما هنوز با نام قبیلههایشان مثل ”سیاه توسک“ یا ”سیاه زنگى“ شناخته میشوند .باید بدانیم که ایرانیان تا
زمان نه چندان دور با سیاهان ازدواج نمىکردند و معموالً اگر به دلخواه طرفین هم خواستگارى صورت مىگرفت،
مخالفت مىشد .اما تقریباً بعد از ورود تحصیالت به شیوهی مدرن در ایران و به دست آوردن شغل بر اساس استعداد
این تبعیض کمرنگ شده .نکتهى قابل توجه در مورد سیاه پوستان جنوب ایران که آفریقایى تبار هستند ،فعالیت آنها
در زمینهى موسیقى است و نقشى که در ترانهسازى و آهنگ سازى دارند بارز است .حتى کلمات و اصوات آفریقایى
در موسیقى جنوب که براى فارسهای جنوب معنادار نیست ،به کرات دیده مىشود و همانطوریکه اینجا ذکر شده
آفریقایى تبارهاى ایرانى خود را ایرانى مىدانند و باید هم بدانند چون وطن انسان مىتواند ناشى از جغرافیاى انسان هم باشد نه تنها همخون بودن!
اروند طاهری :در این مطلب نوشته شده که وقتی به سیاهان جنوب ایران می گویند آفریقایی تبار هستند ،زیر بار نمی روند و خود را ایرانی میدانند.
حاال چه اصراری است که تبار آنها را مستقیماً بهشان یادآوری کنیم؟ حتماً گذشتهی سخت و سیاهی داشتند که زیر بارش نمیروند و خوب وقتی
کسی در ایران به دنیا آمده است و پدر و پدر بزرگش هم از قدیم ساکن ایران بوده ،ایرانی است دیگر! چنین واکنشی کامالً طبیعی است و من فکر
میکنم یادآوری تبار یک نفر اگر خودش تمایلی نداشته باشد ،عین نژاد پرستی است.

سارا شورد :از انفرادی نجات پیدا کردم ،اما با آن مبارزه میکنم
شیرین درخشان :این خانم می گوید هنوز بعد از این همه سال ،وضعیت خوابش حالت عادی ندارد و این تازه در شرایطی ست که ایشان خارجی بوده! من مطمئنم چون ما ایرانیها
کالً غریب پرست هستیم ،حتی در زندان هم با او رفتار بهتری نسبت به سایر زندانیان داشتند .حاال باید دید وضعیت خواب و زندگی آن زندانیانی که بدترین رفتارها را میبینند ،کی
به حالت عادی برمیگردد!
عرفان آزموده :گفتگوی خوبی بود .تالش های این خانم آمریکایی در مبارزه با انفرادی بعد از تجربه ی زندان خودش ،حاکی از این است که تا چه حد جامعه به واسطهی شرایط و
امکاناتی که در اختیار افراد میگذارد ،در بازگشت آنها به زندگی نقش مثبت دارد .در آمریکا پر است از اتحادیهها ،ارگانها و نهادهای غیرانتفاعی که همه چیز را در همهی
زمینهها رصد میکنند .مردم هم وقتی بارها مسائل به گوششان میخورد ،اگر واقعاً مشکلی وجود داشته باشد که آزارشان بدهد ،یا دغدغه داشته باشند ،به آن عکس العمل نشان
میدهند و برای تغییرش کاری میکنند .زندان یکی از آنهاست...

غزل شبح

کارتون ماه
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یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت که اعدام اثر بازدارندهی خود در جامعه را از دست داده است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت که اعدام و اعدامها بازدارنده نیستند.
زبانهای ترکی و کردی از امسال به عنوان یک رشتهی تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تدریس میشود.
رئیس اتحادیهی آرایشگاههای مردانه اعالم کرد که برداشتن ابرو ،سوالریم و خالکوبی برای آقایان ممنوع است.
شهرام ناظری با گالیه از صدا و سیما گفت  ۷۳سال است که من را به خانهی خودم ،یعنی تلویزیون ،راه ندادهاند.
سرهنگ علی الهامی میگوید ،اجرای طرح ارتقای امنیت اخالقی عالوه بر سواحل رودخانهی دز ،به داخل رودخانه نیز گسترش یافت.
اخیراً در یکی از قسمتهای برنامهی دورهمی -با اجرای مهران مدیری ،-به اهل سنت اهانت شد.
ماموران نیروی انتظامی از دوچرخه سواری زنان در روز ”سه شنبهی بدون خودرو“ که هر هفته برگزار میشود ،جلوگیری کردند.
مسئولین امامزاده طاهر کرج با بستن درهای امامزاده ،اجازه ورود به جمعیتی را که برای سالمرگ احمد شاملو گردهم آمده بودند ،ندادند.
علی المهدی ،امام جمعهی مشهد ،کنسرت موسیقی را ”مطرببازی و ولنگاری“ دانست و گفت که چون تمام شهر مشهد حرم امام هشتم شیعیان است ،برگزاری کنسرت در اینن
شهر” ،مطرببازی“ در حرم او است.
دفتر آیت اهلل منتظری ،برای نخستین بار فایل صوتی جلسهی مورخ  ۴۲مردادماه  ۷۳حسینعلی منتظری با مسئوالن قضایی و امنیتی وقت پیرامون کشتار تابستان  ۷۳را منتشر کرد.
احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعهی تهران گفت” :قتل عام زندانیان سیاسی در سال  ۷۳خدمتی بزرگ به ملت ایران بود“.
در پی انتشار فایل صوتی جلسهی آیتاهلل منتظری با مسئوالن قضایی و امنیتی وقت در سال  ،۷۷۷۳احمد منتظری به دادگاه احضار شد.
معاون نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان کشور گفت که آمارهای رسمی نشان میدهد نزدیک به  ۸میلیون فارغالتحصیل در کشور بیکارند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن از شناسایی  ۷۲هزار و  ۴۲۷نفر بیسواد در این استان خبر داد.
از  ۲هزار کودک بازمانده ار تحصیل در خوزستان ،تنها حدود  ۴هزار نفر شناسایی و روانهی مدارس شدند و از  ۴هزار نفر دیگر هیچ اطالعاتی در دست نیست.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل میانگین سنی متهمان ”جرایم اینترنتی“ دستگیر شده را بین  ۷۱تا  ۴۳سال اعالم کرد و افزود” :ما در یک سال اخیر بیش از  ۱۹نفر دستگینری در
این حوزه داشتیم“.
سخنگوی قوهی قضاییه از محکومیت  ۷۷قاضی متخلف به حبس و جزای نقدی و همچنین دستگیری  ۸وکیل در آذربایجان غربی خبر داد.
در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای ترک(آذری) نشین ،در واکنش به مطلب منتشره در روزنامهی طرح نو و تداوم این اعتراضات ،منوج بنازداشنت شنهنرونندان
معترض با بازداشت  ۴۲تن دیگر ادامه یافت.
سه تن از مسیحیان از اعضای کلیسایی در باکو ،که از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی به کلیسایی خانگی دعوت شده بودند ،بازداشت شدند.
یازده تن از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
استاندار لرستان گفت که  ۲۸روستای باالی  ۴۲خانوار در استان فاقد آب شرب هستند.
استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که در حال حاضر  ۲۹درصد جمعیت استان حاشیهنشیناند.
گرمای شدید هوا در اهواز یک کارگر ساختمانی را به کام مرگ کشاند.
طی  ۷ماههی نخست سال جاری  ۷۹۲نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
یک کارگر پیمانکاری ستارهی خلیج فارس به دلیل  ۲ماه معوقات مزدی و نیز نگرانی از بابت امنیت شغلی اقدام به خودکشی کرد.
یک کودک کار  ۷۷ساله ی مشغول به کار در یک تعمیرگاه خوردو در مشهد ،به دلیل فقدان ایمنی محل کار و بروز آتش سوزی ،زنده زنده در آتش سوخت.
یک شهروند بهایی ساکن تبریز پس از فوت توسط نیروهای دولتی و به طور خودسرانه در گورستانی دورافتاده در حوالی میاندوآب دفن شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت که ساالنه قریب ۴۷۲هزار نفر از معتادین ،قاچاقچیان و عوامل مرتبط با آن در ایران دستگیر میشوند.
نوزاد یک ماههای که به دلیل اعتیاد مادرش ،معتاد به دنیا آمده ،در آستانهی فروش به قیمت  ۷۲میلیون تومان ،توسط بهزیستی شناسایی شد.
در کرمانشاه سر کودکان کار ”جهت تحقیر“ و ”جلوگیری از حضورشان در خیابان“ توسط سازمانی که نامش ذکر نشده است ،تراشیده شده است.
عزیز صداقت کولبر کرد اهل روستای سوره چوم سردشت ،با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد.
در پی تیراندازی نیروی انتظامی به یک ماشین تویتا ،با تصور اینکه سرنشینان آن کولبر هستند ،یک زن  ۷۷ساله کشته شد.
یک دختر  ۷۴سالهی مهاجر افغانستانی که به علت نیاز به عمل پیوند کبد در بیمارستان بستری بود ،به دلیل ”ممنوع بودن عمل پیوند برای اتباع غیرمجاز در ایران“ ،درگذشت.
حکم شالق یک متهم به سرقت در شهرستان بندرعباس و در مالء عام اجرا شد.
ولی اهلل وزیری ،دگرباش جنسی (ترانسکشوال) ساکن شهر گالیکش استان گلستان که مورد تجاوز جمعی قرار گرفته بود ،پس از مراجعه به مامورین پلیس ،مورد تمسخر آنان قنرار
گرفت و در نهایت نیز بازداشت و به زندان عمومی گنبد کاووس منتقل شد.
شهرام امیری ،دانشمند انرژی اتمی که چندی پیش با استقبال مسئوالن از امریکا به ایران بازگشته بود ،به اتهام جاسوسی اعدام شد.
سازمان عفو بینالملل میگوید پسر نوجوانی به نام حسن افشار ،که در سال گذشته متهم به ”لواط به عنف“ با پسر نوجوان دیگری شده بود ،در زندان اراک اعدام شده است.
سه شهروند عرب اهوازی به نامهای قیس عبیداوى ،احمد عبیدواى و سجاد بالوی (عبیداوی) ،از متهان ”پروندهی حمیدیه“ در این شهر اعدام شدند.
محمد عبدالهی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه ،اعدام شد و مسئوالن عالوه بر خودداری از تحویل جسد وی به خانوادهاش ،اعالم کردند که اجنازهی بنرگنزاری
مراسم ختم در هیچ مسجدی را ندارند.
حکم اعدام تعداد پرشماری از زندانیان سنی مذهب(حداقل  02نفر) ،منجمله شهرام احمدی ،به شکل دسته جمعی و بدون حضور وکیل و خانوادهها ،در زندان رجایی شهر کرج اجنرا
شد.
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اجتماعی

آیا تلگرام همچنان برای ”شما“ امن است؟
این مشکل این است که برای حساب تلگرام خود پسورد بگذارید و
تایید دو مرحلهای را فعال کنید .یک احتمال دیگر این است که

حسین ترکاشوند

هکرها موفق شوند سرورهای تلگرام را هک کرده و به اطالعات
افراد دست پیدا کنند .ظاهراً این اتفاق هنوز نیفتاده و میتوان

فعال مدنی

گفت تلگرام از این لحاظ تا کنون موفق بوده است اما اگر این

اگر بخواهم در یک جملهی کلی دربارهی تلگرام و میزان امنیت

اتفاق بیفتد کاری از دست شما به عنوان یک کاربر ساخته نیست

آن حکم بدهم باید بگویم ”تلگرام هنوز امن است“؛ اما برای چه

و فقط باید مراقب باشید که از ویژگی سیکرت چت در تلگرام

کسانی و در چه زمینهای؟ امنیت یک ابزار ارتباطی ،به شدت به

بیشتر استفاده کنید .احتمال آخر این است که شرکت تلگرام در

نوع استفاده از آن ،و کاربری که آن ابزار را به کار میبرد نیز

همکاری با دولت ایران ،اطالعات سرورهای خود را در اختیار آنها

بستگی دارد و صرفاً یک موضوع تکنیکی نیست .ضمن اینکه

بگذارد .در این حالت ،شرکت تلگرام با خیانت در امانت ،امنیت و

عالوه بر موضوع امنیت ،باید مفهوم رو به رشد حریم خصوصی را

حریم خصوصی کاربران ایرانیاش را به خطر میاندازد و از دست

نیز مد نظر داشت.

شما نیز کاری ساخته نیست .اما ظاهراً تا کنون این اتفاق نیفتاده و

اپلیکیشن تلگرام را دو سال پیش ،زمانی به کاربران ایرانی معرفی

نشانهای از همکاری شرکت تلگرام با دولت ایران دیده نشده

کردم که اپلیکیشن وایبر تقریباً محبوبترین برنامهی ارتباطی

است.

محسوب میشد .با توجه به میزان امنیت وایبر در آن زمان که از

عموماً کاربران یک ابزار ارتباطی مانند تلگرام طیف متنوعی از

هیچ نوع رمزگذاری استفاده نمیکرد و اطالعات کاربران هیچ

افراد هستند که دالیل متفاوتی را برای استفاده دارند .بخشی از

الیهی محافظتی نداشت ،ویژگیهای تلگرام خیره کننده بود.

این کاربران افرادی هستند که با استفاده از ویژگیهای ارتباط

تلگرام چتهای عادی را رمز میکند اما اطالعات روی سرورهای

سادهتر ،در دسترستر و رایگان بودن ،اپلیکیشنهای ارتباطی را

آن باقی میماند و شرکت تلگرام به آنها دسترسی دارد .اما

جایگزین روشهای سنتیتر ارتباطی مانند تماس تلفنی از طریق

ویژگی ”سیکرت چت“ ( )Secret Chatدر این اپلیکیشن،

خطوط مخابرات یا اس ام اس میکنند .اما دستهی دیگری از

چتها را به صورت مبداء تا مقصد ( )end to endرمز میکند

کاربران ،به دنبال راههای ارتباطی امنتری هستند تا بتوانند با

که در آن صورت حتی شرکت تلگرام هم به اطالعات چت

خیالی آسودهتر اطالعاتی را که گمان میکنند باید محرمانه باشد،

دسترسی نخواهد داشت.

رد و بدل کرده یا دربارهی موضوعات حساستری میخواهند

با توجه به اینکه اطالعات چتهای عادی و گروهها و کانالهای

گفتگو کنند .امنیت یک ابزار ارتباطی را باید با توجه به نوع

تلگرامی در سرورهای تلگرام در دسترس خواهد بود ،همیشه این

کاربران و اطالعاتی که رد و بدل میشود ،تحلیل کرد.

احتمال وجود دارد که دیگران نیز به آنها دسترسی پیدا کنند ،اما

اینکه شما عضو کدام دسته از کاربران تلگرام هستید ،خود شما

این دسترسی به انواع مختلفی میتواند اتفاق بیفتد .اولین احتمال

تشخیص میدهید؛ بنابراین اگر تصور میکنید شما یک کاربر

شماره  64این است که شما به عنوان یک کاربر تلگرام ،امنیت شخصی
شهریور حساب خود را رعایت نکرده باشید و باعث شوید کار برای کسانی
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عادی تلگرام هستید که از آن فقط به عنوان یک ابزار برای ارتباط
با دوستان و خانواده و عضویت در کانالهای مورد عالقهتان

که میخواهند به حساب شما سرک بکشند ،راحتتر شود .چاره

استفاده میکنید ،بهتر است بیش از آنکه نگران امنیت تلگرام

5

برایتان ارزشمند است ،بهتر است برای چت ،بیشتر از ویژگی

 Zendoرا نیز تجربه کنید .این اپلیکیشن نه تنها از رمزگذاری

سیکرت چت استفاده کنید یا به محض اینکه کارشناسان،

مبداء تا مقصد استفاده میکند ،نه تنها اطالعات چتهای شما را

همکاری مدیران تلگرام با دولت ایران را تایید کردند ،از

ذخیره نمیکند بلکه هیچ اطالعاتی از شما از جمله لیست

اپلیکیشنهای مطمئن تری مانند واتس آپ و سیگنال استفاده

کانتکتهای شما نیز در جایی ثبت نمیشود .حتی کلید رمزگذاری

کنید.

نیز باید به صورت دستی و با دوربین گوشی اسکن شود و به این

اما اگر خود را یک کاربر حساس تلگرام میدانید ،و اگر تصور

ترتیب امکان نفوذ به چتها تقریباً محال و به صفر میرسد.

میکنید در چتها گفتگوهای حساسی را انجام میدهید ،یا فایلها

به عنوان سخن آخر ،باید بگویم که امنیت و حریم خصوصی تنها

و اطالعات حساسی را جابهجا میکنید ،یا در زمینههای سیاسی،

یک مسئلهی تکنیکی نیست و جنبهی فرهنگی نیز در آن تاثیر

مدنی ،فرهنگی و اجتماعی ممکن است زیر ذره بین باشید و از

فراوان دارد .خوشبختانه در کل دنیا از جمله در ایران ،فرهنگ

تلگرام به عنوان یک ابزار امن استفاده میکنید ،باید دو نکته را مد

استفاده از برنامههای امنتر که به اطالعات کاربران ارزش داده و

نظر داشته باشید .نخستین نکته این است که هرگز اطالعات

از آنها مراقبت میکنند ،در حال رشد و بهبود است .در دنیای

حساس را در چتهای عادی و در گروهها جابهجا نکنید .شما فقط

امروز با خواست و ارادهی کاربران ،شرکتهای ارائه دهندهی

و فقط مجاز هستید که از طریق سیکرت چت در تلگرام این کار را

محصوالت تکنیکی ،خود را موظف میبینند که تکنولوژیهای

انجام دهید .علت این حساسیت این است که تضمینی نیست که

رمزگذاری و حفظ امنیت و حریم خصوصی را ارتقاء داده و مدام به

مدیران تلگرام هرگز با دولت ایران همکاری نخواهند کرد و اگر

روز کنند .همین نوشته که دربارهی میزان امنیت در اپلیکیشنی

این اتفاق بیفتد شما جزو اولین قربانیان خواهید بود .نکتهی دوم

مانند تلگرام است -تلگرامی که زمانی یکی از امنترین

این است که درست است که تلگرام یک اپلیکیشن متن باز و اوپن

اپلیکیشنها به شمار میرفت ،-نشان دهندهی آن است که نگاه

سورس است ،اما کد این برنامه به طور کامل بررسی نشده و

کاربران به حفظ اطالعات شخصیشان رشد قابل توجهی داشته

همیشه باید درصدی را برای خطا در آن در نظر گرفت .بنابراین به

که قابل تقدیر و مایه خرسندی است.

اجتماعی

باشید ،حریم خصوصیتان را در نظر بگیرید .اگر حریم خصوصی

افراد دیگر به صورت حضوری ارتباط دارید ،میتوانید اپلیکیشن

شما پیشنهاد میکنم که برای راحت کردن
خود و اطرافیانتان و حفظ امنیت ،دست از
تلگرام بشویید و همان طور که گفته شد ،از
اپلیکیشنهای امنتری مانند واتس آپ و
سیگنال استفاده کنید .واتس آپ در حال حاضر
به طور پیش فرض تمام اطالعات چتها و
گروهها و همچنین تماسهای صوتی را به
صورت مبداء تا مقصد رمزگذاری میکند ،و

شماره 64
شهریور
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خودِ واتس آپ نیز به اطالعات شما دسترسی
نخواهد داشت .برنامهی سیگنال نیز همین
ویژگیها را دارد .اگر جزو کسانی هستید که با

6

اجتماعی

افشای چگونگی حمالت سایبری علیه صدها فعال ایرانی
السوگاس به من میگفتند.
هفتهی گذشته ،اندرسون و گوئارنیری ،تحقیقی  02صفحهای
منتشر کردند که رد  022حملهی سایبری فردی به فعالین را در
کمپینهای هک ایرانی در مدت این سه سال ،دنبال کرده است.

ترجمه از مصطفی رحمانی

این محققین میگویند تحقیق آنها نشان میدهد علیرغم تمرکز

اواخر سال گذشته ،گروهی از هکرهایی که محتمالً به دولت ایران

مستمر رسانهها بر هک دولنتهنای خنارجنی ،شنرکنتهنا و

مرتبط بودند ،سازمانی را برای پشتیبانی حمالت سایبریشان

زیرساختهای حیاتی توسط هکرهای ایرانی ،این هکران بیشتنر

راهاندازی کردند .این حمالت بدافزاری هکرها که رایانههای

در تالش برای جاسوسی از شهروندان ایرانی در درون کشنور و

فعاالن حقوق بشر و مخالفان در داخل و خارج ایران را آلوده

خارج از آن هستند.

میکرد ،با چند سرور تحت کنترل آنها تماس برقرار مینمود.

گوئارنیری با اشاره به اینکه تکنیکهای هکرها دقیقاً پیشرفته

در آن مرحله” ،کالین اندرسون“ و ”کلودیو گوئارنیری“ ،دو محقق

نیست ،اما موثر است ،در ادامه میگوید ”آنها چیزهای زیادی به

مستقل امنیت ،که از پیش هکرهای ایرانی را به مندت  ۷سنال

دست میآورند؛ با سرعت در حال پیشروی هستند که نشانهای

تحت نظر داشتند ،فرصتی را پیش روی خود یافتند .از اینرو ینک

است از احتمال بدتر شدن اوضاع در آیندهای نزدیک“.

سری دامنههای متصل شده به زیرساخت هکرها را ثبت کنرده و

به عنوان مثال ،این دو محقق یک دام ”فیشینگ“ قدیمی فرستاده

منتظر شدند.

شده برای یکی از فعالین را نشان میدهند .ایمل به نوعی شلخته

ظرف شش ماه بعد ،زمان هک هر یک از فعالین حقوق بشر

بود که به راحتی توجه هرکسی با اندک دانشی در مورد بدافزارها

ایرانی ،بدافزار ،اطالعات وی را همزمان برای هکرها و محققان

را به خود جلب میکند .مثالً این ایمیل توسط ”برنامهی امن

ارسال میکرد.

سازمان سیا( “!)CIAفرستاده شده و از دریافت کنندهی ایمیل

گوئارنیری ،تکنولوژیست سازمان ”عفو بین الملل“ و عضو

میخواهد با نصب یک فایل ”اگزِ“ گزارشات بینام به آژانس

”آزمایشگاه سیتیزن“ میگوید” :آنها هیچوقت متوجه نشدند که

جاسوسی بفرستد.

ما همه چیز را به طور کامل و به مدت چندین ماه است که تحت

سه سال بعد ،دیگر این حمالتِ فیشینگ ،مدعی ارسال از سازمان

نظر داریم“.

سیا نبودند ،بلکه به اصطالح از سوی مسئولین ”ادارهی مهاجرت“

نه تنها این دو محقق موفق به جمع آوری اطالعات قربانیان

بودند .این ایمیلهای جدید میکوشیدند با برجسته کردن تعداد

شدند ،بلکه یک بار ،وقتی هکرها در حال تست گونهی جدیدی از

ایرانیان خارج از کشور با ویزا ،به خواننده القا کنند که این افراد

بدافزار بودند ،اطالعات خود را هم به سرورهای کنترل و فرمان و

بایستی نگران کارهای اداری مهاجرت باشند .ظاهر این ایمیلها

به تبع آن ،برای سرورهای اندرسون و گوئارنیری فرستادند.

حرفهایتر و قابل باورتر هم شده بود.

به این شکل ،دو محقق توانستند با نگاه داشتن نشانه بر خود

در این تحقیق که خود قسمتی از یک پروژهی تحقیقی عظیمتر

شماره  64هکرها ،حسابهای آنها ،آیپی آدرسها و شناسههای منحصر
شهریور به فرد کامپیوتر و ”همهی اینطور موارد“ را به دست آورند .این
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بوده و سال جاری توسط اتاق فکر ”بنیاد کارنگی برای صلح
بینالمللی( for

دو محقق این موضوع را با خندههای خجالتی در طول مصاحبه در

Endowment

Carnegie

)International Peaceدر واشنگتن منتشر خواهد شد،

7

ایرانی به نامهای ”ملقب اطالعات“” ،ساطور یا قمبر“،

ایمیلهای مشکوک دریافت کرده بودند؛ کار چنان سادهای هم

”بچهگربهی موشکی“ و ”سیما“ را تشریح میکنند.

نیست که این اعتماد سازی انجام شود .اندرسون یادش میآید که

کار [تحقیق] آنها تنها یک نگاه عمیق بر فعالیت هکران ایرانی

یکبار دوستِ یکی از دوستانش ،او را به شخصی وصل کرد که

علیه جامعه ی مدنی نیست که برپایهی تحقیق قبلی انجام شده و

ایمیلی مشکوک به خطر دریافت کرده بود .در ابتدا ،آن شخص

آن را پوشش میدهد؛ بلکه همچنین شهادتی است بر اینکه نیاز

حرفش را باور نمیکرد .اندرسون میگوید” :به او گفتم ببین مرا

نیست حتماً یک شرکت آنتیویروس داشته باشید تا بتوانید از

نمیشناسی اما تو به خطر افتادهای“ .اندرسون ادامه میدهد:

طریق دسترسی به هزاران کامپیوتر در سرتاسر جهان به بدافزارها

”بعضی وقتها مرا باور نمیکردند و من در چند مورد مجبور بودم

دست یابید.

بگویم :خوب ،این هم چندتا فایل از کامپیوترت“.

اجتماعی

اندرسون و گوئارنیری فعالیتهای چهار گروه مختلف هکری

در طول این سالها ،این دو مسئول در ارتباط با ایرانیانی بودند که

روشی که اندرسون
و گوئانیری اننجنام
دادند این بود کنه
روابطی با جنوامنع
مننورد حننمننلننهی
هکرها تشنکنینل
دادند.

گوئانیری میگوید:
”ما دیتا-ستهایی
برپا نمیکنیم ،ما به
اطالعات ابری و
هرچیز

دیگری

دسترسی

نداریم.

عکس از گتی ایمیج

اما به منبعی دسترسی داریم که احتماالً هیچ شرکت امنیتی

پس از سه سال از جمع آوری موشکافانه و پشت صحنهی

دسترسی ندارد که آن شبکهای متشکل از مردم است“.

بدافزارها ،بعد از آنکه در اوایل ماه می میالدی شرکت امنیتی پالو

این دو محقق ،این شبکه را با ارتباط و کار مستقیم با مخالفان

آلتو( ،)Palo Altoگروه مورد نفوذ محققان را افشا کرد ،دو

[ایرانی] و رسیدن به گروهها و جوامع آنها تشکیل دادند .به

محقق تصمیم گرفتند در این تابستان فعالیتشان را علنی کنند.

عنوان مثال اندرسون کارشناس مورد انتخاب برای مسائل اینترنت

این شرکت امنیتی با هدایت ترافیک دادهای که به باتنت هکرها

ایرانیان بود .این محقق ساکن در واشنگتن دیسی با تکرار افکار

میرفت ،به سرورهای تحل کنترل خود ،عملیات هکرها را در

گوئارنیری میگوید” :داشتن چنین روابط قابل اعتمادی با آن

تعطیالت آخر هفتهی ایرانی مختل کرده بود .بنا به گفتههای

جوامع به ما اجازه داد تا گونهای از نسخهی ساخت خودمان بر آن

اندرسون و گوئارنیری ،وقتی روزهای آفالین و عدم دسترسی به

سیستمهای نظارت خلق کنیم“.

سرورهای هکرها تمام شد و آنها بازگشتند ،با ترس و دیوانهوار

8
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اجتماعی

همهی سرورها را چک میکردند تا بفهمند چه اتفاقی رویداده

محقق تاکید میکنند احتماالً این تنها نوک کوهیخ است .آنها از

است.

صنعت امنیت میخواهند پا پیش گذاشته ،به جمع آوری موارد

در آن مرحله ،دو محقق به این نتیجه رسیدند وقت عمومی کردن

بیشتر کمک کند و نمونههای بدافزار را به اشتراک بگذارد.

رسیده است .بر این باور بودند که افشای تاکتیکهای آنها ،نه

گوئارنیری میگوید” :جوامعی [از فعالین ایرانی] که ما با آنها در

تنها کمک میکند قربانیان احتمالی بیشتر دقت کنند ،بلکه مانع

تماس هستیم ،به طور کامل درمانده و بیکمک رها شدهاند ،آنها

عملیاتهای آیندهی هکرها نیز هست.

مشتریان کسی نیستند ،از نظر تکنیکی توسط کسی محافظت

گوئارنیری میگوید” :اگر اقدامی نکنیم ،نمیتوانیم آنها را متوقف

نمیشوند .واقعاً کار بسیار سختی است که خودمان تنها بخواهیم

کنیم .البته انتشار [این تحقیق] نیز آنها را متوقف نمیکند ،اما

از عهدهاش بربیاییم“.

نوعی تنش اقتصادی میان هزینهی سرمایهگذاری شده برای

توضیح :این مطلب ،ترجمهی خط صلح از گزارش لورنزو

تشکیل و نگهداری این کمپینها و انتشار آن به وجود میآورد“.

فرانچنسی است که در تاریخ یازدهم آگوست سال جاری در

با این وجود ،علیرغم کشف حدود  022مورد از حمالت ،این دو

وبسایت مادربرد منتشر شده است.
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اگر امروز به صفحهی آزادیهای یواشکی سری بزنید ،عالوه بنر
زنانی که در مکانهای عمومی حجاب از سر برداشتهاند ،تنا بنه
اجباری بودن آن اعتراض کنند ،تصویر مردانی را هم خواهید دیند
که حجاب بر سر گذاشتهاند ،تا بگویند حجاب اجباری نفنی حنق
تمام شهروندان ایران بر بدنشان است.
چالش جدید این صفحه برای من که دگرباش هستم ،منعننناینی
فراتر از اعتراض به حجاب اجباری دارد و اعنتنراض بنه تنمنام
مردانهها و زنانههای اجباری است؛ به همین دلیل خالی از لنطنف
ندیدم ،تجربیات پسری را بازگو کنم که حجاب و چیزهای دیگری
که در جامعهی ما زنانه شناخته میشود ،به او تحمیل شده است.
وقتی در ایران بودم ،شانس شنیدن داستان زندگی فردی به ننام
پیمان را داشتم و شاید اگر تعامالت اجتماعیام را در اکثر مواقع بر
اساس هویت واقعیام پیش نمیبردم ،هیچ وقت این داسنتنان را
نمیشنیدم و چه بسا مانند بسیاری از داستانهای دیگر ،هیچ وقت
بازگو نمیشد.
ماجرای آشنایی با پیمان
دیدن زنی که در جادهی قم-تهران ،به صورت آزاد مسافر سنوار
میکند ،برایم جالب بود .به همین دلیل تصمیم گنرفنتنم بنینن
ماشینهایی که در ”هفتاد و دو تن“ ،دنبال مسافر میگشتند ،سوار
ماشین او شوم .روی صندلی جلو نشستم ،اما انگار بخت با او ینار
نبود و هیچ کس جز من سوار ماشینش نمیشد.

دو قدم آن طرفتر هم یک روحانی و دو دوستش در حال چک و
چانه زدن با ماشینها بودند و مثل اینکه سر قیمت با هیچ کسنی
کنار نیامده بودند ،اما سمت ماشینی هم که منن در آن بنودم،
نمیآمدند .تا اینکه خانم راننده که پوشش کاملی هم داشت ،داد
زد” :حاج آقا مگه من جزام دارم؟“ آنها هم با کراهت بینشتنری
رویشان را کج کردند و رفتند دنبال ماشین دیگری.
من که این صحنه را دیدم ،حاضر شدم به صنورت دربسنت تنا
تهران بیایم.

اجتماعی

اجباریهای یواشکی؛ روایت زندگی پیمان  -پری
امیرحسین ذوالقدری
فعال مبارزه با تبعیضهای جنسی
در طول راه آن خانم مثل همه نتوانست کنجکاویاش را کننتنرل
کند و از من پرسید با این تیپ (کاله و کراوات) چنرا قنم آمنده

بودی؟ من هم وارد بحث با او شدم و صحبت را به جناینی کنه
میخواستم رساندم ” برابری حقوق و شان افراد بدون تنوجنه بنه
تفاوتهایشان“ .و او که به من اعتماد کرده بود ،از چنالنشهنای
شغلاش و از داستان خودش “-پیمان“ ،-که مجبور بود ”پنری“
باشد ،گفت.
مثالً یکی از این چالشها که کابوس هر شب او بود ،صحنهی آن
زمانی است که پلیس جلوی ماشینش را بگیرد و پیش مسنافنران
هویت اصلی او به عنوان یک مرد افشا شود ،و بعد هنم ننتنوانند
پلیس را قانع کند .به همین دلیل او محدودیتهنای زینادی در
خطوطی که مسافر سوار میکند ،دارد.
پیمان میگفت ” :هیچ کس جز خدا من را دوست ندارد .اینکه در
طی این چهار سال هیچ کس در جاده جلویم نگرفنتنه و کنارت
شناسایی از من نخواسته ،از لطف خدا است“.
پیمان از تنهاییهایش میگوید و از اینکه نتوانسته همدمی داشته
باشد .اگر چه قبلتر عاشق دختران فامیل شده بنوده امنا فنکنر

نمیکند در حال حاضر به خاطر رازی که دارد ،بتواند عاشق شود.
او چند تا خواستگار مرد هم داشته ،اما احساسی به مردان ندارد و
متاسفانه از آنها متنفر است و نسبت بهشان احساس نا امنی دارد.
پیمان نمیداند ترنس بودن دقیقاً یعنی چه ،اما در گفتههایش دائماً
به این مسئله اشاره دارد که او خود را زن نمیداند ،بلکه جامعه او
را زن تلقی میکند و او برای بقا در ایران ،بنایند اکنثنر زمنانِ
زندگیاش را پری باشد نه پیمان ،اما وقتی از تغییر جنسیت بنرای
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اجتماعی

او میگویم با لحن طنزآمیزی جواب میدهد ” :اگر با بریدن اینن

نمیگفتند که بدنت هم مانند صدایت زنانه است و تو اصالً منرد

گوشت آویزان و حتی نداشتن هیچ گونه تمایل جنسی ،میتنواننم

نیستی“.

