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مقدمه
تعــارض منافــع زمانــی رخ میدهــد کــه فــردی در جایــگاه مســئولیت – بهعنوانمثــال ،یــک کارمنــد ،محقــق دانشــگاهی ،وکیــل ،مدیــر ،ناظــر یــا
پزشــک -دارای منافــع حرف ـهای و شــخصیای باشــد کــه بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد بهطوریکــه ایــن تعــارض انجــام وظایــف حرف ـهای آنهــا
ً
یخــود بــد نیســت مگــر آنکــه بــه فســاد و ناکارآمــدی منتهــی شــود .بانــک
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بااینحــال ،تعــارض منافــع لزومــا بهخود 
جهانــی تعریفــی از فســاد ارائــه داده اســت« :سوءاســتفاده از جایــگاه عمومــی بــرای بــه دســت آوردن منافــع شــخصی» .تعریــف بانــک جهانــی
یتــوان گفــت مفهــوم تعــارض منافــع و فســاد بهشــدت بههمپیوســته هســتند امــا همــواره وجــود تعــارض منافــع منجــر بــه
بهگون ـهای اســت کــه م 
فســاد نمیشــود ،ولیکــن وقــوع برخــی از فســادها در بســتر یــک موقعیــت تعــارض منافــع رخ میدهــد .بــا ایــن توضیحــات پرواضــح اســت کــه تعــارض
منافــع میتوانــد تصــور نامناســبی ایجــاد کنــد کــه در درازمــدت ،اعتبــار یــک فــرد یــا حتــی یــک حرفــه کامــل را تضعیــف کنــد.
مثالهــای متفاوتــی میتــوان از مصادیــق تعــارض منافــع آورد بــرای مثــال تأثیرگــذاری در اســتخدام آشــنایان یــا دوســتان در یــک ســازمان،
ارتقــاء کارمنــدان یــا مــواردی کــه یــک مدیــر یــا ســازمان در رابطــه نظارتــی بــا خــود قــرار دارد ،ســهامدار بــودن مدیــران یــا کارمنــدان دولتــی در یــک
یتــوان بهجــرأت گفــت تعــارض منافــع در تاروپــود زندگــی
ســازمان خصوصــی مرتبــط بــا حــوزه فعالیتشــان و  . ....بــا توجــه بــه مثالهــای بــاال م 
مــردم حضورداشــته و بهطــور مســتمر بــا آن روبــرو هســتند امــا ایــن موقعیتهــا کمتــر بــا عنــوان «تعــارض منافــع» در بیــن جامعــه و عمــوم مــردم
شناخت هشــده اســت.
هرچنــد کشــورهای مختلــف در ســطح قوانینــی کــه بــرای تعــارض منافــع تصویــب کردهانــد مشــابه نیســتند امــا کشــورهای مختلــف بســته بــه
شرایطشــان اقــدام بهقاعدهگــذاری در ایــن حــوزه کردهانــد .بهعنوانمثــال کشــور آمریــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب از قبــل از ســالهای  1960و
 1990بهطورجــدی اقــدام بــه مدیریــت تعــارض منافــع نمودنــد بهنحو 
یکــه «سیاسـتهای ســخت »1مبتنــی بــر کشــف و تنبیــه پــس از رخــداد فســاد
رهــا و اســتفاده از «سیاسـتهای نــرم »2بــا هــدف از بیــن بــردن احتمــال وقــوع فســاد امــری ضــروری تلقــی شــد .همچنیــن کمیســیونهای مســتقلی
بــرای پیادهســازی سیاس ـتهای مدیریــت تعــارض منافــع ایجــاد گردیــد (پرهیــزکاری و رزقــی ،الــف .)1396-دربــاره اینکــه در ســالهای گذشــته
در کشــور مــا بــه ایــن موضــوع توجــه نشــده دو نکتــه وجــود دارد اول آنکــه کشــف مــوارد تعــارض منافــع از اســاس ،کار ســاده و روشــنی نیســت و دوم
مــوارد تعــارض منافــع و قوانیــن مربــوط بــه آن در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت (حیــدری و زهــاوی.)1397 ،
یکــی از آخریــن اقدامــات در راســتای شناســایی تعــارض منافــع در بخــش عمومــی ،تفاهمنامــه میــان ســه نهــاد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی و جهــاد دانشــگاهی در قالــب تدویــن «ســند فقــر و تعــارض منافــع» در بهمنمــاه  1398اســت .مشــارکت
در تدویــن ســند جامــع مقابلــه بــا تعــارض منافــع و تأثیــر آن بــر رفــاه اجتماعــی و ارائ ـهی آن بــه روســای قــوای مقننــه و مجریــه ،مشــارکت در جلــب
حمایــت اجتماعــی و سیاس ـتگذاران مرتبــط بــا تصویــب و اجــرای ســند و مشــارکت در نظــارت بــر اجــرای ســند و ســایر قوانیــن و مقــررات مرتبــط
ازجملــه اهــداف ایــن تفاهمنامــه بــوده اســت.
در راســتای ایــن تفاهمنامــه «مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه» جهــاد دانشــگاهی بــا تکی هبــر بنیــه پژوهشــی خــود و در طــی سلســله
گزارشهایــی تــاش میکنــد بــه بررســی مصادیــق تعــارض منافــع در نهادهــای دولتــی بپــردازد .در ایــن گــزارش بــه بررســی موقعیتهــا و مصادیــق
تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت میپردازیــم .روش جم ـعآوری اطالعــات در ایــن گــزارش روش کیفــی ،مطالعــه اســنادی و
مصاحبههــای عمیــق نویســنده بــا کارشناســان و مســئولین ایــن حــوزه اســت.
در روش کیفــی دادههــا و اطالعــات از طریــق تحلیــل اســناد و مقــررات در ســازمان بهدسـتآمده اســت .مصاحبــه بــا کارشناســان و کنشــگران جزئــی
یشــود .تجربــه نشــان داده کــه ایــن روش بهتریــن روش بــرای تعییــن مصادیــق تعــارض منافــع اســت (هراســانی،
از روش کیفــی محســوب م 
 .)1399در روش مطالعــات اســنادی بــا اســتفاده از چــارت ســازمانی ،قوانیــن و مقــررات باالدســتی ،جســتجوی اینترنتــی و  ...مصادیــق تعــارض
منافــع شناساییشــدهاند.
بــر ایــن اســاس گــزارش فــوق در پنــج قســمت ســازماندهی شــده اســت :در قســمت اول ســاختار و اهــداف ســازمان حفاظــت محیطزیســت و
1 . Hard Policy
2 . Soft Policy
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موقعیتهــای تعــارض منافــع بالقــوه 1در معاونتهــا و دفاتــر زیرمجموعــه ایــن ســازمان ارائ هشــده و در بخــش دوم ایــن موقعیتهــا در صنــدوق
یشــده اســت .در بخــش ســوم تحلیــل ذینفعــان بــا توجــه بــه ذینفعــان داخلــی و خارجــی بررسیشــده اســت .ذینفعــان
ملــی محیطزیســت بررس 
میتواننــد تصویــری کامــل بــه محققــان بدهنــد تــا ذینفعانــی کــه قــدرت و تأثیــر زیــادی در فراینــد تصمیمگیــری دارنــد شناســایی نمایــد.
یشــده و بــرای هــر موقعیــت مصادیــق متفاوتــی از ســازمان حفاظــت محیطزیســت
ســپس در قســمت چهــارم موقعیتهــای تعــارض منافــع معرف 
ایــران و آمریــکا آورده شــده اســت .درواقــع اســتفاده از ادبیــات تجربــی و نظــری تولیدشــده در جهــان بــرای آشــنایی بــا نحــوه مدیریــت تعــارض
منافــع بســیار مفیــد خواهــد بــود .بــرای ایــن منظــور در کنــار مثالهایــی کــه بــرای ایــران آورده شــده تجربــه ایاالتمتحــده بهعنــوان قدیمیتریــن و
موفقتریــن نمونــه نیــز بــرای آشــنایی بیشــتر آورده شــده اســت .در انتهــای گــزارش هــم بــه ارائــه چنــد پیشــنهاد و راهــکار خواهیــم پرداخــت.

