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دانشجوی دکتری اقتصاد تالین

نانوایی را تصور کنید که دوستش بدون
نوبت از او نان میخواهد ،یعنی بین حقوق
دیگران و رابطه دوس��تیاش باید یکی را
انتخاب کند .پزش��کی که بیمارش توان
مالی ندارد ه��م بین وظیفه حرفهایش و
نفع مالی باید یکی را انتخاب کند .تعریف
و تمجید غیرواقعی فروشنده از محصول
بیکیفیتش هم یک انتخاب بین نفع مالی
و راستگویی است .به قرار گرفتن در چنین
شرایطی تعارض منافع گفته میشود.
وقت��ی بین مناف��ع ش��خصی و منافع
عمومی تعارض پیش بیاید گفته میشود
تع��ارض منافع وجود دارد .تعارض منافع
باعث میشود که یک نفر منافع شخصی،
خانوادگی ،س��ازمانی یا حزب��یاش را به
منافع ملی یا عمومی ترجیح دهد.
اهمی��ت تع��ارض منافع وقتی بیش��تر
میشود که در سازمانها و ادارات دولتی
اتفاق بیفت��د .مثال وزیری که تصمیماش

روی ش��رکت خصوصی اش مؤثر اس��ت،
مدی��ران دولتی ک��ه به یکب��اره تصمیم
میگیرند که حقوقشان را افزایش دهند،
نماین��ده مجلس��ی که میداند س��اختن
فرودگاه در ش��هرش به صرفه نیست اما
رأیاش را در انتخابات بعدی باال میبرد.
مثالهای تعارض منافع خیلی زیاد است به
طوری که میتوان گفت منشأ تمام فسادها
تعارض منافع است .به منظور پیشگیری
از مفاس��د باید جایگاههای تعارض منافع
را به حداقل رساند ،زیرا نمیتوان از آحاد
جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار
میگیرند انتظار داش��ت که اقدام درست
را انجام دهند.
نمونههای گوناگونی از فساد را میتوان
برش��مرد ولكن اغلب اي��ن موارد به علت
نقطه مش��ترکی به نام تعارض منافع رخ
میدهند .برای درك اين موضوع كه چرا
مبحث تعارض منافع نقطه مشترك همه
مفاسد است بايد به تعريف فساد و تعارض
منافع توجه شود.
طبق تعريف ارائه شده توسط ،OECD
تعارض منافع زمانی رخ میدهد كه فرد يا
شرکتی (خصوصی يا دولتی) در موقعیتی
اس��ت ك��ه میتواند از ش��غل حرفهای يا
منصب حاکمیت��ی در جهت منافع خود
يا شركت سوءاس��تفاده نمايد .به عبارت

ديگر وقتی كه کسی بتواند از جايگاه خود
برای منافع شخصی استفاده نمايد ،تعارض
منافع به وجود میآید.
بانك جهانی تعريف فش��ردهای از فساد
ارائه كرده اس��ت« .سوءاستفاده از جايگاه
عموم��ی برای ب��ه دس��ت آوردن منافع
شخصی» .اگرچه تعريف بانك جهانی بر
موضوع فس��اد در حاكميت تمركز كرده
است ،اما اين تعريف تا حد زیادی قابليت
توس��عه برای س��اير مفاس��د را دارد و به
ج��ای واژه جايگاه عمومی میتوان از هر
نوع منصبی (چه عمومی و چه خصوصی)
استفاده كرد.
مقايس��ه بين اي��ن دو تعريف روش��ن
میکند كه چرا مفه��وم تعارض منافع و
فس��اد به.ش��دت به هم پيوسته هستند.