بدون ترس زندگی کنم ،حاضرم ببرمش“.

فشارهایی که خانواده و اطرافیان از کودکی تا جوانی بنه خناطنر

من نمیدانم امروز پیمان برای زندگیاش چه تصمیمی گرفته و یا

ظاهرش به او میآورند ،باعث میشود که پیمان از گرفتن کمنک

مثل خیلیهای دیگر تغییر جنسیت داده یا نه؛ اما منیداننم ،اگنر

از خانوادهاش برای رفتن به دانشگاه ناامید شود و بنرای ایننکنه

جامعه به منحصر به فرد بودن هویت آدمها احترام میگذاشت ،او

بیکار و بیسرپناه نماند ،به مدرک فوق دیپلم قناعت کنند و راه

پیمان میماند.

سربازی را پیش بگیرد.

آوار حرف مردم

سرنوشت ،او را به خراسان جنوبی میکشاند و دورهی سربازیاش

پیمان در شیراز متولد شد ،در خانوادهای که اهل هنر بود و سنتنور

-که آن را طاقت فرسا توصیف میکند ،-در آنجا طی میشود .او

همیشه روی طاقچهی خانهشان؛ اما صدای پیمان برایشان ناکوک

میگوید ” :در دوران سربازی به خانه سر میزدم اما وقتی کنارت

بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود.

پایان خدمتم را گرفتم ،یک روز برای خانوادهام نامهای طنوالننی

او میگوید” :از وقتی حدوداً ده سالم بود ،به من میگفنتننند کنه

نوشتم و به همراه دفترچهی خاطراتم آن را روی جا کفشی خناننه

صدایم و لحن حرف زدنم زنانه است اما بزرگتر که شدم اوضناع

گذاشتم و رفتم .با اینکه در شهرهای مختلف دوستانی پیدا کنرده

بدتر شد .همه میگفتند که مثل مردها حرف بزن اما من واقنعناً

بودم ،اما نمیدانستم باید به کجا بروم .فقط حسم میگنفنت کنه

نمیدانستم باید چه کنم و چطور باید آنطوری که آنها میگویند،

مشهد جای امنی است؛ برای همین بلیط اتوبوس خریدم و راهنی

باشم“.

شدم“.

من که با چالشی شبیه به آنچه او تجربنه کنرده ،در زنندگنی

پیمان بعد از چند روز آوارگی و سختی ،باالخره رودربایستی را کنار

شخصی خودم مواجه بودم ،از او میپرسم ” :همهی اینرادهنا بنه

میگذارد و به خانهی یکی از دوستانش -که در سربازی با او آشنا

صدایت ختم میشد؟“

شده بود ،-میرود اما بعد از چند روز ،مورد تجاوز گنروهنی قنرار

پیمان میگوید” :نه! از بچگی اگرچه مرا به خاطر الغر بنودننم و

میگیرد ،پیمان در حالیکه صدایش میلرزد ،منیگنویند” :منن

کشیدگی انگشتانم مسخره و به انواع و اقسام شنخنصنینتهنای

همجنسگرا نیستم و به هیچ مردی هم تاکنون تمایل ننداشنتنهام،

کارتونی تشبیه میکردند ،اما تا وقتی دبیرستانی بودم ،هیچ وقنت

خودم را هم مرد میدانم ،اما دیگران مرا مرد نمیدانند .به خناطنر
همین تا به االن هر بالیی که میشده ،بنه سنرم
آوردهاند“.
پیمان بعد از آن تجاوز ،به خاطر ترسهناینی کنه
برایش وجود داشته ،تصمیم میگیرد به تهران برود
تا اقبالی برای زندگی بیابد اما بعد از مدتی تنننهنا
کاری که گیرش میآید ،خرده فروشی مواد منخندر
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است.
او این طور ادامه میدهد” :من خودم هیچ وقت مواد
عکس از کمپین آزادی های یواشکی زنان در ایران
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مصرف نکردهام ،اما به خاطر بیپولی ،مجبور به این

دارد .من خیلی ساده و ترسو بودم و هیچ خالقیتی هم ننداشنتنم،

کرده من دخترم! خالصه شناسنامهام را نشان دادم و او مرا سنوار

فقط هر کاری که به من گفته میشد ،انجام میدادم .خیلنی زود

ون نکرد ،اما از آن به بعد چادری شدم“.

هم پشیمان شدم و عذاب وجدان گرفتم“.

پیمان امروز دیگر مواد نمیفروشد و یک خانهی کوچک در تهران

پیمان میگوید شیوهی جدیدی پیدا کرده که ” تا االن کنمنکنش

رهن کرده و پرایدی دارد که با آن مسافرکشی میکند و مسافران

کرده زنده بماند“ و آن را این طور توضیح میدهد” :کسنی کنه

را از تهران به شهرهای دیگر میبرد .از زندگیاش راضی است و

برای فروش به من جنس میداد ،مرا پری بلنده صندا منیکنرد.

خود را به خاطر تالشهایی که برای ادامهی زندگی کرده ،موفنق

اوایل ناراحت میشدم اما بعدتر به خاطر رفتار صمیمیاش ،دیگر از

میداند اما اثر زخمهای گذشته ،هنوز بر دلش باقی است و اگرچه

او ناراحت نشدم .اولینبار در عمرم بود که خطاب شدن با اسنمنی

همه او را به اسم پری میشناسند ،اما او خودش را پیمان میداند.

زنانه را تابو نمیدانستم و به آن حس بدی نداشتم .بعدتر هم کنه

پیمان همجنسگرا و یا ترنس نیست اما نورمهای جامعهی اینران،

به لطف گشت ارشاد مجبور به پوشیدن حجاب اجباری شندم تنا

او را هم به اقلیت تبدیل کرده و مشکالت زیادی برایش به وجنود

دیگران فکر نکنند دختری هستم که لباس پسرانه پوشیده ،دیگنر

آورده است .مشکالتی که نه او ،بلکه جامعهی پیرامون او باید بنا

رسماً به پری تبدیل شدم و تا به امروز پری منانندم .رفنتنن در

خودش حل کند و خوشبختانه به نظر میرسد کنه اینن روزهنا

پوشش زنانه ،که خودم زنانه تلقیاش نمیکنم و فقط به عنننوان

بخشی از مردم ایران با به چالش کشیدن فرهنگ منردسناالری،

یک پوشش مثل لباسهای پسرانهام به آن نگاه میکنم ،بهترینن

سعی در حل آن دارند و شاید در آینده افرادی مثل پیمان مجبنور

تجربهى عمرم بود که در تلخترین دوران تجربهاش کردم .یعنننی

نشوند ،هزینهی گزافی برای زندگی کردن بپردازند.

اجتماعی

کار شدم که اصالً هم آسان نیست و سختیها و خطرات زینادی

همراهم است و پوشش یا مدل موی خاصی هم ندارم ،البد فنکنر

بهتر است بگویم از حجاب اجباری و این لباس راضی نیستنم ،و
مثالً دوست دارم در گرمای تهران با لباس آستین کوتاه و شنلنوار

توضیحات:

جین بیرون بیایم ،اما از اینکه مجبور نیستم به نگاههای متعجنب

 -1پیمان ،نام مستعاری است که نویسنده به منظور محفوظ ماندن هنوینت

مردم پاسخ بدهم ،و نگران دیندن ون گشنت ارشناد بناشنم،
خوشحالم“.

فرد انتخاب کرده است.
 -0گفتههای پیمان ،نقل به مضمون شده است.

میپرسم ” :از گشت ارشناد گنفنتنی،
خاطرهی بدی از گشت ارشاد داری؟“
میگوید ” :بله! کم نه! فقط هم در تهران
نبوده! اما ماجرایی که باعث شد حجناب
به تن کنم ،این بود کنه ینک بنار در
انقالب تهران مامور گشت ارشاد من را
گرفت و این در شرایطی بنود کنه در
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کولهپشتیام هم مواد داشتنم .خنینلنی
ترسیدم اما خودم را کنترل کردم و بنا
عکس از صفحهی روز ملی اقلیتهای جنسی ایرانی

خودم گفتم من طبق معمول مندارکنم
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پروفسور پیام اخوان ،وکیل ایرانی-کانادایی ،فعال حقوق بشنر و

گفتگو

پروفسور پیام اخوان :اصالً طلب بخشش کردهاند؟
استاد دانشگاه مکگیل مونترال است  .آقای اخوان کنه دو دهنه
است موارد نقض حقوق بشر در جهان را به طور جدی پینگنینری
میکند و از جمله دادستان سابق دادگاه سازمان ملل در خصنوص
جنایات جنگی در یوگسالوی و روندا بنوده اسنت ،تنالشهنای
بسیاری برای برگزاری دادگاه ”ایران تریبونال“ انجام داد و در این
دادگاه به عنوان رئیس تیم دادستانی ،جمهوری اسالمی اینران را
در رابطه با کشتارهای دههی شصت به چالش کشیدند.
با توجه به بیست و هشتمین سالگرد کشتار تابستان  76و همزمان
با انتشار فایل صوتی جلسهی انتقادی حسینعلی منننتنظنری بنا
حسینعلی نیری ،مصطفی پورمحمدی ،ابراهیم رئیسی و منرتضنی
اشراقی(ملقب به هیات مرگ) از سوی دفتر آیت اهلل منتظری ،بنه
سراغ این حقوقدان رفتهایم و نظرش را پیرامون اهمیت این سنند
تاریخی جویا شدهایم .همچنین در رابطه با درستی یا ننادرسنتنی

نظریاتی که در رابطه با بخشش رهبران این کشنتنارهنا منطنرح
میشود ،پرسیدهایم.
پیام اخوان با تاکید بر اینکه ”چه کسی میتوانند از بنخنشنش
صحبت کند ،وقتی کسانی که مرتکب کشتار جمعی شدند هنوز از
مجازات معاف هستند؟! اصالً طلب بخشش کردهاند؟“  ،بنه خنط
صلح میگوید” :من کامالً موافقم که حتی در مقابل آنهایی که با
تنفر و خشم با ما برخورد کردند ،نباید با تنفر و خشم عمل کنیم .با
این حال ،ما نمیتوانیم به تداوم بخشیدن به فرهنننگ ظنلنم و
بیعدالتی ادامه دهیم .راه جدا شدن از گذشته ،به رسمیت شناختن
و رسیدگی به این جرایم است؛ تا زخمها بتوانند مرهم پیدا کنند ،تا
درسی برای آینده بگیریم“.

گفتگو از مرتضی هامونیان
میشود ،علیرغم اینکه اکثراً در موضعگیریهای پیشینن آقنای
منتظری هم مطرح شده بود ،اما حاوی نکاتی جدید و تکان دهنده

نیز هست .شما چه چیز تازهای در این سند یافتنیند و در واقنع
اهمیت آن را در چه میدانید؟
این فایل صوتی فرصتی است برای دوباره مطنرح کنردن ینک
بیعدالتی تاریخی ،که تا به امروز از طرف جمهوری اسالمی بنی
جواب مانده است .حقایق و اتفاقات سال  ۷۷۷۳با اینن فناینل
صوتی زنده میشوند؛ بی تفاوتی رهبری اینران بنه درخنواسنت
آیتاهلل منتظری برای بخشیدن جان زندانیان سیاسی .آنچه برای
من واقعاً شاخص است صرفاً این فایل صوتی نیست ،بلکنه اینن
است که باالخره رسانههای جمهوری اسالمنی و مسنئنولنینن،
اعدامهای دسته جمعی سال  ۷۷۷۳را به رسمیت شمردند .ننبنایند
فراموشمان شود که در این خصوص تا همین اواخر ،سیاست انکار
وجود داشته است .من به خاطر میآورم که در سال  ،۷۷۱۷بعد از
حکم دادگاه ایران تریبونال ،یکی-دوتا مقنالنه در رسناننههنای
جمهوری اسالمی منتشر شد که به طور غیر مستقیم این جناینات
را به رسمیت شناختند ،و ما از اینکه باالخره این سکوت شکستنه

شد به شگفت آمدیم .اما اینکه حاال شاهد چنین بحث آزادی در
میان مردم ایران هستیم ،واقعاً شگفت انگیز است و حتی بنرخنی
مقامات پیشنهاد اینکه یک معذرت خواهی الزم است ،میدهند.
شما به اطالع رسناننی و افشناگنری در خصنوص

جناب دکتر اخوان ،همان طور که مطلع هستنیند ،بنه

کشتارهای دههی شصت معتقد هستید و هنمچنننینن

تازگی فایل صوتی جلسهای از طرف دفتنر آینت اهلل

اعتقاد دارید که مسئولیت شخصی رهبران این کشتارها از اهمیت

منتظری منتشر شده است .اطالعاتی که در آن جلسه رد و بندل

ویژهای برخوردار است .با فرض اینکه افشناگنری صنحنینح و
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گستردهای صنورت بنگنینرد و

بازماندگان و مردم هم نه ببخشند
و نه فراموش کنند ،ایدهی شنمنا
برای قدم بعدی چینسنت و در
مقابل انتقادات عدهای ،تفاوت این
دیدگاه با انتقام را در چه میدانید؟
یافتن حقیقت ،قدم اول در راه
عدالت است ،و بندون عندالنت
آشتی ممکن نیست .با فراموشنی
جنایات گذشته ،تکرار آنها غنینر
قابل اجتناب است .ما باید بگوییم
هرگز! هرگز دوباره آنهایی کنه

آنچه برای من واقعاً شاخص است صرفاً این فایل صوتی نیست،
بلکه این است که باالخره رسانههای جمهوری اسالمی و مسئولین،
اعدامهای دسته جمعی سال  ۷۷۷۳را به رسمیت شمردند .نباید
فراموشمان شود که در این خصوص تا همین اواخر ،سیاست انکار
وجود داشته است .من به خاطر میآورم که در سال  ،۷۷۱۷بعد از
حکم دادگاه ایران تریبونال ،یکی-دوتا مقاله در رسانههای جمهوری
اسالمی منتشر شد که به طور غیر مستقیم این جنایات را به رسمیت
شناختند ،و ما از اینکه باالخره این سکوت شکسته شد به شگفت

آمدیم .اما اینکه حاال شاهد چنین بحث آزادی در میان مردم ایران
هستیم ،واقعاً شگفت انگیز است و حتی برخی مقامات پیشنهاد اینکه
یک معذرت خواهی الزم است ،میدهند.

در قدرتاند نتوانند فرزندان ایران را قتل عام کنند ،هرگز دوبناره

که ایران به یک کشور کنامنالً

متفاوت تبدیل میشود.
به نظر منیرسند در
ایران چشنم اننداز
روشنی برای ایجاد شرایطی کنه
بتوان بانیان این کشنتنار را در
سطح بین المللی محاکمه کنرد،
وجود ندارد؛ خصوصاً که اکثر این
افراد سالخورده هستند و ینا در
حال حاضر حتی بعضاً در قنیند
حیات نیستند .به عالوه ،به نظنر
نمیرسد که ارادهای نیز در سطح

بین الملل در این خصوص وجود داشته باشد .با اینن تنوضنینح،

کسی تنها به خاطر مذهنب و
اعتقاداتش زندانی و شکنننجنه
نشود .عدالت ،انتقام نیست؛ بنه

معنی تکرار همان جرمی نیست
که مرتکبین با شنکنننجنه و
اعدمهای غیر عادالنه اننجنام
دادند .عدالت به معنی این است
که آنهایی که مسئنول اینن
جنایت بودهاند ،باید بنه منردم
پاسخ دهند .عدالنت بنه اینن
معناست ،کسنی کنه منردم
بیگناه را به قتل منیرسنانند،
بدون در نظر گرفتن جناینگناه
قدرتش ،باید پاسخگو بناشند؛
چرا که هیچ کس بر قانون برتر
نیست .وقتی چنین فرهنگی را
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بازماندگان را آرام کرد؟

قضاییهی ایران را تحت تسلط دارند ،خنود بنازتناب دهننندهی

من درگیر بسیاری از موارد دادگاههای بینالمللی الهنه بنودم و

ورشکستگی اخالقی این قوه است .دستگاهی که به ترفیع آنان که

درحالی که تحقق چنین عدالتی در سطح جهان ،خیلی مهم است،

مرتکب جنایت علیه بشریت شدند ،میپردازد ،بدیهیست که هیچ

ولی مبارزهی واقعی در راه حقوق بشر ،بین مردمی که مستقنینمناً

اعتباری ندارد.

تحت تاثیر بودند ،انجام میگیرد .الهه نمیتواند مشکالت ایران را

برخی معتقدند که به نفع آشتی منلنی و گنزار بنه

حل کند .منردم اینران خنود بنایند

دموکراسی ،باید نسبت به اینن مسنئنلنه

کشورشان را بازسازی کنند و وقنتنی

عدالت ،انتقام نیست؛ به معنی تکرار همان جرمی بخشش داشت .مثالً ،به تازگی مصطنفنی
نیست که مرتکبین با شکنجه و اعدمهای غیر تاجزاده در یادداشنتنی از خناننوادههنای
عادالنه انجام دادند .عدالت به معنی این است که اعدامشدگان خواسته ” تا با الهام از مانندال
آنهایی که مسئول این جنایت بودهاند ،باید به مردم ببخشند اما فراموش نکنند تنا اینران و
پاسخ دهند .عدالت به این معناست ،کسی که مردم
ایرانی از چرخهی شوم نفرت و کنینننه و
بیگناه را به قتل میرساند ،بدون در نظر گرفتن
انتقام رها شوند“ .ننظنر شنمنا در اینن
جایگاه قدرتش ،باید پاسخگو باشد؛ چرا که هیچ
کس بر قانون برتر نیست .وقتی چنین فرهنگی را خصوص چیست؟
بسازیم ،وقتی به حقوق بشر احترام بگذاریم ،آن بخشیدن و عدالت ،دو موضوع جدا از هنم
زمان است که ایران به یک کشور کامالً متفاوت هستند .عدالت مسئولیت دولنت اسنت و
تبدیل میشود.
بخشیدن انتخاب شخصی قنربناننینان و

این کار را کنند ،سپس دادگاههای بین
المللی میتوانند برای کمنک کنردن
(همکاری) دعوت شوند .هرچند بهنتنر
است که این جرایم در دادگناههنای
ایرانی که به واقع بیطرفانه و منصفانه
باشند ،قضاوت شوند .یکی از جنبههای
اساسی برای ایرانی دموکراتیک ،بنایند
قوهی قضاییهای باشد که به جای ابزار

سرکوب بودن ،از حقوق بشنر دفناع

گفتگو

چگونه میتوان این مسئلهی تاریخی را حل و وجدان عمومنی و

میکند .همین که چندین تن از اعضای ” کمیتهی مرگ“ ،قنوهی

خانوادهایشان است .ننلنسنون
ماندال تنها وقتی که از زنندان
آزاد شنند ،مننیتننوانسننت از
بخشیدن صحبت کند؛ پس از
این که آفریقای جنننوبنی از
آپارتاید به دموکراسی رسید .چه
کسی میتواند از بنخنشنش
صحبت کند ،وقتی کسانی کنه
مرتکب کشتار جمعی شندنند
هنوز از مجازات معاف هستند؟!
اصالً طلب بخشش کردهاند؟
من کامالً موافقم که حتنی در
مقابل آنهایی که با تنننفنر و
گردهمایی بازماندگان کشتار تابستان  67در گورستان خاوران
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گفتگو

با تنفر و خشم عمل کنیم .با این حال ،منا

نمیتوانیم به تداوم بخشیدن به فنرهنننگ
ظلم و بیعدالتی ادامه دهیم .راه جدا شدن
از گذشته ،به رسمیت شناختن و رسیدگی به
این جرایم است؛ تا زخمها بتوانند مرهم پیدا
کنند ،تا درسی برای آینده بگیریم .همچنین
در حال حاضر صحبت از بخشش ،خنینلنی
زود است و در هر حال ،کسی ننمنیتنوانند
مجبور به بخشیدن شود و باید بخشیدن را
خود انتخاب کند .مسئولیت دولنت اجنرای

من کامالً موافقم که حتی در مقابل آنهایی
که با تنفر و خشم با ما برخورد کردند ،نباید با
تنفر و خشم عمل کنیم .با این حال ،ما
نمیتوانیم به تداوم بخشیدن به فرهنگ ظلم و
بیعدالتی ادامه دهیم .راه جدا شدن از گذشته،
به رسمیت شناختن و رسیدگی به این جرایم
است؛ تا زخمها بتوانند مرهم پیدا کنند ،تا درسی
برای آینده بگیریم .همچنین در حال حاضر
صحبت از بخشش ،خیلی زود است و در هر
حال ،کسی نمیتواند مجبور به بخشیدن شود و
باید بخشیدن را خود انتخاب کند.

ایران همچنان از همین فرهنگ تنننفنر و

خشونت که ما را در این وضعیت تاسنفبنار
قرار داده ،آسیب میبیند .اما من خوشبیننم
که با بهرهمندی از این تجربهی تنارینخنی،
نسل جدید میتواند شنروع بنه سناخنتنن
آیندهای متفاوت برای ایران کند؛ آیننندهای
که بر حسب عدالت و احترام بنه حنقنوق
بشری همهی ایرانیان ،مجزا از منذهنب و
اعتقادات سیاسیشان باشد.

عدالت است و نشان دادن ایننکنه شنمنا
نمیتوانید هزاران جوان بیگناه را به قتل برسانید و همچنننان از

با تشکر از فرصتی که در اخیار ماهنامهی خط صنلنح

قدرت و مشروعیت لذت ببرید .تا وقتی که این درس را نگینرینم،

قرار دادید.

عکس ماه
اولین مدال المپیکی زنان در ایران ،به نام کیمیا علیزاده ،در المپیک ریو(وزن  57کیلوگرم رشتهی تکواندو) ثبت شد تا نام وی علیرغم تمام محدودیتهای موجود برای ورزش زنان در
کشورمان ،تاریخ ساز شود - .عکس از بی بی سی
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پرونده ی ویژه

تحلیل جامعه شناختی فساد اداری ،به عنوان یکی از موانع توسعه در ایران
عقلگرایی بود و نظریه پردازان دولت دموکراتیک در قرن نوزدهم،

اندیشه

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
چیستی فساد اداری
فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعهی

کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد و موجب
شکل گیری مشکالت و بحران های اساسی در سراسر جامعه
می شود .بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت،
در سال  0210ایران در ردهی  102دنیا قرار گرفته است .و این به
معنای عمق فساد در سیستم بوروکراسی ایران است.
هدف اصلی این نوشتار ،تحلیل جامعهشناختی پدیدهی فساد اداری
در ایران می باشد .عالوه بر این هدف کلی ،ریشه یابی و تشخیص
علل و عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری ،رابطه
نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی با فساد اداری ،پیامدهای وجود
و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائهی راه کارهای مناسب برای
مقابله با این پدیده از اهداف جزئی این نوشتار به شمار میآیند.
ریشهی فساد از فعل التین ”“Rumpereبه معنای شکستن
است .بنابراین ،در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود .فساد در
فرهنگ وبستر ) )Websterبه عنوان پاداشی نامشروع که برای
وادار کردن فرد به تخلف از وظیفهی تخصیص داده شده ،آمده

است .گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مطالعه قرار
می دهد .به نظر وی ،فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا
اعمال قدرت شخصی و استفادهی نامشروع از مقام و موقعیت
شغلی قابل اطالق است.
در گذشته فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان
شماره  64می دانستند .برای مثال ،فیلسوفان اسکوالستیک سده های میانه،
شهریور دربارهی فساد اداری این گونه می اندیشیدند .فیلسوفان دورهی
1395

روشنگری -جنبش فلسفی قرن هجدهم ،-که ویژگی بارز آن

تعریف دقیق تری از فساد اداری ارائه کردند” :سواستفاده مقام
اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمدش به طور
غیرقانونی“.
نظریهی فالسفهی اسکوالستیک که فساد اداری را ناشی از
حرص سیریناپذیر انسان میداند ،ناقص و نارساست؛ چراکه تاثیر
شرایط نهادی مختلف را بر فساد اداری نادیده می گیرد و آن را
امری فطری می پندارد .نظریهی فیلسوفان دورهی روشنگری
گرچه دقیقتر است ،اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداری را تنها
در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل های ”قانونی“
فساد اداری توجه نکرده است .برخی پژوهشگران امروزی فساد
اداری را ”سواستفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی“ تعریف
کرده اند .در کل می توان گفت” :فساد اداری عبارت است از
مجموعه طرح ها ،تصمیمات ،کارها ،برخوردها و روابطی که در

محیط اداره برخالف خط مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر
جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می پیوندد ،و
موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می شود“.
آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است ،نوعی هنجارشکنی و
تخطی از هنجارهای اخالقی و قانونی در عملکرد اداری و
سازمانی است و از اینروست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از
هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن میشود.
زمینه های تاریخی فساد اداری در ایران
نگاهی به ویژگی های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و
سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده
است .حکومت های فاسد و مستبد با سواستفاده های مالی ،هر
آنچه خواستند با ملت ایران کردند .شاید مهمترین دلیل این باشد
که حکومتگران به فکر توسعهی ایران نبودند و عمدتاً دنبال منافع
شخصی و باندی و خانوادگی خود بودند و هستند .در ایران مقام و
مسئولیت ،ثروت کالنی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن

رشوه ،به مقام های دولتی و حکومتی دست می یافتند و بدین
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ترتیب ،مسیر فساد و بهره برداری های انتفاعی را در جهت منافع

نوعی رابطهی سیاسی ،خویشاوندی و یا شخصی به دست آورده

شخصی پیمودند .برخی از ویژگی های ساختار اداری در مرحلهی

است در نظر می گرفت و بنابراین ،سعی می کرد در مدتی که این

نخست پیدایش و توسعهی بوروکراسی مدرن ایران عبارتند از:

انحصار را در اختیار دارد حداکثر بهرهبرداری را از آن به عمل آورد.

ن وجود نظام خرید و فروش مشاغل و مقامات رسمی

در آن دوران به دلیل افزایش هزینه های دربار یا در مواقع قحطی

ن به مقاطعه دادن سازمان های اداری در مقابل استفاده از درآمد

و خشک سالی و یا برای پرداخت غرامت ها و قرض های خارجی،

آنها

خرید و فروش مشاغل و مقامات اداری به یک منبع مهم

ن به مقاطعه دادن عایدی اراضی کشاورزی دولتی یا درآمدهای

درآمدهای فوری و ضروری دولت تبدیل شد .در بعضی مواقع این

مالیاتی آنها (و مالیاتها -به طور کلی ،-که پس از وصول آنها

کار آنچنان توسعه یافت که مقامات را زود به زود ،حتی سالی

سهم معینی به مرکز فرستاده می شد و بقیه متعلق به مقام اداری

یک یا دوبار ،عوض می کردند و مشاغل آنان را به افراد دیگری

بود) به جای پرداخت حقوق رسمی و منظم به مقامات اداری

می دادند تا پول بیشتری به دست آورند .این گونه شیوه های

ن جدا نبودن منابع مالی اداری و شخصی

استفاده از مشاغل و منابع درآمد بوروکراسی موجب میشد افرادی

ن فقدان یک نظام منظم پرداخت حقوق و پاداش در بوروکراسی

که شغلی به دست می آوردند سعی کنند در کوتاه ترین زمان با

دولتی و به تعویق افتادن حقوق کارمندان بوروکراسی دولتی ،افراد

استفاده از این موقعیت ،اصل مبلغی را که پرداخته بودند به عالوه

لشکری و پلیس در بسیاری موارد ،حتی به مدت یک سال و یا

منافع آن به دست آورند.

بیشتر.

آنچه مسلم است ،این است که فساد اداری ویژگی نظام های

در چنین شرایطی ،بیشتر احتمال دارد که مقام اداری مانند یک

استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام های اقتدارگرا و

سوداگر رفتار کند .در این ساختار سنتی مقام اداری شغل خود را به

دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسیهای صنعتی یافت میشود.

عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریق خرید یا به کمک

با وجود این ،شکل های اداری ،عمق و دامنهی آن و مجاری و
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فنونی که از طریق آنها اعمال می شود ،تابع ویژگی های اساسی

میباشد و با حرکت رو به جلوی جوامع ،نمود بیشتری مییابد.

نظام سیاسی است .اما آنچه که با بررسی فساد اداری در

نظام اداری عاری از فساد ،زمینهی دستیابی دولتها به توسعه و

نظامهای سیاسی در ایران معاصر به دست می آید ،این است که

بهره مند شدن از تاثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینههای

این پدیده ،ریشه دارتر از این است که با تغییر نظامها و

سربار و اضافی به جامعه ،ممکن میسازد .تجربههای به دست

حکومتها ،اصالح شود.

آمده از کشورهای مختلف نشانگر آن است که فساد ،امری

فساد اداری به عنوان مانع توسعه

پیچیده ،پنهان و متنوع است و از این رو مبارزه با آن نیز باید

تردیدی وجود ندارد که ظهور فساد اداری قدمتی به درازی

مستمر ،طوالنی ،منسجم و با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه

جامعهی بشری دارد و رابطهی آن با توسعهی نظام سیاسی

همراه باشد .درحقیقت ،فساد در سطوح اداری و سایر بخشهای

مستقیم است؛ تا جایی که پیدایش آن میتواند موجب اخالل در

جامعه مانند عفونت است که اگر به اندام و ساختار جامعه سرایت

نظام سیاسی یک کشور شود .در یک نظام اداری فاسد ،کارمندان

کند ،اعضای آن را یک به یک فاسد کرده و از کار میاندازد و چه

از موقعیت انحصاری خود در

فساد اداری عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است :سطح اول ،بسا گسترش این عفونت ،کل

ارائهی خدمات بهره میگیرند ،و

پیکرهی جامعه را از بین ببرد.

مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و

با شغل خود به تجارت میپردازند کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد امروزه فساد اداری و مالی به یک
که این امر عالوه بر آسیب زدن و سطح دوم ،میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد ،معضل جهانی مبدل شده و
به توسعه ،مانع رشد رقابت سالم رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و دولتها آگاهند که فساد باعث
و عدالت اجتماعی میشود .نظام جامعه صورت میگیرد .بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد آسیبهای بسیاری میشود و

اداری هر جامعه بازوی اجرایی اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان هیچ حد و مرزی هم نمیشناسد؛
نظام سیاسی آن جامعه است و فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .فساد همان طور که نتایج و پیامدهای
عملکرد درست یا نادرست آن اداری بنا به الگوهای رفتاری میتواند حسب مورد از ساختار ملی یا آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی
میتواند نظام سیاسی را تداوم ساختار اجتماعی یا نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری و

اقتصادی

و

سطح

بخشد یا از مشروعیت بیندازد.

کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع نشأت گیرد و با تضییع

توسعهیافتگی ،گوناگون است.

بنابراین توجه بنیادی به نظام

انگیزهها ،موجب زیانهای اقتصادی ،با تضعیف نهادها موجب

درحالی که نظام اداری فاسد ،با

اداری هر جامعه و آسیب شناسی

زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و

مصروف داشتن منابع مالی

دقیق آن (فساد اداری) میتواند توانگران موجب زیانهای اجتماعی گردد .فساد با نفی حق مالکیت ،مختص به توسعهی جامعه ،به
کمک بزرگی به سیاستگذاران آن حاکمیت قانون و انگیزههای سرمایهگذاری ،راه توسعهی سیاسی و مثابه باتالقی عمل میکند که
جامعه باشد که با تشخیص به

اقتصادی را مسدود مینماید.

موقع ،بتوانند راه حلهای الزم را
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منابع را در خودش فرو میبرد.
فساد اداری عمدتاً در دو سطح

بیندیشند.

قابل اشاره است :سطح اول ،مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان

فساد اداری ،بیماری انکارناپذیر همهی حکومتها است و تاریخ

سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد

آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است .فساد اداری که بستر

دولتها را مشغول خود میسازد و سطح دوم ،میان کارمندان رده

آن ،نظام اداری کشور و ادارهی امور دولتی است ،به عنوان

پایینی است که در این نوع مفاسد ،رشوههای عمومی و

معضلی ،گریبانگیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه

کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت
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در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد .فساد

الف) ریشههای فرهنگی و اجتماعی

اداری بنا به الگوهای رفتاری میتواند حسب مورد از ساختار ملی

مهم ترین عامل بروز فساد اداری ریشه های فرهنگی و عقیدتی

یا ساختار اجتماعی یا نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای

است؛ به گونه ای که اگر ارزش ها ،هنجارها ،عقاید و باورهای

رفتاری کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع نشأت گیرد و با

حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه ،فردگرایانه

تضییع انگیزهها ،موجب زیانهای اقتصادی ،با تضعیف نهادها

و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و

موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا

کارکردهای الزم برخوردار نباشند ،ناکارآمدی و ضعف نظام

و توانگران موجب زیانهای اجتماعی گردد .فساد با نفی حق

فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن ،شکل گیری

مالکیت ،حاکمیت قانون و انگیزههای سرمایهگذاری ،راه توسعهی

فساد در همهی سطوح و الیههای اجتماع خواهد بود.