 . 1موقعیتهــای تعــارض منافــع را میتــوان بــر اســاس معیــار بالقــوه بــودن یــا بالفعــل بــودن آنهــا دســتهبندی کــرد .تعــارض منافــع بالقــوه موقعیتــی اســت کــه فــرد منفعــت یــا وظیفـهای
بــر عهــده دارد کــه در آینــده در صــورت عــدم مدیریــت آن میتوانــد بــه تعــارض منافــع بینجامــد .چنانچــه موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه بهخوبــی مدیریــت نشــود ،آن موقعیــت میتوانــد
بــه وظایــف و مســئولیتهای یــک شــخص یــا ســازمان لطمــه وارد کنــد و حتــی بــه فســاد بینجامــد یــا بهعبارتدیگــر ،بالفعــل شــود.
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تخریــب محیطزیســت و بهر هبــرداری بیشازحــد منابــع توســط انســانها ،کشــورها را بــر آن داشــت تــا در راســتای اســتفاده بهینــه از منابــع و حفــظ
نگــذاری و نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن در حفاظــت از ایــن
محیطزیســت طبیعــی و جانــوری اقــدام بــه تأســیس ســازمانی نماینــد تــا بــا قانو 
منابــع خــدادادی بکوشــند .در همیــن راســتا ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد در ســال  ۱۳۴۶در پــی تصویــب قانــون شــکار و صیــد ،تأســیس
شــد .وزیــران کشــاورزی ،دارایــی ،جنــگ و شــش نفــر از افــراد باصالحیــت اعضــای ایــن ســازمان را تشــکیل میدادنــد .وظایــف ســازمان شــکاربانی
و نظــارت بــر صیــد از محــدوده نظــارت و اجــرای مقــررات ناظــر بــر شــکار فراتــر رفتــه و امــور تحقیقاتــی و مطالعاتــی مربــوط بــه حیاتوحــش کشــور،
تکثیــر و پــرورش حیوانــات وحشــی و حفاظــت از زیســتگاه آنهــا و تعییــن مناطقــی بهعنــوان پارکوحــش و موزههــای جانورشناســی را نیــز در
برگرفــت ( ســایت ســازمان حفاظــت محیطزیســت).
در ســال  1350نــام ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت تغییریافتــه و امــور زیسـتمحیطی ازجملــه پیشــگیری
از اقدامهــای زیانبــار بــرای تعــادل و تناســب محیطزیســت نیــز بــه اختیــارات قبلــی آن افــزوده شــد .پــس از برپایــی کنفرانــس جهانــی محیطزیســت
اســتکهلم در ســال  1351کــه رئیــس وقــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت نیــز نائــب رئیــس آن بــود ،قانــون حفاظــت و بهســازی محیطزیســت در
خردادمــاه  1353در  21مــاده تصویــب شــد .بــر اســاس ایــن قانــون ســازمان از اختیــارات تــازهای برخــوردار شــد و ازنظــر تشــکیالتی نیــز تاانــدازهای از
ابعــاد و کیفیــت ســازگار بــا ضرورتهــای برنامههــای رشــد و توســعه برخــوردار شــد (همشــهری آنالیــن.)1388 ،
تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بهمنظــور حفاظــت از محیطزیســت و تضمیــن بهرهمنــدی درســت و مســتمر از
محیطزیســت و همســو بــا توســعه پایــدار  ،پیشــگیری و ممانعــت از تخریــب و آلودگــی محیطزیســت و حفاظــت از تنو عزیســتی کشــور از اهــداف
مهــم ایــن ســازمان اســت .همچنیــن حفاظــت از اکوسیســتمهای طبیعــی کشــور و ترمیــم اثــرات ســوء گذشــته در محیطزیست ،پیشــگیری و
ممانعــت از تخریــب و آلودگــی محیطزیســت ،ارزیابی ظرفیــت قابلتحمــل محیــط در جهــت بهــرهوری معقــول و مســتمر از منابــع محیطزیســت
نظــارت مســتمر بــر بهر هبــرداری از منابــع محیطزیســت  ،برخــورد فعــال بــا زمینههــای بحرانــی محیطزیســت شــامل آلودگیهــای بیــش از ظرفیــت
قابلتحمل محیــط چهــار وظیفــه مهمــی اســت کــه بــر دوش ایــن ســازمان اســت.

سازمان حفاظت محیطزیست دارای  5معاونت اصلی به شرح نمودار ( )1است .هرکدام از معاونتهای فوق اهداف
و وظایف خاصی را دنبال میکنند که شرح مهمترین این وظایف در جدول شماره ( )1آورده شده است .در میان
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ســازمان حفاظــت محیطزیســت دارای  5معاونــت اصلــی بــه شــرح نمــودار ( )1اســت .هرکــدام از معاونتهــای فــوق اهــداف و وظایــف خاصــی
را دنبــال میکننــد کــه شــرح مهمتریــن ایــن وظایــف در جــدول شــماره ( )1آورده شــده اســت .در میــان معاونتهــای ایــن ســازمان ســه معاونــت
«محیطزیســت انســانی»« ،محیطزیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی» و «محیطزیســت دریایــی و تاالبهــا» بــه دالیــل و شــواهدی کــه در ادامــه
خواهــد آمــد بیشــتر بــا موقعیتهــای تعــارض منافــع روبــرو هســتند .بنابرایــن ،در ایــن بخــش از گــزارش بــر ســه معاونــت فــوق تمرکــز خواهیــم کــرد.
امــا قبــل از آن خالص ـهای از مهمتریــن اهــداف هرکــدام از معاونتهــا در جــدول شــماره ( )۱آورده شــده اســت.