تع��ارض مناف��ع زمان��ی وج��ود دارد كه
كاركن��ان میتوانن��د از موقعي��ت خ��ود
سوءاس��تفاده كنند و فس��اد زمانی اتفاق
میافت��د ك��ه كاركن��ان از موقعيت خود
سوءاس��تفاده كرده باشند .بنابراين وجود
تع��ارض منافع هميش��ه به فس��اد منجر
نمیشود ،ولكن وقوع هر فسادی در بستر
يك موقعيت تعارض منافع رخ میدهد.
بنابراي��ن با توجه به ارتباط بين تعارض
منافع و فساد ،پیشگیری از تعارض منافع،
راه��کاری اساس��ی جهت پیش��گیری از

انواع مفاسد خواهد بود .اهمیت این مسأله
تا حدی است که بسیاری از اقتصاددانان
عامل اصلی عدم اجرای اصالحات اقتصادی
در ایران را وجود تعارض منافع میدانند.
اش��خاص و ی��ا گروههایی که ب��ا اجرای
اصالحات اقتصادی دچ��ار زیان خواهند
ش��د تا جای ممکن دربراب��ر آن مقاومت
میکنند .ش��اید بتوان عل��ت اصلی عدم
اجرای قان��ون دسترس��ی آزاد اطالعات
مص��وب س��ال  ۱۳۸۷و همچنین کندی
روند خصوصی س��ازی را در همین راستا
تفسیر نمود .تعارض بین منافع کوتاهمدت
ذینفعان و منافع بلندمدت جامعه ،توافق
بر سر منافع بلندمدت از طریق تغییر مسیر
اقتصاد را دشوار کرده است.
در س��طح مدیری��ت کش��ور نی��ز در
ش��رکتهای دولتی ،که متاسفانه بخش
زیادی از فس��اد دس��تگاه دول��ت در این
شرکتهاس��ت ،تع��ارض منافع بس��یار
زی��ادی رخ میده��د .یعنی کس��انی که
تصمیمگیرنده هس��تند در سطح وزیران
و معاون��ان وزیران ش��رکتهایی دارند و
آن ش��رکتها با ش��رکتهای دولتی یا با
خود مجموعه دولت��ی طرف قرارداد قرار
میگیرن��د .در این موارد فس��اد بس��یار
گس��تردهتر اس��ت .درواقع ابعاد تعارض
منافع در دولت بس��یار گس��ترده است و
از همینرو الیحه مدیریت تعارض منافع
که برای اظهارنظر عمومی منتشر گردیده
است ،بیش از  70ماده دارد .موارد تعارض
منافع در دولت بسیار متعدد و متنوع است
و اصل مدیریت تعارض منافع کشف این
مس��أله اس��ت که چه مواردی از تعارض
منافع ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد.
چون به سادگی نمیتوان افراد را به دلیل
جایگاه��ی که در آن قرار دارند از حقوقی
که همه ش��هروندان دارن��د محروم کرد.
ال بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی
مث ً
در این راستاس��ت که مهندس��انی که در
دس��تگاههای نامبرد ه ش��ده کار میکنند
حق استفاده از پروانه نظا م مهندسی خود
را ندارن��د چون این باع��ث نوعی تعارض
منافع میش��ود ،ولی ابتدا کشف شده که
این نوعی تعارض منافع است.
هرچن��د ك��ه در جامعه ،كمت��ر عنوان
تعارض منافع بر س��ر زبانهاست ،اما اين
موضوع در تاروپ��ود زندگی مردم حضور
دارد و بعيد اس��ت كه بت��وان مصداقی از
فس��اد را يافت كه تع��ارض منافع پيش
زمينه و مقدمه آن نباش��د؛ فسادهایی كه
به صورت مس��تمر با آن روبرو هستيم و
تكرار آن آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی
را درپی داشته است.