سیاسی و اقتصادی را مسدود مینماید.

هر چه سطح اخالقی عمومی باالتر باشد ،هزینههای روانی و

تحمیل اثرات نامطلوب فساد اداری به جامعه و دولت موجب شده

اخالقی فساد اداری بیشتر خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب

است تا کارشناسان علوم سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در

به عمل خالف ،رنج بیشتری متحمل میشود .از طرف دیگر هر

دهههای اخیر به پدیدهی تخلف اداری و ابداع روشهای موثر و

چه سطح اخالق کارمندی در محیط کار باالتر باشد ،خطر کشف،

کمهزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند .تا جایی که نگرش

تنبیه و هزینههای حیثیتی آن افزایش مییابد ،و شرمسازی

منتسکیو در طرح تفکیک قوا ،پیشگیری از فساد تلقی شود و

مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.

کارکرد قانون اساسی به تقسیم قدرت توجه کرده و مانع

در تمام کشورها ،به ویژه کشورهای توسعه یافته ،برای پستهای

سواستفاده از قدرت شود .فساد اداری به علت نقش و تاثیرات

اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی میگردد که انتخاب و

منفی زیادی که بر کارایی و اثربخشی نظام مدیریت اداری

انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت میگیرد در محتوای

کشورها دارد ،همواره مورد توجه دولتها و نهادهای بین المللی،

شرایط احراز موقعیتهای اداری و دولتی ،بخشی به ویژگیهای

مانند برنامهی عمران ملل متحد ،سازمان همکاری و توسعهی

شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است علت آن نیز به اهمیت و

اقتصادی و برنامه شفاف و پاسخگویی بوده و هست .تلقی عمومی

نقش ویژگیهای شخص مدیران در رفتارهای سازمانی بر

کشورها از مفهوم اداری ،سواستفاده از امکانات دولتی به نفع

میگردد که از خود نشان میدهند.

اهداف شخصی است .از آنجا که فساد اداری موجب کاهش

ب) ریشههای اقتصادی

سرمایه گذاری و بهره وری آن ،تقلیل سطح خدمات اجتماعی –به

رکود اقتصادی ،کاهش درآمدها ،بی عدالتی ،مادی گرایی ،بی ثباتی

ویژه برای افراد فقیر و کم درآمد ،-افزایش هزینهی زندگی و

اقتصادی ،تورم افسار گسیخته ،عدم تناسب دخل و خرج ناشی از

قیمتها ،کاهش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش بیشتر فساد

عدم عدالت اقتصادی ،کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب

میگردد ،پر واضح است که چنانچه با این پدیدهی شوم مقابله

درآمدها در جامعه ،از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های

نشود ،امیدی به رشد و توسعهی کشور و پیشرفت و رفاه

بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میسازد.

شهروندان نخواهد بود .مبارزه با فساد هنگامی میتواند موفق باشد

عوامل تسهیل کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری

که به صورت برنامه ریزی شده انجام گیرد و از حمایت مردم و

هستند به شرح زیر هستند:
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ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد

ریشهها و علل شکلگیری فساد اداری

اندیشه

میگیرد .بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد اداری در

سطوح باالی حاکمیت نیز برخوردار باشد.
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عوامل سیاسی :عدم استقالل کامل قوهی قضاییه ،نفوذ قوهی

انتصاب و ارتقای افراد ،نارسایی در نظام حقوق و دستمزد ،نظام

مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ،فشار گروه های

پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی ،ترجیح اهداف

ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ،فساد سیاست مداران عالی رتبه،

گروهی به اهداف سازمان و مانند آن ،از عوامل اداری

جوسازی و غوغاساالری ،توصیه برای در امان ماندن مدیران

تسهیلکنندهی تخلفات میباشند.

متخلف از مجازات ،و سرانجام ،عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی

ریشه ها و عوامل یاد شده ،موجب ایجاد عارضه هایی در نظام

خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل کنندهی تخلفات

اداری می گردد که به اشکال گوناگون جلوه گر می شود؛ از جمله:

است.

کاهش رضایت شغلی ،کاهش انگیزش کارکنان ،جمود شخصیت،

عوامل اداری :تشکیالت و ساختار اداری غیرکارآمد ،حجیم و

روحیهی محافظه کاری و سرخوردگی در بین کارکنان ،کاهش

نامتناسب با اهداف و وظایف ،پیچیدگی قوانین ،مقررات و تعدد

خالقیت و نوآوری ،کاهش سرعت در انجام امور ،تمرکز

بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری ،مدیران غیر موثر ،فقدان

غیرمنطقی بر انضباط اداری ،رقابت ناسالم ،و ایجاد جو بدبینی و

نظام شایسته ساالری ،وجود تبعیضات در زمینه های استخدام،

بی اعتمادی در سازمان .علل و عوامل مذکور همراه عوارض آنها
موجبات تخلفات اداری را فراهم می سازند که
در نهایت منجر به فساد اداری میشود.
پیامدهای شکل گیری و استمرار فساد اداری
همان گونه که فساد معلول عوامل متعدد و
گسترده ای است ،آثار و نتایج ناشی از آن در

جامعه نیز بسیار پراکنده است .فساد همچون
غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری
را بر جامعه و کشور وارد میسازد .فساد قبل از
هر چیزی توسعه را در کشور مختل میکند.
زیرا فساد ،مانع ثبات سیاسی ن اقتصادی و
پیوستگی اجتماعی و نیز توسعهی اقتصادی
کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار)
می شود .وجود فساد و استمرار آن موجب
کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری،
از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به
نهادهای حکومتی و دستگاه های اداری و
همچنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و
فاصله بین حکومتگران و تودهی مردم
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می شود .تدوام پدیدهی فساد در جامعه باعث
سود بردن بخشهای ثروتمندتر از آن میگردد

که نتیجهی آن ،بر دوش کشیدن ضرر و زیان
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فرایند توسعهی منابع انسانی ،کم رنگ شدن کنترل های درونی و

ساختن فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که

تشدید کنترل های بیرونی در سازمان ،کم رنگ شدن فضایل

می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد ،نقش

اخالقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان ،تقدم منافع فردی بر

مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز

منافع جمعی ،و کاهش کیفیت کارها در کلیهی سطوح از

فساد اداری دارد .به دلیل پیوند نزدیک فرهنگ سازمانی با

پیامدهای این پدیده به شمار می روند .نهایت اینکه زمانی که

فرهنگ عمومی و فرهنگ دینی ،فرهنگ سازمانی عامل مهمی در

فساد اداری گسترش یافته و تحمل می شود جو اخالقی خاصی

شکل دهی به رفتار سازمانی به شمار می رود و از نقش مهمی در

شکل می گیرد که در آن تخلف از هنجارهای ابتدایی اخالقی به

پدید آوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در

صورت هنجاری پذیرفته شده ،درمی آید .از سوی دیگر ،امکان

رفتارهای مورد نظر سازمان برخوردار است .باید با حاکمیت

سواستفاده از شغل و مقام اداری ”در چارچوب
قانون“ و به دست آوردن امتیازات و منافع
خصوصی بر اساس ن به اصطالح ن ”قانونی“،
باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه
مجازاتی احساس مصونیت و اطمینان کرده و
مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با

گروه های متنفذ ،آنها را از احتمال گرفتاری و
مجازات به وسیلهی قانون نجات خواهد داد.
پیامدها و تبعات ناشی از این احساس مصونیت،
کاهش احترام به قانون اساسی ،کاهش

به نظر میرسد تا زمانی که
دیوانساالری یک کشور از
انسانهایی که فکر ضد توسعهای
دارند ،پر باشد ،ریشهکنی و یا
حداقل کاهش فساد اداری ،سرابی
بیش نیست .فرهنگ توسعه ،ضد
فساد است .اما متاسفانه در ایران
فکر توسعه وجود ندارد ،خواست
توسعه وجود ندارد.

پرونده ی ویژه

این ،به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان ،آسیب رساندن به

اخالقی و انسانی اهمیت قائل شدن برای کرامت انسانی و بارور

اندیشه

این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه است .عالوه بر

بر آموزه ها و باورهای انسانی جهانشمول ،تقویت ارزش های

فرهنگ دینی بر سازمان ها و بهره گیری
سازمان ها از ارزش ها و هنجارهای دینی،
زمینهی حل معضالت موجود را فراهم ساخت.
فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهای از باورها و
ارزش های مشترک که بر رفتار و اندیشه های
اعضا و سازمان اثر می گذارد ،می تواند به عنوان

سرچشمه ای برای دست یابی به محیط سالم
اداری و یا فضایی که ترویجکنندهی فساد اداری
است ،به شمار آید.
به نظر میرسد تا زمانی که دیوانساالری یک

فرصت های سالم پیشرفت برای افراد ،موسسات و سازمان ها و

کشور از انسانهایی که فکر ضد توسعهای دارند ،پر باشد،

سرانجام رشد سیر قهقرایی جامعه و خنثی کردن و توقف حرکت

ریشهکنی و یا حداقل کاهش فساد اداری ،سرابی بیش نیست.

توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه خواهد بود .و هرکدام از این

فرهنگ توسعه ،ضد فساد است .اما متاسفانه در ایران فکر توسعه

موارد می تواند به تنهایی موتور توسعهی یک کشور را از کار

وجود ندارد ،خواست توسعه وجود ندارد.

بیندازد.
راه حل

منابع:

تمرکز بر روی عواملی که مستقیماً به بعد منابع انسانی سازمان

 -1قادری ،مهدی ،فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه شناختی ،ماهنامهی

مربوط میشود و از ملزومات توسعهی همهی جانبه است ،میتواند
تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمانهای

معرفت ،شمارهی  ،101خرداد 1011
 -0صالحی ،جواد ،فساد اداری؛ مفهوم ،علل و آثار آن ،وبسایت کانون
سردفتران و دفتریاران

مختلف دولتی داشته باشد ،هرچند که عوامل سازمانی دیگری

 -0شفافیت بینالمللی :ایران در رتبهی  ۷۷۲فساد قرار دارد ،وبسایت رادیو

همچون شفافیت قوانین اداری و غیره در این زمینه موثرند .تاکید

فردا 6 ،بهمن ماه 1031
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پرونده ی ویژه

تداوم ساختارهای فساد سیاسی در ایران
معاصر ایران ،تمامی این شواهد دیده میشود؛ اما همین شنواهند

اندیشه

علی اصغر رمضانپور
روزنامه نگار
آنچه در ایران فساد اداری نامیده میشود ،در حنقنینقنت فسناد
سیاسی است؛ اما به دلیل وجود سانسور ،از کاربرد واژهی فسناد

سیاسی پرهیز میشود.
در تعریف جهانی ،هرگونه استفاده از قدرت ناشی از حق عمومنی،
که در جهت نفع شخصی به کارگزاران دولت داده میشود ،فسناد
سیاسی تلقی میشود .رشوه گرفتن ،پارتی بازی ،زیر پنا ننهنادن
قانون و عدم شفافیت و دادن اطالعات نادرست دربارهی برنامههنا
و اقدامهای انجام شده ،همه اقسامی از استفنادهی ننادرسنت از
قدرتی است که از طرف دولت به یک صناحنب منننصنب داده
میشود.
مطالعات بر روی فساد سیاسی معموالً بر چهار نکته تاکید میکند:
 )۷فساد سیاسی یا اداری دارای زمینهی اجتماعی و تاریخی اسنت
که نوعی بیاعتنایی به قانون را در سطح فردی و اجنتنمناعنی
بازتولید میکند )۴ .نبودن امکان نظارت بر رفتار سیستم اداری و
سیاسی در درون و بیرون آن ،ابعاد تخلف و نقض قانون را افزایش
میدهد )۷ .در نظامهایی که فساد سیاسی گسترده است ،ننظنام
قضایی معتبر و مستقلی وجود ندارد .و فساد در سیستم قضناینی

بخشی از فساد سیاسی است )۲ .تداوم تاریخی فساد سیاسی ،بنه
شکلگیری رفتارها و مناسباتی منجر میشود که به نهادینه شدن
فساد منجر میشود .نهادینه شدن فساد به این معنی اسنت کنه
تداوم کارکردهای نظام سیاسی بدون فساد ساختاری ،امکان پذینر
نیست .این که فساد سیاسی لزوماً سرعت فروپاشی نظام سیاسنی
شماره  64را افزایش میدهد ،اثبات تجربی و نظری ندارد.
شهریور در مورد ایران ،شواهد بسیاری برای وجود این چهار فرض بنیادین
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برای فساد سیاسی وجود دارد .در هر سه نظام سیاسی در تنارینخ

تاریخی نشان میدهد که این فساد در زمانهایی کاهش ینافنتنه
است .دههی اول حکومت رضاشاه با کاهش نسبی فساد هنمنراه
است .فروپاشی نظم دولتی در ایران در زمان اشغال ایران تنوسنط
متفقین در زمان جنگ جهانی دوم ،فساد سیاسنی در اینران را
افزایش داد .پس از کودتای  ۴۸مرداد بار دیگر تحنکنینم قندرت
دولت به افزایش نظارت و کاهش نسبی فساد منجر شنده اسنت.
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی و پروژههای پرهزینهی دولتی در
دههی پنجاه خورشیدی به رواج فساد در میان نخبگان صناحنب
قدرت دامن زد .در سالهای پس از انقالب سال  ۹۳شکل تازهای
از فساد به سیستم سیاسی بازگشت که به شکل غارت امنوال و
امکانات دیگران از طریق تخریب سیاسی آنان بود .نمود مالیمتنرِ
این نوع فساد (به معنای آن که با خشونت کمتری همراه اسنت)،
یعنی رانت خواری ،در سالهای پس از جنگ پنایندار منانند و

گسترش یافت .رانت خواری در ایران بیسابقه نبوده است ،اما تنا
پیش از انقالب دامنهی این نوع بهره برداری ،کنه بنر اسناس
نزدیکی و نفوذ افراد در جناح بندیهای سیاسی اسنتنوار اسنت،
محدود به گروه خاصی از نخبگان بود .بر این اساس میتوان رانت
خواری را مهمترین نوع فساد سیاسی دانست که در حال حاضر در
ایران جریان دارد .رانت خواری تقریباً در تمامی دورانهای پس از
جنگ  ۸سالهی ایران و عراق تداوم داشته است اما جننناحهنا و
اقشار اجتماعی که از این رانتها بهره میبردهاند ،به تناسب تغییر
در جناح بندی صاحبان قدرت تغییر کرده است .در دورهی اول
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ( ۷۷۸۲تا  )۷۷۸۸افنزاینش
ناگهانی درآمدهای نفتی یکی از علل افزایش قدر مطلق حنجنم
تخلفات مالی بود .این عامل در دورهی دوم به عنلنت تشندیند
تحریمها به عنوان عاملی برای محدودتر شدن دامنننهی راننت
خواری به گروههای خاص تبدیل شد .اختالس  ۷۲۲۲مینلنینارد
تومانی و پروندهی بابک زنجانی نمونههای برجستهی این نوع از

فساد در این دوران است.
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شرایط بهبود نسبی اوضاع و افزایش درآمدها .به این ترتیب فسناد

تشدید تبعیضهای مذهبی و قومی و منطقهای نیز بنه افنزاینش

سیاسی به عنوان عامل هدر دهندهی درآمدهای ملی در بینش از

فساد در ایران منجر شده است .پدیدهای که خود نتیجهی تقسینم

یک قرن اخیر عمل کرده است.

بندی شهروندان به شهروندان درجه یک و دو و فقدان آزادیهای

در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شاهد هنینچ تنغنینینر

بنیادی است.

ساختاری در بنیادهای فساد سیاسی رایج در ایران نیستیم .جننناح

بر این اساس میتوان گفت نبودن آزادیهنای بنننینادی بنرای

سیاسی حاکم در برخی از بخشها ،آن هم در سطح باال تنغنینینر

شهروندان و رسانهها و امکان نظارت بر قوهی قضایینه ،عنامنل

کرده است اما اقشار ذی نفوذ در سیاست همان گروههای اجتماعی

اصلی تداوم فساد سیاسی و اداری در ایران بوده اسنت .اگنرچنه

پیشین هستند .کاهش درآمدهای دولت در نتیجنهی اثنرگنذاری

تحوالت سیاسی همواره ترکیب گروههای اجتماعی صاحب راننت

تدریجی تحریمها و کاهش قیمت نفت تا حدی به کاهش حجنم

را در حکومت تغییر داده است.

پول در گردش انجامیده است و این امر تا حدی از قدر منطنلنق

حکومتها در ایران از تکیه بر رانت خواران به عنننوان عنامنل

حجم فساد کاسته است اما هیچ یک از اینها به معنای تغیینر در

تحکیم قدرت اجتماعی خود بهره بردهاند .به تعبیر دیگر سنپنردن

ساختارهای اساسی نیست که به فساد سیاسی در اینران منننجنر

رانت نوعی تضمین ثبات قدرت سیاسی محسوب میشود .از اینن

میشود .بنا بر این ،میتوان گفت در بنیادهای فساد سنیناسنی و

منظر حکومتها در ایران نیازمند سطحی از فساد سیاسی بودهانند

اداری در دو دوره ،تغییر بنیادینی صورت نگرفته است .جز این که

تا از این طریق به حامیان خود برای حمایت از خود رشوه دهننند؛

تشدید درگیریهای درون جناحی سبب شده است تا مواردی مانند

رشوهای که جایگزین همپیمانیهای متنعنارف در ینک ننظنام

پروندهی حقوقهای کالن در الیههای باالی سیستم اداری بنه

دموکراتیک شده است.

رسانهها راه پیدا کند و افکار عمومی را نسبت به اینن مسنئنلنه

این به معنای آن است که در حکومتهای ایران ارادهای بنرای

حساستر نماید.

مبارزه با فساد به لحاظ ساختاری وجود ندارد .آنچه تاکننون بنه

فساد سیاسی و مسئلهی توسعه

عنوان اقدامها و برنامههایی برای مبارزه با فساد مطرح شده است،

از جنبهی نظری و تاریخی کاهش فساد سیاسی یکی از اهنداف

عمدتاً بخشی از مبارزهی داخلی جناحهای دارای نفوذ در سناخنت

ساختن دولت مدرن در همه جای دنیا بوده است .در ایران نیز این

قدرت است .بدون پذیرفتن مسئلهی آزادی های بنیادی ،حنقنوق

هدف از ابتدای اصالحات اداری در دورهی ناصرالدین شاه مطنرح

برابر همهی شهروندان و ترمیم رابطه میان مردم و دولت راهنی

بوده است .این خواسته در دوران مشروطیت به یکی از شعارهنای

برای پایان دادن به فساد ساختاری وجود ندارد.

پرونده ی ویژه

شرایط سخت اقتصادی و کاهش درآمدها تداوم یافته و هنم در

وجود ندارد.

اندیشه

همین مرور کوتاه تاریخی نشان میدهد که فساد در ایران ،هم در

امکان نظارت بر سیستم سیاسی و کارگزاران آن عمالً در اینران

اصلی مشروطه خواهان تبدیل شد .در دوران حکومنت پنهنلنوی
مسئلهی مقابله با فساد یکی از شعارهای اصلی حنکنومنت بنود.
قاعدهای که تا امروز نیز ادامه یافته است .اما در تمام اینن دوران
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دو عنصر اصلی در مقابله با فساد غایب بوده است :یکی رسانههای
آزاد و روزنامه نگاری مستقل و دیگری قوهی قضناینینهای کنه
مستقل از قوهی مجریه و مورد اعتماد مردم باشد .به این عنلنت

سران سه قوا  -عکس از مهر
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پرونده ی ویژه

ردپای آقازادهها در قاچاق کاال
طی سالهای گذشته قاچاق کاال در ایران از مبادی غیر رسمی و

اقتصادی

مهدی دهقان
روزنامه نگار
مبارزه با فساد در ایران ،همواره در حد همایش ،سمینار و کنفرانس
بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛

حتی رئیس جمهور .زیرا طبق گفتهی کارشناسان و محققان ،فساد
در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولتها ،فساد از بین
نمیرود ،بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود،
و به نوعی مسئوالن یکی از قانونهای نیوتن را در امور فساد به
خوبی رعایت میکنند .اما سران نظام جمهوری اسالمی ،به خوبی
میدانند که سرانجام فساد در ایران ،میتواند نتایجی چون
فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر
نگرانیها برای کاهش فساد در جامعه ،مقداری افزایش یافته
است.
به طور طبیعی خروجی انواع فسادها ،تبعات ناگواری برای کشور
به دنبال دارد .به عنوان مثال ،باال بودن درصد فساد در حوزهی
اقتصاد ،سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی میشود
و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا
میکند .فساد در طول  06سال گذشته ،در بطن جمهوری اسالمی
رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری

علنیتر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مهآفرید امیرخسروی
به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده میشود.
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد
هشدار دادهاند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در
نظام سیاسی حاکم ،گوشهای از اقدامات فسادآلود و رانتخواری
شماره  64مسئوالن فاش میشود ،که در حوزهی اقتصادی این موضوع
شهریور بسیار حاد است و نمونهی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی
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است.

حالت پنهانی خارج شده و امروزه کاالهای قاچاق به صورت علنی
از مبادی رسمی وارد کشور میشود ،که به همین دلیل چندین بار
طیب نیا ،وزیر اقتصاد ،به مجلس کشانده شد اما این موضوع به
دالیل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.
اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان
گمرک و سازمان بنادر ایران ،به منظور دست داشتن در قاچاق و
ترخیص کاال ،منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که
وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیقتر از دستگیری چند
کارمند است و پشت پردهی ماجرا ،حاکی از حضور نهادهای قدرت
و ثروت نظامی و انتظامی و مسئوالن رده باال است که وزرای
دولت را در برخورد با معضل فساد ،به ویژه قاچاق ،فلج و ناتوان
کرده است .اگر وزرای مربوطه هم ،بنزین و هیزمی برای شعله
ورتر شدن آتش فساد نباشند ،به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند.

زیرا در صورت برخورد با معضل فساد ،استیضاح یا توسط دولت
برکنار میشوند .طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق
کاال در ایران ،ساالنه بین  00تا  00میلیارد دالر است .اما در
حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کاال،
چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.
به طور کلی میتوان ردپای آقازادههای مراجع تقلید و مسئوالن
رده باالی نظام را در واردات کاال از جمله شکر ،برنج هندی،
گوشت برزیلی ،سیبزمینی و هفتنوع کاالی اساسی به کشور
مشاهده کرد .همچنین ابراهیم نکو ،عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین
تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کاال ،گفت:
”متاسفانه برخیها در ارگانها و نهادها نفوذ دارند ،به همین دلیل
به راحتی اقدام به واردات کاال به داخل کشور میکنند“.
ثروت کشور را غارت میکنند
به هر حال برای مبارزه با قاچاق کاال و واردات بی رویه ،باید در

سطح کالنتر به موضوع فساد توجه شود .حسین راغفر ،عضو
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را حل مسئلهی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد

برنامهریزیها و طرحها را خنثی و فلج میکند .پیامدهای دیگر

میداند .البته روحانی ،رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با

فساد ،از جمله قاچاق کاال در یک جامعه ،افزایش بیعدالتی و از

فساد ،عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و

بینرفتن رقابت است.

گفت” :تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ ،پول،

رونق فعالیت کارچاق کن ها و سهیم شدن مردم در فساد

قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست“.

محمدامین قانعیراد ،جامعهشناس نیز معتقد است که امروزه در

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد ،بهطرز معناداری سلسله

دستگاهها افرادی که نباید آلودهی فساد شوند ،رشوه میگیرند یا

جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما

در نهادهای مختلف فعالیت کارچاقکنها رونق گرفته است .با

هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته

مشاهدهی سابقهی تاریخی ،واکنش مردم در برابر پدیدهای به نام

نشد.

فساد ،آلودهشدن خود مردم به این معضل است .بهطورکلی ،باید

افرادی که به خوبی می دانند چگونه فساد کنند

گفت نتیجهی مستقیم فساد ،بیعدالتی است و زمانی که فساد

حسن عابدیجعفری ،اقتصاددان ،معتقد است فساد در ایران در

سیستمی شد ،این افراد نیستند که فساد میکنند بلکه شرایط و

حال سیستمیشدن است و نمایندههای مجلس و دستگاههای

سیستم بهگونهای فسادخیز میشود.

نظارتی هم به آن آلوده شدهاند .در حال حاضر  ۷۲دستگاه نظارتی

با نگاهی اجمالی به عمر انقالب اسالمی در اینران ،منیتنوان

در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند،

دریافت که افزایش قاچاق ،پولشویی ،رشوهخواری ،اختالس ،فرار

نشانهی سیستمیشدن فساد است .از سوی دیگر همهی

مالیاتی ،تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از

رئیسجمهورهای ایران سه شعار اصلیشان مبارزه با فساد بوده

مهمترین خروجیهای سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

پرونده ی ویژه

به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران

جمله برنامههای توسعه اجرایی شوند و به طورکلی تمام

اندیشه

هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت

شدن فرآیند توسعه است .فساد اجازه نمیدهد برنامهریزیها از

است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیسجمهورها به
جرم فساد بودهایم.
به اعتقاد این اقتصاددان مورد
دیگر از فساد در ایران ،فساد
یقهسفیدهاست؛ افرادی که
به خوبی میدانند چگونه
فساد کنند تا گرفتار قانون
نشوند و راه و چاه فسادکردن
را میدانند .سیستماتیکشدن
فساد و جاخوشکردن آن در

شماره 64
شهریور
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بدنهی جامعه ،سبب افزایش
هزینهها میشود .یکی از
تبعات فساد در جامعه فلج
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پرونده ی ویژه

فساد سازمان یافته در ایران
فیشهای حقوقی نامتعارف دریافت میکنند“.

اجتماعی

سعید آگنجی
روزنامه نگار
فساد یکی از موانع اصلی در جلوگیری از روند توسعهی کشورها
است .بر مبنای آخرین گزارش سازمان شفافیت بینالملل ،ایران

رتبهی ” ۷۷2شاخص جهانی احساس فساد“ را در میان ۷71
کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفتهاند .این ،یعنی فساد عمق
زیادی در کل جامعهی ایران ،شامل بخشهای اداری ،اقتصادی و
دستگاههای اجرایی دارد.
معموالً فساد اقتصادی مستقیماٌ نشات گرفته از قانون نیست (ولو
اینکه ممکن است قانون ایرادهایی داشته باشد که دست مفسدین
را باز بگذارد)؛ بلکه محصول عدم رعایت قانون است.
وقتی یک شرکت دولتی برای اعطای پروژه یا فروش بخشی از
داراییهای خود اقدام میکند ،باید از قوانین مربوط به مناقصه و
مزایده استفاده کند .با این حال ،روابط باعث میشوند که افراد یا
نهادهای خاصی از مزیتهایی که به اصطالح رانت نامیده
میشود ،استفاده کنند.
افشای فیشهای حقوقی مدیران دولتی و ارقامی که برای
مخاطبان بسیار کالن جلوه میکند ،تردید جامعه نسبت به فساد
مسئولین حکومت را ،به یقین تبدیل کرده است .بحث دریافت

حقوقهای نجومی ،همانگونه که دولت روحانی را با چالش جدی
روبهرو کرده است ،میتواند گریبان دیگر دولتها،
نهادهای نظامی و حکومتی را بگیرد.
با افشای فیشهای حقوقی ،دولت در ادامه مجبور شد چند تن از
مدیران ارشد بانکی را برکنار کند و به دستور رئیسجمهور
شماره  64کمیتهای سه نفره از سوی جهانگیری معاون اول تشکیل گردید تا
شهریور فیشهای حقوقی مدیران را مورد بررسی قرار دهند و در ادامهی
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تحقیقات ،معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت” :کمتر از  ۹۲مدیر

صفدر حسینی ،رئیس صندوق توسعهی ملی ایران ،یکی از
چهرههای شناخته شده بود که در ادامهی افشای این فیشهای
حقوقی برکنار شد .البته یکی از کسانی که در سال  ۷۷۸۱توانست
از طریق رابطه با حمید پورمحمدی گل سفیدی ،قائم مقام وقت
بانک مرکزی ،مجوز صرافی دریافت کند ،صفدر حسینی بود.
پورمحمدی گل سفیدی یکی از متهمین پروندهی  ۷هزار
میلیاردی است که هنوز پروندهی او در دادگاه مفتوح است .اما با
این حال ،سمت ”معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور“ در دولت روحانی را داشت .جالب اینکه برادرزادهی
او ،با معدل  ،۷۲توسط آقای صفدر حسینی در صندوق توسعهی
ملی ،عهدهدار پست ”مدیر حقوقی و امور مجلس صندوق توسعهی
ملی“ بود.
جریان مخالف دولت با افشاگری فیشهای حقوقی مدیران دولت

روحانی باعث شدند که دولت نیز واکنش نشان دهد و دریافتهای
غیرقانونی و فسادهای دولت گذشته را نیز افشا کند .این تنها
ابتدای ماجرا است ،حال بحث دریافتهای حقوق نیروهای نظامی،
به خصوص سرداران سپاه پاسداران مطرح است.
اگر فساد نهادهای حکومتی و نظامی ،در درگیری که بین دولت و
مخالفین دولت ،مطرح شود و بنا به افشاگری اسناد علیه یکدیگر
باشد ،به احتمال بسیار نهادهای حکومتی و نظامی ،به
خصوص سپاه پاسداران در این بازی شکست خواهند خورد.
اما این ارقام در مقابل فسادهای دیگر بخشها و نهادها و
سازمانها ،بسیار ناچیز هستند؛ زمانیکه برای دریافت و واگذاری
یک پروژه ،صدها میلیون به جیب واسطهها میرود بیانگر فساد
سازمان یافته در نهادهای اجرایی ،اداری و نظامی کشور است.
پروژههایی که در قرارگاه خاتماالنبیا سپاه پاسداران به شرکتهای
کوچک و بزرگ واگذار میشود از چند ده میلیارد به باال است و
تنها سود واسطههای این معامالت از چند صد میلیون آغاز و به

میلیارد ختم میشود .این واسطهها میتوانند از نزدیکان یا آشنایان
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فسادهای اقتصادی و سیاسی آنان محرز است ،نشان داده که قصد

حاشیهی امنیت برخوردار هستند.

جدی برای مبارزه با فساد در ایران را ندارد ،و بیشتر سخنانی که

چندی پیش در کشور فنالند وزیر بهداشت مجبور به استعفا شد .او

مسئولین نظام جمهوری اسالمی در ارتباط با فساد مطرح

در زمان وزارت ۷ ،مرتبه با هزینهی دولت با همسر خود که در

میکنند شبیه شعار است .زمانی که پروندههای فساد مسئولین

کانادا بود ،تماس تلفنی برقرار کرده بود و زمانی که این موضوع

نظام و نزدیکان آنان علنی میشود ،به جای اینکه برخوردی

توسط رسانهها مطرح شد ،افکار عمومی به شدت واکنش نشان

صورت گیرد با تساهل و تسامح مانع رسیدگی میشود؛ یا اینکه

دادند و همین موجب شد وزیر استعفا دهد.

به قدری در رسیدگی به اینگونه پروندههای تعلل میکنند ،که

اگر حاکمیت ایران قصد جدی در مبارزه با فساد داشت باید

گذر زمان آنها را به دست فراموشی بسپارد .در این خصوص

رسانهها را محدود نمیکرد و گردش آزاد اطالعات و همچنین

میتوان به فساد اقتصادی برادر رئیس مجلس و قوهی قضاییه که

نهادهای نظارتی و بازرسی غیردولتی تقویت و کارآمدتر بودند و

در درگیری بین دولت و مجلس سابق مطرح شد اما شاهد بودیم

دستگاه قضایی به صورت مستقل و بدون تساهل و تسامح نسبت

هیچگونه رسیدگی قضایی صورت نگرفت ،اشاره کرد.

به افراد عالیرتبهی نظام و نزدیکان آنان برخورد قانونی انجام

موضوع فساد در نهادهای اجرایی مختص دولت کنونی نیست و در

میداد.

تمامی دولتها فساد وجود داشته و موضوع غیرقابل انکار است.

اما متاسفانه انحصار قدرت حاکمیت و محدودیتهای اعمال شده

فقدان نظارت قوی و کارآمد بر نهادهای اجرایی ،اداری و نظامی،

توسط آن موجب گردیده که فساد مقامات عالی نظام هیچگاه

عدم استقالل دستگاه قضایی ،نبود نهادهای غیردولتی نظارتی و

رسانهای نشود و برخورد قانونی با آنها صورت نگیرد و اگر فردی

همچنین ایجاد موانع و فشار از سوی قوهی مجریه بر نهادهای

دارای فساد محرز هم باشد ،به دلیل حمایت حاکمیت از مصونیت

نظارتی و بازرسی موجب شده است که فساد به شکل

قضایی برخوردار است.

پرونده ی ویژه

دستگاه اجرایی و نظامی با به کارگیری مجدد افرادی که

به این دلیل بود که این رسانهها وابسته به حاکمیت بوده و از

اجتماعی

این سرداران سپاه باشند.