جدول  :1مهمترین اهداف معاونتهای سازمان حفاظت محیطزیست

ردیف

مهمترین اهداف

نام معاونت

1

معاونت محیطزیست انسانی

برونسپاری بخشی از امور در مراحل نظارت ،ارزیابی ،کنترل و اجرا
ایجاد سیستم پایش بههنگام از صنایع آالینده
ایجاد سیستم ارزیابی راهبردی برنامههای توسعه کشور
تولید محصوالت دانشی و خدمات تخصصی مورد نیاز کشور

2

معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی

تدوین و اجرای طر حهای توجیهی و تفصیلی مناطق
پایش و سرشماری حیاتوحش
صدور مجوزهای مربوط به فعالیت در مناطق تحت مدیریت
بررسی موضوعات و پاسخگویی به استعالمات معدنی
بررسی ،کشف و استخراج مناطق فسیلی نمونه کشور
صدور موافقت اصولی جهت تأسیس باغهای وحش ،تأسیس نمایشگاههای حیاتوحش،
بهرهبرداری از قرقهای اختصاصی ،تکثیر پرورش و نگهداری ،ورود و خروج حیوانات وحشی
از کشور

3

معاونت محیطزیست دریایی و تاالبها

مطالعات بیولوژیک  .ا کولوژیک ،پایش و حفاظت زیستگاههای حساس ساحلی
اجرای مطالعات بررسی آلودگیهای شیمیایی و میکروبی در آب ،رسوبات و آبزیان خلیجفارس،
دریای عمان و خزر
تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگیهای
واردشده به محیطهای دریایی
مشارکت با دفتر ارزیابی زیستمحیطی در خصوص بررسی گزارشهای مطالعات ارزیابی
پیامدهای زیستمحیطی طر حها و پروژههای مرتبط با محیطزیست دریایی
پایش وضعیت ا کولوژیک ،بیولوژیک و سالمت زیستگاههای حساس و تغییرات آن و عوامل
مخرب آن در تاالبهای ساحلی

4

معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی

تهیه برنامه آموزشی و تولید منابع آموزشی درزمینة محیطزیست
تشکیل هستههای مشورتی با دانشگاهها ،مرا کز علمی و انجمنها
برآورد ارزش اقتصادی زیستبومها و منابع محیطزیستی
طراحی دروس آموزشی و تربیت مأموران اجرایی محیطزیست یگان حفاظت محیطزیست

5

معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس

قوانین و مقررات مالی ،آییننامهها
بودجهریزی و تلفیق
مناقصات و مزایدهها
منبع :سایت سازمان حفاظت محیطزیست ایران

10

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

 -1-1معاونت محیطزیست انسانی:
وظیفــه اصلــی معاونــت محیطزیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــور ،مدیریــت و ارتقــاء کیفیــت محیطزیســت همــراه بــا تقلیــل
آلودگیهــا و کاهــش اثــرات تخریبــی آنهــا در حــد معقــول اســت .ایــن معاونــت شــامل دو دفتــر اصلــی رســیدگی بــه امــور متنــوع دفاتــر تخصصــی
و رســیدگی بــه امــور متنــوع پروژههــای بینالمللــی ماننــد حفاظــت الیــه اوزون ،مقابلــه بــا پدیــده گردوغبــار ،تغییــرات آبوهــوا و کنوانســیون
بــازل اســت .ازآنجاییکــه ســروکار معاونــت انســانی ســازمان در مقایســه بــا چهــار معاونــت دیگــر بــا فعالیتهــا و بنگاههــای اقتصــادی اســت لــذا
میتــوان ادعــا کــرد کــه بــا بیشــترین موقعیتهــای تعــارض منافــع بخصــوص موقعیــت درآمــد و وظیفــه نیــز روبــرو خواهــد بــود .نمــودار شــماره ()2
زیرمجموعههــای اصلــی معاونــت و وظایــف آنهــا را بــه تصویــر کشــیده اســت.
مهمتریــن وظیفــه دفتــر ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی ،بررســی ارزیابــی کلیــه طر حهــای عمرانــی  ،خدماتــی  ،صنعتــی  ،تولیدی شــهری و کشــاورزی
نطــور کــه در بخــش چهــار بهتفصیــل انــواع
بهمنظــور پیشــگیری از تخریــب محیطزیســت و یــا کاهــش تخریــب تا حداقــل ممکــن اســت .هما 
موقعیتهــای تعــارض منافــع را شــرح خواهیــم داد ،رابطــه مالــی مســتقیم میــان ارزیــاب و کارفرمــا ،ارزیــاب را در موقعیــت تعــارض درآمــد و وظیفــه
قــرار میدهــد آنچــه از اخبــار و صحبتهــای کارشناســان ایــن حــوزه مشــخص اســت پیشــنهاد مبالــغ پولــی بــاال بــرای منفــی اعــام کــردن اثــرات
زیسـتمحیطی کارخانههــا ،صنایــع و فعالیتهــای تولیــدی بــه ارزیــاب ،وی را در موقعیــت انتخــاب بیــن نفــع شــخصی و ملــی خــود قــرار میدهــد.
از ســوی دیگــر تبانــی خدمتگــزاران بــه معنــای تبانــی ارزیــاب و کارشــناس محیطزیســت بــرای منفــی اعــام کــردن آلودگیهــا هــم میتوانــد موقعیتــی
از تعــارض منافــع باشــد .ارزیــاب و کارشــناس از قبــل در خصــوص مثبــت اعــام کــردن نتیجــه ارزیابــی احــداث کارخان ـهای تبانــی کــرده و مبالــغ
هنگفتــی نیــز از کارفرمــا دریافــت میکننــد.