مس��أله تعارض منافع ش��اکله اكثر اين
فسادهاس��ت .ب��ه عنوان مث��ال وزیری با
تشكيل يك شركت خانوادگی در مناقصات
ش��ركت میکند ي��ا رئيس دانش��گاهی،
ساخت ساختمانهای دانشگاه را به شركت
پس��رش واگذار میکند و يا مشاور خريد
يك كارخانه ،خود نمایندگی واردات اين
كاال را دارد ،ي��ا اينكه واردكننده يك كاال
به عنوان عضوی از انجمن توليدكنندگان
داخل��ی آن كاال تصمیمگی��ری میکند.
همه اين موارد ازجمله مفاس��د اقتصادی
خرد و كالن اس��ت كه عم��وم مردم آنها
را در تعامالت اقتصادی روزمره مش��اهده
کردهاند و وجه اشتراك تمامی آنها وجود
نوعی از تعارض منافع در افراد يا نهادهای
درگير اس��ت .به طوری كه فرد يا نهادی
در دو جاي��گاه قرار دارد كه هريك از آن
جايگاهها به نوعی منافع وی را تحت تأثیر
قرار میدهند كه عمال زمينه را برای فساد
ي��ا تصميمات ن��اكارا فراه��م میکند .به
عنوان مثال ديگر ميتوان به كارشناسان
ارزش��یابی ،نظارت ،اس��تانداردگذاری و
قضات اش��اره كرد .اين افراد در جایگاهی
قرار گرفتهاند كه در معرض تعارض منافع
ق��رار دارد .در اين جايگاهها كارش��ناس،
بازرس يا ناظر مورد اعتماد حاكميت ،خود
را در دوراهی منافع ش��خصی و حرفهای
مییابد بدين معنا كه آيا صادقانه مسئوليت
خود را انجام دهد يا اينكه اقدام به معامله
مناف��ع حاكميت كند و بدينوس��يله نفع
شخصی خود را افزايش دهد .شرکتهای
حسابرس��ی كه به عنوان بازرس براساس
اساسنامههای سازمانی انتخاب میگردند
نيز به نوع دیگری با مسأله تعارض منافع
روب��رو هس��تند .به عنوان مثال بررس��ی
و دق��ت در پروژههای بازرس��ی میتواند
منجر به بروز نارضایتی در كارفرما گردد
و اين موضوع در عقد قرارداد بعدی برای
سالهای آينده تأثیرگذار باشد .مسألهای
ك��ه اخيرا ً در رابطه ب��ا فیشهای حقوق
نجومي نيز مطرح شد( ،حداقل در برخی
دستگاهها) نشئت گرفته از مسأله تعارض
منافع بود .بدي��ن ترتيب كه در برخی از
دس��تگاهها ،برخی مديران ،تعیینکننده
ميزان حقوق خود بودند.
تع��ارض منافع به کاهش رقابتپذیری،
افزای��ش تبعیض و افزای��ش فرصتهای
رانتی منجر میشود .نتیجه این مسائل نیز
اصطالحا «اداره ناکارآمد» اس��ت .درواقع
بر اثر تعارض منافع بسیاری از تخلفات و
کمکاریهایی که صورت میگیرد پوشانده
میشود به این دلیل که تصمیمگیرنده و
کس��ی که از آن تصمیم منتفع میش��ود

یعن��ی دو طرفی ک��ه در دو س��وی میز
نشس��تهاند ،درواقع یک نفر هستند و در
سود و هزینه شریکاند .در چنین شرایطی
نظارت درس��ت صورت نمیگیرد .عارضه
مهمتر تشدید احساس تبعیض و نابرابری
در مردم است .تعارض منافع باعث کاهش
ش��دید اعتماد عمومی میشود چون این
احساس را به عموم شهروندان میدهد که
عده معدودی از فرصتهای سرمایهگذاری
و اشتغال بهرهمندند که همه فرصتها و
منافع را بین خودش��ان تقسیم میکنند،
یعنی ش��بکه پیچی��دهای از منافع درهم
گرهخورده اس��ت که هی��چ راهی به این
شبکه منافع برای مردم وجود ندارد .حتی
اگر اینگونه نباش��د هم مواردی که افشا
میش��ود این حس را به م��ردم میدهد.