با رسانهها نیز صورت نگرفت و بازخورد وسیعی در جامعه پیدا کرد،

سازمانیافتهای در کشور گسترش پیدا کند.
اطالع رسانی آزادانهی رسانهها در مورد فساد و واکنش جامعه
نسبت به موضوعات ،از عوامل تاثیرگذاری هستند که میتوانند

منابع:

فساد را کاهش دهند .در واقع اگر رسانهها بتوانند آزادانه به

خبرگزاریهای فارس و ایرنا

موضوعاتی مانند فساد نهادی ،اجرایی و نظامی بپردازند و
مستندات موجود را منتشر و به اطالع عموم جامعه برسانند ،موجب
خواهند شد که جامعه با آگاهی از مسائل واکنش نشان دهد و
همین موضوع دولت و حکومت را مجبور میسازد برای جلوگیری
از بحرانهای بزرگتر ،برخوردهای قانونی با مفسدین انجام دهد.
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اما در ایران به دلیل محدودیت و نظارتهای دستگاههای امنیتی و
قضایی بر رسانه ،چنین امری امکانپذیر نیست .موضوعاتی مانند
فیشهای حقوقی هم که توسط رسانهها انتشار یافت و برخوردی
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بررسی اجمالی برخی وجوه فساد اداری در دانشگاههای ایران
هاشمی رفسنجانی تاسیس شد .البته آنگونه که دربارهی تنارینخ

اندیشه

پرونده ی ویژه

پول از شما ،مدرک از ما

سوسن محمدخانی غیاثوند
خبرنگار
دانشگاه و مرکز علمی ،عمری بیش از  1622سال در ایران دارد.
آنطور که سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان
به خبرگزاری مهر میگوید ،از جندی شاپور به عنننوان اولنینن
دانشگاه تاریخ ایران و در برخی منابع حتی ”اولین مرکز علمنی و
فکری جهان“ نام برده میشود .این دانشگاه در عنلنم شنینمنی،
زیست شناسی و علوم پزشکی نقش مهمی داشته است.
دانشگاه تهران از دانشگاههای تاسیس شده در تاریخ معاصر ایران

(سال  )1010محسوب میشود .البته سالها پیش از آن دارالفنون
احداث شده بود .تصمیم احداث دارالفننون در دورهی صندارت
امیرکبیرگرفته شد.
هدف از تاسیس جندی شاپور و دیگر مراکز احداث شده پس از آن
و در دورهی معاصر ،فراگیری علوم مختلف ،ارتقاء سطح علمی و
به کارگیری این علوم برای خدمت به جامعه بوده است .اما از یک
تاریخی به بعد ،مسیر و اهداف دانشگاه در ایران دستخوش تغیینر
قرار میگیرد .گامهای نخست این تغییر مسیر ،در انقالب فرهنگی
برداشته شد .یعنی از همان زمانیکه با هندف اسنالمنی کنردن
محیطهای دانشگاهی تصمیم گرفتند یک ایدئولوژی خاص را بنه
دانشگاهها تحمیل کنند .همان روزهایی که صدها نفر از اسناتنیند
دانشگاه تصفیه و بسیاری از دانشجویان اخراج شدنند .دانشنگناه
دیگر مکانی برای دگراندیشان ،مخالفین و منتقدین حکومت نوپنا
شماره  64نبود .طبق مصوبهی شورای عالی انقالب فرهنگی حق تحصیل از
شهریور
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بهاییها نیز گرفته شد.

دانشگاه آزاد پس از انقالب فرهنگی در سال  71به دستور اکنبنر

دانشگاه آزاد نوشتهاند ،این دانشگاه فعالیت محدود خود را از سنال
 02آغاز کرده بود که به دلیل انقالب از ادامهی فعالیت بازماند ،و
باید گفت قدمهای بعدی برای تغییر اهداف و مسیر دانشنگناه در
ایران در این تاریخ برداشته شد؛ یعنی تاریخی که دانشجو مجبنور
میشود برای تحصیل و استفاده از امکانات تحصیلی پول پرداخت
کند .از این زمان دانشگاه بیشتر به یک مرکز تجناری تنبندینل
میشود تا پول بگیرد و مدرک تحصیلی بدهد .آمار دقیقی از میزان
فارغ التحصیالن دانشگاههای آزاد ،پیام نور ،علمی کناربنردی و
غیرانتفاعی که جذب بازار کار میشوند نداریم .همچنین که آمنار
مشخص فارغ التحصیالن این دانشگاهها را که در دانشگناههنای
خارج از کشور پذیرش میشوند ،نمیدانیم.

سال گذشته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده بود کنه
 12درصد جمعیت بیکاران کشور از فارغ التحصیالن دانشگناهنی
هستند .وی همچنین گفته بود ” با فارغ التحصیلی حندود چنهنار
میلیون دانشجو از دانشگاههای کشور ،تعداد فارغ التحصیالن بیکار
در آینده افزایش مییابد“ .مشخص نیست چند درصد از آمار اعالم
شده به فارغ التحصیالن دانشگاههای غیردولتی اختصاص دارد .به
این آمار باید حدود شش میلیون نفر دانش آموختهی غیرفعنال را
نیز اضافه کرد؛ یعنی میلیونها نفر فارغ التحصیلنی کنه حنتنی
متقاضی کار هم نیستند.
بر اساس آمارهای منتشر شده ،فارغ التحصیالن رشتههای حفاظت
محیط زیست ،علوم کامپیوتر ،صنعت و فنآوری ،هنر ،معماری و
ساختمان ،علوم طبیعی و حقوق باالترین میزان بیکاری را دارند.
در رسانههای رسمی جمهوری اسالمی طبق اعنالم وزارت کنار
آمده است برای برون رفت از بیکاری ،سالیانه باید بین  122هنزار
تا یک میلیون شغل در ایران ایجاد شود .اما همان رسناننههنا در
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مسئله باعث شده تا بیکاری فارغ التحصیالن ،نگران کننده شود“.

کشورهای اسالمی نشان میدهد .اما با نگاه به وضعیت سیناسنی،

برخی کارفرمایان نیز به کاربردی نبودن آموختههای دانشجنوینان

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور میتوان فهمید این تولید علم

در بازار کار انتقاد دارند .آنها معتقدند ،آنچه که دانشجوینان در

و رتبهی باالی آن چقدر به توسعه در حوزههای ذکر شده کمنک

طول دوران تحصیلشان در دانشگاه فرا میگیرند فقط یک مشنت

کرده است.

تئوری است که به هیچ درد بازار کار نمیخورد .از ننظنر آنهنا

حال باید پرسید وقتی درصد قابل توجهی از دانش آموختگان بیکار

دانشجویان ،آموزشهای عملی و تخصصی الزم را برای ورود بنه

هستند و موج فارغ التحصیالن جدید دانشگاه هم در حال اضنافنه

بازار کار نمیبینند.

شدن به این درصد است تا مسئلهی بیکاری دانش آموختگنان را

کشور ایران همچنین براساس گزارش منتشر شده در مشرق نیوز،

در کشور به بحران تبدیل کند ،چرا همچنان در ایران تحت اسامی

از نظر رتبهی علمی در جهان طی سالهای  0210و  0210دچنار

مختلف دانشگاه و مراکز آموزش عالی ایجاد میشود؟ چنرا اینن

سقوط شده است؛ یعنی از رتبهی پانزدهم به  17رسیده است .بنه

مراکز همچنان به جذب دانشجو اصرار و به خاطر آن با هم رقابت

گفتهی دکتر محمد جواد دهقانی ،رئیس مرکز منطقنهای اطنالع

دارند؟ و سوال دیگر اینکه وقتی درصد زیادی از فارغ التحصیالن

رسانی علوم و فناوری ،آمارها و جدولهای منتشر شده ،باال بودن

دانشگاه یا بیکار هستند یا شغلی مناسب با رشتهی تحصیلی خنود

پرونده ی ویژه

رئیس جمهور ”اشتغالزایی در  12سال گذشته صفر بوده و اینن

تعهد ،کشورهای عضو اوپک ،کشورهای منطقهی خاورمنیناننه و

اندیشه

ادامه نوشتهاند بر اساس اظهارات اسحاق جهانگیری ،معناون اول

رتبهی تولید علم ایران را در میان کشورهای عضو جنبنش عندم
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پرونده ی ویژه

پیدا نمیکنند و یا آموزشهای عملی الزم را در دانشنگناه بنرای

مدرک تحصیلی دکتری بودند ،یک نفر مدرک معادل دکنتنری و

ورود به بازار کار نمیبینند ،اصالً چرا باید این همه هزینه کنند تنا

یک نفر نیز مدرک دکتری نیمه تمام داشت .اما از چهنارده ننفنر

چند سال از عمر خود را پشت میزهای دانشگاه بگذرانند؟

عضو اصلی نام برده شده در دولت انگلستان 12 ،نفر ،از جنمنلنه

یکی از دالیلش را باید در همان چیزی جستجو کرد که در ابتدای

دیوید کامرون ،نخست وزیر این کشور ،مدرک لیسانس ،دو ننفنر

نوشتهام به آن اشاره کردم؛ یعنی ”تغییر مسیر و هدف دانشگاه“ .ما

فوق لیسانس و دو نفر نیز مدرک دیپلم داشتند .هیچ کدام یک از

با افزایش تعداد دانشگاههایی مواجه هستیم که بننیناننگنذاران و

این چهارده نفر عضو کابینهی انگلستان دارای مندرک دکنتنری

مسئولینشان نگاهی کاسب کارانه به علم آموزی دارند .برای آنها

نبودند.

نه جذب دانشجویان به بازار کار مهم است ،نه سالهای عنمنری

تب مدرک گرایی در ایران آنقدر باالست که برخی با جعل مدرک

که دانشجویان بی هیچ نتیجهی روشنی باید در دانشگاهها سپری

و فروش آن به متقاضیان برای خود درآمد ایجاد میکننننند .بنه

کنند و نه کیفیت آنچه که این دانشجویان باید بیاموزند .هر فنرد

عنوان نمونه خبرگزاری مهر در زمستان سال  30از صدور هنزاران

دارای مدرک دیپلم که امکان و توان حداقلیِ پرداخت هنزینننهی

مدرک تحصیلی تقلبی در کرمان خبر داد .آمار دقنینق مندارک

تحصیل را دارد باید هر طور شده شرایط ورود او را بنه منراکنز

تحصیلی جعل شده مشخص نبود .اما به گفتنهی رئنینس کنل

آموزش عالی برای اخذ وجه نقد و واریز کردن پنولهناینش بنه

دادگستری استان کرمان ،در برآورد ابنتنداینی حندود  ۷هنزار

شماره حساب دانشگاه فراهم کرد.

گواهینامهی آموزشی مهارتی از جمله گواهینامههای سنینکنل و

دلیل دیگر آن را باید در مدرک گرایی جنامنعنهی اینران دیند.

دیپلم و بعضاً آموزشگاههای دانشگاهی صادر و بابت هر ینک از

جامعهای که حاضر است با قرض کردن ،وام گرفتن و حتی فروش

آنها مبالغی بین  622هزار تا  0میلیون تومان وجه نقد درینافنت

برخی لوازم منزل هزینهی تحصیل خود در دانشگاه را بدهند تنا

شده بود .جعل کنندگان و استفاده کنندگان از مدارک جعلی فقنط

فقط یک مدرک به دیوار خانهاش بچسباند .مدرکی که در بخنش

از کرمان نبودند .پای افراد دیگری از استانهای تهران ،سمنننان،

قابل توجهی از خانوادههای ایرانی هنینچ
کاربرد مشخصی ندارد و باید برای همیشه
خاک بخورد .این تب مدرک گنراینی در
جامعهی ایران متعلق بنه قشنر خناصنی
نیست .بهمن ماه سال گذشته روزننامنهی
همشهری طی گزارشی بنه منقنایسنهی
مدارک تحصیلی منهنمتنرینن اعضنای
کابینهی دولت محافظه کار انگلستنان بنا
مدارک تحصیلی هنینات دولنت حسنن
روحانی پرداخت .در این گزارش اسامی و
شماره 64
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اواخر تیرماه امسال نیز روزنامهی ایران
خبری دربارهی ”کشف هزاران مدرک جعلی
تحصیلی و دانشگاهی در کرج“ منتشر کرد .طبق
اظهارات متهمان این پرونده ،آنها برای هر
گواهینامهی جعلی پایان دورهی تحصیلی و

دانشگاهی مبالغی بین هفت تا هشت میلیون ریال
از هر متقاضی دریافت کرده بودند .میزان
کالهبرداری اعضای باند جعل اسناد و مدارک
دانشگاهی میلیاردها ریال اعالم شده بود.

کرمانشاه و غیره نیز به این پرونده باز شد.
پس از کنترل حسابهای متهمنان اینن
پرونده ،مشخص شده بود که بعضاً گردش
مالی آنها تا  022میلیون تنومنان بنوده
است.
اواخر تیرماه امسال نیز روزنامنهی اینران
خبری دربارهی ”کشف هنزاران مندرک
جعلی تحصیلی و دانشگاهنی در کنرج“
منتشر کرد .طبق اظهارات متهمنان اینن
پرونده ،آنها برای هر گواهینامهی جعلنی

مدرک تحصیلی  11نفر از اعضای کابینه در دولتهای انگلیس و

پایان دورهی تحصیلی و دانشگاهی مبالغی بین هفت تنا هشنت

ایران منتشر شده بود .مقایسهی تطبیقی اسامی و مدارک تحصیلی

میلیون ریال از هر متقاضی درینافنت کنرده بنودنند .منینزان

نشان میداد از چهارده نفر عضو اصلی نام برده شده در هنینات

کالهبرداری اعضای باند جعل اسناد و مدارک دانشگاهی میلیاردها

دولت ایران ،از جمله شخص رئیس جمهور 10 ،نفنرشنان دارای

ریال اعالم شده بود.
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اندیشه
برای سپاه پاسداران سهمیهی مازاد بر ظرفیت  657نفری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است.

برخی چهرههای سیاسی و مسئولین نیز یا سابقهی اسنتنفناده از

جنسیتی در دانشگاهها و نیز سهمیه بندی جننسنینتنی و حنذف

مدرک تحصیلی تقلبی دارند ،و یا در مورد مدارک تحصیلی آنهنا

سهمیهی دختران از برخی رشتههای دانشگاهی .هفتهی قبل نینز

شُبهاتی وجود دارد.

روزنامهی سپید ،تنها روزنامهی پزشکی کشور از سهمیه مازاد بنر

دیوار دانشگاه بر روی خشت کجی بنا نهاده شد که معمارانش آن

ظرفیت  706نفری سپاه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبنر

را بعد از انقالب در زمین دانشگاه کار گذاشتند .دیواری که اگر بنه

داد .براساس گزارش سپید در دفترچهی انتخاب رشتهی امسنال،

ثریا هم برسد همچنان کج خواهد بود .از آن سوی این دیوار کنج

سهمیهی  121نفری به سپاه پاسداران در رشتهی پنزشنکنی 01

به تدریج اخبار بد دیگری نیز به گوش رسید .اخبناری هنمچنون

دانشگاه کشور اختصاص داده شده است .این سهمیه در رشنتنهی

اختصاص سهمیه به خانوادههای طبقِ تعریف جمهوری اسنالمنی

پرستاری برابر با  76شده است.

”جانبازان ،ایثارگران ،شهدا و مفقوداالثرها“ ،تاسیس نهاد رهبری و

آنطور که در روزنامهی سپید آمده است علیرغم بارها تاکید وزیر

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها به دستور سید علی خامننهای و

بهداشت بر ثابت نگه داشتن ظرفنینت پنذینرش دانشنجنو در

براساس مصوبه نهایی شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  60با

دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،با این اقدام امسال ظرفیت کلی

هدف هر چه مذهبیتر کردن و اسالمیتر کردن دانشنگناههنای

پذیرش دانشجو  7درصد افزایش پیدا کرده است.

کشور ،تالش برای حذف رشتههای علوم انسانی که زمینهی آن را

بورسیههای سپاه مازاد بر ظرفیت دانشگاهها پذیرفته منیشنونند.

سخنان خامنهای مبنی بر ”تعارض علوم انسانی غربی با آموزههای

شرط بهره مندی پذیرفته شدگان نهایی از بورسیهی سنپناه اینن

دینی و قرآنی ،و مبتنی بودن مباحث علوم انسانی بر مادیگنری“

است که آنها در بدو ورود باید دورهی عمومی پناسنداری را در

فراهم کرد ،و باالخره طرحهای تبعیض آمیز جنسیتی و تفکنینک

یکی از مراکز آموزشی سپاه طی کنند.
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شاهد علوی ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در رابطه با اختصاص

غیرعلمی تالش میکنند کسانی را وارد فرایند دانشگاهی کنند که

سهمیهی مازاد بر ظرفیت در دانشگاههای کشور به سپاه و تاثنینر

به نوعی به خودشان وابستهاند تا فارغ التحصیل مطلوب خودشنان

چنین سهمیههایی بر روند توسعه با اشاره به جایگاه ویژهی کیفیت

را تولید کنند .نمونهاش مثالً در همین توافق اخیر بنینن سنپناه

تحصیالت در پیوند با سیستم آموزشی و گزینننش و پنذینرش

پاسداران و معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام شنده اسنت.

دانشجو به خط صلح میگوید 10 ” :سال آموزش عمومنی بنرای

آنها توافق کرده اند  706نفر مازاد بر ظرفیت به عنوان دانشجوی

همه اجباری است .فرد را در این مدت نه براسناس صنالحنینت

پزشکی و پرستاری با شرط سنی مشخص و اولنوینت دادن بنه

علمی ،بلکه با این پیش فرض که همه به آموزش ننیناز دارنند،

افرادی با سابقهی فعالیت در بسیج و یا خناننوادهی اینثنارگنران،

انتخاب میکنند .اما در مورد دانشگاه از آنجاینیکنه هنمنه بنه

جانبازان ،شهدا و غیره در  01دانشگاه کشور پذیرفته شوند“.

دانشگاه نمیروند ،بنابراین پذیرش دانشجو براساس ینک سنری

وی با بیان اینکه ” مازاد بر ظرفیت یعنی آن کنالس ،اسنتناد و

معیارهای علمی صورت میگیرد .آنچه که در ایران باعث بنروز

فضای آموزشی ظرفیت پذیرش این دانشجوهای تحمیل شنده را

مشکل و پایین آمدن سطح علمی و کیفیت تحصیلی شنده ،اینن

ندارد“ ،میافزاید ” :همین تحمیل دانشجو به فضایی که ظرفینتنی

است که  12درصد دانشجویان -که عدد بسیار بزرگی است -ننه

برای پذیرش آن ندارد ،معنایش کاستن از کیفیت آموزش و بنه

براساس شایستگی علمی و تواناییهای فردی ،بلنکنه بنراسناس

شکل عامیانهای میشود گفت همین جوری کردن و باری به هنر

معیارهای عقیدتی و سیاسی شانس دانشگاه رفتنشان باال منیرود.

جهت کردن آموزش است .از طرف دیگر دانشجویانی که انتخناب

یعنی فرد به خاطر وابستگی به خاننوادهی جناننبنازان ،شنهندا،

میشوند ،اصالً صالحیت علمی ندارند .یعنی یک وقت شما اضافه

ایثارگران ،بسیج و غیره جذب دانشگاه میشود“.

بر ظرفیت دانشجو انتخاب میکنید ،اما این انتخناب بنر اسناس

علوی این معیار انتخاب و پذیرش را سیاسی و عقیدتی و غیرعلمی

صالحیت علمی و آموزشی فرد است؛ اما یک وقتی -درست مثنل

میداند .وی ضمن رد شایستگی علمی افرادیکه به این شنکنل

همینجا ،-انتخاب دانشجو بدون در نظر گرفتن صالحیت علمی و

پذیرش شدهاند ،معتقد است این دانشجویان پذیرش شده عالوه بر

آموزشی او انجام میشود“.

تضییع حقوق دیگران ،در جایگاهی نشستهاند که صالحیت آن را

این روزنامه نگار درنظر نگرفتن صالحیت علمنی در اننتنخناب

ندارند.

دانشجو را به دلیل ” عدم وجود فضا و ظرفیت آموزشی برای وی“

وی در ادامه میگوید این سیستم انتخاب و پذیرش دانشجو قائدتاً

و ” عدم صالحیت حضور دانشجو از لحاظ علمی و آمنوزشنی در

روی کیفیت آموزش تاثیر میگذارد .فارغ التحصیالنی که از اینن

فضایی که به آن اضافه شده است“ ،اشتباه میداند.

سیستم انتخاب بیرون میآیند ،افراد شایستهای نیستند چنون بنر

از نظر علوی همین مسئله میتواند کیفیت آموزشی را تحت تاثینر

اساس شایستگی انتخاب نشدهاند .در جریان تحصیل هم همنینن

قرار دهد و پایین بیاورد .وی معتقد است انتخاب کنندگان بنرای

طور .این افراد از رانتها و امکاناتی استفاده میکننند کنه روی

انتخاب و تحمیل دانشجو به فضاهای آموزشی ،دالیل سیاسی هم

تدریس استاد و نظام ارزشیابی تاثیر میگذارد و به همینن دلنینل

دارند .چون به باور این تحلیلگر سیاسی ،سپاه یا به طور کلی آن

ارزشیابیشان علمی نخواهد بود.

دستگاه قدرتی که اعمال نفوذ میکند به دنبال اینن اسنت کنه

علوی همچنین اضافه میکند ” :اگرچه االن گفته میشنود افنراد

کارگزارانش در همهی حوزهها کسانی وابسته ،پایبند و مومن بنه

نزدیک به شهدا ،ایثارگران و غیره دیگر چهل درصد نیستنند امنا

ایدئولوژی رسمی باشند؛ حتی پزشکی که کارش بنه سنیناسنت

نهادهای امنیتی ،سیاسی و دولتی و بنعنضنی از ارگنانهنا و

ارتباطی ندارد و نیازی به ایدئولوگ بودنش نیست چنون کنارش

جریانهای صاحب قدرت در ایران با این اعمال سنهنمنینههنای

پزشکی است .اما آنها همین پزشک را هم میخواهند از منینان
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یا بسیج ،بسیج فعال .یعنی اینها وامدار سپاهند و برای آن کنار

آموزی و ارتقاء سطح علمی وارد این فضا میشوند ،نمیتوان تصور

میکنند.

نمود .یعنی ناروشن بودن آیندهی همان مکانی که بننا بنوده بنا

وی معتقد است سیستم معیوب گزیننش و دانشنجنوی فناقند

مجموعهی امکانات و نیروهایش در خدمت توسعنهی کشنور و

صالحیت علمی که محصول آن است ،باعث آسیب دیدگی بیشتر

پیشرفت و بهبود آن در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتنمناعنی،

جامعهی علمی و در نهایت کند کردن روند توسعه و کنمنک بنه

فرهنگی و غیره باشد.

بیش از پیش توسعه نیافتن جامعه و عقب ماندنش خنواهند شند.

اما این فساد دانشگاهی دقیقاً چه تاثیری بر روند توسعه در کشنور

فارغ التحصیل بیسواد و غیر عالمِ فاقدِ صالحینت ،ننتنینجنهی

میگذارد؟ شاهد علوی روزنامه نگار کُرد دربارهی تاثینرات فسناد

انتخاب و پذیرش دانشجوی فاقد صالحیت است .نتیجنهی اینن

دانشگاهی بر روی توسعه و یک جامعهی در حال توسعه میگوید:

فارغ التحصیالن غیرعالم و این روند آموزشی و داننش افنزاینی

” اگر مراد شما از فساد دانشگاهی ،مختل شدن و معینوب شندن

بیمار ،یک جامعهی کماکان عقب مانده خواهد بود.

فرآیند طبیعی آموزش دانشجویان ،جذب اساتید و ارزیابی و اعتبار

مجتبی گهستونی ،سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهننگنی

مدارک و عناوین دانشگاهی باشد ،باید گفت در نتیجهی چنننینن

خوزستان چند سال قبل به خبرگزاری مهر گفته بود اولین دانشگاه

فسادی ،چنان تغییری در معنای اجنمناالً بندینهنی و روشنن

تاریخ ایران زیر خروارها خاک ،جایی در شمال خوزستان دفن شده

تحصیلکرده ایجاد میشود که دیگر نمیتوان آن را یکی از عوامل

است .بر روی  022هکتار از این محوطهی باستاننی ،کشناورزی

موثر در توسعه یافتگی و گام برداشتن در مسیر دموکراتیزه کنردن

انجام میشود و میراث غنی نهفته در آن در حنال
نابودی است .او از تا این حد مغفول ماندن مکاننی
که میتواند اوج عظمت علمی ایرانیان را در زماننی
نشان بدهد که اکثر مکانهای دنیا با ابتداییترینن
شیوه زندگی میکردند ،ابراز تعجب کرده بود.
باید گفت این فقط اولین دانشگاه تنارینخ اینران
نیست که با بیتوجهی مسئوالن در زیر خنروارهنا
خاک دفن شده است .آن فکر اولیهای هم که باعث

علوی نتیجهی ابتدایی این
روند فاسد را تولید مدارک
بیاعتبار دانشگاهی میداند که
از نظر وی ناظر و شاهدی بر
وجود یک ذهن تربیت یافتهی
علمی ،فنی ،ادبی و هنری
نیست.
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خودشان باشد.

مشخص است با تصمیمات پی در پی اشتباه مسنئنوالن هنینچ

جامعه و حکومت به شمار آورد“.
علوی نتیجهی ابتدایی این روند فاسد را تنولنیند
مدارک بیاعتبار دانشگاهی میداند که از نظر وی
ناظر و شاهدی بر وجود یک ذهن تربیت یافنتنهی
علمی ،فنی ،ادبی و هنری نیست.
این روزنامه نگار در ادامه به خط صلح منیگنویند:
” به این ترتیب دسنتنگناههنا و سنازمنانهنا و
ساختارهایی که قرار است به مدد وجنود چنننینن

احداث دانشگاه و شهر دانشگاهی در ایران شد دهههاست که دارد

ذهنهایی به لحاظ علمی و رفتاری در مسیر توسعه یافنتنگنی و

در این مملکت خاک میخورد .کاسبی در مراکز دانشگاهی جاینی

کسب مولفههای آن گام بردارند ،عمالً در چنین مسنینری قنرار

فراتر از علم آموزی نشسته است .دانشگاه حاال دیگر مکانی اسنت

نخواهند گرفت و خبری از آن شهروندان تحصینلنکنردهای هنم

که مخالفان فکری ،سیاسی و مذهبی حق ورود به آن را نندارنند.

نخواهد بود که از چرایی و چگونگی میپرسند و در پی تنغنینینر

زنان از فراگیری برخی رشتهها منع میشوند .با هندف اسنالمنی

خواهند بود“.

کردن دانشگاه و تحمیل ایدئولوژی اسنالمنی– شنینعنی ،آزادی

علوی ،فارغ التحصیل بیدانش را محصول یک روند منعنینوب و

اندیشه و حق انتخاب در این مکان به محاق رفته اسنت .آنچنه

بیمار میداند که فاقد چشم انداز نظری الزم و اعتماد بنه ننفنس
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کافی برای گام برداشتن در مسیر تغییر است.

انسانهایی میداند که از نظر وی میتوانند و ممکن است که در

به باور وی مختل کردن روند توسعهی جامعه و تنننزل سنطنح

خدمت دموکراتیزه کردن جامعه گام بردارند.

اخالقی ،آموزشی و فرهنگی آن ،محصول دانشگاه بیمار و تولنیند

به باور وی جامعهی توسعه یافته هم در مجموع امکانات مشابهی

فلهای مدارک دانشگاهی است.

را برای بروز تفاوتها و مقاومتهای شهروندان فراهم منیکننند.

سوالی که در انتها پرسیدن آن ضروری به نظر میرسند ایننکنه

این امکانات هم از خالل ابزار و تجهیزات سخت افزاری است که

نقش کلیدی ”تحصیل“ در استقرار دموکراسی و توسعهی کشنور

در نتیجهی توسعه یافتگی ،در دسترس شهروندان قرار میگیرد و

چیست؟

هم ناشی از شکافها و فرصتهایی است که در جریان تنوسنعنه

شاهد علوی برای پاسخ به پرسش فوق میگوید ” :در ابتدا بنایند

یافتگی در متن جامعهی سنتی به ظاهر یکدست و همبسته دامنن

یادآوری کنم که مراد از تاسیس دانشگاه در اینران در دورهی

زده میشود.

معاصر ،نه کمک به دموکراتیزه کردن ساخت قندرت و روابنط

شاهد علوی در پایان سخنانش میگوید ” :در تصویری کلیتنر و

اجتماعی که در زمان تاسیس دارلفنون کسب و فراگیری صنایع و

حتی فارغ از تجربهی خاص ایران ،چه توسعهی اقنتنصنادی را

علوم و فنون جدید ،و در زمان تاسیس دانشگاه تهران هم آموزش

مقدمهی ضروری دموکراسی بدانیم و چه دموکراسی را مقدمنهی

علوم جدید برای بینیازی از مهندسان و معماران خارجی بود“.

توسعه فرض بگیریم و چه آنها را توامان و همزاد در نظر بگیریم،

وی معتقد است این فراگیری علوم و فنون جدید حتماً میتوانست

آنچه قابل انکار نیست ضرورت و اهمیت تحصیلکرده بنودن و

در میان مدت به مدرن شدن جامعه و سازوکارهای آن و در نهایت

دانش پذیری شهروندان برای بنا نهادن و ادارهی ینک جنامنعنه

توسعهی جامعه و کشور منجر شود.

توسعه یافته و دموکراتیک است .همین نکته هم هسنت کنه در

به نظر علوی اما این توسعه آمرانه و تکنیک محور لزوماً قرار نبود

نهایت به این باور دامن میزند که شهروندان تحصیلنکنرده چنه

در خدمت دموکراسی یا تغییر مثبت نظام سیاسی قرار گیرد .آنچه

جذب بازار شده باشند و چه نه ،در تغییرات اجتماعی و سنیناسنی

در عمل اتفاق افتاد ،فنارغ از منینل و ارادهی حناکنمنان و

جامعه خویش نقشی موثرتر از سایر شهروندان ایفا میکنند“.

سیاستگذاران وقت ،به دلیل پرورش انسانهای تحصیلکنرده
عمالً در خدمت میل به تغییر ساخت سیاسی و ینا دسنتکنم
کارآمدتر و انسانیتر ساختن آن قرار گرفت.
این روزنامه نگار در ادامهی سخنانش میگوید” :اگرچه مراد از
تاسیس مراکزی برای تحصیالت عالی ،دموکنراتنینک کنردن
جامعه و ساخت قدرت نبود ،اما چون تحصیالت در وضنعنینت
معمول ،هم از جنبهی نظری میتواند افقهای بیشتری پینش
چشم فرد تحصیلکرده بگشاید و هنم عنمنالً امنکناننات و
فرصتهای بیشتری برای او فراهم کند ،فرد تحنصنینلنکنرده
شماره 64
شهریور
1395

گرایش و امکان بینشتنری بنرای بنه پنرسنش کشنیندن
پیشفرضها و قواعد ظاهرا پرسش ناپذیر جامعنه و سناخنت
قدرت دارد“.

علوی یکی از نتایج مفروض تحصیالت در جامعه را پنرورش

شاهد علوی
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روایتی از قتل اقتصادی
همه به هم بدهکار شده بودند .پیمانکار به فروشندههای مواد
اولیه ،کارفرما به کارگر و دولت به همهی آنها! گاهی خبرهای


فروشندهی قدیمی بازار برق خودکشی کرد!



پیمانکاری به دلیل پاس نشدن چکهایش ،سکته ی قلبی

روزنامه نگار

کرد و درگذشت.


مدیر معتبر فالن شرکت پیمانکاری برق ،به دلیل بدهی مالی،
به زندان افتاد.

آرام آرام حجم خبرهای تلخ بیشتر هم شد .مدیرعامل یک
شرکت سرشناس آنقدر بی پول شده بود که یک بار با شرمساری
از من تقاضای مقدار اندکی پول کرد ،تا بتواند بنزین بزند و به
خانه برود .وقتی با پیمانکاران و بدهکاران صحبت
میکردیم ،تقریباً همه معتقد بودند که نه تحریم

وزارت نیرو جمع شدند و تهدید به اعتصابی کردند که نتیجهی آن
خاموشی گسترده در شهر تهران بود؛ زیرا همین پیمانکاران با

سرمایهی شخصی و به صورت شبانه روزی در حال برق رسانی به
پایتخت ایران بود .حاال همانها تنها به برگشتن سرمایهی اول
خود راضی شده بودند .مدیران زیادی به من میگفتند که حاضر
هستند اصل سرمایه گذاری اولیه ی خود را پس بگیرند و بیخیال
سود شوند!

اوضاع روز به روز خرابتر

تاثیر زیادی در این فاجعه داشته است و نه میشد و ثروتهای بادآوردهی

کارشکنی برخی گروههای قدرتمند .تقریباً همه

مدیران جدید هم بیشتر.

متفق القول بودند که تنها یک چیز مسبب این مطالبات به حدی نزول کرده بود
اوضاع است” :دولت فاسد“.