دفتــر پایــش فراگیــر محیطزیســت کــه مهمتریــن وظیفــه آن کنتــرل آلودگیهــای آب ،خــاک و هــوا و نیــز نظــارت بــر نحــوه انجــام آنالیــز آالیندههــای
دفتر پایش فراگیر محیطزیست که مهمترین وظیفه آن کنترل آلودگیهای آب ،خاک و هوا و نیز نظارت بر نحوه
انجام آنالیز آالیندههای شاخص زیستمحیطی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی ،فلزات سنگین ،ترکیبات نفتی
و سموم برحسب نوع آنالیز در نمونههای آب ،پساب ،خاک ،رسوب و بافت زنده است همانند دفتر ارزیابی اثرات
زیستمحیطی با تعارض منافع درآمد و وظیفه روبرو است .نمونه بارز آن رابطه مالی میان آزمایشگاههای معتمد
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شــاخص زیسـتمحیطی شــامل پارامترهــای فیزیکوشــیمیایی ،فلــزات ســنگین ،ترکیبــات نفتــی و ســموم برحســب نــوع آنالیــز در نمونههــای آب،
پســاب ،خــاک ،رســوب و بافــت زنــده اســت هماننــد دفتــر ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی بــا تعــارض منافــع درآمــد و وظیفــه روبــرو اســت .نمونــه بــارز
آن رابطــه مالــی میــان آزمایشــگاههای معتمــد و کارفرماســت .ازآنجا کــه ایــن دو از منظــر مالــی بــه هــم وابستهاند،کارشــناس آزمایشــگاه بــا علــم بــه
اینکــه در صــورت آلــوده اعــام کــردن واحــد مربوطــه دیگــر ایــن واحــد بــه ایــن آزمایشــگاه مراجعــه نخواهــد کــرد و نیــز ازآنجا کــه تعــداد آزمایشــگاهها
از ظرفیــت اســتان بیشــتر اســت آزمایشــگاه بــرای حفــظ منبــع درآمــدی یــا ســهم بــازاری خــود مجبــور بــه انتخــاب اســت.
مدیریــت پســماندها و آالیندههــا طبــق آییننامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند بــر عهــده شــهرداری و وزارت کشــور بــوده و ســازمان حفاظــت
محیطزیســت ،بهطــور خــاص معاونــت محیطزیسـ ِـت انســانی ناظــر عالــی ایــن موضــوع اســت .امــا گاه بــه دلیــل ســود فراوانــی کــه ایــن صنعــت دارد
دیــده میشــود نظــارت بــر دفــن بهداشــتی و صحیــح پســماندها بــا تبانــی صــورت گرفتــه میــان پیمانــکار شــهرداری و ناظــر محیطزیســت بهخوبــی
انجــام نپذیرفتــه و شــاهد پسماندســوزی هســتیم .هرچنــد ایــن موقعیــت آشــکارا تبانــی خدمتگــزاران اســت امــا از نگاهــی دیگــر میتــوان موقعیــت
تعــارض درآمــد و وظیفــه را بــرای ارزیــاب محیطزیســت نیــز در نظــر گرفــت.
 -2-1معاونت محیطزیست دریایی و تاالبها:
نمــودار شــماره ( ،)3ســاختار معاونــت محیطزیســت و تاالبهــا و شــرح وظایــف ایــن معاونــت را نشــان میدهــد .منابــع آالینــده دریــا بــه دو دســته
یشــوند .بازدیــد از ســکوهای نفتــی در راســتای مدیریــت آلودگــی
کلــی بــا منشــأ ســرزمینی ماننــد شــهرها و صنایــع و دیگــری منشــأ دریایــی تقســیم م 
دریاهــای کشــور بــر عهــده معاونــت محیطزیســت و تاالبهــای ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــور اســت .بــر ایــن اســاس ســاالنه کارشناســان
ســازمان حفاظــت محیطزیســت از ســکوهای نفتــی بازرســی میکننــد .ســازمان فوقالذکــر در تمامــی مــوارد نشــت نفــت و آلودگــی محیطزیســت
عــاوه بــر اعمــال جرائــم زیس ـتمحیطی پرونــده قضایــی متخلفــان را پــس از بــرآورد میــزان خســارت بــه مراجــع قضایــی ارســال میکنــد.
ً
همانطــور کــه قبــا نیــز توضیــح دادیــم مســئله ارزیابــی همــواره ارزیــاب را در موقعیــت بالقــوه تعــارض درآمــد و وظیفــه قــرار میدهــد (هرچنــد
ممکــن اســت در واقعیــت چنیــن تعارضــی رخ ندهــد امــا بــه شــکل بالقــوه موقعیــت آن بــرای ارزیــاب وجــود دارد) .مســئله آلودگیهــای نفتــی در
دریــا از منظــر اقتصــادی ،هزینـهای ســنگینتر از انــواع دیگــر آلودگیهــا بــرای کارفرمــا دارد چرا کــه هزینههــای تعویــض خطــوط و نوســازی خطــوط
انتقــال لولههــای نفتــی بســیار باالســت .طبــق آمــار منتشــره دفتــر بررســی و مقابلــه بــا آلودگیهــای دریایــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت از
بهمــن  90تــا خــرداد  97تعــداد  45حادثــه نفتــی در خلیجفــارس و دریــای عمــان در آبهــای ســرزمینی ایــران ر خداده اســت .هرچنــد ســازمان
حفاظــت محیطزیســت از ســکوهای نفتــی بــرای بررســی فرســودگی تجهیــزات ،میــزان آمادگــی بــرای پیشــگیری از نشــت نفــت بازرســی انجــام
میدهــد .امــا تنهــا در یــک دوره زمانــی سهســاله 23 ،حادثــه (بیــش از  51درصــد) مربــوط بــه یــک ســکو (خطــوط لولــه نفــت ابــوذر) بــوده اســت
(همشــهری .)1398،آنچــه بــه نظــر میرســد آن اســت کــه ارزیابــان در تعــارض میــان درآمــد و وظیفــه قرارگرفتهانــد یــا شــرکت فــات قــاره بهعنــوان
بزرگتریــن اپراتــور اســتخراج نفــت در خلیجفــارس بهعنــوان ذینفــع قدرتمنــد توانســته اســت بهراحتــی هشــدارهای ســازمان را طــی ســالهای
قبــل نادیــده بگیــرد.
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تنوع زیستی:
طبیعی و
زیستمحیط
محیطمعاونت
 -3-1معاونت-3-1
زیستی:
زیستتنوع
طبیعی و
نمودار شماره ( ،)4ساختار معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی و شرح وظایف این معاونت را نشان
نمــودار شــماره ( ،)4ســاختار معاونــت محیطزیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی و شــرح وظایــف ایــن معاونــت را نشــان میدهــد .یکــی از اصلیتریــن
میدهد .یکی از اصلیترین دفاتر این معاونت ،دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است.

دفاتــر ایــن معاونــت ،دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد اســت.
زیست
ـذب نفر
هرسالهنفنــریزجـ300
هرسـدارد
وجود
محیطبان
طبـیک
هکتار
برای هر
شــوند .بهطوریکــه
محیطی
حفاظتســت م
جذبمحیطزی
حفاظت
ـاله نویــز 30۰
دارد و
ـان وجــود
هزارمحی
20یــک
هکتــار
ایران هــزار
در ایــران بــرایدرهــر ۲۰
ً
وجود
کشور
محیکـط
ـییدرطبان
بانـمح
3500
شوند.ـانبهوطور
ـدودا  3500می
میزانـون  517پاســگاه
اینما کنـ
داردـودکهنیـازـرو ه
ـت کمبـ
ـه علـ
کلـزان بـ
در میـ
ـهباناز اییــن
پاسگاهدارد
604وجــود
کل کوشــور
حدوداًمحیط
کهســگاه
ی پا
604
محیطبـ
حـ
فعالیــت دائمــی دارد 450 ،پاســگاه ب هصــورت شــبانهروزی و بقیــه بهصــورت فقــط روزانــه فعالیــت میکننــد (محمدخانــی)1398 ،
محیطزیســت 11
تشــده نیــز بــر عهــده معاونــت فــوق اســت.
عــاوه بــر هزینههــای فــوق هزینــه نگهــداری از مناطــق حفاظ 
یشــود .عــدهای از رســانهها و فعــاالن محیطزیســت معتقدنــد کــه معاونــت
از ســمت دیگــر منابــع ایــن معاونــت از اعطــای مجوزهــای شــکار تأمیــن م 
طبیعــی و بخصــوص دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد بــرای تأمیــن هزینههــای خــود بــا موقعیــت تعــارض درآمــد و وظیفــه روبــرو میشــود.
بهگونـهای کــه ممکــن اســت ســازمان مجبــور باشــد بــرای تأمیــن هزینههــا چشــم از روی وظیفــه حمایتگــری خــود بســته ،قــرق اختصاصــی بفروشــد
یــا بیــش از ظرفیــت ،مجوزهــای شــکار صــدور نمایــد.
یکــی دیگــر از دفاتــر ایــن معاونــت کــه بــا موضــوع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت دفتــر مــوزه طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی اســت .اصلیتریــن وظیفــه