درواق��ع فامیلس��االری و ماجراهایی که
در سطح عمومی طرح میشود به همین
دلیل است.
کشورهای مختلف در سطح قوانینی که
برای تعارض منافع تصویب کردهاند مشابه
نیستند؛ خیلی از کشورها جلو هستند ولی
بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان در
سطح قوانینی که تعارض منافع را ممنوع
کند چندان پیشرو نیستند .درباره اینکه
در س��الهای گذشته در کشور ما به این
موضوع توجه نش��ده دو نکته وجود دارد؛
یکی اینکه کش��ف موارد تع��ارض منافع
اساساً کار س��اده و روشنی نیست .موارد
تع��ارض مناف��ع و قوانین مرب��وط به آن
در کش��ورهای مختلف متفاوت است .هر
کش��وری بنا به کش��فی که از این موارد
داش��ته و خسارتی که گریبانگیرش شده
قوانینی را تصویب کرده اس��ت .نکته دوم
درباره احس��اس فساد است .در کشور ما
موض��وع تعارض منافع اهمیت پیدا کرده
به این دلیل که احساس فساد در جامعه
به طور مداوم رو به گس��ترش بوده است.
به طوری که در اعتراضات دیماه پارسال
اصلیترین مطالبه مردم معترض برخورد
با فس��اد و مصادی��ق آن بوده اس��ت .به
همین دلیل کاهش فساد در حال حاضر
در مجموع��ه دولت و در س��طح مدیریت
شهری مطالبه اصلی شهروندان تشخیص
داده شده و دولت نیز اعالم نموده که محور
برنامههای خود را بر افزایش ش��فافیت و
کاهش فس��اد قرار داد ه است .اگر کاهش
فس��اد را مطالبه اصلی تش��خیص دهیم،
حتم��اً یکی از م��واردی که بای��د به آن
پرداخت «تعارض منافع» است .در مجموع
چون االن این مطالبه بس��یار جدی شده
و م��وارد متعددی از ای��ن مورد هم رصد
شده ،خوشبختانه حساسیت الزم به وجود
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آم��ده و عزم جدی برای تصویب قوانینی
در جهت ممنوعیت تعارض منافع شکل
گرفته است.
متأس��فانه در کشور ما پرداختن به این
مسأله کمی دیر شروع شد هر چند فساد
گام ب��ه گام تش��دید میگردید و کارکرد
پیچیدهتری نیز پیدا کرده بود.
در دولتهای نهم و دهم نیز بحث مبارزه
با فس��اد به کرات طرح میش��د ،ولی باید
توجه کرد که مبارزه با فساد دو وجه دارد
که در بسیاری مواقع با هم خلط میشوند
و مترادف هم تلقی میش��وند؛ افشاگری و
شفافیت .خیلی مواقع از جمله در دولتهای
نهم و دهم ،افشای مواردی از فساد که رخ
داده بود راهبرد اصلی بود برای اینکه نشان
داده ش��ود مبارزه با فس��اد در حال انجام
اس��ت .اما «افش��اگری» نهتنها به افزایش
اعتم��اد عمومی کمک نمیکن��د ،بلکه به
کاهش آن میانجامد .مهمتر اینکه افشاگری
به هیچ اصالح بنیادینی نمیانجامد چراکه
فقط م��وارد اقتصادی را رص��د میکند و
بعضی موارد را آشکار و در نهایت به عنوان
تخلف ثبت میکند ک��ه نهادهای نظارتی
پیگیری میکنند ،ولی هیچ تضمینی برای
رخ ندادن موارد مشابه بعدی وجود ندارد.