که بسیار میشنیدیم” :کاش

دولت محمود احمدینژاد با وعدهای فراوان و بخوردند ولی حداقل کارشان را
حمایتهای گستردهی نهادهای قدرت ،آغاز به

اقتصادی

دردناکتری هم به گوش می رسید:

بهروز کاظمی

درست انجام بدهند!“

کار کرد .شاید در تمام دوران نظام جمهوری
اسالمی ،رئیس جمهور هیچ دورهای به اندازهی دورهی اول دولت
احمدینژاد از پشتیبانی شخص اول مملکت برخوردار نبود .ولی
امیدها و وعدهها به جایی نرسید و در پایان همان دورهی اول
ریاست جمهوری او ،و در دوران طالیی قیمت نفت ،آرام آرام
طلبهای مالی پیمانکاران از دولت روی هم تلنبار میشد .موج رو
به گسترش بدهکاری و ترس گستردهی پیمانکاران از آیندهای
نامعلوم ،بیشترین چیزی بود که در آن دوران به چشم میآمد.
طی همان سالها کار به جایی رسید که یک روز گرم تابستانی
حدود صد مدیرعامل شرکت بزرگ پیمانکاریِ برق ،روبهروی

اما همچنان تلخترین خبر آن سالها همان بود که
فساد گسترده و بی انظباطی مالی دولت احمدی
نژاد جان چندین انسان را گرفت و از قضا ،این
تنها نکتهای بود که تقریباً هیچ گاه مطرح نشد.
افرادی میمردند که تا چند وقت پیش اشتغالزا و
صنعتگر و اقتصادگران بودند و دولتیها به جای
اصالح وضع به هم ریختگی موجود ،در حال
بیزنسهای سودآور و رانت محور خود بودند.

حاال پس از سالها ،اسناد رانت خواری گسترده در دوران احمدی
نژاد ،دانه دانه رو میشوند و معلوم میشود چه شرکتهای دولتی

قدرتمندی با تقلب فراوان به فروش رسیده بود و چه پورسانتها و
حق داللیهای حیرت آوری رد و بدل شده بود .هر چند که طنز
تلخ ماجرا این بود که برخی از همین شرکتهای فعال ،پس از
واگذاریِ رانتی و به دلیل ضعف مدیریتهای جدید ورشکست
شدند.
اوضاع روز به روز خرابتر میشد و ثروتهای بادآوردهی مدیران
جدید هم بیشتر .مطالبات به حدی نزول کرده بود که بسیار
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میشنیدیم” :کاش بخوردند ولی حداقل کارشان را درست انجام

شده بود.

بدهند!“

حال آن سالهای فاجعه تمام شد و مقداری از آن بیانضباطی

مردم دچار خسارتهای روانی شدیدی شده بود و مطالبات عمومی

مالی دوران معجزهی هزارهی سوم فاصله گرفتهایم .شرکتها

به سمت حداقلها نزول کرده بودند .قیمت نفت روز به روز بیشتر

هرچند به شکل نحیف اما آرام آرام دوباره فعال شدند .حجم

میشد و فقر عمومی هم گستردهتر .مدیران بی سواد و مسئولیت

چکهای برگشتی کاهش پیدا کرده و آگهیهای استخدام نیروی

ناپذیر ،مملکتی را به سمت فلج شدن پیش برده بودند .مردم

متخصص برای کار در شرکتهای صنعت برق افزایش یافته

روزهای تلخی داشتند و بدهکاری بود که به بدهیهای قبلی

است .حجم زندان رفتههای مالی در حال کاهش است و

اضافه میشد .شرکتها یکی پس از دیگری تعطیل میشدند.

اعتبارهای بر باد رفته در حال بازگشت؛ اما ذهن من به عنوان

جای محصوالت ایرانی را اجناس چینی گرفته بود و صنعتکاران

شاهدی نزدیک در آن سالهای تلخ را این سوال به خود مشغول

در بدترین دوران فشار مالی بودند .فروشندها اجناس چینی را با

کرده است که ”آیا در محاکم قضایی و در دادگاه آن مدیران

سود زیاد به شرکتها میفروختند ولی خوشحالی اولیهشان با عدم

ناالیق ،این سوال مطرح میشود که چه کسی پاسخگوی

بازپرداختهای مالی مشتریان تبدیل به عزا میشد .سلسلهای از

جانهای از دست رفته و خودکشیها و سکتههای قلبی بود؟ آیا

بدهکاری پیش آمده بود :وارد کننده از فروشندهی بازار طلب

کسی به این فکر میکند که نتیجهی عملکرد آن دولت فاسد و

داشت ،فروشنده محصوالت چکهای برگشت خوردهی زیادی از

بیانضباطیهای مالی آن دوران این بود که چندین نفر جان خود

پیمانکاران داشت ،پیمانکار هم به بانکها و و اطرافیان بدهکار

را از دست دادند؟“
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گیتی پورفاضل :سیستم قضایی ایران در فساد اداری شریک است
آخرین سال پیش از انقالب بهمن  06پروانهی وکالنت خنود را
دریافت کرد .پس از پیروزی انقالب به دلیل انتقنادهنای وی از
پروانهی وکالتش لغو شد .این لغو پروانه تا سال  1067ادامه پنیندا
کرد و در این سال و پس از انتخابات کانون وکال و رسیدگی بنه
پروندهی وی ،پروانهی وکالتش به او مسترد گردید .خانم پورفاضل
به تازگی خود را بازنشسته کرده است.
خط صلح در گفتگو با گیتی پورفاضل بر سر مسئلهی فساد اداری
در ایران ،به نگاه وی به عنوان یک حقوقدان به منشاء این فسادها
و موانع رفع آن پرداخته است.

گفتگو

ساختار حقوقی تازه مستقر شده در نظام جدید ،در سنال 1070

گفتگو از علی کالئی
و از او حمایت کردند ،خود جای سوال دارد.
در نتیجه معتقدم که در جامعهی ما مشنکنالت اقنتنصنادی بنا

مشکالت سیاسی ادغام شده و نمیشود آنها را از هم تفنکنینک
کرد اما اینکه چگونه باید با آن مقابله کرد ،به نظر من باید با تمام
کسانی که –به هر دلیلی ،-برداشتهای غیرقانونی داشتند و بیت
المال را به این صورت غارت و خرج کردند ،برخورد قناننوننی و
قضایی صورت بگیرد .در نظر بگیرید که وقتنی دوران ریناسنت

خانم پورفاضل ،اگر بپذیریم که منبنارزه بنا منفناسند

جمهوری آقای خاتمی تمام شد ،ارز زیادی در داخل کشور داشتیم؛

اقتصادی به طور طبیعی ،مبارزهای اجتماعی در جنهنت

اما دولتهای آقای احمدی نژاد ،هم از صندوق ارز برداشت کردند،

رفع نوعی بزهکاری است و نباید به جناحبنندیهنای سنیناسنی

و هم به بانک مرکزی بدهکار شدند .وقتی قیمت دالر را یک شبه

آمیخته شود ،چگونه میتوان با این بزهکاری مقابله کرد؟

باال بردند ،دقیقاً قصدشان این بود که بنا بر بدهکاریشان به بانک

مسئلهی اصلی این است که متاسفانه در جامعهی ما همه چیز در

مرکزی ،ریال کمتری پرداخت کنند...

هم تنیده شده و در نتیجه مسائل اقتصادی کشور هنم جندا از

شما به برخورد قضایی با مسببان فساد اشاره کردید .آیا

سیاست گذاریها و مشکالت سیاسی آن نیست .بنابراین ناگنزینر

میتوان گفت که خالءهای حقوقی و نبود یک ننظنام

هستیم بگوییم به چه دلیل این اتفاق افتاده است .قبل از هر چینز

شفاف قوانین و مجازات به فساد اداری دامن میزند؟ اگر چنننینن

ضمن اشاره به عدم توانایی دولتهای نهم و دهم ،باید بپنرسنینم

باشد ،به نظر شما ،فساد اداری در ایران را تا چه حد میتنوان بنه

اساساً چرا این دو دولت چنین بار مالی سنگینی را با هندر دادن

سیستم قضایی کشور مرتبط دانست؟

بیت المال و اختالسهایی که انجنام دادنند ،بنه دوش منردم

اعتقاد من بر این است که سیستم قضایی ما ،در آن زمان چشمش

گذاشتند؟ تا به حال گفته میشود در مجموع  32مینلنینون دالر

را به روی این مسائل بست .مگر ممکن است که وزرا در جنرینان

اختالف حساب به وجود آمده و یا اینکه این مبلغ محاسبه نشده و

تصمیمگیریهای دولت نباشند!؟ در نتیجه این مسائل نمیتواند از

مدارک آنها هم پیدا نمیشود .هر روز هم که یک پروندهی جدید

چشم قوهی قضاییهی ما هم دور مانده باشد .در واقع ینا قنوهی

رو میشود ...همان زمانی که آقای احمدی نژاد سازمان برنامنه و

قضاییه چشمش را روی این مسائل بسته و یا اینکه خودش هنم

بودجه را منحل کرد ،مشخص بود که میخواهد خالفهایی انجام

در این قضایا شریک بوده است .وقتی آقنای احنمندی ننژاد را

دهد اما اینکه چطور سیاست مداران ما متوجه این موضوع نشدند

محاکمه نمیکنند ،کامالً مشخص است که پای سلسله افرادی در
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میان است که مانند حلقههای یک زنجیر به هم متصل هستننند.

چنین زمینهای برای مقابله با فساد در کشور فراهم شود .در نتیجه

یعنی اگر قرار باشد آقای احمدی نژاد را محاکمه کنند ،حتماً او هم

ما شاهد هستیم که به جای این کار ،تمام کاسه کوزهها بنر سنر

اسنادی بر علیه سایر دولتمردان دارد و به همین خناطنر قنوهی

آقای روحانی و دولت او شکسته میشود؛ در حالیکنه ایشنان 0

قضاییه چشمش را روی این مسئله میبندد.

سال است که آمده و مگر در این مدت چه کاری میتوانسته انجام

اما این مسائل که در بهترین حالت از چشم قوهی قضناینینه دور

دهد؟ مرتب هم که برایش کارشکنی میکنند و چوب الی چنرخ

مانده است ،نمیتوانند

دولت میگذارند.

از غضب ملت به دور

ما حنتنی در رژینم

بماند .در واقع منردم

سننابننق ،سننازمننان

چنان به فقر و فالکت

بازرسی(به نام بازرسی

افتادند که نمیتوانند از

شاهنشاهی) داشتینم.

این مسئله بگذرند ینا

در آن زمان وقتی اسم

فرامنوشنش کننننند.

این سازمان منیآمند،

درست است کنه منا

چهار سنتنون ینک

سیصد سال است زینر

ارگننان مننیلننرزینند!

یوغ استعمار و استبداد

کسانی کنه در آن

و استثمار-که از هنم

ارگان کار میکردنند،

تفکیک نمیشوند -هستیم؛ با این حال مردم ،امروز دیگر آن مردم

به طور مداوم به جمع آوری اطالعات و تهیهی گزارش مشنغنول

گذشته و مثالً صد سال پیش نیستند که فقط ده درصدشان باسواد

بودند .بنابراین همه چیز سر جای خودش بود .البته قصند نندارم

بودند .در حال حاضر نود درصد مردم باسواد هستند .در ضنمنن

بگویم که هیچ تخلفی صورت نمیگرفت و هیچ مشکلنی وجنود

آنهایی هم که سواد ندارند ،چشم و گوششان باز شده و کنامنالً

نداشت ،اما سطح فساد اداری و اقتصادی در آن زمان ،اصالً قابنل

متوجه میشوند چه اتفاقاتی در مملکت میافتد.

مقایسه با امروز نیست.

بسیاری از کشورها به منظور کشف و پیگیری و مبنارزه

این هیاتی که شما میفرمایید ،باید چه نسبتی با قوهی

با فساد اداری ،ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی اینجناد

قضاییه یا دولت داشته باشد؟ یعنی باید ینک هنینات

کردهاند؛ آیا شما با چنین رویکردی موافق هستید؟ اگر این چنینن

مستقل و خارج از قوایی باشد ،یا اینکه نسبتی با ساختار قاننوننی

است چرا برای رویارویی با فساد در ایران ،نهادهای جنداگناننهای

سیستم داشته باشد؟

ایجاد نمیشود؟

من بر این باور هستم که در بین قضات ما در قنوهی قضناینینه،

بله ،اصول برخود با فساد ،همین است .در ایران هم از همین امروز

انسانهای درستکاری هم وجود دارند .در واقع هنننوز در اینن

باید هیاتی از افراد درستکار(کسانی که واقعاً اینگونهاند) تشکنینل

مملکت ،مردان و زنانی داریم که عالوه بر تواناییهای باالیی کنه

دهند تا به مسئلهی فساد رسیدگی شود .باید به تخلفاتی کنه در

در حوزهی خودشان دارند ،میتوان به آنها اعتماد هم کنرد .در

هشت سال دولت نهم و دهم صورت گرفته و بالهایی که بر سنر

نتیجه میتوان هیاتی متخصص ،متشکل از سه قوا تدارک دید که

جامعه آمده ،رسیدگی شود .اما متاسفانه همهی قدرت در دسنت

به این امور رسیدگی کنند؛ چرا که به هر حال مطابق سنینسنتنم

کسانی است که زنجیروار به هم مرتبط اند و حاضر ننمنیشنونند

اداری ما ،هر پولی که در جایی خرج میشود ،باید مشخص شنود
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پیشتر هم ،در سازمان برنامه و بودجه ،طبق روالی کارشناسنی و

راستای آگاه سازی مردم قدمهای مثبتی بردارند .به هر حال مردم

درست ،بودجه را تدوین میکردند و به مجلس میفرستادنند .امنا

حق دارند که بدانند در آن هشت سال چه اتفاقی افتاده است.

این سوال پیش میآید که چرا وقتی سازمان برنامه و بودجه منحل

نباید فراموش کرد که هرچه قدر هم جلوی عیان شدن حنقناینق

شد و آقای احمدی نژاد بودجه را در دو برگه ،به مجلس فرسنتناد،

گرفته شود ،اما پنهان کاریها تا ابد ادامه نخواهد یافت و تنارینخ

مجلسیان نپرسیدند این دو برگه یعنی چه!؟ در آن زمان نه تنننهنا

هم قضاوت خودش را خواهد کرد .کسانی که نام نیکی از خود در

مجلس ،که قوهی قضاییه و حتی بیت رهبری هم اعتراضی به این

تاریخ به جای میگذارند ،با بدنامان یکی نیستند.

مسئله نکردند .در این رابطه البته بیشترین اتهام متوجه مجلسیان

به نظر شما در رابطه با فسادهای اداری ،آیا بنه واقنع

است؛ چرا که نمایندگان مجلس به هر حال مستقیماً با رای منردم

مجازات و برخورد با چند نفر(ولو شدیدترین برخوردها و

انتخاب میشوند و بر اساس این اعتماد ،مسئولیت چنین اتفاقاتنی

اعدام) ،تنها راه حل مقابله است؟

هم به گردن آنها است .نمایندگنان منجنلنس هسنتننند کنه

اولین پروندهی پر سروصدا در خصوص فسناد اداری در اینران،

کمیسیونهای مختلف را تشکیل میدهند و وظناینف تنعنرینف

مربوط به اختالسی بود که پیرو معاملهی یک قطعه زمین متعلنق

شدهای در رابطه با تحقیق و بررسی امور دارند .اما متاسفانه شاهد

به بنیاد مستضعفان و جانبازان علنی شد و آقای فاضل خنداداد را

بودیم که همه دست به دست هم دادند تا چنین وضعیتی اینجناد

سر همین پرونده اعدام کردند تا اعتراضات تمنام شنود .وقنتنی

شود و جامعه و مملکت به فقر و فنا کشیده شود.

پروندهی اولین سواستفادهی اقتصادی علنی شده ،به اینن ننحنو

این فجایع تاسفبار را باید گفت .نه تنها من ،هر وکیل دادگستری

خاتمه پیدا کرد و برخوردی درست و منطقی صورت نگرفت -بنه

که دلسوز این مملکت باشد و وطناش را دوست داشته باشد ،بنه

طوری که تمامی عوامل آن شناسایی و با آنها برخنورد شنود،-

حدی از این مسائل ناراحت و خشمگین است که در منوردشنان

مسیر را برای سواستفادههای بعدی هموار کرد .در واقع برخوردهنا

سکوت نمیکند .به هر حال نمیتوان از مردم عادی توقع زینادی

ریشهای صورت نمیگیرد و شخصی است .هیچ ارگانی هم که زیر

داشت که ممکن است بیش از هر چیزی به فکر معیشت و نان و

بار مسئولیت نمیرود و به مردم جوابگو نیست .حتی زمناننی کنه

آب خودشان باشند ،اما هر جامعهای یک گروه الیت دارد که آنها

آقای خاتمی بر سر کار آمدند ،با تمام حسن نیتی که داشتند ،بنه

مسئولیت مطرح کردن این مسائل را دارند.

ایشان اجازه ندادند برنامههایی که در زمینههای مختلف اقتصادی،

در حال حاضر چه نهادی در ایران بیشترین سهم را در

سیاسی و اجتماعی داشتند ،اجرا کنند .به هرحال دستهایی در کار

برخورد با متخلفان بر عنهنده دارد؟ ننقنش دینوان

است که اجازه نمیدهند حتی دولتهای پاکدست هنم ،کناری

محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را تا چنه حند کنلنیندی

انجام دهند.

میدانید؟

بنابراین من باز هم به حرفی که در ابتدا گفتم ،برمیگردم؛ اینکنه

ببنید ،همه چیز بستگی به این دارد که چه اشخاصی ،با چه میزان

مسائل سیاسی و اقتصادی ما در هم تنیده شدند.

دلسوزی و درستکاری در این ارگانها باشند .البته جسارت عنینان

اما در رابطه با سوال شما ،بله ،مشخصاً فکر میکنم که این روش

کردن واقعیات هم ،امری مهم است .در واقع ممکنن اسنت کنه

صحیح نیست و باید بنیادی عمل شود .چرا که وقتی در جامعهای

انسانی دلسوز و درستکار هم باشد ،اما جسارت الزم را نداشته باشد

امور به شکل بنیادی پیش برود ،خود به خود میزان جرایم ،اعم از
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مشخصات معامالت و قراردادها الزامی است.

اساس ما به افراد شجاعتری نیاز داریم که شفافانه عمل کنند و در

گفتگو

که در چه تاریخی برداشته شده ،و ثبت ریزِ هزینهها و تنمنامنی

و به خاطر به خطر افتادن منافعاش از بیان حقایق بترسد .بر اینن
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سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم کم خواهد شد .در غنینر اینن

به افکار عمومی ثابت کند که مشکلی نداشنتنه اسنت .ایننهنا

صورت -به عالوهی اینکه ،هیچ برنامهی درستی هنم اجنازهی

امتیازهای یک سیستم است.

طرح شدن نمییابد ،-مشخص است که جامعه شرایط پر هرج و

در نتیجه معتقد هستم که در خصوص فساد ،افنراد در هنمنهی

مرجی پیدا خواهد کرد؛ کما اینکه در حال حاضر هنم ،چنننینن

سطوح ،باید پاسخگوی افکار عمومی و مردم باشند .اما فنرامنوش

وضعیتی داریم .اصالً انگار نه انگار که دولت مستقیمناً از طنرف

نکنیم در جامعهای که مسئوالن عالیرتبه ،پناسنخنگنوی منردم

مردم انتخاب میشود و باید به رای مردم احترام بگذارد .متاسفاننه

نیستند و هیچ شفافیتی در ردههای باالی مدیریتی وجنود نندارد،

شرایطی حاکم است که اساساً قدرت الزم به دولت داده نمیشنود

مسلماً نمیتوان انتظار داشت که در سطوح پایینتر این اتنفناقنات

و اصطالحاً هر کس برای خودش یک حرفی میزند.

نیفتد.

زمانی که آقای روحانی بر سر کار آمد و برنامههایش را اعالم کرد،

اگر در پایان نکتهای مد نظرتان است ،بفرمایید.

به شخصه احساس کردم که مملکت در مسیر درستی قرار گرفتنه

ببینید اتفاقاتی که در داخل کشور میافتد ،منننجنمنلنه

اما در حال حاضر ناامید شدهام...

همین فسادها ،در حال حاضر برای ما گنگ و نامفهوم است و بنه

در برخی کشورها نظیر امریکا ،از روشهای دامگنذاری

درستی نمیدانیم که داستان از چه قرار است و در پنس پنرده

برای کارمندان دولت استفاده میشود اما در مقابنل در

چیست؛ فقط تک تک اتفاقاتی که در حال وقوع اسنت و از آن

کشورهایی نظیر هند ،خرده فساد (فساد در سطوح پایین کارمندی)

باخبر میشویم ،مثل تکههای یک پازل ،کنار هم میچیننینم .در

عمالً نادیده گرفته و توان برخورد ،صرف مبارزه با فساد سیاسی و

نتیجه تحلیلهای ما در بسیاری از زمینهها عمیق و درست نخواهد

فساد مدیران عالیرتبه میشود .به نظر شما کدام شیوهی برخنورد

بود.

در دراز مدت میتواند کارآمدتر باشد؟

همچنین تحوالت داخلی به طور کامل جدای از تحوالت منطنقنه

ببنید فساد ،چه در ردههای پایین باشد و چه در ردههای باال ،بایند

نیستند که همین مسئله ،شرایط را به مراتب پیچیدهتر میکند.

با آن برخورد شود که در غیر این صورت گسترش پیدا میکند .من
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

فکر میکنم که اتفاقاً دولت آمریکا و یا کشورهای مشنابنه کنار
درستی میکنند که سطوح پایین را زیر
ذره بین قرار میدهند تا مانع گستنرش
آن در سطوح باالتر شوند .مثالً اگر کنه
کسی مالیاتش را پرداخت نکرده باشد و
یا مرتکب کوچکترین تخلفنی شنده
باشد ،بالفاصله منورد پنرسنش قنرار
میگیرد .از طرف دیگر ،ما همین روزها
شاهد این هستیم که از خانم کلینتنون
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در رابطه با ایمیلهایش سوال میکننند
و یا اینکه ایشان میآید و تمام مدارک
مربوط به پرداخت مالیاتش را در اختیار
عکس از ایرنا

مردم میگذارد و در واقع مجبور اسنت
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نگاهی به مطالعات گم شده در فساد اداری
از اواخر قرن بیستم ،مطالعات پیرامون فساد در محافل آکادمینک
برآمد نمود .هزینهی سرسام آور فساد اداری و مالی در جهان سبب
گردید که نه تنها در محافل آکادمیک ،بلکه سازمانهای غیردولتی
در سطح جهان داشتند ،به این مسئله توجه نشان داده و جنبنشنی
اجتماعی در زمینهی پاسخگو دانستن رهبران سیاسی و مالنی در
زمینهی اخالقیات ،شفافیت و مسئولیت اجتماعی رشد و اشناعنه
یابد.
پژوهشگران مطالعات فساد ،همعقیده هسنتننند کنه فسناد در
حوزههای گوناگون در مجموع باعث تضعنینف دمنوکنراسنی و
جامعهی مدنی گشته ،هزینهی دولت را زیاد کرده و مردم را بنه
سیاست و صاحبان قدرت ،بدبین میکند.

()1

هزینهی فساد میتواند در بخشهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد.

در سطح سیاسی ،فساد یکی از موانع جدی دموکراسی و تشرینک
قدرت و قانون مداری است .در جامعهای با ارزشهای دموکراتیک
و ساختاری که جوابگویی را ممکن سازد ،فساد کمتر اشاعه دارد.
در نقطهی مقابل زمانیکه افراد از موقعیتنشنان بنرای مسنائنل
شخصی و رابطههای خود بهره میگیرند ،فساد سبب میگردد تنا
نهادها و دولت مشروعیت خود را از دست بدهند.
عدم استقالل سیستم قضایی در برخورد با افرادی که درگیر فساد
مالی ،اداری و یا سیاسی در جامعه هستند ،عندم وجنود سناز و
کارهای نظارتی بر فعالیتهای اقتصادی دولت و رابطهی آن بنا
بخش خصوصی ،هزینههای ارتکاب به فساد را کاهش داده و راه
را برای اشاعهی آن سهل و آسان مینماید.
همچنین در حوزهی فساد اقتصادی و مالنی ،هنرچنه اقنتنصناد
متمرکزتر و هدایت شده از باال باشد و شریانهای اقنتنصنادی و
مالی بیشتر در نهادهای دولتی متمرکز باشد ،امکان فساد در بعند
کالن بیشتر است .هرچه ” دموکراسی اقتنصنادی“ بنینشتنر و

زنان

و نهادهای مدنی که در سالهای دههی  1332رشد چشمگینری

الهه امانی
کنشگر امور زنان سازمان ملل
سیستم قضایی مستقلتر باشد ،فساد کمتر در جامعه بروز میکند.
از نظر اقتصادی ،فساد سرمایه و ثروت ملی را به بناد منیدهند.

رهبران غیرمتعهد ،سرمایههای نادر ملی را که باید بنه خندمنات
اجتماعی ،بهداشت ،آموزش ،مسکن و اشتغال شهروندان اختصاص
یابد ،صرف پروژههایی میکنند که منافع و اولویتهای جامعنه را
در بر ندارد .در نتیجه فساد یکی از موانع جدی توسعهی اقتصادی
و مانعی جدی در زمینهی اتخاذ آن دسته از سیاستهای اقتصادی
است که به سود کل جامعه است.
همچنین فساد بافت اجتماعی جامعه را متاثر کرده و اعتماد افنراد
به سیستمهای سیاسی و نهادهای رهبری را تضعیف میکند.
تحلیل و اضمحالل محیط زیست ،یکی دیگنر از آسنینبهنای
سیستمهای فاسد است .عدم وجود قوانین و مقررات و ینا عندم
نظارت برای اجرای آن سبب میگردد که منابع طبیعی یک کشور
که سرمایهی آنجا محسوب میشود ،به طور بی بند و باری مورد
سواستفاده قرار گیرد و همچنین همین منابع طبیعی که ما بنایند
پاسدار حفظ آن برای نسلهای آینده باشیم ،از بین برود.
هزینهی فساد در جهان را ،اگرچه نمیتوان به طور دقیق بنرآورد

نمود اما سرسام آور و تکان دهنده است .تحقیق جدیدی ،رشوه را
در سطح جهان  0/1تا  0تریلیون دالر برآورد نموده که این رقم 0
درصد از تولید ناخالص ملی در سطح جهان است.

()0

به هر حال ،فساد یک پدیدهی فرافرهنگی ،فراسیستمی و فرازمانی
است؛ به طوری که هم در تاریخ جامعهی بشری همنواره وجنود
داشته و هم در کلیهی سیستمهای سیاسی نمودهایی از آن دینده
شده است .اما آنچه که مهم است ،میزان و استراتژیهایی اسنت
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که پاسخگویی برای آن را ممکن سازد.

صورت مفاد این کنوانسیونها از پتانسیل خود بنرای بنهنبنود و

کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد

سالمت جامعهی انسانی بَری خواهد بود.

در  01اکتبر سال  ،0220کنوانسیونی بر علیه فساد بنه تصنوینب

فساد و جنسیت

شورای عمومی سازمان ملل متحد رسید .مفاد این کنوانسیون در

یکی از حیطههای مورد توجه در سالهای اخیر در مطالعات فساد،

چهار حوزهی پیشگیری ،جرم انگاری ،همکاریهای بین المللی و

رابطهی فساد و جنسیت است .پاسخ به سواالتی از جمله ایننکنه،

بازیافت داراییها-سرمایهها ،برای کشورهای عضو مسئولیتهنای

آیا فساد زنان و مردان را به یکسان مورد آسیب قرار میدهد؟ ،آینا

ویژهای در نظر گرفته و امضای این کنوانسیون کشورهای عضو را

زنان اشکال مختلفی از فساد را تجربه میکنند و در منعنرض آن

متعهد به انجام آن میداند.

قرار میگیرند؟ ،آیا زنانی که در پستهای اجتماعی ،اقتصنادی و

این کنوانسیون که  166عضو داشته و ایران نیز به عضنوینت آن

سیاسی باالی جامعه قرار دارند ،برخورد متفاوتی نسبت بنه فسناد

درآمده ،در برگیرندهی استانداردهای بین المللی نه تنننهنا بنرای

دارند؟ و آیا پاسخ به این سواالت میتواند در اتخاذ سیاسنتهنای

دولتها ،بلکه بخش خصوصی و ارتباط آن با دولت است.

کالن در جامعه و در سطح جهانی به مبارزه با فساد یاری برساند؟،

از آنجایی که سازمان ملل قدرت اجرایی نداشته ،امضای دولتها

محور این مطالعات است.

در پای کنوانسیونهای جهانی تنها ابزاری تواننمننند در دسنت

در رابطه با فساد و جنسیت ،تحقیقاتی انجام شده که خطوط کلنی

جامعهی مدنی است تا دولتها را به علت قرار دادن امضای خنود

آنها ،حاکی از آن است که زنان و مردان از فساد در جامعنه بنه

برای انجام مصوبات این کنوانسیونها ،متعهد بدانند .در غیر اینن

گونههای مختلفی متاثر میشوند و برخورد زننان و منردان در
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روشن است که فساد ،به ویژه فسادهای مالی و سیاسی ،منننابنع

به کشور سوئد تعلق دارد ،متهم است که میلیونهنا دالر رشنوه

اقتصادی و ثروتهای جامعه را از شهروندان میرباید و بیشترین

برای گرفتن امتیازات تجاری به ازبکستان که در ردهی  100از

آسیبهای آن را فقرا که در حاشیهی جامعه قرار دارند ،تنجنربنه

میان  112کشور جهان است ،پرداخت نموده است.

میکنند .زنان  62درصد فقرای جهان را تشکیل داده و بنه اینن

زنان و مردان همچنین رفتارهای متفاوتی در زمینهی رفتنارهنای

اعتبار بار گران فساد بر دوش زنان سنگینی میکند.

غیرقاننوننی و خنطناکناراننه و ریسنک کنردن دارنند.

گفتمان فقر ،فساد و جنسیت در بسیاری از پژوهشها و تحقیقنات

تحقیقات  Anand Swamyدر فساد و جنسیت ،اشاره بنه آن

فساد حضور ندارند و در واقع یک-پنجم از ابزارها و شاخصهنای

دارد که زنان کمتر از مردان درگیر دادن و گرفتن رشوه میشوند.

تحقیقاتی که میزان فساد جوامع مختلف را با آنها محک میزنند،

 )0و چنانچه درگیر شوند ،ارقام کمتری در این داد و سنتند قنرار

اساساً مسئلهی فقر و زنان را در شناخنصهنای خنود بنه کنار

دارد .این تحقیق در مورد زنان در بخشهای خصوصی و یا زنانی

نمیگیرند.

که در مقام مدیریت قرار دارند ،صورت گرفته است.

فساد همچنین سد راه تحقق برابری جنسیتی ،حقوق انسناننی و

این تفاوتهای رفتاری ،دالیل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خود

کرامت انسانی زنان است و بر همین اسناس ،مناننع جندی در

را دارد .اینکه زنان کمتر ریسک میکنند ،به دالیل نقش جنسیتی

دستیابی زنان به حقوق مدنی ،اجتماعی و اقتصادی خود تنلنقنی

و مسئولیت نگهداری از فرزندان و مراقبت از سالمنندان منربنوط

میشود .از این رو درک پیچیدهی رابطهی فساد و جنننسنینت،

میشود .همچنین به علت موقعیت فرودست جنسیتی ،زنان کمتنر

میتواند در زمینهی تحقق برابری جنسیتی نیز راهگشا باشد.

انگیزه دارند تا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی دست بزنند و

البته زنان امروزه فقط قربانیان فساد محسوب نمیشوند ،بنلنکنه

در رابطه با از دست دادن شغل خود ،ریسک کنند.

نهادهای بین المللی و سازمانهای مدنی ،زنان را بنخنشنی از

فساد در مناطق جنگی

پاسخگویی به پدیدهی فراگیر فساد و راه حل برون رفنت از آن

گفتمان دیگری که در این بین میتوان به آن اشاره کرد ،آن است

میدانند.

که پژوهشها نشان میدهد میزان فساد در جوامع درگیر اختنالف

نتایج تحقیقات پژوهشگران و شاخصهای بین المنلنلنی نشنان

و جنگ افزایش مییابد .شایان توجه است که در گزارش سازمنان

میدهد که مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و حضور فعال آننان

شفافیت بین المللی ،چهار کشوری که در زمرهی فاسدترین قنرار

در حیات اجتماعی در ارتباط با پاسخگویی بیشتر و کاهش میزان

گرفتهاند ،از میان  12کشوری هستند که بیشترینن تننناقضنات

فساد است .در واقع کشورهایی که در صدر لیست کشورهای کنم

جنگی را دارند.

فساد قرار دارند ،به ترتیب اولویت ،بر اساس گزارش سنال 0210

در شاخص سازمان شفافیت بین المللی در سنال  0210سنودان

”سازمان شفافیت بین المللی“  ،دانمارک ،فنالند ،سوئد ،زالند ننو،

جنوبی و آنگوال که در رتبهی  ،170سودان در رتنبنهی  170و

هلند و نروژ محسوب میشوند .البته الزم به یادآوری است ،اینکه

افغانستان در رتبهی  177قرار دارند و به این اعتبنار در زمنرهی

کشوری در ردهی کشورهایی است که از نظر مبنارزه بنا فسناد،

فاسدترین کشورهای جهان هستند ،جزو  12منطقنهی جنهناننی

موقعیت برتری دارد و ”تمیز“ است ،به این معنا نیست که درگنینر

هستند که درگیر تصادمات جنگی هستند .از این رو ،این گفتمنان

فساد در خارج از مرزهای خود نیست .کشور سوئد در مقام سوم از

که مناطق جنگی زمینهای مساعد برای رشد و اشناعنهی فسناد

نظر موقعیت برتر محسوب میگردد ،امنا کنمنپناننی Telia

هستند ،مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
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زمینهی فساد -و به خصوص فساد مالی ،-یکسان نیست.