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

13

ایــن دفتــر نظــارت و مطالعــه اثــرات محصــوالت تراریختــه بــر تنــوع زیســتی و ژنتیکــی اســت .بهطورکلــی واردات یــا تولیــد محصــوالت تراریختــه در
یشــود کــه میفهمیــم رئیــس
ایــران مخالفــان بســیاری دارد .ا گــر بحــث ســامت ایــن محصــوالت را کنــار بگذاریــم تعــارض منافــع اینجــا پررنــگ م 
دفتــر مذکــور و حتــی رئیــس ســازمان در واردات ایــن محصــوالت نفــع شــخصی دارنــد .در نشســتی کــه ســال  1398برگــزار شــد رئیــس انجمــن ایمنــی
زیســتی و رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــور هــر دو اعــام کردنــد کــه عامــل واردات برنجهــای تراریختــه در زمــان ریاســت جمهــوری
ینــژاد بودنــد (موســوی .)1389 ،پرواضــح اســت کــه بــر اســاس ادبیــات تعــارض منافــع رئیــس ســازمانی کــه خــود وظیفــه نظــارت بــر
آقــای احمد 
واردات و تولیــد محصــوالت تراریختــه را دارد نبایــد در واردات آنهــا نفــع شــخصی داشــته باشــد چرا کــه ممکــن اســت بــرای نفــع شــخصی چشــم بــر
روی مضــرات ایــن محصــوالت ببنــدد.
نمودار شماره ( :)4زیرمجموعههای معاونت محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی و وظایف آنها
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

دفتر حفاظت و
مدیریت شکار صید

دفتر حیات وحش

ردیف

شرح وظایف

1

صدور موافقت اصولی جهت بهرهبرداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر
و پرورش و نگهداری و ورود و خروج حیوانات وحشی از کشور

2

تهیه دستورالعملهای مربوط به امور شکار و صید و حفاظت
حیاتوحش با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن

3

سیاستگذاری درزمینة تهیه انواع پروانههای شکار و صید و دفترچه
ویژه شکارچیان و صدور پروانههای شکار ویژه

1

تحقیق بهمنظور تهیه و تدوین اصول و ضوابط حفاظت و بهرهبرداری
پایدار از منابع حیاتوحش کشور بهمنظور مدیریت بهینه این منابع

2

تهیه ،تدوین و روزآمد کردن دستورالعملهای مورد نیاز در راستای
مدیریت بهینه منابع حیاتوحش و نظارت فنی الزم بر حسن اجرا

3

تهیه و تدوین طرحها و پروژههای مرتبط با حیاتوحش و پیگیری
برای تصویب و تأمین اعتبارات الزم جهت اجرای آنها بهمنظور
توانمندسازی مدیریت حیاتوحش

4

اعالم نظر در خصوص طرحهای مدیریت مناطق چهارگانه و اعالم نظر
در خصوص تغییر کاربری اراضی و یا استقرار و اجرای پروژههای
عمرانی ،تولیدی و صنعتی و پروژههای مشمول ارزیابی زیستمحیطی

1

انجام ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی هرگونه بهرهبرداری ممکن از
منابع مناطق تحت حفاظت

2

اعمال نظارت تخصصی بر هرگونه فعالیت در مناطق تحت حفاظت
سازمان بهمنظور ارائه رهنمودهای الزم به واحدهای تابعه

دفتر زیستگاهها و امور
مناطق

دفتر موزه طبیعی و
ذخایر ژنتیکی

1

نظارت و مطالعه اثرات موجودات و محصوالت تراریخته بر تنوع زیستی و
ژنتیکی گونههای گیاهی ،جانوری و میکروارگانیسم بومی کشور

منبع :سازمان حفاظت محیطزیست ایران
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یشــود بــا رعایــت اصــول ( )72و ( )85قانــون اساســی جمهــوری اســامی
در بنــد (ب) مــاده  68قانــون برنامــه چهــارم توســعه بــه دولــت اجــازه داده م 
ایــران بــرای تقلیــل آالیندههــای وارده بــه محیطزیســت و تخریــب آن ،صنــدوق ملــی محیطزیســت « وابســته بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت»
را کــه یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت تأســیس کنــد .باوجودآنکــه تأســیس ایــن صنــدوق در دولــت نهــم و دهــم مغفــول مانــد در ســال  ۱۳۹۳و بــا
هــدف کمــک بــه کاهــش آالیندههــای محیطزیســتی جلوگیــری از تخریــب ،حفاظــت از منابــع طبیعــی و احیــاء و بهرهبــرداری پایــدار از منابــع پایــه
و محیطزیســت و تنــوع زیســتی تأســیس شــد .ایــن صنــدوق یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت کــه ضمــن تجهیــز منابــع پولــی از محــل و در امــد
ناشــی از گــردش مالــی و فعالیتهــای صنــدوق و ســایر درآمدهــا بــه اســتفاده از ایــن منابــع در راســتای ســرمایهگذاریهای حافــظ محیطزیســت و
پرداخــت تســهیالت در راســتای اهــداف صنــدوق میپــردازد.
بــر اســاس اساســنامه صنــدوق ملــی محیطزیســت اعضــای هیئتمدیــره آن مرکــب از پنــج نفــر متخصــص در امــور مختلــف محیطزیســت ،اقتصــاد،
مالــی ،حقوقــی و بانکــداری اســت .همچنیــن یکــی از وظایــف و اختیــارات هیئتمدیــره صنــدوق انتخــاب بانــک عامــل بــوده و از وظایــف خــاص
مدیرعامــل انعقــاد قراردادهــای ســرمایهگذاری ،مشــارکت و همــکاری بــا بانکهــا اســت .صنــدوق ملــی محیطزیســت بــرای انجــام بهتــر وظایــف
قانونــی خــود بایــد بــا بانکهــا و بیمههــا ارتبــاط مناســبی برقــرار کنــد ،بــرای مثــال صنــدوق ،وظیفــه بیمــه کــردن دامهــا و باغــات کشــاورزی را بــر
عهــده دارد کــه توســط جانــوران وحشــی مــورد حمایــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت خســارت میبیننــد .آنچــه در اینجــا تعــارض منافــع بالقــوه
ایجــاد میکنــد ارتباطــات هرکــدام از اعضــای هیئترئیســه و باألخــص رئیــس صنــدوق (ازآنجاییکــه تعییــن نهایــی بانــک و بیمــه عامــل بــا ایشــان
اســت) بــا بانــک یــا بیمـهای خــاص اســت.
در ســال  ،1399رئیــس ســازمان محیطزیســت شــخصی را بهعنــوان هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت منصــوب کــرد کــه کمتــر از یــک ســال
قبــل عضــو هیئتمدیــره بانــک کشــاورزی بودهانــد بنابرایــن پرواضــح اســت کــه ارتباطــات ایشــان بــا بانــک فــوق میتوانــد یکــی از موقعیتهــای
تعــارض منافــع بالقــوه باشــد یعنــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه فــرد مذکــور بــر اســاس انگیزههــای شــخصی یــا ارتباطــات خــود ،بانــک کشــاورزی را
بــه دیگــر بانکهــا ترجیــح دهــد.
یکــی دیگــر از موقعیتهــای تعــارض منافــع مشاهدهشــده در صنــدوق ملــی محیطزیســت اشــتغال همزمــان هیئتمدیــره و رئیــس صنــدوق
در بخــش دولتــی و خصوصــی اســت .در ایــن حالــت اعضــای هیئتمدیــره نهتنهــا در صنــدوق بلکــه در ســازمانهای دولتــی بهطــور همزمــان
مشــغول بــه کار اســت .بــرای مثــال رئیــس هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت از ســال  1393تــا  1395همزمــان بهعنــوان رئیــس و عضــو
هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی دولــت یازدهــم نیــز مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت (تســنیم )1395 ،یــا معــاون ســازمان برنامهوبودجــه در
ســال  ،1397بهعنــوان مشــاور عالــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت و عضــو هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت نیــز بــوده اســت (مهــر،
.)1397
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