رویکرد جدیدی که دولت و مدیریت شهری
دارند یعنی الیحه تعارض منافع در جهت
ایجاد ش��فافیت سیس��تماتیک و «اصالح
فرآیند» اس��ت .این اص�لاح فرآیند حتماً
باید با آزادی دسترس��ی به اطالعات الزم
هم همراه باشد .به عنوان مثال اگر حضور
یک مدیر عالی شهرداری در هیأت مدیره
ش��رکت طرف قرارداد با شهرداری ممنوع
گردد ،این مسأله مطرح میشود که وقتی
اطالعات قراردادها آش��کار نباشد ،چگونه
میت��وان متوجه چنین مواردی ش��د .اگر
جامعه مدنی و ش��هروندان اطالعات الزم
را در اختیار نداشته باشند ،حساسیت الزم
را هم پیدا نمیکنند .بنابراین شفافسازی
سیستماتیک و دسترسی به اطالعات الزمه
پیگی��ری تع��ارض منافع اس��ت .مدیریت
تعارض منافع باید به مطالبه اصلی جامعه
مدنی تبدیل ش��ود ،ول��ی پیش از آن باید
زمینه مش��ارکت جامعه مدنی در کش��ف
تخل��ف را از طری��ق فعال ک��ردن نظارت
همگانی و امکانپذیری دسترسی عمومی
به اطالعات فراهم کرد.
بهط��ور کلی درباره مبارزه با فس��اد دو
ن��وع برداش��ت وج��ود دارد و تفاوت این
دوره (هرچن��د در ح��د حرف باش��د) با
دولتهای نه��م و دهم نیز همین تفاوت
راهبرد مبارزه با فساد است .در این دوره

قرار است راهبرد مبارزه با فساد از سمت
افش��اگری به س��مت اصالح فرآیندها و
شفافیت سیستماتیک جهتگیری شود،
هرچن��د این روند تاکن��ون کند بوده و با
انتقادات جدی نیز مواجه گردیده اس��ت.
مدیریت تعارض منافع نیز از جنس کشف
و افش��اگری نیست ،بلکه از جنس اصالح
فرآیندهایی اس��ت که حتی در نظر اول
شاید برای بس��یاری افراد هم قابل درک
نباشد.
سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت
تعارض منافع باید بسیار دقیق و منطبق
با واقعیتها صورت بگیرد .در بس��یاری از
کشورهای دنیا محدودیت جابهجایی وجود
دارد ،یعنی افراد نمیتوانند سریعاً بین دو
بخش خصوصی و دولتی جابهجا شوند و
برای این جابهجایی نوعی محدودیت زمانی
وج��ود دارد چراکه ممکن اس��ت افراد از
روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش
بردن کارشان در بخش خصوصی استفاده
کنند .به طور کلی برای مدیریت تعارض
منافع باید بر اس��اس شرایط هر جامعه و
هر مجموعه تصمیم گرفته ش��ود .اگر به
صورت کلی تصمیمگیری ش��ود بیم دور
زدن قانون و اس��تفاده از خألهای قانونی
وج��ود دارد .بنابراین بای��د مورد به مورد
بر اساس واقعیتهایی که هر جامعه با آن
مواجه است ،رایجترین موارد تعارض منافع
را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته
نامطلوب ،قوانین مورد نظر را تصویب کرد.
بهطور کلی برای سیاس��تگذاری درباره
مدیریت تع��ارض منافع توج��ه به چند
نکته مهم است .یکی اینکه هر مجموعهای
قواع��د خاص خود را دارد و موارد خاصی
از تعارض منافع را ش��کل میدهد .دیگر
اینکه نمیتوان قوانین مربوط به تعارض
منافع را کپی کرد؛ چه از کشورهای دیگر،
چه از دولت برای ش��هرداری یا برعکس.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این
اس��ت که نباید زیاد اس��تثنا تعریف شود
چون استثناهای زیاد موجب تفسیرهای
مختلف میش��ود .برای بستن راه تفسیر
نباید خیلی استثنا و تبصره تعیین شود.