 Soneraکه یک کمپانی فنالندی-سوئدی است و  06درصد آن

(

()7

شماره 64
شهریور
1395

زنان

پرونده ی ویژه

در این راستا فشارها و موارد عدیدهی نقض حقوق انسانی زنان در

رقمی بیسابقه بود .اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی

مناطق جنگی و خشونتی که زنان در حوزههای گوناگنون آن را

نژاد ،رقم فسادهای مالی به  0هزار میلیارد تومان افزایش یافت و

تجربه میکنند ،با بار گران فساد و رابطهی فساد و جنسیت سبنب

این اواخر به رکورد تازهای برابر با  702هزار میلیارد تومان ارتقناء

میگردد که زنان در مناطق جنگی به صورت مضاعف مورد نقض

یافته است .به گفتهی رئیس قوهی قضاییه ،این سرمایهها از کشور

حقوق انسانی خود قرار گیرند .گفتمان فساد و جنگ و تاثیرات آن

و از دسترس مسئوالن نیز خارج شده است.

بر زنان از زیرمجموعههایی است که در مطالعات فساد هننوز بنه

حسن روحانی ،رئیس دولت یازدهم ،در یکی از سخنرانیهایش به

صورت مشخص مورد توجه قرار نگرفته و جای آن دارد که منورد

روشنترین شکل ،ریشههای فساد در ایران را بیان کرده است .او

بررسیهای عمیقتری قرار گیرد.

گفت ” :اگر تفنگ ،پول ،روزنامه ،سایت و تبلیغات را یک جا جمنع

فساد اداری در ایران

کنیم ،حتماً فساد درست میشود .ابوذر و سلمان هم کنه بناشند،

ایران در گزارش ساالنهی سازمان شفافیت بین المللی در شاخص

فاسد میشوند .پس دنیا عقلش رسیده که این قدرتها را تفکیک

فساد در رتبهی  102از  171کشور مورد بررسی ،قرار گرفته است.

کرده

این سازمان همچنین به کشورها از  1تا  122امتیاز میدهند کنه

ساختار ویژهی سیاسی ایران و هیرارشی قدرت ،وجود مراکز متعدد

ایران در سال  ،0210تنها امتیاز  06را به دست آورده است.

قدرتمند از جمله ریاست جمهور ،پارلمان ،شورای نگهبان ،سنپناه

فساد مالی در دوران جمهوری اسالمی ،گوی سبقت را حنتنی از

پاسداران ،بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر ،زمنینننه را بنرای

دوران سلطنت محمدرضا پهلوی نیز ربوده است .در دوران ریاست

پاسخگو دانستن عاملین فساد مالی و اداری ،محدود گردانده است.

جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 100 ،میلیارد تومان اخنتنالس،

همچنین عدم استقالل قوهی قضاییه ،مجموعهای از صناحنبنان
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این دایره تنها زمانی بروز میکند که از نظر سیاسنی تنعنامنالت

گرفته زیرا در بسیاری از موارد ،زنان فقیر در بسیاری از کشورهای

درونی این مراکز قدرت ،موفق نباشد .کارگزاران و نقش آفرینننان

گوناگون جهان که بیشترین وابستگی را به خدمات و حمایتهای

فساد نیز ،به علت عدم استقالل قوهی قضاییه ،تنها زمانی منورد

اقتصادی دولت دارند ،از جنسیت خود و ”لطافتهای جنسی“ برای

محاکمه قرار میگیرند که از نظر سیاسی ”مصلحت“ داشته باشند.

پیشبرد کارهایی که آوردن امکانات اقتصادی ناچیز برای خنود و

به علت عدم وجود دموکراسی و تقلیل آن به حضور در انتخابنات،

خانوادهی آنها را امکانپذیر میسازد ،استفاده میکنند.

توان و قدرت جمعی شهروندان برای پاسخگو دانستن صناحنبنان

زنان زمانی که در حاشیهی جامعه قرار گرفته و در متن جنامنعنه

قدرت و کسانی که در دایرهی تنگ مراکز متعدد قدرت قرار دارند،

کارآفرینی و حضور جدی ندارند ،از مناسبات قدرتی که بتواند آنها

اندک است.

را در موقعیت فرادست برای پاسخگویی صناحنبنان قندرت در

ایران همچنین به اعتبار پژوهشهای مطالعات فساد و بنه وینژه

زمینهی فساد قرار دهد ،برخوردار نیستند .در حالیکه حضور فسناد

گفتمان فساد و جنسیت ،یکی از آسیبپذیرترین جوامع محسنوب

در بین مردان گستردهتر از زنان است ،چنانچه در جامعهای زننان

میشود .علیرغم شایستگی ،میزان تحصیالت و انگیزههای قوی

و مردان از موقعیت یکسان در حوزههای مختلف اجتماعی ،سیاسی

زنان ایران برای حضور و مشارکت سیاسی و اقتنصنادی حضنور

و اقتصادی برخوردار باشند ،چه بسا فساد در میان زنان نیز همپا با

سیاسی زنان در ردهی یکی از پایینترینن کشنورهنای جنهنان

مردان گردد.
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پیچیدهی درونی در آن تحکیم شده که موارد فسادهای کالن در

ملل رابطهی فقر و فساد در ابعاد کوچک نیز مورد بنررسنی قنرار

زنان

قدرت سیاسی و اقتصادی به وجود آورده که آنچنان مننناسنبنات

به فساد اخالقی در اینجا اشاره دارند اما در بررسیهای سنازمنان

میباشد .تعداد نمایندگان زن در مجلس در نهمین دورهی مجلس

 3نفر و در دورهی دهم 16 ،نفر اسنت کنه  1/0درصند کنل

منابع:

نمایندگان مجلس میباشد .حضور زنان در حیات اجتماعی به طور
مستمر مورد تهدید قرار گرفته و به جای راهگشناینی بنرای بنه
کارگیری زنان توانمند ،توانمندی زنان نه تنها با چالشهای نوینی
در هر دوره مواجه میگردد ،بلکه بخش عظیمی از نیروی انساننی
جامعه اساساً به کار گرفته نمیشود .در زمینهی حمایتهای الزم
از زنان شاغل در ارتباط با فساد اداری و مالی ،مهندس سنهنینال
جلودارزاده ،مدیر عامل اتحادیهی زنان کارگر در هنمناینش روز

-1Elliott 1997 – Rose Ackerman 1999
2- Daniel Kaufmann – 2015
3- Transparency International Website - 2015 Report
4- Jhc & Saranji – 2015
5- Gender & Corruption – 1999 (IRS Center Work)ing Paper … 232
6- Breen M. – Gillanders - R.Menahy
 -6ملکان ،مصطفی ،چرا فساد مالی در جمهوری اسالمی عالج ناپذیر است؟،

کارگر گفته است ” :من در وزارت صنعت ،معدن و تجنارت ،روی

دویچه وله فارسی 7 ،اسفندماه 1030

جرایمی که زنان در محیط کار انجام دادهاند ،تحقنینق کنردم و

فساد اداری و مالی در میان زنان انگشتشمار است ،مهرخانه8- 9 ،
اردیبهشت ماه 1394

متوجه شدم فساد اداری ،مالی و حتی از زیر کار در رفتنن زننان،
بسیار انگشت شمار است )1 (“.وی همچنین ادامه منیدهند کنه:
” برخی از متحجرین برای توجیه بیکار کردن زنان میگفتند ،کنار
زنان موجب به خطر افتادن حجاب و عفاف میشود .این در حالنی

More info:
IMF Staff Dissection note – Corruption: Costs and
Mitigating Strategies – May 2016
International Anti Corruption Academy

است که معصوم فرمودند فساد ثمرهی بیکاری است“ .البته ایشان
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مبارزه با فساد ،از مسیر برابری جنسیتی میگذرد
” هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به

زنان

نعیمه دوستدار
روزنامه نگار
آیا زنان ذاتاً فساد ناپذیرند؟ آیا آنها تمایلی ندارند رشوه بندهننند،
تبانی و اختالس کنند یا غیرقانونی دریافت و پرداخت کننند؟ آینا

جنسیت عاملی است که باعث شده نام زنان کمتر در جنعنل و
تخریب اسناد و سواستفاده از مقام و موقعیت شنیده شود؟
این پرسشها خیلی قدیمیاند ،اما بررسی آنها عمر چندان زیادی
ندارد .با وجود این ،جذابیت این پرسشها باعنث شنده حنوزهی
مشخصی برای بررسی ”رابطهی فساد و جنسیت“ ایجاد شنود و
گروههایی از محققان در پی پاسخ این پرسش برآیند که اگر فساد
و جنسیت رابطهای دارند ،این رابطه چگونه است و آیا میتوان بنا
تکیه بر جنسیت ،از فساد اداری موجود در سیستنم سنیناسنی و
اقتصادی و حوزهی خدمات کاست؟
پرسش مهم دیگر در این زمینه این است که آیا ”رابطهای منینان
برابری جنسیتی در حوزهی عمومی و سیاست و میزان فسناد در
یک جامعهی معین برقرار است یا نه؟“
این پرسشها عالوه بر اینکه در تحقیقات جهانی مورد بنررسنی
قرار گرفتهاند ،در پژوهشی در ایران توسط داود حسینی هاشم زاده
و لیلی حبیبی نیز بررسی شده است .این پنژوهنش بنا عنننوان

”مقایسهی ادراکات ،تجربیات و نگرشهای کارکنان زن و منرد
نسبت به فساد اداری“  ،منتشر شده و در این یادداشت به عنننوان
منبع استفاده شده است.
فساد چیست؟
” سازمان شفافیت بین الملل“ فساد را سواستفاده از قدرت اعنطنا
شماره  64شده برای انتفاع شخصی تعریف کرده است.
شهریور مادهی اول قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در
1395

جمهوری اسالمی ایران هم ،فساد را این طور تعریف منیکننند:

صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمداً و بنا هندف کسنب
هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم بنرای خنود ینا
دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و
زیانی را به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت و امنیت عنمنومنی ینا
جمعی از مردم وارد کند ،نظیر رشا ،ارتشا ،اخنتنالس ،تنبناننی،
سواستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطالعات،
دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این
منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفای
اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون ،فساد تلقی میشود“.
شکلهای مختلف فساد اداری مثل دریافت پول و اننواع پناداش
برای انعقاد قرارداد ،تخطی از دستور العملها برای رسنیندن بنه
منافع شخصی ،استفاده از اموال دولت به صورت شخصی ،نادینده
گرفتن فعالیتهای غیرقانونی ،دخالت در فنرایننند دادخنواهنی،

استخدام دوستان و اقوام ،کم فروشی ،نادیده گرفتن مالیناتهنای
افراد مشمول مالیات و غیره ،در جوامع مختلف با شدت و ضنعنف
وجود داشته و دارد.
فساد از نظر اندازه و میزان گستردگی آن هم ،به فسناد خنرد و
کالن تقسیم میشود .فساد خرد همان رشوهگنینری اسنت کنه
کارکنان به دلیل پایین بودن دستمزدشان مستقیم از ارباب رجنوع
دریافت میکنند .فساد کالن هم به معنی سواستفادهی مقامهنای
باالی سیاسی از قدرت ،برای رسیدن به منافع شخصی یا گروهی
است.
هیدن هایمر از پژوهشگران این حوزه ،فساد اداری را شامل فسناد
سیاه و خاکستری و سپید میداند که اولی از نظر عنمنوم منردم
ناپسند و مستحق مجازات است ،دومی را نخبگان سیاسی ناپسنند
میدانند اما اغلب مردم نسبت به آن بیتفاوتند و سنومنی را ننه
نخبگان و نه عموم مردم چندان مهم تلقی نمیکنند.
فساد و جنسیت
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در سال  ۷۱۱۱منتشر شد ،نشان داد زنان نسبت به مردان قنابنل

این بوده که ” اگر زنان در معامالت بالقوه فاسد درگنینر شنونند،

اعتمادترند و روحیهی اجتماعی باالتری دارنند .اینن پنژوهنش

احتمال بیشتری هست که شکست بخورند .دلیلش این نیست که

میگفت که حضور بیشتر زنان در پارلمان مننجنر بنه منینزان

زنان ذاتاً صادقتراند ،بلکه این است که آنان وقتی که از شانس به

پایینتری از فساد میشود.

هم زدن یک قرارداد فاسد برخوردارند ،فرصتطلبناننهتنر عنمنل

اما این عقیده که زنان ذاتاً درستکارتر از مردان هستند ،و بنابراینن

میکنند“.

کمتر دچار فساد میشوند با پژوهشهای بعدی مورد تردید قنرار

شواهد دربارهی اینکه آیا زنان نسبت به مردان تمایل کمتری به

گرفته است.

فساد دارند یا نه به اندازهی کافی قاطع نیست و نمیتواند پاسخی

پژوهشگر دیگری به نام گوئتز ،گنفنتنه طنرفنداران اینن اینده

قطعی به این سوال بدهد.

محدودیتی را که مناسبات جنسیتی در دستیابی به موقعنینتهنای

مطالعهای با عنوان ”نگرشها به فساد“ که در سنال  ۴۲۲۷در

درگیر شدن در فساد ایجاد میکند ،نادیده گرفتنهانند؛ بنه وینژه

استرالیا ،هند ،سنگاپور و اندونزی انجام شد این ایده را کنه زننان

مواقعی که فساد از طریق شبکههای کامالً مردانه و بدون حضنور

کمتر به فساد گرایش دارند ،مورد تردید قرار داد.

زنان انجام میگیرد.

پیش از این تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده بود ،میگفت که

این به آن معناست که دلیل کمتر بودن فساد در زنان این اسنت

نگرش هر جنس به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامهی آن دارد.

که آنها اساسا در موقعیتهایی که فساد در آنها انجام میشنود،

اما یافتههای این پژوهش نشان دادند که تفاوتهای جننسنینتنی

حضور ندارند یا کمتر حضور دارند.

مشاهده شده در تحقیقات قبلی ،به اندازهای که ادعا میشد جهانی

در سال  ۴۲۲۷استدالل دیگری مطرح شد و آن ایننکنه حضنور

نبوده و احتماالً بیشتر مخصوص فرهنگی خناص بنودهانند .در

عادالنهتر و بیشتر زنان در دولت و سیاست ،یعنی وجنود ینک

کشورهای استرالیا ،هند ،سنگاپور و اندونزی تفاوت منعنننادار و

سیستم دموکراتیکتر ،و در واقع این نظام دموکراتیک به خناطنر

مشخصی در نگرش زنان و مردان نسبت به فساد دیده نشند ،و

ساختار دموکراتیکش موجب کاهش فساد میشود ،نه چون زننان

پاسخ شرکت کنندگان در این مطالعه نشان داد که مردان و زننان

ذاتاً درستکارتر از مردان هستند.

تقریباً به یک میزان امکان دارد که رشوه بدهند یا بگیرند .در مورد

پرونده ی ویژه

و جنسیت را بررسی کردند .یک مطالعه از سوی بانک جهانی کنه

و جنسیت را بررسی کردهاند ،مطالعه کرده و نتیجهگیری موقتی او

زنان

در دههی اول قرن حاضر ،تحقیقات بسیاری رابطهی میان و فساد

پژوهشگری هم به نام پمبسدروف ،مطالعاتی را که رابطهی فسناد

مجازات رشوه دهنده و گیرنده هم تفاوت آماری معناداری
میان پاسخهای زنان و مردان نشان داده نشد.
با توجه به اینکه کنش هر فرد در موضوعات منخنتنلنف،
بسیار تابع این است که آن فرد از نتایج آن کنش آگاه باشد
یا ابعاد آن را بشناسد و ارزیابی دینگنران را هنم از آن
بشناسد ،و همچنین با توجه به اینکه باید امنکناننات و
شرایط الزم برای انجام یک عمل به واقع وجنود داشنتنه
عکس از مهر

باشد ،در بسیاری از موارد زنان از مشارکت در فساد اداری
یا اقدام به آن سر باز میزنند؛ چون خیلی ساده نتنیناج و

50

شماره 64
شهریور
1395

زنان

پرونده ی ویژه

ابعاد آن را نمیشناسند و شرایط دست زدن به آن را ندارند .به این

همچنین در زمینهی حقوق زنان ،وجود فساد در سناخنتنارهنای

معنا که اصوالً دسترسی زنان به منابع قدرت(مدیریت ،اشتغنال و

اجتماعی و قانونی مانند نیروهای امنیتی و پلیس و نظام قضایی بر

جایگاه سیاسی) و اقتصاد(سرمایه) کمتر از مردان است.

زنان اثرات منفی میگذارد .وجود فساد در این نظامهای امنیتی و

با وجود این تفاوتهای جنسیتی در درک و مشاهدهی فساد هرگز

قانونی ،امکان نفود شبکههای قاچاق انسان یا سواستفادهی مردان

کامالً انکار نشده ،و مشخص شده که زنان منراتنب و منینزان

برای اعمال خشونت خانگی یا خشونت در محل کار را بنینشتنر

بیشتری از فساد را مشاهده میکنند و بیشتر احساس میکنننند

میکند و زنان به دلیل وجود این فساد ،امکان و جرات رجوع بنه

که زندگیشان تحت تاثیر فساد قرار دارد .بر اساس تحنقنینقنات،

این مراجع را ندارند و متخلفان هم با استفاده از اینن فسناد از

زنان در همه جای دنیا با فساد کمتر از مردان مدارا میکنند.

مجازات در امان میمانند(مثالً با پرداخت رشوه) .در مواردی حتنی

اثر فساد بر زنان

پلیس و نهاد حمایتی خود به دلیل فساد ،زنان را مورد خشنوننت

نکتهی جالب دیگر در زمینه رابطهی فساد و جنسیت ،اثری اسنت

قرار میدهد.

که فساد بر جنسیتهای مختلف میگذارد .در واقع منهنمتنر از

نکتهی دیگر ” تحدید دسترسی به منابع“ است .فساد دسنتنرسنی

اینکه زنان توانایی فساد کردن را دارند یا نه ،این است که ننظنام

زنان را به منابع و خدمات تحت تاثیر قرار میدهد .هرچند همهی

نابرابری که از فساد اداری ناشی میشود ،در عمل با محدود کردن

افراد جامعه از فساد در سیستم آسیب میبینند اما وضعینت زننان

تواناییهای زنان و اخالل در مسیر پیشرفت به سنمنت بنرابنری

بدتر است .مثالً در جامعهای که رشوه رایج است ،زنان به دلیل فقر

جنسیتی ،تواناییهای آنها را برای پیگیری حقوق شان کناهنش

و دسترسی نداشتن به پول و سرمایه ،عمالً امکان بهرهمندی از

میدهد.

خدماتی را که با رشوه به دست میآید ،به طور کامنل از دسنت

بر این اساس ،انواع تبعیضهای جنسی در زمنرهی فسناد قنرار

میدهند .این خدمات مثالً ممکن است امکانات تحصیلی باشد که

میگیرد که زنان به شکل خاص و غیر منصفانهای آن را تجنربنه

محروم شدن از آن زنان را در چرخهی تنازهای از خشنوننت و

میکنند.

تبعیض قرار میدهد.

یکی از مهمترین اثرات فساد بر زنان ،تاثیر آن در وضع اقتصنادی

نگاهی به سیر پژوهشها در زمینهی رابطهی فساد و جنسیت یک

آنهاست .وجود فساد ،زنان را از نظر اقتصادی و مالی ضنعنینف

نتیجهی نسبتاً مشخص دارد :برای کاهش فساد در یک جنامنعنه،

میکند .به عنوان مثال زنان در آفریقا یا آسیا ،بنابر سنننتهنای

قطعاً باید برای برابری جنسیتی کوشید؛ چون تنهنا در سناینهی

فرهنگی حق مالکیت بر اموال را ندارند و به سرمایه هم دسترسی

برابری جنسیتی است که یک جامعهی دموکراتنینک بنه وجنود

ندارند .در چنین شرایطی اگر در برنامههای حمایتی مالنی دولنت

میآید و دموکراتیک بودن جامعه شاید تنها مجنرای شننناخنتنه

برای توانمندسازی اقتصادی زنان ،فساد وجود داشته باشد ،زننان

شدهای است که از طریق آن میتوان با فساد مبارزه کرد.

عمالً از دسترسی به این حمایتها محروم میمانند.
همچنین وجود فساد ،در سیستم سیاسی باعث میشود کنه زننان
برای مشارکت سیاسی با محدودیتهای بیشتری هنم منواجنه
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شوند .در شرایطی که روابط و رشوه و خرید و فروش رای و غیره،
سرنوشت سیاسی افراد را مشخص میکند ،زنان چون توان انجنام
این رقابتها را ندارند ،امکان مشارکت سیاسی خود را از دسنت

میدهند.

51

پرونده ی ویژه

افشای فساد کالن ،پشت پردهی جنگ قدرت
مجتبی ذوالنور ،نمایندهی تندروی شهر قم ۴۸ ،مرداد به حسن
روحانی ،رئیس جمهور ایران ،هشدار داد که موضعش دربارهی
مجلس دهم هم ،نامهای با همین مضمون به رئیس جمهور ایران
نوشتهاند .چهار نمایندهی مجلس هم ،در نامهای به وزیر اقتصاد
افشا کردهاند حسین فریدون در جریان تحریم ۲۲ ،سفر به دوبی و
استانبول داشته و باید روشن شود که در گردش مالی  ۷۲تا ۷۴
هزار میلیارد تومانی مربوط به چند صرافی ،چه نقشی داشته است.
برخی از نمایندگان هم پیگیر پروندهی تحصیلی حسین فریدون
هستند و میگویند او به صورت غیرقانونی در دورهی دکترا
پذیرش شده است .پیش از این احمد توکلی ،نمایندهی سابق
مجلس ایران هم ،از روحانی خواسته بود به این اتهامات واکنش
نشان دهد .در  ۱ماه گذشته ،مشابه این درخواست از سوی
رسانهها و چهرههای اصولگرا دهها بار تکرار شده ولی پاسخی جز

سکوت از حسن روحانی شنیده نشده است.
محمد عطریانفر ،فعال سیاسی اصالح طلب،

روزنامه نگار
با توجه به سوابق او و سوژهی مورد گفتگو ،نمیتوان اظهارنظر
ذوالنور را شخصی دانست .یک جریان رسانهای و سیاسی نزدیک

به سپاه ،در حال پیگیری این موضوع است .رصد سوابق
نمایندگان پیگیری کننده در مجلس هم ،این موضوع را به خوبی
نشان میدهد.
ذوالنور همچنین در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته است اگر
روحانی پاسخ ندهد” ،بعضی از نمایندگانی که اطالعات زیادی در
این زمینه دارند“ ،دست به ”افشاگری“ میزنند .بنابراین مهمترین
ابزار تهدید جریان پیگیر ماجرای حسین فریدون” ،بگم بگم“
است .ذوالنور همچنین گفته ”پس از افشاگری نمایندگان“،

سه نمایندهی مجلس هم که به حسن

چند روز پیش به خبرگزاری فارس گفته است روحانی نامه نوشتهاند ،تاکید کردهاند رئیس
تاثیر حسین فریدون کم شده و این تصمیم را جمهور ،حسین فریدون را از خودش ”دور
شخص حسن روحانی گرفته است .آیا چنین نموده“ ولی ”ایشان همچنان تالش میکند
تصمیمی میتواند منتقدان دولت حسن در کنار شما باشد و در امور دخالت کند“.
روحانی را راضی کند؟

آنها بر همین مبنا درخواست کردهاند

برای درک بهتر موضوع بهتر است سری به حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری
مصاحبهی مجتبی ذوالنور با خبرگزاری بسیج ممنوع الورود شود و این کار به ملت اعالم
بزنیم .او عضو کمیسیون امنیت ملی و

شود.

سیاست خارجی مجلس و رئیس فراکسیون
روحانیت مجلس است .ذوالنور قبل از ورود به مجلس مشاور عالی
نمایندهی ولی فقیه در سپاه بود .میتوان او را مشهورترین چهرهی
تندروی مجلس دانست ،و همچنین از نزدیکترین نمایندگان به
سپاه.

اندیشه

اتهامات برادرش حسین فریدون را اعالم کند .سه نمایندهی

رضا حقیقت نژاد

دستگاههایی که کار بازرسی و قضایی را
انجام میدهند” ،به وظیفهی خود عمل
میکنند“ .به عبارت دقیقتر ،پس از این
افشاگریها ،حسین فریدون احضار یا
بازداشت میشود.
سه نمایندهی مجلس هم که به حسن
روحانی نامه نوشتهاند ،تاکید کردهاند رئیس

جمهور ،حسین فریدون را از خودش ”دور
نموده“ ولی ”ایشان همچنان تالش میکند
در کنار شما باشد و در امور دخالت کند“.

آنها بر همین مبنا درخواست کردهاند حسین فریدون به نهاد
ریاست جمهوری ممنوع الورود شود و این کار به ملت اعالم شود.
بنابراین مشخص است که جریان پیگیر برادر رئیس جمهور ،به
صرف محدود شدن دامنهی فعالیتهای حسین فریدون ،دست از
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ماجرا نخواهد کشید؛ به ویژه که موسم

انتخابات نزدیک است.
حمید رسایی ،نمایندهی مجلس نهم که از

اندیشه

دشمنان قدیمی حسین فریدون است ،سوم
مرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته
است ”در محافل خصوصی خواص ،به نقل
از مقامات قضایی گفته میشود  ...حسین
فریدون باید بازداشت شود“ اما ”به دلیل
مقاومتهایی که میشود“ اقدامی نشده و
هشدار داده که ”آیا قرار است مهدی
هاشمی دیگری در کشور درست شود؟“

مجلس هم تحقیق و تفحص گذاشتند ...

هاشمی پیش از آن هم برای افتادن آب از
آسیاب ،مهدی هاشمی را به خارج از ایران
فرستاده بود .با علی خامنهای ،رهبر جمهوری
اسالمی هم دربارهاش گفت و گو کرده بود ولی
در نهایت همهی این رایزنیها و تالشها
شکست خورد و مهدی هاشمی روانهی زندان
شد .میتوان همین مدل را دربارهی حسین
فریدون هم متصور شد .در واقع تندروها دنبال
تکرار همین مدل هستند و به همین جهت ،به
کمتر از موضع گیری علنی حسن روحانی علیه
برادرش راضی نمیشوند.

البته دقیقتر ماجرا این است که اکنون،

گفتند ردپایی ندیدیم  ...مجلس از آقای
زنگنه به عنوان وزیر نفت سوال کرد ...
نمایندگان گفتند قانع شدیم  ...وزارت
اطالعات هم در گزارشی مهدی را مبرا
اعالم کرد  ...تا به حال دادگاه دلیلی برای
جرم مهدی پیدا نکرده است“ .با وجود این
سوابق ،قوهی قضاییه همان اسفند ۱۷
مهدی هاشمی را به حبس و جزای نقدی
محکوم کرد ،از جمله دربارهی رشوه در
پروندهی نفتی.
هاشمی پیش از آن هم برای افتادن آب از

یک مهدی هاشمی درست شده و وضعیت حسین فریدون در حال

آسیاب ،مهدی هاشمی را به خارج از ایران فرستاده بود .با علی

حاضر شباهت بسیار زیادی به پروندهی مهدی هاشمی دارد.

خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی هم دربارهاش گفت و گو کرده

اسفند  ،۱۷اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی ،به سوابق

بود ولی در نهایت همهی این رایزنیها و تالشها شکست خورد و

رسیدگی به پروندهی فرزندش پرداخت .او گفت در ماجرای

مهدی هاشمی روانهی زندان شد .میتوان همین مدل را دربارهی

پرداخت رشوه در جریان یک معاملهی نفتی مربوط به دولت

حسین فریدون هم متصور شد .در واقع تندروها دنبال تکرار همین

خاتمی” ،یک بار چند گروه فرستادند که برادر آیت اهلل خامنهای

مدل هستند و به همین جهت ،به کمتر از موضع گیری علنی

[حسن خامنهای] هم در جمع آنها بود .مجلسیها و اطالعاتیها

حسن روحانی علیه برادرش راضی نمیشوند.

بودند که رفتند و وقتی برگشتند ،گفتند ما چیزی ندیدیم .در

انتشار خبرهایی دربارهی احتمال بازداشت سیروس ناصری ،عضو
تیم هستهای روحانی در دول خاتمی،
و همچنین اعالم نارضایتی رهبر
جمهوری اسالمی از محمد نهاوندیان،
رئیس دفتر حسن روحانی هم از دیگر
نشانههایی است که فشار بر حسن
روحانی در دو ماه گذشته به شدت باال
بوده است.
حسن روحانی پیش از این با اتهاماتی
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مشابه علیه اسماعیل سماوی،
خواهرزادهاش ،مواجه بود؛ با این حال
ابعاد اتهامات او محدود بود و با
حسن روحانی در کتار برادرش حسین فریدون  -عکس از ایسنا
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نامرئی شدن اسماعیل سماوی و پایان

حسین فریدون تاکنون نتیجه بخش نبوده است .در این شرایط او

میرسید ،باز هم آن نوار پخش میشد ،چون باید یک مهر فساد

تا چه زمانی میتواند سکوت کند؟

دیگر بر پیشانی خانوادهی الریجانی میچسبید .همانگونه که

این سوال از این منظر حائز اهمیت است که مخالفان دولت بدشان

قبلش مهر فساد محمدجواد الریجانی را در پروندهی زمین

نمیآید پروندهی حسین فریدون به عنوان استخوان الی زخم تا

خواریاش چسبانده بودند.

زمان انتخابات باقی بماند .آنها به خوبی به یاد دارند محمود

این رقابت پیچیده ،چند الیه و سهمگین ابعاد متنفناوتنی دارد و

احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی ،با نام بردن از

نشانهی روشنی است از خطرناکتر شدن رقابتهای معطوف بنه

فرزندان هاشمی و ناطق نوری و متهم کردن آنها به فساد ،هم

کسب یا حفظ قدرت در ساختار سیاسی ایران ،و تازگی هم نندارد.

ضربهی محکمی به اردوگاه رقیب زد و هم رقابتهای انتخاباتی را

با این حال اوج گرفتن آن در یکی از دشوارتنرینن گنردننههنای

به نقطهی جوش رساند .شاید بشود این سناریو را در انتخابات ۱۷

سیاست ،به آن معنای خاصی بخشیده است .در جمهوری اسالمی

تکرار کرد .با وجود چنین ضریب ریسکی شاید به نفع حسن

فصل دیگری از میراث خواری رسیده ،هرکه میراثش بیش ،شانس

روحانی باشد که زودتر کلک پروندهی برادرش را بکند و نگذارد

بقایش فزونتر .میراث سیاسی به مال نیست ،به اعنتنبنار اسنت.

حداقل در انتخابات سوژهی داغ باشد.

حسین فریدون نماد اعتبارزدایی از حسن روحناننی بنود؛ ننمناد

اما واقعیت این است که این کار هم فایدهای ندارد .برای مخالفان

بدردبخوری بوده است تاکنون.

رئیس جمهور ایران ،هدف ،حسین فریدون نیست؛ همانگونه که

البته هیچ تضمینی نیست و اصالً قرار هم نیست که در این فصل

هدف مهدی هاشمی نبود .هدف شمارهی یک ،حسن روحانی

جدید از میراث خواری ،همهی موارد فسادهای اقتصادی مسئولین

است .بدنام کردن سیاستمداران ،یک روش شناخته شده در

و اطرافیانشان اعم از اختالسها و زمین خواریها ،آشکنار شنود.

سیاستورزی پس از انقالب  ۹۳بوده است .افشاگری دربارهی

اول باید یک غرض ورزی جهت تضعیف طرف مقابل و اختالفات

پروندهی حسین فریدون از آغاز تاکنون با هدف بدنام کردن حسن

بر سر قدرت سیاسی باشد تا افشایی هم صورت بگیرد .چنه بسنا

روحانی صورت گرفته است .اکنون یک عضو خانوادهی او هم به

موارد متعددی که هرگز شامل این معادله نشوند و همواره پنهنان

دزدی ،اختالس ،پرداختهای غیرقانونی ،فساد اخالقی و غیره

بمانند.