شــناخت ذینفعــان مرحلـهای بســیار دشــوار و حیاتــی در مدیریــت موقعیتهــای تعــارض منافــع بشــمار میآیــد .منظــور از ذینفعــان 1افــراد ،گروههــا یــا
ســازمانهایی هســتند کــه روی اقدامــات ســازمان متبوعــه خــود یــا دیگــر ســازمانها اثــر میگــذارد یــا برعکــس اقدامهــای ســازمان روی آنهــا تأثیــر
میگــذارد .واژه ذینفــع بــه معنــای اثرگــذاری و اثرپذیــری متقابــل اســت یعنــی وضعیــت دو مجموعــه بــه هــم گرهخــورده و مرتبــط اســت.
شــناخت ذینفعــان در فراینــد مدیریــت تعــارض منافــع امــری ضــروری اســت کــه بــدون آن امــکان نتیجهبخش بــودن تغییرات وجــود نــدارد .بهطورکلی
تحلیــل ذینفــع ،2اهــداف زیــر را دنبــال میکنــد )1( :شناســایی و طبقهبنــدی ذینفعانــی کــه ممکــن اســت بــر یــک ســازمان یــا سیســتم اثرگذاشــته و در
آنهــا تغییــر ایجــاد کنــد )2( ،فــرم چرایــی رخ دادن تغییــرات و ( )3تشــخیص بهتریــن شــیوه مدیریــت ذینفعــان اســت(ایزدبخش.)1395،
ذینفعان را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد:
 -1ذینفعان داخلی در درون سازمان قرار دارند (مانند کارمندان ،مدیران میانی و )...؛
 -2ذینفعان خارجی 3در محیط خارجی سازمانها هستند (مانند سایر سازمانها ،مؤسسات مالی ،رقبا و.)...
هــر یــک از ذینفعــان داخلــی و خارجــی ســازمان بــه دنبــال نفــع خــود بــوده و ایــن موضــوع تعــارض منافــع را حتمــی میکنــد .از ذینفعــان داخلــی
ســازمان میتــوان بــه کارشناســان ارزیابــی محیطزیســت ،مدیــران میانــی یــا مدیــران ارشــد ســازمان و حتــی محیطبانــان اشــاره کــرد .درواقــع ذینفــع
یبــرد .بهعنــوان مصداقــی میتــوان انحــال
داخلــی میتوانــد هرکســی در داخــل ســازمان باشــد کــه از موقعیــت فــوق نفــع شــخصی یــا ســازمانی م 
دفتــر بازرســی از ســوی رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت را کــه در بخــش ســوم آن را مصداقــی از اتحــاد ناظــر و مجــری طبقهبنــدی خواهیــم
کــرد ،در نظــر گرفــت .بازرســی قویتریــن بــازوی نظارتــی در هــر دســتگاه بــوده و رابــط معتمــد ســازمان بازرســی کل کشــور اســت .بــا حــذف بازرســی از
هــر نهــاد دســت ســازمان بازرســی کشــور و کمیســیون اصــل  90و نماینــدگان مجلــس بــرای نظــارت بــر دســتگاهها بســته میشــود .بنابرایــن بیشــترین
ً
یشــوند مدیــران ،مســئولین و کارمنــدان داخــل خــود ســازمان هســتند (نبــوی )1398 ،در ایــن مثــال کامــا
افــرادی کــه از ایــن اقــدام منتفــع م 
مشــخص اســت کــه نفــع کســانی در داخــل ســازمان هســتند در تضــاد بــا نفــع عمــوم مــردم اســت .نمــودار شــماره ( )5تعــدادی از ذینفعــان خارجــی
ســازمان حفاظــت محیطزیســت را نشــان میدهــد.

ذینفعان خارجی را از منظر اثرگذاری و منافع میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1 . stakeholders
2 . Stakeholder analysis
 .1گروهها و سازمانهای اثرگذار و همسو با سازمان حفاظت محیطزیست مانند سمنها ،سازمان جنگلها و
 . 3از منظــری دیگــر ذینفعــان خارجــی میتواننــد شــامل ســازمانهای بینالمللــی  ،منطقـهای و  ...باشــند کــه خــارج از مرزهــای جغرافیایــی یــک کشــور بــوده امــا بــر تصمیمــات ســازمان
گردشگری ،سازمان ملی استاندارد و ...
فرهنگی و
درون کشــور اســت.
میراثخارجــی
وزارتذینفعــان
مراتع،تأثیــرات
اثرگــذار هســتند .در ایــن گــزارش تمرکــز بــر
 .2سازمانها و وزارتخانههای اثرگذار و غیرهمسو مانند وزارت صمت ،وزارت نفت ،وزارت نیرو و ...