ال در الیحه دولت
چیزی که متاسفانه فع ً
وجود دارد این اس��ت ک��ه این الیحه در
مواردی راه تفس��یر را خیلی باز گذاشته
اس��ت .اول اینکه تشخیص تعارض منافع
را ب��ه یک کمیته واگ��ذار کرده و فرآیند
تصمیمگیری در آن هم چندان روش��ن
نیست .در ثانی بسیاری از تبصرههای این
الیحه روشن نیست .البته امیدوارم با کار
تخصصی این نواقص رفع شود.

نقدي بر سيستم حكمراني
در ايران

شهوت كنترل

تحلي��ل سيس��تماتيك وضعي��ت اين
روزهاي جامعه ايران ،شرح و بسطي طويل
دارد .هرچند جامعه امروز به عميقترين
مش��كالت اقتصادي و معيش��تي رسيده
است اما بحران جديتر در بخش ديگري
است .اين نظام حكمراني است كه بيش از
اقتصاد ،نياز به جراحي دارد و اين سرمايه
اجتماعي است كه هر لحظه كه بيشتر فرو
ميريزد ،شدت توفان مصائب نيز شديدتر
ميش��ود .براي درك چنين ش��رايطي و
تحليل درس��ت آن ،بايد نظام حكمراني
بهطور سيس��تمي تحليل و بررسي شود
تا بتوان نقش ساختارهاي و اختاللهاي
موج��ود در آن را ب��ه روش��ني درياف��ت
و س��پس چ��اره جوييه��ا و راهكارهاي
تاثيرگذارتري اتخاذ شود.
تعارض منافع در چنين سيستمي تنها
معلول است و نه علت .علت نيز در ضعف
ساختارهاي حكمراني بايد جست و شايد
مهمترين ضعف كنوني س��اختار سياسي
ايران ،شهوت كنترلگري و انحصار است.
گسترش مالكيت دولتي و شبهدولتي
نظام حكمراني «كنترلگر» ميخواهد
در مورد همهچيز تصميم بگيرد و همهچيز
را تح��ت س��يطره خ��ود در آورد .نقطه
ايدهآل اين نظام حكمراني ،اين است كه
مالكيت همهچيز را در اختيار بگيرد تا در
كنترل آنها بيرقيب باش��د .براي همين
اس��ت كه بعد از دهها س��ال تالش براي
خصوصيسازي ،درصد مالكيت دولتي و
شبهدولتي نه تنها كم نشده ،بلكه افزايش
هم پيدا كرده است .در چنين فضايي نه
تنه��ا بنيادها و نهادهاي��ي مانند «بنياد
مس��تضعفان» و «س��تاد اجرايي فرمان
ام��ام» روزبهروز بزرگت��ر و ثروتمندتر
ميش��وند ،بلكه نهادها و س��ازمانهايي
مثل «بنياد شهيد» و «سازمان زندانها»
و حت��ي «كميت��ه امداد» ه��م به جاي
پرداخت��ن ب��ه وظايف اصلي خ��ود ،به
بنگاهداري و گسترش اموال خود مشغول
ميش��وند .كار ب��ه جايي ميرس��د كه
نيروهاي مسلح هم به صحنه اقتصاد وارد
ميشوند و حتي بانك و صرافي تاسيس
ميكنند ،دانشگاه آزاد هم بهانهاي براي
تصاحب زمينهاي بزرگ ميشود ،تمايل
به فعاليت اقتصادي و به ويژه بانكداري،

حت��ي قوه قضاييه را ه��م رها نميكند و هر
ج��ا ثروتي براي تصاحب و فرصتي براي كار
وجود داشته باشد ،حاكميت به دنبال مصادره
آن ث��روت و بيرون راندن مردم از آن عرصه
خواهد رفت .اگر مردم كس��ب و كار موفقي
راه بيندازن��د ،حاكميت بالفاصله احس��اس
خطر ميكند و به آنها فشار ميآورد تا سهام
آنه��ا را خيلي ارزان يا ب��ه رايگان در اختيار
حاكمي��ت قرار دهند .نظ��ام مالياتي هم در
خدمت همين تفكر قرار ميگيرد :اين بخش
نحيف مردمي اقتصاد اس��ت كه بايد ماليات
بدهد و اربابان حكومتي اقتصاد ،از پرداخت
ماليات معاف ميشوند.