پرونده ی ویژه

کرده بودند ،موفق شد از آن گردنه بگذرد .تکرار این مدل دربارهی

در آن پرونده علی الریجانی با محمود احمدی نژاد به تفاهم

اندیشه

پروندههایی چون جیسون رضائیان که سماوی را به آن مرتبط

الریجانی تعقیب میکرد ،صادق الریجانی بود .به همین اعتبار اگر

متهم شده؛ مهم نیست چنین اتهاماتی ثابت شود و یا نه،
مهم این است که او عضو خانوادهی حسن روحانی است.
بهمن  ۱۷وقتی محمود احمدی نژاد فیلم درخواست
رشوهی فاضل الریجانی را پخش کرد ،هدفش روشن
بود .او در مجلس و در حضور علی الریجانی فیلم را
پخش کرد ولی هدف اصلی صادق الریجانی ،رئیس
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قوهی قضاییه بود .علی الریجانی پس از پخش نوار گفت
”بنده با برادرم ارتباطی ندارم“ .در نوار هم روشن بود که
عکس از فارس

سوژهی اصلی که سعید مرتضوی در گفت و گو با فاضل
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پرونده ی ویژه

فساد اداری ،کشاورزی و توسعه در ترکمن صحرا
پرداخت نشدن به موقع پول جو ،شرمندهی آن آشنا شنده اسنت.
امسال هزینهی درو به علت صفهای تحویل در مقابل انبارها و

اقتصادی

دانیال بابایانی

سیلوها چندین برابر شده بود .گاهی کامیونها چندین شباننه روز
مقابل انبارهای اندک منطقه در نوبت میخوابیدند و هزیننهی آن

فعال ترکمن
بانکها نقش عمدهای در تامین نیازهای بخش کشاورزی بر عهده
دارند .با این حال در ترکمن صحرا که شغل اکثر مردم منننطنقنه

کشاورزی ،دامپروری و ماهیگیری است ،به دلیل عدم حنمناینت
دولتی و کمبود بودجه ،اغلب دهقانهای منطقه برای تامین مالنی
متوسل به وامهای بانکی با سود باال میشوند تا با آن مبلغ محدود
بتوانند محصوالت خود را کشت کنند.
با خشکسالیهای بیسابقه که از دالیل اصلی آن سد سازیهای
بیرویهای است که در اطراف رودهای گنرگنان،
اترک و قاراسو توسط ارگانهایی همچون خناتنم
االنبیا احداث شد ،این قشر از جامعه به لطف بنی
تدبیری دولت ”تدبیر و امید“ روز به روز فقیرتر و
بدهکار بانکها شده اسنت .در اینن خصنوص
میتوان از کشاورزانی نام برد که سال جناری در
زمان درو برای تحویل محصول جنو خنود بنا
مشکالت عدیدهای از جمله کمبود انبار و سیلوهنا

تحویلدار انبار با چندین دلیلی که دستش را در تحویل نگرفتن جو
باز گذاشته است ،بار کامیون را عودت میداد.
یکی از روستا نشینان ترکمن با نام ”امان گلدی ق“ هنم از وام
دریافتی و نحوهی پرداخت آن گله مند است” .امان گنلندی“ در
گفتگو با خط صلح میگوید” :وقتی میخواهیم از بانک وام بگیریم
ابتدا باید سند زمین زراعی را رهن بگذاریم و احیاناً اگر در هنگنام
درو نتوانیم اقساط وام را بدهیم ،زمین زراعنی منان از دسنت

در خرداد ماه امسال ایرنا
نوشت” :مدیر امور منابع آب
شهرستانهای گنبدکاووس،
مینودشت و گالیکش در شرق استان
گلستان از کشاوزان این منطقه ،به
ویژه گنبدکاووس درخواست کرد که
امسال مردم از کشت شالی پرهیز
کنند“.

متناسب با حجم زیاد محصول جو امسال و از سوی دیگر سخنت
گیری تحویلداران در قبول این محصول به بهانههای مختلف رو

به رو شدند.
در این رابطه کشاورزی میگفت” :سالهایی که خشکسالی بود و
محصول اندک به دست میآوردیم ،خوشحالتر از امسنال کنه
محصول خوب به دست آوردیم ،هستیم و حنداقنل آن انندک
محصولمان طالب داشت .از بابت فروش محصول و آن منقندار
شماره  64اندک پولی که به دست میآوردیم ،دردی از دردهایمان را درمنان
شهریور میکردیم“ .این سخنان کشاورزی است که برای مخارج هنگفنت
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به پای کشاورز حساب میشد .و وقتی هم که نوبتش منیرسنیند،

درو از یکی از آشنایان خود پول قرض کرده بود ولی بنه دلنینل

میرود“” .امان گلدی ق“ میگوید” :ما به دولت
اعتماد میکنیم که از فنروش منحنصنولنمنان

میتوانیم امسال برای فرزندمان عروسی بگیریم،
ولی بد قولی مسئولین باعث منیشنود ازدواج
جوانان به تاخیر بیفتد“.
در خرداد ماه امسال ایرنا نوشت” :مندینر امنور
منابع آب شهرستانهای گنبدکاووس ،مینودشت
و گالیکش در شرق استان گلستان از کشناوزان

این منطقه ،به ویژه گنبدکاووس درخواست کرد که امسال مردم از
کشت شالی پرهیز کنند“ .در شرایط کم آبی و خشکسالی موجنود
اکنون در مناطقی از زیر سد وشمگیر در تنرکنمنن صنحنرا ،از
روستاهای ”بی بی شیروان“ و ” یارتی قایا“ تا زمینهای غصنبنی
بنیاد علوی موسوم به اراضی ”آریا دشت“ ،کشتزارهای برننج در
بیش از  1022هکتار کشت شده است که برای کشت شالینزارهنا
اوأل ،قرارداد آن نه به عنوان کشت برنج بلکه با قرارداد جنعنلنی
کشت آفتابگردان منعقد گردیده است و ثانیأ ،در ازای کشنت هنر
هکتار باید یک کیسه برنج به مقسم دولتی آب یا میراب تنعنلنق

بگیرد که متاسفانه توسط نهادهای دولتی با عقد قرارداد جعلی خود
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زراعت متحمل انواع فشارهای مادی و روحی و روانی میشود امنا

مشخصی ندارد و با خشکسالیهای بی سابقه ،مننطنقنه شندینداً

از سوی دیگر شخصی با رانت فامیلی به راحتی وام چننند صند

محتاج به یک مدیر دلسوز شده است.

میلیونی میگیرد و برای مصارف شخصی همچون خرید خودروی

نور محمد تربتینژاد ،نمایندهی مردم گرگان و آققال در مجنلنس

لوکس استفاده میکند .کشاورز برای گرفتن یک وام چند میلیونی،

شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم کم آبی ،به صنرفنه ننبنودن

مجبور است زمین زراعیاش را رهن بگذارد که این مسئلنه هنم

کشاورزی و آسیبهای جدی زیست محیطی را از منهنمتنرینن

نوعی زمین خواری است زیرا بسیاری از اراضی بومیان منطقه بنه

معضالت استان گلستان دانسته است و از سوی دیگر مدینر کنل

دلیل عدم پرداخت اقساط وام دریافتی به افراد غیر بومی فروختنه

تعاون و کار استان گلستان هم به نرخ بیکاری  16درصدی در بین

میشود و که این خود به افزایش میزان مهاجرت و بروز ناهنجاری

جوانان فارغ التحصیل این استان اشاره دارد .باید پرسید آیا بهنتنر

و ناسازگاری فرهنگی منجر میشود.

نیست برای مدیریت نهادها ،از جوانان فارغ التحصیل منننطنقنه

بعضاً میبینیم در اختالسهای بزرگی که در کشور رخ منیدهند،

استفاده کنیم؟ زیرا که یک فرد بومی به مراتب نسبت به افراد غیر

فرد بدون داشتن ضامن ،وامهای کالن از چندین بانک دربنافنت

بومی شناخت بهتری از فرهنگ و زبان منطقه دارد و اگنر دولنت

کرده است که متاسفانه هیچ نهادی به تخلفات این افراد رسیدگی

بتواند از این فرصتها فارغ از دید ملی ،مذهبی استفاده کند گنام

نمیکند؛ چرا که رانت خواری در بین مسئولین بلند پایه بنه ینک

بلندی برای معضل بیکاری در منطقه برخواهد داشت.

پرونده ی ویژه

این همه در حالیست که دهقان ساده برای گرفتن کمک هزینهی

است .از طرفی دولت هم برای کمک به بخش کشاورزی برنامهی

اقتصادی

را معاف میکنند.

بدعت نیک تبدیل شده و گریبانگیر بسیاری از مسئولین کشنور
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پرونده ی ویژه

فساد در فوتبال ایران و ربط و ضبط آن به توسعه سیاسی
رفتار میکرد ،اینک تیمی از سرداران بازنشسته و بعضاً مکتبی خود

اجتماعی

را به صحنه آورده ،تا نه تنها تیمهای پرطرفداری مانند پرسپولیس
و استقالل(تاج) را توسط سپاه پاسداران کنترل کند ،بلکنه تمامنی
کیوان سلطانی
فساد در فوتبال ایران ،نه صحبت تازهای اسنت و ننه گِرهنی بنه
ابروی کسی میاندازد .اصوالً ابعاد فساد در فوتبال را فقط با ینک

بحث همه جانبه در مورد فساد ،و سامانهای که فساد در آن جاری
است و به رشد و نمو میپردازد ،میتوان دریافت .همچنین بایستی
به مدیریت این فساد که از دل یک حاکمیت تمامیتگرا و بالننده
بر سیاستها و مقررات جداسازانهی جنسیتی -کنه در ذات خنود
غیر دموکراتیکاند-برمیخیزد ،توجه ویژهای داشت.
فساد در فوتبال ایران ،از تالش دولتمردان برای کننترل فوتبنال
شروع شد .در دههی  32میالدی ،زمانی که حاکمیت بنه قندرتِ
بسیج و برخورداری از اقبال تودهای فوتبال پی برد ،بختک کنترل
خود را بر سر آن افکند .محمد خاکپور ،بازیکن تیم ملی فوتبال در
جام جهانی  1331فرانسه ،تصمیمات حکومت ایران برای برخنورد
با فوتبال را در مصاحبهای با ننشریهی ننود اینن“گوننه توصنیح
میدهد” :احساسم این است کنه در همنان سنالهای  31ینک
اتفاقاتی در فوتبال و کشور افتاد که تنصمیم گرفتنه شند فوتبنال
کنترل شود ...روزی که ما از استرالیا بردیم ،تمام مردم کنشور در
همه جای دنیا آمدند بیرون و یک احساس ملی داشتند و هیچکس

نمیتواند این را انکار بکند؛ ولی بعند از آن جرینان اینن بنیرون
آمدنها بهانهای شد برای عدهای که بیایند بیرون و اعتراض کنند.
این شد که یک سری تصمیماتی گرفته شد از سوی مسئوالن که
این را کنترل کنند و مسیر فوتبال را عوض کردند که آن احساس
را برای مردم به وجود نیاورند .بعند از اینکنه آمریکنا را بنردیم،
شماره  64صحبتها مبنی بر این بود در بین مسئوالن که ما کارمنان تمنام
شهریور شده و بردیم .به همین دلیل شرایط تغییر کرد“.
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باری ،اگر حکومت ایران تا آن زمان ،مانند بچهی زن بابا با فوتبال

تیمهای لیگِ موسوم به برتر را ،به رهنبری سنپاهیها درآورد .در
این رابطه تیمهایی چون تراکتورسازی نیز که به علت محبوبینت
نزد هوادران آذری زبان” ،خطرناک“ فنرض میشنوند ،از طرینق
واگذاری درصدی از مالکیت آن توسط نهنادی وابنسته بنه سنپاه
پاسداران ،قبضه شدهاند .در آخرین گام نیز ،با گماردن مهدی تناج
به ریاست فدراسیون فوتبال -که سابقهی عضویت در سپاه را دارد
 ،خیال خود را از پتانسیل مخالف خوانی هواداران میلیونی فوتبالراحت کرد.
طرح ”نقشهی این دست“یازی به ورزش و به ”خصوص فوتبنال،
از ”تفسیر جدید از خصوصی“سازی“ بر اسناس اصنل  11قنانون
اساسی کلید خورد .اصل  11قانون اساسی ،به روشنی بخش دولتی

را که شامل کلیهی صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگنانی خنارجی،
معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تنامین ننیرو ،سندها و شنبکههای
بزرگ آبرسانی ،رادینو و تلویزینون ،پنست و تلگنراف و تلفنن،
هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینها است ،به صورت
مالکیت عمومی و در اختیار دولت میدانست؛ اما در تیرمناه سنال
 1010سید علی خامننهای ،رهنبر جمهنوری اسنالمی ،بنستهی
پیشنهادی مجلس تشخیص مصلحت را که تحت نفنوذ هاشنمی
رفسنجانی و جناح به اصطالح کارگزاران سازندگی بود ،به عننوان
تفسیر جدید از اصل  11تایید کرد .مبنای آن این بود کنه دولنت
دستور میدهد تا سقف  12درصد از سهام بخشهای دولنتی بنه
بخننش خصوصننی واگننذار شننود .بننر همیننن اسنناس واگننذاری
کارخانهجات ،منابع ،معادن ،و بخشهای عمدهی اقتصادی به سپاه
پاسداران و نزدیکان خودی و رانتی آغاز شد ،که شرح آن در اینن
فرصت نمیگنجد ،امنا واگنذاری اغلنب تیمهنای فوتبنال چنون
پرسپولیس ،اسنتقالل ،ذوب آهنن و سنپاهان فنوالد مبارکنهی

اصفهان که از کانال صنایع دولتی تغذیه میشدند ،نیز در دسنتور
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کار قرار گرفت.

ضد“جهانی شدن نئولیبرال ،برآنند کنه نگاهداشنت دسنتاوردهای

حالیا برخورد به امر خصوص سنازی در دنینای متعنارف و غینر

جنبشهنای کننارگری و اردوی زحمننت در دهننههای ماضنی را

متعننارف ،گونگونننه اسننت .در اروپننا و آمریکننای شننمالی کننه

سرلوحه و آماج اهداف خود قرار دهند .اینان تنالش میکننند تنا

”دولتهای رفاه“ بر سر کار بودهاند ،خدمات عمومی و آن بخنش

دولتها را کنه دسنت“کنم در حنرف” ،برگزیندهی منردم“ ننام

از صنایع که در دایرهی این خدمات به حساب میآیند ،در بخنش

میگیرند ،از واگذاری امر خدمات رسانی -که در ادامنهی آن بنه

دولتی اقتصاد قرار داشت و با مقررات خاصی افنزایش تعرفنهها و

ازدیاد بیرویه و نجومی قیمتهای خدمات عمومنی و ننیز آب و

هزینههای خدمات عمومنی در داینرهی وارسنی کمینسیونهای

برق و گاز بیانجامد ،-بازدارند .از آن“جا که بیشتر اوقات شاخص

مربوطه بود .همچنینن نهادهنای نظنارتی وینژهای بهزینستی و

قیمتها در بازار و اقتصاد ،بر اساس همین ارقام قیمنت اننرژی و

سالمت جامعه را مدنظر قرار میدادند .اما در چنینن جوامعنی بنا

سایر فرآوردههای غذایی اولیه“ تغذیهی همگانی است ،این رشند

گرایش غالب نئولیبرال بعد از ینک قطنبی شندن جهنان ،دیگنر

قیمتها الجرم به رشد قیمت سایر موادِ خام مورد منصرف منردم

دولتهای رفاه موضوعیت خود را از دسنت دادهانند و دولتهنای

میانجامد .بر همین رویه است کنه خصوصنی“سنازی ،اینده“آل

مختلف تا آن“جا که تیغ“شان ببرد ،میخواهنند سنرویسدهی در

تودهی مردم نیست.

خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذارکنند ،تا از وارسنی و

در کشورهای پیرامونی ،دولتهای غیرمنتخب و اسنتبدادی ،کنه

نظارتهننای ویننژه ،کننه آنهننا را مخننل امننر سننوددهی خننود

دغدغهی رای منردم حنتی در حند تعیینن تکلینف بنا“:انتخناب

میدانند“،رهایی“ یابند.

شوندگان“ را ندارد ،بخش دولتی به عنوان نگنه“دارنندهی امتیناز

اما جنبشهای ترقی“خواهی ،از اتحادیههای کارگری غیر زرد ،تنا

صنایع اساسی و یا صنایع مادر ،در واقع میخواهد با داشتن ”حق

احزاب و گروه“بندیهای اجتماعی تحنول“خنواه و جنبشهاینی

تیول“ بر مای“ملک مردم ،به مانند نقش تعیینن کننندهی آب در

چون جنبش اشغال و بنه اصنطالح  33درصندی ،در جلوههنای

”استبداد آسیایی“ عمل کند.
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در ایران ،از زمان دولت هاشمی رفسنجانی ،به یغما بردن مننابع و

گرفته شود.

امکانات و واگذاری بسیاری از مننابع زینر زمیننی و شنرکتهای

برعکس ،جمهوری اسنالمی بنه مندت دو دهنه اسنت کنه بنا

وابسته به صنایع بخش دولتی به رانتخورهای نزدیک بنه دولنت

برنامهریزی و نظارتهای بیجا ،سعی کرده فوتبال را بنه داینرهی

تحت عنوان خصوصی سازی ،کُد خاصِ مصادره به مطلوب اموال

نفوذ سازمان امنیتی مخوف خود تبدیل کند .افزون بر آن کنه بنر

عمومی است .اموالی که به سپاه پاسداران و آقازادهها رسیده است،

واکنشهای اعتراضی لگام زده است ،از قدرت مکنون آن ننیز در

از نتایج این اصل درخشان ”اقتنصاد اسنالمی“ اسنت .همچنینن

جهت سایبر بولیینگ و سرکوب سنایبری اسنتفاده میکنند .اینن

رانت های گمرکات که در تمام کشورها اعم از آسیایی ،اروپنایی و

قدرت ارتش سایبری سربازان گمنام و یا بعضاً نامآور امنام زمنان،

امریکایی در حد قلمرو دولت مرکزی اسنت ،در اینران در اختینار

چنان دامنهای دارد که رهبران آمریکا را به واکنش واداشته است!

آقازادههاست.

در سال  ،0211تیم ملی ایران بعد از  1سال دوباره به جام جهانی

اما جدا از این که این خصوصی سنازی امنامزادهای نینست کنه

برزیل رسید .جام جهانی که توسط سازمانی به عرض و طول فیفا

معجزی داشته باشد و بشود بدان دخیلی بست ،با توجه به سابقهی

برگزار میشود ،در کنار میلیاردها دالری که نصیب اینن سنازمان

این نوع بازیها ،حلقههای امنیتی نزدینک بنه حکومنتگران بنا

بد“هنجار و غیرخوشنام میکند ،اما جاذبهای استثنایی هنم بنرای

توجیه قانونی داراییهایی که عرف آن اسنت دولنت آنهنا را در

افزون بر یک میلیارد بیننده میشود .مراسم قرعهکشی فیفنا نینز

اختیار داشته باشد و در بهینه سازی خدمات عمومنی آنهنا را در

امکانی برای ایجاد درآمد است و باز هم منشتاقان فراواننی را بنه

خدمت مردم به کار بگیرد ،به این صنایع و امالک عمومی دسنت

خود جلب میکند که در پخش تلویزیونی حاصل میگردد .در این

مییازند.

میان پخش چنین مراسم پر زرق و برقی ،برای حکومتی ضند زن

واگذاری دو تیم استقالل و پرسپولیس ،در پایان دههی“ شصت به

که با جلوهی زن بنه عننوان اننسان منشکل دارد ،دردسنر“سناز

ضمیمهی وزارت خانههایی درآمدند که در یند وارسنی و قندرت

میشود .طبیعی است که عدم پخش مراسم به ”نارضایتی عمومی

دولت باشند .این دو تیم در چندین سال گذشته قنرار بنوده اسنت

در بطن جامعه نقب“ میزند و سردمداران حکومت هم مایل بودند

مشمول همین ”قرائت جدید اصل “11شوند؛ با این حنال فوتبنال

که از بروز این قبیل نا“رضایتیها“ تا سرحد امکان جلوگیری کنند.

ایننران بننه دلیننل اینکننه پخننش تلویزیونننیاش در انحننصار

پس چه بهتر که به“ جای معرفی سانسور بدن زن ،طرح منشکل

صداوسیماست ،ابتدا به ساکن درآمد“زا نیست و به این دو تیم کنه

معرفتی خود و عروج آن در جامعه ،در سیمای جمهوری اسنالمی

اکثریت هوادران فوتبال ایرانی (به تعبیری بینندگان تلویزیونی) را

به عنوان دلیل پخش نکردن ،اصنالً اعنتراض همگنانی جواننان

دنبال خود میکشند ،سهم درخوری نمیدهند .همچنین شیوههای

مشتاق دیدن مراسم قرعهکشی جام جهانی را گردن ”فرناندا لیما“،

دیگر درآمدزایی هم بدون هیچ امکان رقابتی ،تقریباً منتفی اسنت.

هنرپیشهی پر“آوازهی برزیلی ،کنه منسئولیت اجنرای مراسنم را

در یک کالم وقتی فوتبال درآمدزا نیست ،رانتخواران همینشگی،

بهعهده دارد ،انداخت! بر همینن اسناس در فاصنلهی““انندکی از

یعنی موسسههای وابسته بنه سنپاه و ینا ”آقازادههنا“ پنا پینش

مراسم ،چند ده هزار نفر به صفحات ”اجتماعی این مندل برزیلنی

نمیگذارند و فدراسیون فوتبال که ظناهراً متولنی اینن واگنذاری

حملهی سایبری کردند.

تعیین شده است ،بدون اجازهی سردمداران نظام ،نمیتواند چنینن

در میان کسانی که به این موضوع میپرداختند ،با توجه به سرعت

واگذاری را به غیر از حلقهی“ مألوف خودیها ،بنسپارد .آنهنا از

عمل و همسانی برخوردها و به خصوص حجم وسیع هجمنهها ،و

قدرت بسیج فوتبال خبر دارد و نمیخواهد لگام این قدرت را بنه

نیز فرافکنی که به اصل قضیهی سانسور بی اعتنا بود ،عدهای بنا

کسانی بدهد که در سرِ“ پیچِ“ تند حوادث ،برای اعتراضات به کنار

براهینهای متقن ،معتقد بودند کنه در سنازماندهی اینن سنایبر
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ملی پوش این تیم (مهدی طارمی و رامین رضاییان) که در فصل

میکنند؛ در این مناجرا ،جمهنوری اسنالمی و صندا و سنیمای

جاری به تیم ریزه“ اسپور ترکیه پیوسنته بودنند ،اشناره کنرد .در

ضرغامی به عنوان عامل اصلی فراموش شدند.

فاصلهی دو هفته با سلب آسایش از بازیکنان و خنانوادههاشنان،

این خشم کور و نابجا میتوفد و با تغییر جهتی که بنرایش پینش

چنان شد که آنها را مجبور به ترک ترکیه کردند و یکی را تینم

آوردهاند ،قدرت تخریبیاش را در مواجهه با دشنمن فرضنی کنه

برگرداند و مربی پرسپولیس جایی برای بازیکن دیگر نداشت! این

سیبلاش شده است ،به“ نمایش میگذارد .در تهاجم سایبری کنه

در حالیست که آخنرین بناری کنه دسنتهای منافوق از انتقنال

چند روز قبل از آن به صفحات لیونل مسی ،ستاره و کاپیتان تینم

بازیکنی در ایران به خارج از کشور جلوگیری کرد ،به رژیم گذشته

ملی فوتبال آرژانتین -که بر حسب قرعه در گروه تیم ملی اینران

و زمانی برمیگردد که یک تیم ترکیهای با پینشنهاد منالی قابنل

قرار گرفته بود ،-در شبکههای اجتماعی محک میخورد .بعدتر بنا

توجه (نسبت به پول اندکی که به بازیکنان فوتبال ایراننی توسنط

حمله به صفحات اجتماعی داور دیدار آرژانتین-ایران و به صفحات

تیمهای ایرانی داده میشد) ،میخواست پرویز قلیجخانی و جنالل

فیفا و مسئولین دپارتمان داوری فیفا ،دیگر شکی برای کسی باقی

طالبی را با عقد قراردادی به خدمت بگیرد که با مخالفت شنخص

نماند که اوالً این ارتش سایبری خودجوش عمل نمیکنند ،ثانیناً

محمدرضا پهلوی مواجه میشود .پرویز قلینج خنانی ،اسنطورهی

این آزمایش و خطا را جمهوری اسالمی برای برخورد با کنشگران

فوتبال ایران ،در مصاحبههایی ماجرای آن زمان را بازگفته اسنت.

مختلف صحنههای اجتماعی پرورش و بال میدهد.

در آن زمان جدا از این که شاه ممکلت بنا تعطینل کنردن تمنام
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وظایفی که قانون اساسی مشروطه به وی محول کنرده بنود ،بنه

میرود و علی دایی ،سرمربی تیم را کتک میزند .داینی کنه بنه

زحمت میافتد ،فدراسیون فوتبال و چندین تیمسار و تیمسارچه در

راحتی آب خوردن با استفاده از خدمات وکالیش ،رقیبنانش را در

ارکان فدراسیون آنزمان ،مشغول میشوند تا جلوی این انتقال را

پس بگو مگوهای فوتبالی به دادگاه میکشد و حنتی بنه زنندان

بگیرند .اما در حکومت جدید ،با تربیت هوادران فوتبال به عننوان

میاندازد ،در این مورد حتی شکایت هم نمیکند؛ فقط چند روزی

رباتهای دستور““پذیر ،بدون شکنستنپروتکلهای اجتمناعی و

عینک دودی میزند!

بعضاً دیپلماتیک ،به همان هدف دست مییابند .این هواداران ،بنا

آنها از باشنگاه حقنوق میگیرنند ،کنارت شناسنایی ”دارنند ،و

دستورپذیری از اوامر کسانی به ناملیدر“ ،به عننوان شناخکهای

پیشینهی امنیتیشان توسط ادارهی حراست فدراسنیون کنه خنود

اجرایی و سرکوبگر و درعین حال هدایتکننده ،فرامین ایذایی و

زیرمجموعهی وزارت اطالعات است ،وارسی میشوند.

نامحسوس دولتی را در اسنتادیومها و خنارج از آن بنه اجنرا در

مورد مهم و قابل توجه دیگر ،جنسیتی شدن فوتبال در جمهنوری

میآورند.

اسالمی است .تماشاگر زن فوتبال بایستی در خانه بننشیند و اگنر

این نیروی سایبری شاید در حال آزمایشی باشد ،امنا بنه عننوان

خواست فقط آنجا حق دارد برای تیمش هنورا بکنشد .تیمهنای

پدیدهای جدید ،در محیط طوفانزا و بدهنجار ،فعلی خطرناک بنه

فوتبالش نه بودجهی بدان تخصیص میدهند ،و نه اصنوالً کنسی

نظر میآید .این پدیده که در البراتور نیروهای امنینتی اینران در

ترهای برایش خرد میکند! این در حالیست کنه مثنالً در کنشور

حال گذراندن مراحل تکوینی خود اسنت ،فقنط در آیننده معلنوم

کانادا ،تیم فوتبال زنان موفقتر از تینم فوتبنال منردانش مطنرح

میشود ،چگونه قرار است به عنوان یک نیرو به کار گرفته شود.

میشود .تیم فوتبال زنان کانادا عالوه بر اینکه در همین المپینک

حال که صحبت از پدیدهای به ”نام لیدر شد ،بایستی به اهمینت،

ریو ،مدال برنز را با شکست برزیل گرفت ،هوادارانش بنه مراتنب

نقش ،قدرت و اختیارات این پدیده نگاهی کرد .در اهمیت لیدرهنا

بیشتر از تیم مردانش است .چون هستند ،مطرحاند ،وجود دارنند،

همین قدر کافی است که اشاره کنیم ،زمانی که علی فتنح اهللزاده

ناموس کسی نیستند ،انسانهای مختار و مقتدری هستند و کسی

مدیرعامل اسنتقالل بنود ،و شنعارهای ناخوشنایند از سنکوهای

هم نمیتواند آنها را حذف کند.

استقالل در فصل قبل تیمنش را دچنار منشکل کنرده بنود ،در

تماشاگر فوتبال که مستعد گردنکشی و عربدهجویی ،یعنی معادل

تعطیالت فصل ،ابتدا قرارداد لیدرها را تمدید و یا بست و بعند بنه

هولیگانیسم خارجیهاست ،در خیلی از کشورها بنه عننوان ینک

خرید بازیکنان جدید پرداخت .لیدر جدا از اینکه میتوانند تعیینن

عارضه مطرح بوده ولی در فوتبال جداسازی شندهی“ اینران ،بنه

کند کدام مربی و یا بازیکن تشویق بشود و یا نشود ،بعضی اوقات

عنوان توجیه جداسازی و عدم اجازهی ورود زنان به ورزشگاهها از

در چینش و به ”کارگماری دستیاران و بازیکننان هنم تاثیرگنذار

آن استفاده میشود .حتی سیاستمدار پوپولینستی چنون احمندی

میشود .به دیگر سخن ،تماشاگر فوتبال که خود را در قالب هوادار

نژاد ،مسئلهی ورود زنان به ورزشگاهها را مطرح کرد ،اما در برابنر

عرضه میکند ،دیگر بر اساس مکنونات قلبیاش شنعار نمیدهند!

اولین هجمهی روحانیون به خودش ،از پیگیری این قضیه سنرباز

در دههی شصت که جنگ خانمانسوز ایران و عراق هر روز ادامنه

زد.

داشت و تلفات و مشکالتش طبعاً تماشگر فوتبال و خانوادهاش را

کسانی نیز از ضرورت ”حفظ احترام خانوادهها“ ،دم میزننند کنه

هم تحت تاثیر قرار میداد ،نه تنها تماشاگر فوتبال شعار ضد جنگ

گویا محیط ورزشگاهها چندان امن و مناسب خانوادهها نیست ،پس

میداد ،بلکه حتی به خیابان میریخت.

ممنوعیت ورود زنان به استادیومها توجیه میشود .حتی فوتبالیست

امروز اما ،هوادار به لیدر نگاه میکند که چه شنعاری بدهند ،کنی

مشفق و مقبولی چون علی کریمی از ضرورت تغییر جو ورزشگاهها

شعار بدهد و چگونه شعار بدهد .لیدر به تمنرین تینم پرسنپولیس

صحبت میکند که خانوادهها بتوانند در آنجا حضورداشته باشنند.
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جمهوری اسالمی فقط توجیه میتراشد.

درخور ندارد .و این مسئله در مورد سایر رشتههای ورزشنی هنم

در ماجرای پخش مراسم قرعه کشی اعالم اینکه ”منا بنه علنت

صادق است.

لباس منشوری خانم مجری ،مجاز بنه پخنش مراسنم نینستیم“

در فوتبال مافیایی ایران ،فساد نه تنها جاری است بلکه به شندت

توسط گزارشگر و تکرار آن توسنط مجنری تلویزینون ،دروغنی

مسری است .اما به قول زنده یاد ناصر حجازی ،وقتی در برنامهی

محض نبود؛ منشور در ذهن زن ستیز آقایان بود.

نود از او در مورد فساد در فوتبال پرسیدند ،بیمحابا گفنت” :مندام

باید توجه داشت که این سیاست در ذات خود در توسعهی سیاسی

میگویند فوتبال ما ناپاکه! ما باید ببینیم که جای دیگنهمان پناک

و فرایند جامعهی دمکراتیک ایجاد اشکال میکنند .نمیتنوان بنه

هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه؟ این

توسعهی سیاسی و اجتماعی دست یافت و یا حتی به آن دل بست

بحث خیلی مهمه ،فقط همین را میخواستم که بگویم“...

وقتی نیمی از جامعه از فرایند این توسعه کننار گذاشنته شندهاند.

تفسیر سادهی جواب داهیانهی“ حجازی به فردوسیپور اینن بنود

مشکل زنان فقط عدم اشتغال در عرصههای همسنان بنا منردان

که فساد تاروپود جامعه را درنوردیده است ،فقط پرداختن به فنساد

نیست ،بلکه در عرصنهعای مختلنف قندرت دخالنتگری آنهنا

در فوتبال ،یک فرافکنی ساده بیش نیست!

پرونده ی ویژه

مدیریت آن است ،اما در ذات خود برای سیاسنتهای جداسنازی

میکنند ،تیم فوتبال زنان ندارند و یا اگر تیمی هم باشد ،فعالینتنی

اجتماعی

در صورتی که دستکم بخشی از این لمپنیسم فوتبنالی محنصول

میلیارد تومانی از دولت و یا نهادهای وابسته به دولنت درینافنت

محدود و یا مسدود میشود.
زنان نه تنها ورودشان به ورزشگاهها ممنوع میشود ،بلکه ورزش

توضیح:

زنان نیز ،با اعتبار و بودجهای ناچیز و قابل اغماض نسنبنت بنه

بحث در رابطه با مافیای فوتبال دولتی جمهوری اسالمی را نگارنده در مطلب

ورزشهای مخصوص مردان در باالخانهی“ فکنری مسنئنوالن
تنظیم میشود .حتی تعطیلی تیم فوتبال زنان ملنوان ،کنمتنر از
دخنالننت بننیننجننای

جامعتری در شمارهی  123نشریهی آرش ،طرح کرده و در آنجا به ابعاد
مختلف مافیای فوتبال پرداخته شده است که برای اجتناب از دوباره نگاری،
خوانندهی عالقهمند میتواند به آن رجوع کند.