بهعنوان اولین مثال از دسته دوم ذینفعان خارجی ،آزادراه تهران -شمال را در نظر بگیرید .هدف اصلی این پروژه
که از اوایل دهه  70کلیک خورد ،حل کردن بخش زیادی از مشکالت ترافیکی و تردد در این منطقه است .اما
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ذینفعان خارجی را از منظر اثرگذاری و منافع میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 -1گروههــا و ســازمانهای اثرگــذار و همســو بــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت ماننــد ســمنها ،ســازمان جنگلهــا و مراتــع،
وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری ،ســازمان ملــی اســتاندارد و ...
 -2سازمانها و وزارتخانههای اثرگذار و غیرهمسو مانند وزارت صمت ،وزارت نفت ،وزارت نیرو و ...
بهعنــوان اولیــن مثــال از دســته دوم ذینفعــان خارجــی ،آزادراه تهــران -شــمال را در نظــر بگیریــد .هــدف اصلــی ایــن پــروژه کــه از اوایــل دهــه 70
کلیــک خــورد ،حــل کــردن بخــش زیــادی از مشــکالت ترافیکــی و تــردد در ایــن منطقــه اســت .امــا احــداث آن بــا تعــارض منافــع خارجــی روبــرو اســت.
نفــع بنیــاد مســتضعفان (بهعنــوان پیمانــکار) و وزارت راه و شهرســازی از ایجــاد ایــن آزادراه باعــث خســارات بــه قســمتهای زیــادی از جنگلهــای
دســت کاشــت شــد کــه برآوردهــا ،میــزان ایــن خســارت را بیــش از دههــا میلیــارد تومــان نشــان میدهــد.
هرچنــد در ابتــدای کار احــداث آزادراه تهــران – شــمال ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت در اجــرای آن و تعییــن مســیر ایراداتــی را بــه ایــن شــرکت
وارد و بــا ادامــه پــروژه مخالفــت کــرد امــا حتــی پسازاینکــه ایــن شــرکت موافقــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت را دریافــت کــرد و قــرار بــر آن شــد
کــه بــرای حفــظ جنگلهــا 250 ،تــا  260تونــل و تعــداد زیــادی پــل بســازد ،بازهــم خســارات بســیاری بــه محیطزیســت منطقــه وارد کــرد (عابدینــی،
 )1392در ایــن مثــال نفــع پیمانــکار و وزارت راه و شهرســازی در مغایــرت بــا نفــع عمــوم مــردم و ســازمان حفاظــت محیطزیســت اســت.
فرونشســت دشــت مشــهد را در نظــر بگیریــد .محــدوده تحــت تأثیــر فرونشســت دشــت مشــهد ،حــدود هــزار و  ۲۰۰کیلومترمربــع و دارای بیشــترین
نــرخ فرونشســت تــا  ۲۲ســانتیمتر در ســال اســت .وظیفــه حفاظــت از ایــن دشــت بــر عهــده ســازمان حفاظــت از محیطزیســت اســت امــا از ســوی
دیگــر رئیــس ایــن ســازمان علــت فرونشســت دشــت را برداشــت بیــش از ظرفیــت آب زیرزمینــی اعــام کــرده کــه وظیفــه صــدور ایــن مجوزهــا بــر
عهــده وزارت نیــرو اســت (کالنتــری .)1398 ،وزارت نیــرو در ایــن مثــال ذینفــع خارجــی بشــمار مـیرود و نفــع آن در تضــاد بــا نفــع ســازمان حفاظــت
محیطزیســت و عمــوم مــردم اســت .بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه وزارت نیــرو در مقابــل کاهــش صــدور مجوزهــای حفــر چــاه یــا جلوگیــری از
برداش ـتهای غیرقانونــی آبهــای زیرزمینــی بــه دالیــل مالــی مقاومــت کنــد.
یتــوان بــه الیروبــی تاالبهــا اشــاره کــرد .وضعیــت بخــش زیــادی از تاالبهــا نشــان میدهــد کــه در دورههــای گذشــته
در مثــال دیگــر در ایــن حــوزه م 
آنطــور کــه بایــد بــه ایــن اکوسیســتم طبیعــی توجــه نشــده بهطوریکــه بــر اســاس آمــار موجــود ،از  ۸۴تــاالب مهــم و مطالعــه شــده در ایــران۳۱ ،
تــاالب بهتدریــج تمــام و یــا قســمتی از مســاحت خــود را ازدس ـتداده و یــا بــه منشــأ گردوغبــار تبدیلشــدهاند (ایرنــا .)1399،دو دلیــل عمــده بــرای
ایــن موضــوع وجــود دارد :یکــی حقابــه تاالبهــا و دیگــری الیروبــی آنهــا.
بــر اســاس قانــون حفاظــت از تاالبهــا ( ،)۱۳۹۶ســازمان حفاظــت محیطزیســت موظــف اســت تــا میــزان حقابــه تاالبهــا را تعییــن کــرده و وزارت
نیــرو نیــز مکلــف بــه تأمیــن آن اســت .امــا بــه گفتــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت در ســال  1398باوجودآنکــه در کوهرنــگ  2000میلیمتــر
بارندگــی داشــتیم و در حوضــه زاینــدهرود ســد لبریــز از آب بــوده امــا وزارت نیــرو بهجــای  175میلیــون مترمکعــب حقابــه بــرای تــاالب گاوخونــی تنهــا
 5میلیــون مترمکعــب آب بــه ایــن تــاالب اختصــاص داده اســت (کالنتری-1398،الــف).
ً
مثالهــای بــاال همگــی نشــان میدهنــد کــه تضــاد منافــع (اصــوال منافــع مالــی) میــان ســازمان محیطزیســت و ذینفــع خارجــی کــه منافعــش بــا
ســازمان همراســتا نیســت چگونــه میتوانــد بــه محیطزیســت کــه میراثــی بــرای نســل امــروز و نس ـلهای آتــی اســت ضربــه بزنــد .ایــن موضــوع
ً
در خصــوص ذینفعــان خارجــی دســته اول کامــا برعکــس اســت .مثــال بــارز ایــن همراســتایی را در فعالیــت ســمنهای محیطزیســتی میتــوان
مشــاهده کــرد.
بازدارندگــی در سیاس ـتگذاریهای منفــی دولتهــا در حــوزه محیطزیســت كــه منجــر بــه تخریــب ایــن محیــط شــود ،ازجملــه نقشهــای
ســمنهای محیطزیســتی اســت .بــا توجــه بــه نقــش واســطهای ســازمانهای مردمنهــاد میــان مــردم و دولــت ،ســمنها میتواننــد بــا آ گاهســازی
جامعــه نســبت بــه اقدامهــای غیــر زیس ـتمحیطی دولــت یــا ســایر نهادهــا ،مانــع اجــرای آن سیاســت یــا برنامــه شــوند .از ســوی دیگــر ازآنجاکــه
منافــع ســمنها حفــظ محیطزیســت اســت بنابرایــن آنهــا در کنــار ســازمان بــرای حفاظــت از محیطزیســت تــاش میکننــد .بــرای مثــال در جریــان
اطفــا حریــق آتشســوزیهای ســال جــاری در نقــاط مختلــف اســتان بوشــهر ،ســمنها نقــش مهــم و فعالــی داشــتند .آنهــا همــکاری بســیار خوبــی
بــا تیمهــای امــدادی بــرای اطفــای حریــق در اراضــی و مراتــع اســتان داشــتند (گراونــد)1399 ،
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ً
بــه طــور کلــی بــرای هــر موقعیــت تعــارض منافــع ذینفعــان بســیاری را مــی تــوان شناســایی کــرد بطوریکــه گاهــا تعییــن یــک ذینفــع بــرای موقعیــت
تعــارض منافــع امــکان پذیــر نیســت .امــا بایــد در نظــر داشــت کــه گروههــای ذینفــع بــا اعمالنفــوذ و وارد آوردن فشــار نقــش تأثیرگــذاری ایفــا
میکننــد .بنابرایــن یکــی از راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع را میتــوان شناســایی ذینفعــان هــر موقعیــت نــام بــرد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