سوءاس�تفاده صاحب�ان قدرت براي
كسب انحصار
نهادهاي قدرتمن��د حكومتي كه به اقتصاد
وارد شدهاند ،براي پوشش دغدغههاي اقتصادي
و مالكيتي خود ،بر نظام تصميمگيري كش��ور
اث��ر ميگذارند ت��ا قوانين و بخش��نامههايي
جاري ش��ود كه منافع اقتصادي آنها را تامين
كند .اگر ساختمانهايي ساختهاند كه فروش
نرفته ،وام مسكن افزايش پيدا خواهد كرد؛ اگر
شكر وارد كردهاند ،واردات شكر براي ديگران
ممنوع خواهد شد و درنتيجه قيمت شكر باال
خواه��د رفت .اگر وارد ب��ازار دارو يا دانههاي
روغني و خوراك دام ش��وند يا معادن س��نگ
را در اختي��ار بگيرند ،قوانين س��ختگيرانهاي
ب��راي فعاليت ديگران در اي��ن زمينهها وضع
خواهد شد .نقطه ايدهآل آنها ،حذف همه رقبا
و رس��يدن به انحصار كامل است و اگر بتوانند
از اقدامات خشن و حذف فيزيكي هم در اين
زمينه استفاده ميكنند.
جنگ قدرت و رقابت مخرب اقتصادي
براي ضربه زدن به رقباي سياسي
درون نظ��ام حاكميت��ي هيچ��گاه كامال
يكدس��ت نيس��ت و اين بنيادها ،نهادها ،و
س��ازمانهاي عريض و طويل ،دلبستگيها
و تعارضهاي سياس��ي هم با يكديگر دارند.
نتيجه اين است كه تعارضهاي سياسي به
درگيري اقتصادي تبديل ميشود و گروههاي
مختلف س��عي ميكنند از قدرت سياسي و
اقتصادي خود براي تخريب قدرت اقتصادي
رقيب اس��تفاده كنن��د و مناف��ع اقتصادي
كشور ،فداي تس��ويه حسابهاي گروههاي
سياسي ميشود .به اين ترتيب ،حتي بورس
هم ب��ه محلي براي جنگ سياس��ي تبديل
ميش��ود و مبن��اي تغيير قيمت س��هام ،به
جاي متغيرهاي اقتصادي ،تمايالت سياسي
خواه��د بود .درنتيجه حت��ي در بورس هم
مردم نميتوانند در فضايي آرام و بر مبناي
محاسبات اقتصادي سرمايهگذاري كنند.

بازي با متغيرهاي اقتصادي
ش��هوت كنترل و تفك��ر كنترلگر به توهم
كنترل منتهي ميشود و حاكميت فكر ميكند
كه ميتواند در مورد همهچيز تصميم بگيرد.
به اين ترتيب از قيمت پياز و س��يبزميني و
خودرو و گوش��ي موباي��ل گرفته ،تا نرخ ارز و
قيمت ط�لا و بنزين توس��ط حاكميت اعالم
ميشود و زماني كه مكانيزمهاي طبيعي بازار
از توهمات حاكميت تبعيت نميكند ،حاكميت
مانند «دن كيش��وت» به جنگ «آسيابهاي
بادي» ميرود ،همه را دشمن خطاب ميكند
و تالش ميكند با بگير و ببند و تهديد و ارعاب،
به نتايجي كه ميخواهد برسد.