علمالنهندی ،امنام
جمعنهی مشنهند،
برای تنغنینینر ننام
باشگاه باسنابنقنهی
ابومسلم ،جلب توجه
کننرد .یننا اینننکننه
تیمهای پرسپولیس،
اسنننتنننقنننالل و
تراکتورسنازی ،بنه

شماره 64
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عننوان تنینمهنای
قدیمی کنه ایضناً
بودجههای چنند ده

تیم فوتبال زنان ملوان ،علی رغم شایستگی هایش منحل شد  -عکس از طرفداری
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پرونده ی ویژه

در جستجوی تبار تاریخی سالمت و فساد اقتصادی
تمدن دارد .افالطون عقیده داشت هر کس برای انجام وظیفهاش

اندیشه

توس طهماسبی
پژوهشگر تاریخ معاصر و سیاست بینالملل

زمانی که به نقشهی جهانی فساد نگاه میکنید ،با حقایق مهم و
شگفتی روبهرو میشوید .در این نقشه که ساالنه توسط سازمان

غیردولتی شفافیت بین المللی منتشر میشود و معیارهایی نظیر
اختالس ،رشوهگیری ،خرید و فروش پستهای دولتی ،رشوه
پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و
مقامات دولتی را مبنا قرار میدهد ،کشورهای جهان در یک طیف
از سالم ترینشان با رنگ زرد روشن تا فاسدترین آنها با رنگ
قرمز تیره مشخص شدهاند .چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد که
داستان برایتان روشن میشود .فاسد ترینها عبارتند از کشورهای
کمونیستی فعلی و سابق به عالوهی تعدادی از کشورهای
خاورمیانه و آفریقا که وجه مشترک اکثر آنها حکومتهای
ناسیونالیست ستیزه جو و پوپولیست و یا بنیادگرای اسالمی است.
این لیست را تعدادی از کشورهای در حال توسعه در آسیا ،آفریقا و
آمریکای التین تکمیل میکند که قادر نبودهاند نهادها و
ساختارهای الزم را برای تغییرات پر شتاب جمعیت و شهرنشینی
چند دههی اخیر فراهم آورند .در سوی دیگر نمودار سالمترین
کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی به عالوهی هلند،

کانادا ،استرالیا ،اتریش ،آلمان ،انگلستان و سپس فرانسه ،ایاالت
متحده و ژاپن .شناخت ویژگیهای مشترک اعضای باشگاه
سالمترینها کار دشواری نیست :نهاد قدرتمند و ریشهدار
دمکراسی لیبرال ،جامعهی مدنی نیرومند ،اتحادیهها ،تشکلها و
مطبوعات آزاد و سنت نیرومند پروتستانی-انگلوساکسونی در
شماره  64زمینهی بسته بودن دستهای حکومت در استیال و تعرض بر
شهریور حقوق مدنی و اقتصادی شهروندان.
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فساد اداری و اقتصادی در جوامع بشری سابقهای به اندازهی

تحفهای اضافی دریافت کند ،باید اعدام شود .امیانس مورخ قرن
چهارم میالدی نوشته است که در روم باستان قضات حتی برای
کشیدن خمیازه هم پول طلب میکنند و اگر متهم پول خوبی
بدهد ،حتی مادر کشی هم قابل اغماض است .در آسیای شرقی
هنگامی فرمانروایان برای اطالع از آیندهی امور و ارادهی خدایان
دست به دامن کاهنان میشدند تا آنها از طریق مشاهدهی مسیر
ستارگان یا امحاء و احشاء حیوانات قربانی شدهی معابد ،آنها را از
حقیقت مطلع کنند ،کاهنان از مقامات یا طبقات با نفوذی که
پیشگوییهایشان میتوانست به سود یا ضرر آنها تمام شود،
رشوههای کالن میگرفتند تا پیشگوییها را با سفارشات آنها
هماهنگ کنند.
محور اصلی نگاه اندیشمندان و فالسفه به مسئلهی فساد تا قرن
هجدهم میالدی ،نه ساختاری و سیستمی بلکه فردی ،وجودی و

اخالقی بود .به عنوان مثال دانته که در کمدی الهی در قرن
چهارده میالدی به مسئلهی ”فساد“ اشاره کرده ،زمینهی آن را
ضعف اخالقی افراد و زوال فضیلت و تقوا در روح آنان میداند.
حتی یک قرن بعد ماکیاولی که از پایه گذاران نگاه جدید و این
جهانی به سیاست است ،اگر چه تا حدودی از دیگاه کالسیک قدما
فاصله گرفته اما هنوز به درکی سیستمی از فساد نرسیده است.
ماکیاولی معتقد است از آنجا که بیشتر افراد ضعیف هستند و از
لحاظ تقوا و پرهیزگاری سست ،زمینهی فساد در آنان همواره
وجود دارد مگر زمانی که تحت هدایت و استیالی یک رهبر بزرگ
قرار گیرند .زمانی که به دوران متفکرانی نظیر منسکیو روسو
میرسیم ،تغییر دیدگاه آغاز میشود .منتسکیو این ایده را بیان
کرده که ساخت حکومت مطلقه ورای ویژگیهای شخصی
حاکمانش فساد اداری-مالی را ایجاد و بازتولید میکند و در مقابل
ساخت حکومت مشروطه شرافت و اعتماد را ارزشمند کرده و به
موضوع رغبت و رقابت سیاستمداران و رجال تبدیل مینماید.

روسو و جرمی بنتام نیز در این اعتقاد با یکدیگر سهیم بودند که
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اندیشه

نقشهی میزان فساد در جهان  -عکس از وبسایت سازمان شفافیت بین المللی

هر قدرتی به راحتی میتواند فاسد شود و قدرت مطلق یقیناً به

موریانهی سمج درخت کهن سال سیطرهی کلیسا ،فئودالیسم،

فساد مطلق تبدیل خواهد شد .این تحول فکری همزمان با

بردگی و سپس سرواژ را جویدند و از سوی دیگر نوعی تورم

حوادث تاریخ سازی چون انقالب مشروطهی انگلستان و انقالب

مبادالت اقتصادی و موج نیاز هر چه بیشتر به پول را پدید

کبیر فرانسه بود که مقدمهی آن جنبش پروتستان در دهههای

آوردند .پادشاهان و لردهای حاکم بر دولت شهرها با سیستم

آغازین قرن شانزدهم میالدی بود .نکتهی بسیار جالب توجه آن

فرهنگی-مدیریتی کهنهی خود قادر نبودند دخل و خرجشان را

است که عاملی که جرقهی جنبش اصالح دینی را زد ،فساد مالی

تنظیم نمایند .آنها در شرایط چدید دچار مشکالت دامنهداری

کلیسا و مهمترین عاملی که بقا و رشد آن را تضمین کرد،

شدند .آنها سبب سیستم اداری ضعیف و اقتصاد رشد نیافته و

نارضایتی قدرتهای محلی و تهدید منافع مالی آنان توسط کلیسا

معیشتی قلمروشان ،قادر نبودند مالیات چندانی اخذ کنند و اغلب

بود .پیش از آنکه این مطلب را توضیح دهیم ،باید اشارهی

مبالغ کالنی به تجار شهرنشین مقروض بودند .حسابداری عمالً

کوتاهی داشته باشیم به وضعیت خاص اروپای پیش از رنسانس و

وجود نداشت و بودجههایشان بیان آرزوها بود نه واقعیت .زمانی

تحوالت ساختاری و مادی که منجر به بحرانی شدن وضعیت

که اوضاع به نقطهی بحرانی میرسید ،پادشاهان به طور سنتی

کالسیک قرون وسطی و عدم امکان تداوم آن گردید .امن شدن

تدابیر ویژهای برای برخورد با طلبکاران داشتند .در نقاط شمالیتر

راهها ،رونق کشاورزی به عالوهی چند اختراع کوچک که منجر به

اروپا معموالً ارزش پول را پایین میآوردند ،اما در نقاط جنوبیتر

افزایش قابل توجه محصوالت کشاورزی گردید ،به عالوهی

معموالً طلبکاران را مرعوب یا جریمه کرده و اگر یهودی بودند،

فعالیت گروه نسبتاً کوچک و منزوی بازرگانان که در فضای

آنها را به قتل میرساندند .سنت کاتولیک سنت ولخرجی

فرهنگی مسلط قرون وسطی مورد شماتت ،سوظن و تحقیر بودند،

بیحساب و کتاب در راه نمادها و مفاهیم مورد احترام مذهبی یا

راه را برای گسترش تجارت ،ارتباطات ،شهرنشینی و افزایش

سیاسی بود ،مثالً در بسیاری موارد جهیزیهی یک شاهزادهی خانم

جمعیت و مبادالت پولی باز کرد .این تحوالت همچون دستهای

و یا هدایای ویژه به کلیسا ممکن بود از درآمد ساالنهی یک دولت
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تجاوز کند .کلیسا به وضع مشابهی دچار بحران بود .نیاز رشد

خرجی که ریچارد شیردل و جان وارث او بنر آنهنا تنحنمنینل

یابندهی کلیسا به پول نقد ،فساد را وارد تار و پود این تشکیالت

میکردند ،منجر به تحول تاریخ سازی به نام منشنور بنزرگ ینا

کرد .افراط بیسابقه در زمینهی فروش عفو و آمرزش ،سرانجام

ماگناکارتا گردید .جان برای تامین هزینهی جنگهایش هر چننند

بنای مشروعیت انحصاری کلیسای کاتولیک را فرو ریخته و رقیبی

وقت یکبار بر مبلغ و تنوع مالیاتهایش میافزود و بنه عنالوه

قدرتمند همچون جنبش پروتستان را پدید آورد .جرقهی جنبش

تالش میکرد از طریق کاستن از دامنهی ارائهی خدمات حکومتی

پروتستان را اعتراض لوتر به سفر تتزل ،نمایندهی پاپ به ایاالت

هزینههایش را کاهش دهد .این اقدام او نیز اختالل زیان باری در

آلمانی برای فروش عفونامه و تامین
کسری بودجه کلیسای رم مشتعل
کرد که به نگارش جزوهی معروف
”مسائل“ لوتر منتهی گردید .لوتر هم
ممکن بود مانند برخی از اصالح
طلبان پیشین ،دستگیر و زنده زنده
سوزانده شود؛ اما شاهزادگان و
حاکمان محلی آلمان از او حمایت
کرده و نه تنها مانع از تحویلش به
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یکی از خدماتی که او ارائهی آنها را قطع کرد،
گسیل قضات شاه برای حل و فصل کردن دعواها بود.
بدون این قاضیها دیگر کسی نبود که مناقشهها و دعواهای
مردم را رفع و رجوع کند .اشراف مخالف شاه با ارجاع به
فرمانی که نیای جان ،هنری اول در سال  1100میالدی
صادر کرده بود و در آن برخی آزادیها را برای اهل کلیسا و
اشراف زادگان به رسمیت شناخته بود ،منشوری را تنظیم
کردند که در آنان حقوق و مسئولیتهای متقابلی میان شاه از
یک طرف ،و اشراف زادگان و مردان آزاد از طرف دیگر
برقرار میکرد

زندگی اتباعش ایجاد میکرد .یکنی
از خدماتی که او ارائهی آنها را قطع
کرد ،گسیل قضات شاه برای حل و
فصل کردن دعواها بود .بدون اینن
قاضیها دیگر کسنی ننبنود کنه
مناقشهها و دعواهای مردم را رفع و
رجوع کند .اشراف مخالف شناه بنا
ارجاع به فرمانی که ننینای جنان،
هنری اول در سال  1122منینالدی

کلیسا شدند ،بلکه زعامت دینی او را پذیرفته و پایهی مادی و

صادر کرده بود و در آن برخی آزادیها را برای اهل کنلنینسنا و

سیاسی الزم برای گسترش جنبش پروتستان را فراهم کردند،

اشراف زادگان به رسمیت شناخته بود ،منشوری را تنظیم کنردنند

چرا؟ چون لوتر به دنبال یک کلیسای مستقل و ملی بود که

که در آنان حقوق و مسئولیتهای متقابلی میان شاه از یک طرف،

وجوهات را به دستگاه پاپ نمیفرستاد؛ بلکه به خزانهی شاهزاده

و اشراف زادگان و مردان آزاد از طرف دیگر برقرار میکرد .شناه

حاکم در همان ایالت رد میکرد .جنبش پروتستان راه رستگاری را

حق نداشت بدون مشورت با اشراف مالیات تنظیم نماید و فردی از

کار و کوشش زیاد و تولید ثروت اعالم کرد و بر ولخرجیهای

اتباعش را بدون دلیل ”قانونی“ بازداشت کرده یا اموال او را ضبط

کلیسایی و نیز سبک زندگی تارک دنیایی خط بطالن کشید .از

نماید .بارونها از شاه خواستند این منشور را امضا کند و بنر اینن

لحاظ اقتصادی میتوان پروتستانیزم را نوعی جنبش انضباط مالی

اساس اگر او به عهد خود وفادار نمیماند ،بارونها میتوانستند وی

و انباشت سرمایه تلقی کرد .امروزه خطی که کشورهای سالمتر را

را خلع کنند .جان خود ،با همان سیاست خارجی ماجراجویناننهاش

از کشورهای فاسدتر در نقشهی توزیع فساد و شفافیت مالی در

فرصتی فراهم کرد تا اشراف ناراضی ضربهی نهایی خود را وارد

جهان متمایز میکند ،تقریباً همان خطی است که کشورهای

کنند .او همراه سپاهی عازم حمله به فرانسه شد و زمانی کنه در

پروتستان را از کاتولیکها و ارتدوکسها جدا میکند.

خاک فرانسه بود ،فرمانی برای جمع آوری مالیاتهای بیشتر بنه

جریان سیاسی نیرومند دیگری که به موازات پنروتسنتناننینسنم،

انگلستان فرستاد ،اما اشراف در پرداخت مالیات تاخیر کنردنند و

مختصات دنیای کهن را تغییر داد و فرماسیون سنیناسنی-اداری

پادشاه جان در فرانسه شکست خورد و در شرایطی ضنعنینف بنه

جدیدی را در بخشی از جهان حاکم کرد ،سنت سیاسی حکمراننی

انگلستان بازگشت .اشراف اعالم کردند که مالنیناتهنایشنان را

محدود و تعهد متقابل انگلوساکسون بود .نارضایتنی بنارونهنای

پرداخت نمیکنند و به عالوه تهدید به شورش کردند ،مگر اینکه

زمیندار و کشاورزان انگلیسی از جنگها و سیاست خنارجنی پنر

شاه حاضر به امضای منشور ماگناکارتا میشد .اشنراف نناراضنی
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به روشنی میدید اگر به درخواست مخالفان تن ندهد ،کشور بنه

نمایند .همین پایهها و بسترها سبب شدند که انگلستان زودتنر از

دامن اغتشاش و جنگ داخلی کشیده میشود ،بنابراین در نهاینت

هر نقطهای در جهان و حدود  102سال قبل از انقالب فرانسه از

تسلیم شد و در سال  1010میالدی منشور را امضا کرد .مگنا کارتا

طریق انقالب مشروطهاش حرکت به سوی دموکراسنی را آغناز

شرایطی را فراهم کرد تا در انتهای همین قنرن پنارلنمنان در

کند .فرهنگ سیاسی انگلوساکسون-پروتستان این کشور که بنه

انگلستان ایجاد شود که گرچه با الگوی دمکراتیکی کنه امنروزه

ایاالت متحده آمریکا صادر شده بود ،حرکت تاریخی بنه سنمنت

میشناسیم ،فاصلهی بسیار داشت ،اما زمینه را برای اوج گرفنتنن

دموکراسی را از طریق تدوین قانون اساسی پیشرو در سال 1616

انگلستان از معیارها و استانداردهای اروپا و بنقنینهی جنهنان و

یک مرحلهی دیگر ارتقا داد .دو سال بعد انقالب فرانسنه کنه از

پیشگامی در آفرینش فرماسیونهای نوین و مترقی اجتنمناعنی-

رادیکالیسم قانون اساسی آمریکا نیز تاثیر پذیرفته بود ،سد شکننی

سیاسی فراهم کرد .ماگناکارتا به منازعات اینچنینی در انگلستنان

بزرگ را صورت داد و با منشور حقوق بشر و شهروندیاش مبنایی

پایان نداد و تا چهار قرن بعد به طور متناوب نزاع میان پارلمان و

جدید برای مشروعیت سیاسی بنا کرد.

اشراف ناراضی از یک طرف ،و پادشاه و نهاد سلطننت از طنرف

زمانی که یک قرن بعد -یعنی در اواخر قرن نوزده یا اوایل قنرن

دیگر اوج میگرفت .به عنوان مثال اشراف و زمینداران در سنال

بیستم ،-به نقشهی سیاسی جهان مینگرید ،دموکراسی تنها در

 1117سلسلهی جدید تئودور را فقط به این شرط پذیرفتنند کنه

محدوده پروتستان-انگلوساکسون به عالوهی فرانسه حضور دارد.

پادشاه به خرج خود زندگی کند ،یعنی کشور را با درآمد حاصل از

بار دیگر به نقشهی فساد و سالمت اقتصادی سال  0210ننگناه

امالک خود ،به عالوهی عوارض گمرکی اداره نماید .این نزاع در

کنید :همان محدودههای زرد رنگ!

پرونده ی ویژه

جنگ شدند .جان هیچ عالقهای نداشت قدرتش محدود شود ،امنا

قوانین و سنتهای محدود کنندهی قدرت در انگلستان را ریشهکن

اجتماعی

استحکامات قصرها و قلعههای خود را تقویت کردند و آمنادهی

یک سیر تکاملی ادامه یافت و پادشاهان هرگز نتوانستند ،پارلمان،
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دکتر علی دینی ترکمانی :فساد مثل موریانه درخت سالمت اجتماعی را میخورد
درآمدزایی صورت میگیرد .قاچاق کاال و مواد مخدر فساد است.
رشوه گرفتن برای انجام اموری که بر عهدهی فرد یا نهاد متولی

گفتگو

است نیز فساد است .کارچاق کنی برای تامین وامی برای فرد
گفتگو از سیمین روزگرد
دکتر علی دینی ترکمانی ،فارغ التحصیل رشتهی توسعهی
اقتصادی از دانشگاه تهران ،در حال حاضر استادیار موسسهی

مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است .در طول دو دههی گذشته،
افزون بر ده جلد کتاب و صد مقاله با تالیف و یا ترجمهی دکتر
دینی ترکمانی منتشر شده است.
این اقتصاددان برجستهی نهادگرا در گفتگو با خط صلح در رابطه
با عوامل اصلی فساد اداری ،ضمن اشاره به اینکه مشکل اساسی
نظام اداری ما ”تو در تویی نهادی“ است ،میگوید” :وقتی قانون
در قانون ،مقرارات در مقررات و دستگاه در دستگاه ویژگی برجسته
و بارز نظام اداری ماست ،پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و
امکان دور زدن و در رفتن و زد و بند حداکثر میشود“.
علی دینی ترکمانی همچنین میافزاید ” :اگر نابرابری ،بنینش از
اندازه باشد ،میتواند موجب افزایش فساد شود؛ به ویژه زمانی کنه
این نابرابری از نظر شهروندان مشروع نباشد .در چنین شراینطنی،
دو سازوکار افزایش دهندهی فساد شروع به کنار منیکننند .در
الیههای پایینی ،حس طرد شدگی اجتماعی منوجنب افنزاینش
احتمال درگیر شدن در جرایم اجتماعی مختنلنف منیشنود .در

متقاضی و دریافت پورسانت نیز فساد است .فساد انواع و اقسام
دارد اما همگی در یک چیز مشترک هستند .مثل موریانه است که
از دورن درخت سالمت اجتماعی را میخورد و آن را تهی میکند.
در تمامی اقتصادها میزانی از فساد وجود دارد؛ در این تردیدی
نیست .اما در این نیز تردیدی نیست که میزان از برخی به برخی
دیگر تفاوت قابل توجهی پیدا میکند .برمبنای دادههای سازمان
بینالمللی شفافیت و همینطور دادههای حکمرانی بانک جهانی،
کشورها را از نظر فساد میتوان در پنج گروه تقسیم کرد :برخی
مانند کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن با کمترین میزان فساد در
گروه اول و برخی مانند نیجریه با بیشترین میزان فساد در گروه
پنجم قرار دارند .طبیعی است هرچه میزان فساد افزایش یابد

سالمت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار میگیرد .برخی
از اقتصاددانان معتقدند که رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد
مالی کارکرد مثبت نیز دارد؛ یعنی موجب راهاندازی امور میشود.
اما تردیدی نیست که چنین نگاهی به این موضوع نمیتواند عمق
فاجعهای را ببیند که بر اثر رشد فساد ایجاد میشود که همانا
فروپاشی اخالقیات اجتماعی به عنوان پایهی اساسی هر جامعهای
است.
برخی معتقدند چون اقتصاد ایران دولتی است و دولت

الیههای باالیی ،حس رقابت شدید برای عقب نیفتادن از افنرادی
که یک شبه ره صد ساله رفتهاند ،موجب افزایش احتمال درگنینر
شدن در اختالسهای بزرگ میشود“.

این امر موجب تقویت فساد اداری در کشور میشود .برخی بدیل
خصوصی سازی و کاهش حجم دولت را پیشنهاد میکنند .آیا

جناب دکتر دینی ،چه تعریفی از ”فساد اداری“ در متون

رابطهی معناداری بین فساد اداری و حجم دولت و بخش

علمی اقتصاد و سازمانهای مرجع بین المللی وجود

خصوصی وجود دارد؟
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نقش قانون گذار ،مجری و ناظر را همزمان ایفا میکند،

بله ،برخی در چارچوب نظریهی انتخاب عمومی معتقدند دولتی
بودن اقتصاد علت اصلی فساد است .از نظر آنان ،تفاوتی میان

مدیران دولتی و کارگزاران بخش خصوصی از نظر رفتار پیشینهساز
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بنابراین ،اگر مدیران دولتی آب پیدا کنند
سعی خواهند کرد زیرآبی بروند و با ”رانت
جویی“ و استفاده از موقعیت دولتی در
جهت منافع شخصی ،سود خود را حداکثر
کوچکشدن دولت تا جای ممکن هستند.
اما ،ریشهی اصلی فساد بیش از آنکه
مرتبط با میزان مداخلهی دولت در اقتصاد
باشد ،تحت تاثیر نابرابری موجود در اقتصاد

افزایش پیدا میکند .در کشورهای
اسکاندیناوی دولت از نوع سوسیال
دموکراتیک قوی است .با وجود این فساد
در حداقل میزان ممکن است.

گفتگو

کنند .بنابراین ،از این زاویه ،خواستار

نظم اخالقی جامعه به هم میریزد و فساد

پرونده ی ویژه

معطوف به حداکثرسازی سود وجود ندارد.

برخی دیگر نیز معتقدند نفتی بودن اقتصاد
علت اصلی فساد در اقتصاد ماست و آن را
کنند .درچارچوب بیماری هلندی تئوریزه می
درست است که اگر درآمدهای ارزی نفتی به
اقتصاد ریخته شود ،نرخ دالر بیش از اندازه ارزان
شود و این بر صادرات و واردات اثر منفی می
گذارد اما حساب ذخیرهی ارزی برای این می
تاسیس شده که از پمپاژ بیش از اندازهی ارز
ای نفتی به اقتصاد جلوگیری ،و نرخ ارز به گونه
تعیین شود که این اثر منفی کنترل شود.

به جای ضوابط ،روابط تعیینکننده باشد،

برخی دیگر نیز معتقدند نفتی بودن اقتصاد
علت اصلی فساد در اقتصاد ماست و آن را
درچارچوب بیماری هلندی تئوریزه
میکنند .درست است که اگر درآمدهای

و همینطور سازمان درونی دولت است .اگر سازمان درونی دولت

ارزی نفتی به اقتصاد ریخته شود ،نرخ دالر بیش از اندازه ارزان

بر مبنای معیارهای شایستهساالرانه و ضابطهگرایانه شکل گرفته

میشود و این بر صادرات و واردات اثر منفی میگذارد اما حساب

باشد و حافظ عدالت قانونی تا جای ممکن باشد ،در این صورت

ذخیرهی ارزی برای این تاسیس شده که از پمپاژ بیش از اندازهی

فساد در حداقل میزان خود قرار میگیرد .اما اگر اینگونه نباشد و

ارز نفتی به اقتصاد جلوگیری ،و نرخ ارز به گونهای تعیین شود که
این اثر منفی کنترل شود .در مورد فساد هم همینطور است .اگر
از درآمدهای نفتی به گونهای استفاده شود که هم موجب توسعهی

متوازن منطقهای شود و هم بر مبنای معیارهای شایستهساالرانه و
ضابطهگرایانه در اختیار مردم قرار بگیرد ،فساد کاهش پیدا میکند.
اگر درآمدهای افزایشیافتهی نفتی ،که به صورت رانت طبیعی
ناشی از افزایش قیمت نفت در اختیار دولتها قرار میگیرد ،بر
مبنای این معیارها توزیع نشود ،بدیهی است که موجب افزایش
فساد میشود .بنابراین ،نمیتوان حکم کلی دربارهی رابطه میان
نفت و فساد یا نفت و کارایی صادر کرد .بسته به نوع نظام
حکمرانی میتوان رابطههای مختلفی داشت.
شما از مفهومی تحت عنوان ”تو در تویی نهادی“ به
عنوان عدم توسعهی کشور نام میبرید؛ این عامل تا
چه اندازه در شکل گیری و تقویت فساد اداری نقش دارد؟
علت نهایی که بیشتر مرتبط با نبود سازوکارهای پیشگیری
کنندهی ماقبل وقوع در مورد فسادهای مالی بزرگ مقیاس است،
”تو در تویی نهادی“ است .این ویژگی اقتصاد ایران همانطور که
عکس از تجارت فردا

بارها تاکیده کردهام ،موجب بروز چند پیامد منفی مهم میشود:
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موازی کاریهای شدید و اتالف منابع مالی؛ پاسخگویی و

خالصه کنم؛ از جنبهی اجتماعی ،توزیع نابرابر ثروت و درآمد یکی

مسئولیت پذیری ضعیف؛ دور زدن قوانین و دستگاهها و درگیر

از عوامل مهم رشد فساد است .به خصوص وقتی عدهای یک شبه

شدن در فساد؛ بی ثباتی شدید ساختارهای سازمانی .مادام که

ره صدساله میروند ،نظم اجتماعی به هم میریزد .دیگران نیز در

مشکل تو در تویی نهادی رفع نشود ،امکان باالی دور زدن قوانین

تالش برای رسیدن به چنین افرادی وارد چرخهی فساد میشوند.

و دستگاهها و درگیر شدن در فساد هم باقی خواهد بود.

نبود عدالت قانونی و قضایی ،یکی دیگر از علل است .اگر با

از دید شما ،ساختار اقتصادی کشورمان ،تا چه حد در

همهی مفسدان برخورد یکسانی نشود ،فساد رشد میکند .برخی

فساد اداری در ایران دخیل است؟

گمان میکنند ،میتوانند از رابطهها و روزنه های موجود استفاده و

میان فساد و درآمد سرانه ،علیالقاعده باید
رابطهی معکوس وجود داشته باشد؛ یعنی
هرچه درآمد سرانه افزایش مییابد انتظار
بر این است که فساد کمتر شود” .فقر از
هر دری وارد شود ،ایمان از در دیگر خارج
میشود“ .درآمد سرانهی پایینتر ،به
معنای احتمال درگیری بیشتر در جرایم
اجتماعی است .البته ،دادههای تطبیقی
جوامع نشان میدهد که در برخی از

کشورهای با درآمد سرانهی پایین ،میزان
فساد ،کمتر از کشورهای دیگر با درآمد
سرانهی بیشتر است؛ بنابراین در کنار
درآمد سرانه ،توزیع آن نیز مهم است .اگر
نابرابری ،بیش از اندازه باشد ،میتواند
موجب افزایش فساد شود؛ به ویژه زمانی
که این نابرابری از نظر شهروندان مشروع
نباشد .در چنین شرایطی ،دو سازوکار
افزایش دهندهی فساد شروع به کار
میکند .در الیههای پایینی ،حس طرد
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خالصه کنم؛ از جنبهی اجتماعی ،توزیع

نابرابر ثروت و درآمد یکی از عوامل مهم رشد فساد
است .به خصوص وقتی عدهای یک شبه ره صدساله
میروند ،نظم اجتماعی به هم میریزد .دیگران نیز
در تالش برای رسیدن به چنین افرادی وارد

قانون و قضا را دور بزنند .به این دلیل،
تمایل به درگیر شدن در فساد بیشتر
میشود .میدان ندادن به رسانهها ،به
ویژه تلویزیون ،برای افشاگری دربارهی
باندهای فساد یکی دیگر از عوامل است.
اگر برنامهای مانند برنامهی نود فردوسی

چرخهی فساد میشوند .نبود عدالت قانونی و

پور وجود داشته باشد که همه چیز را در

قضایی ،یکی دیگر از علل است .اگر با همهی
مفسدان برخورد یکسانی نشود ،فساد رشد میکند.
برخی گمان میکنند ،میتوانند از رابطهها و

حوزههای مختلف روی آنتن ببرد و پیش
روی میلیونها نفر بگذارد ،احتمال

درگیری در فساد کمتر میشود.

روزنههای موجود استفاده و قانون و قضا را دور
بزنند .به این دلیل ،تمایل به درگیر شدن در فساد
بیشتر میشود .میدان ندادن به رسانهها ،به ویژه
تلویزیون ،برای افشاگری دربارهی باندهای فساد
یکی دیگر از عوامل است .اگر برنامهای مانند
برنامهی نود فردوسی پور وجود داشته باشد که همه
چیز را در حوزههای مختلف روی آنتن ببرد و پیش

روی میلیونها نفر بگذارد ،احتمال درگیری در

علت پایداری فساد چیست؟ وقتی قدرت
پیشگیری از فساد ضعیف و قدرت
برخورد با آن نیز ضعیف است ،فساد رشد
میکند و در طول زمان با شکلگیری
باندها و شبکههای ذی نفع مرتبط با آن،
توانایی بازتولید خود را پیدا میکند .در
این شرایط ،فساد در قالب سرمایهی
اجتماعی منفی عمل میکند .افراد درگیر

فساد کمتر میشود.

در این باندها و شبکهها برای هم

شدگی اجتماعی موجب افزایش احتمال درگیر شدن در جرایم

کارچاق کنی میکنند و افراد بیشتری را برای درگیر شدن در آن

اجتماعی مختلف میشود .در الیههای باالیی ،حس رقابت شدید

وسوسه میکنند .به این صورت ،در طول زمان عمیق و گسترده

برای عقب نیفتادن از افرادی که یک شبه ره صد ساله رفتهاند،

میشود.

موجب افزایش احتمال درگیر شدن در اختالسهای بزرگ می

عدهای

شود .جامعهی نابرابر ،در اصل جامعهای است ناسالم که راه را

خصوصیسازیهای صوری در دوران احمدینژاد و یا

برای درگیر شدن در فساد به اشکال مختلف آن باز میکند.

از

کارشناسان

بر

این

باورند

که

مثالً شرایط نفت  122دالری عامل افزایش فساد اداری در کشور
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در ایران را باید صرفاً به دولتهای نهم و دهم مرتبط دانست و یا

شوند ،تمایل به درگیر شدن در آن کاهش پیدا میکند.

به گمان من علت اساسی که همانا تو در تویی نهادی است،

گذر کردن از لبهی تیغ است؛ چرا که از سویی ،چنانچه

همیشه در کار بوده است .منتها در این متن ،برخی از دولتها

مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذیرد-همان طور که خودتان هم

تعهد و پایبندی به قوانین و شفافیت نداشتهاند؛ بنابراین امکان

اشاره کردید ،-بیماریهای اقتصاد روز به روز مزمنتر میشود و

درگیر شدن در فساد را بیشتر ،و برخی تعهد داشتهاند و امکان

اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود ،باعث ترس

درگیر شدن را کمتر کردهاند.

سرمایهگذاران و خروج سرمایه از کشور میگردد .در چنین

برای نیل به توسعه چه سازوکارهایی برای جلوگیری از

شرایطی ،راهکار شما برای برون رفت از از این وضعیت و رسیدن

فساد اداری پیشنهاد میشود؟ مثالً تجربهی کشورهای

به یک وضعیت تعادل چیست؟

توسعه یافته در کنترل فساد اداری به چه نحوی است؟

همانطور که پیشتر هم عرض کردم عدالت قانونی و قضایی هم

چند اقدام در اینباره الزم است .عدالت قانونی و قضایی باید

موجب پیشگیری میشود و هم موجب برخورد یکسان پس از

تقویت شود .باید این اطمینان به جامعه داده شود که در صورت

وقوع .در نتیجه ،نقش مهمی در کاهش فساد دارد .رفع تو در تویی

درگیر شدن در فساد ،افراد در هر جایگاهی که باشند برخورد

نهادی ضروری است .چرا که نظامی را رقم زده است که مسئولیت

یکسان قانونی و قضایی با آنان خواهد شد .در غیاب چنین عدالتی

پذیریها در آن مشخص نیست .نهادهای مختلف درگیر اموری

نمیتوان اخالق اجتماعی را ارتقاء داد .پیش شرط مبارزه با فساد،

جدای از ماموریتهای اصلی سازمانیشان میشوند .در این شرایط

تامین عدالت قانونی و قضایی است .همینطور ،باید عزم جدی در

فساد از حالت فردی به حالت سازمان یافته تبدیل میشود.

گفتگو

ریشه در گذشته دارد؟

گفته میشود که مبارزه با مفاسد اقتصادی ،به مثابه

پرونده ی ویژه

است .شما تا چه حد با این دیدگاه موافق هستید؟ آیا فساد اداری

مطمئن باشند که هر آینه احتمال دارد از طریق رسانهها افشا

مبارزه با رانت جوییها و یک شبه ره صد ساله رفتنها را داشت.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.

باید هم با پولشویی مبارزه کرد ،و هم با اصالح نظام مالیاتی،
توزیع درآمد و ثروت را عادالنهتر کرد .در عین حال ،باید نظامهای
نظارتی را از طریق رفع مشکل اساسی نظام اداری
ما یعنی ”تو در تویی نهادی“ تقویت کرد .وقتی
قانون در قانون ،مقرارات در مقررات و دستگاه در
دستگاه ویژگی برجسته و بارز نظام اداری ماست،
پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و امکان
دور زدن و در رفتن و زد و بند حداکثر میشود .در
نهایت ،باید به نقش رسانهها به عنوان عامل
بازدارنده و عامل افزایش دهندهی هزینهی درگیر
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شدن در فساد ،اهمیت بیشتری داد .باید دست
رسانهها را در افشاگری تا جایی که ممکن است،
آزاد گذاشت .اگر افراد و باندها و شبکههای فساد
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