ب��ا اين ح��ال از يك طرف ،اي��ن اقدامهاي
كنترلگران��ه ،رانتهاي اقتصادي كالني براي
بخشهاي اقتصادي وابس��ته به حاكميت به
وج��ود ميآورن��د و از طرف ديگر« ،ش��هوت
كنترل» چش��م حاكميت را ميبندد و اجازه
نميدهد متوجه شود كه همين بگير و ببندها
و همي��ن نگاه كنترلگرانه اس��ت كه در طي
زمان زيرساختهاي اقتصادي را تخريب كرده
و اوضاع را به هم ريخته است و با تشديد اين
رفتار ،اوضاع بدتر از قبل خواهد ش��د .به اين
ترتيب حاكميت نميخواهد و نميتواند بپذيرد
كه اين اقدامات خود اوست كه مانع پيشرفت
كش��ور ش��ده و بحران در پي بحران به وجود
آورده است و درنتيجه توان يادگيري و اصالح
پايههاي فكري و رفتار خود را از دست ميدهد.
گسترش فساد و نياز به كنترل بيشتر
تمركز قدرت و ثروتهاي افسانهاي در دستان
مسئوالن حكومتي« ،قدرتطلبان ،ثروتطلبان
و رانتجويان» را به سمت پستهاي حكومتي
جذب ميكند .حكومت تالش ميكند با كنترل
بيشتر و فرآيندهاي پيچيده گزينش ،افرادي
ك��ه صالحيت بيش��تري دارند را اس��تخدام

كند ،ام��ا حاصل اين فرآيندهاي پيچيده اين
ميش��ود كه اغلب افرادي كه زندگي معمولي
داش��تهاند و صداقت دارند در اين گزينشها
پذيرفته نميش��وند و بيشتر رياكاران وابسته
به صاحبان قدرت صاحب صالحيت تشخيص
داده ميشوند .كار به جايي ميرسد كه بسياري
از پستهاي حكومتي ،قيمت پيدا ميكنند و
خريد و فروش ميشوند و فرآيند گزينش هم
به بازي خودش مشغول ميشود.
كسي كه صدها ميليون تومان براي تصدي
يك پست حكومتي پرداخته ،تمام فكر و ذهن
و عمل خود را به سوءاس��تفاده از جايگاهش
در حكومت براي كس��ب درآمد نامش��روع در
كوتاهتري��ن زمان ممكن معط��وف ميكند و
تنها چيزي ك��ه اهميت ندارد ،وضعيت مردم
و حتي آين��ده حكومت اس��ت .كار به جايي
ميرسد كه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش
هم براي دريافت بودجه براي پرداخت حقوق
معلمان ،مجبور به پرداخت رش��وه ميشوند.
به اين ترتيب ،نياز به كنترلگري بيش��تر در
نظام حكمراني حس ميش��ود :از يك طرف،
براي حفظ وجهه حكومت ،وجود فس��اد انكار
ميشود ،رسانهها تحت فشار قرار ميگيرند و
شبكههاي اجتماعي فيلتر ميشوند ،و از طرف
ديگر ،براي هر مس��ئولي ي��ك واحد نظارتي
گذاش��ته ميشود و براي آن واحد نظارتي هم
يك واحد نظارتي ديگر .نتيجه آن اس��ت كه
افرادي كه قصد كار صادقانه داش��ته باش��ند،
در اين ساختار كنترلگر افراطي ،امكان عمل
ندارند و فقط زنجيره فساد است كه گستردهتر
و ريشهدارتر از قبل به فعاليت ميپردازد.
راهح��ل اين مجموعه عظيم از مش��كالت و
بحرانهاي ناشي از آنها ،تغيير تدريجي پارادائم
حكمراني اس��ت .براي تغيير تفكر كنترلگر و
مبارزه با شهوت كنترل و توهم كنترل اقدامات
بسياري بايد انجام شود.
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