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شناســایی موقعیتهــا و اشــکال تعــارض منافعــی کــه ممکــن اســت افــراد یــا ســازمانها در آن قــرار گیرنــد ،از ایــن منظــر پراهمیــت اســت کــه دانشــی
صریــح و ضمنــی بــه ســازمانها ،سیاس ـتگذاران و افــراد میدهــد تــا نهتنهــا در تصمیمگیریهــای خــود از بــروز یــا قرارگیــری در ایــن موقعیتهــا
بپرهیزنــد بلکــه در شــکلی عمومیتــر بــه اصــاح و مدیریــت تعارضــات در ســطح ســازمان متبوعــه خــود بپردازنــد .بــر همیــن اســاس میتــوان تعــارض
منافــع را در دو دســته بســیار کلــی تعــارض منافــع شــخصمحور و تعــارض منافــع ســازمانمحور دســتهبندی کــرد .در دســته اول منافــع شــخصی
هــر فــرد در تقابــل بــا منافــع حاکمیــت و عمــوم قــرار میگیــرد .تعــارض ســازمانی خــود بــه دو گــروه تعارضــات درونســازمانی و تعارضــات بیــن ســازمانی
یشــود  .تعارضــات درونســازمانی بــه علــت ویژگیهــای مرتبــط بــا ســازمان ماننــد فعالیــت شــركتهای وابســته بــه ســازمان یــا خدماتــی
تقســیم م 
كــه ســازمان ارائــه میكنــد منافــع ســازمان در تعــارض بــا منافــع حاكمیــت قــرار بگیــرد (پرهیــزکاری و رزقــی ،الــف .)1396-امــا تعارضــات بیــن
ســازمانی کــه در بخــش  4-1مثالهــا و توضیحــات آن آورده شــده اســت بــه علــت تداخــل وظایــف در دو ســازمان دولتــی یــا دو وزارتخانــه رخ خواهــد
ً
داد کــه نهایتــا ایــن منافــع متضــاد در مقابــل نفــع حاکمیــت و مــردم قــرار میگیــرد.1
بــرای مثــال فــرض کنیــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت بخواهــد بهمنظــور حفاظــت ،ســاماندهی رودخانههــا و کنتــرل ســیالبها ،طــرح الیروبــی
رودخانههــا را بــه یــک شــرکت خصوصــی وا گــذار کنــد امــا رئیــس شــرکت مذکــور از خویشــاوندان رئیــس گــروه نظــارت بــر طر حهــای مهندســی
رودخانــه ســازمان اســت .بدیــن ترتیــب فــرد مســئول در ســازمان در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار دارد چرا کــه بیــن نفــع شــخصی خــود (ماننــد
مالحظــات مربــوط بــه روابــط خانوادگــی) و وظیفــه ســازمانی و حاکمیت ـیاش بایــد یکــی را انتخــاب کنــد .مثــال فــوق مصداقــی از تعــارض منافــع
شــخصمحور اســت .در ارتبــاط بــا تعــارض منافــع ســازمانمحور فــرض کنیــد درآمدهــای ســازمان محیطزیســت از جریمــه آالیندگــی صنایــع بــه
دســت آیــد در ایــن صــورت ایــن ســازمان همــواره میــان مأموریــت ســازمانی خــود کــه همــان حفــظ هــوای پــاک اســت و کســب درآمــد در تعــارض اســت.
ً
هرچنــد بهصــورت نظــری موقعیتهــای تعــارض منافــع تقریبــا روشــن اســت ،امــا در دنیــای عمــل کشــف مصادیــق تعــارض منافــع نیازمنــد صــرف
انــرژی زیــاد و اســتفاده از روشهــای متعــدد اســت .اکثــر پژوهشهــا بــا اســتفاده از ابــزار مصاحبــه و تحلیــل موضوعــی بــه شناســایی مصادیــق
تعــارض منافــع در ســازمانها میپردازنــد (شــفافیت بــرای ایــران 1397 ،؛ معمــاری بیــرق .)1397،امــا از منظــر نظــری روشهایــی بــرای شناســایی
مصادیــق تعــارض منافــع وجــود دارد کــه عبارتانــد از تحلیــل سیســتمی ،مطالعــات تطبیقــی ،تحلیــل شــبکه ،نظریــه بازیهــا ،مطالعــه اســنادی و
روشهــای کیفــی .2در ایــن بخــش بــرای شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع از ســه روش مطالعــات تطبیقــی ،اســنادی و روش کیفــی استفادهشــده
اســت.
تمامــی مصادیــق و موقعیتهــای تعــارض منافــع کــه در ادامــه ایــن بخــش از گــزارش بــه تشــریح آنــان میپردازیــم در قالــب ایــن دو دســته کلــی
جمعبنــدی میشــوند .آنچــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم تشــریح موقعیتهــای تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت اســت .بــرای
درک بهتــر هــر موقعیــت مصادیقــی از آنهــا را در ایــران و بــرای نمونــه کشــور آمریــکا 3آوردهایــم .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن بخــش بــرای تعریــف
ً
موقعیتهــای تعــارض منافــع عمدتــا ازآنچــه در گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ( )1396آمــده اســت بهعنــوان منبــع اصلــی
استفادهشــده اســت.
 - 1-4تعارض منافع بین سازمانی در حوزه محیطزیست
اصطــاح تعــارض منافــع بیــن ســازمانی 4بــه موقعیتــی اشــاره دارد کــه اهــداف ،وظایــف یــا منافــع دو ســازمان مختلــف در تضــاد یــا اصطــکاک بــا هــم
ً
ً
قــرار گیــرد .عمومــا تضــاد بیــن ســازمانی زمانــی رخ میدهــد کــه دو ســازمان در رقابــت شــدیدی بــا هــم باشــند نتیجــه اینگونــه تضادهــا اصــوال بــه نفــع
 . 1هرچنــد بــرای آشــنایی خواننــده توضیــح مختصــری در ارتبــاط بــا ایــن نــوع تعــارض منافــع در بخــش  3-1آورده شــده امــا بررســی و تحلیــل ایــن نــوع تعــارض منافــع هــدف گــزارش فــوق
نبــوده و تــاش جدا گان ـهای میطلبــد.
 . 2بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص ایــن روشهــا بــه گــزارش «چارچــوب روششــناختی بررســی تعــارض منافــع در ســازمانها» ،مرکــز توانمندســازی حا کمیــت و جامعــه ()1399
مراجعــه نماییــد.
 . 3ایاالتمتحــده آمریــکا در اوایــل دهــه  60میــادی قوانینــی بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده مقامــات از تصمیمــات دولتــی و مدیریــت مســئله تعــارض منافــع تصویــب نمــود کــه برخــی از
ایــن اصــول هما کنــون نیــز در قوانیــن ایــن کشــور وجــود دارنــد .بنابرایــن از ایــن منظــر ایاالتمتحــده آمریــکا نمونــه قابلاتــکا و مهمــی بشــمار میآیــد.
4 . Inter organization Conflict of Interest
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ســازمانی اســت کــه از قــدرت و حمایــت بیشــتری در دولــت یــا حاکمیــت برخــوردار اســت .ادغــام ،تصــدی یــا مالکیــت یــک ســازمان توســط دیگــری از
نتایــج تضــاد بیــن ســازمانی اســت (لیکــرد.)1976 ،1
یتــوان بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و زیرمجموع ـهاش یعنــی ســازمان جنگلهــا و مراتــع دیــد.
مثــال بــارز ایــن موقعیــت تعــارض منافــع را م 
تمــام امکانــات و توانایــی ایــن ســازمان در خدمــت وزارت کشــاورزی اســت کــه آن وزارتخانــه هــم بایــد بــه کشــاورزان خدمــات بدهــد .یعنــی از
همــان اول تعــارض مهــم بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و زیرمجموع ـهاش یعنــی ســازمان جنگلهــا و مراتــع وجــود دارد .وزارت جهــاد کشــاورزی
وزارتخان ـهای خدماتــی و تولیــدی بــا برنامههــای کوتا همــدت اســت ولــی ســازمان جنگلهــا حاکمیتــی و مدیریتــی بــا برنامههــای غیرتولیــدی و
بلندمــدت اســت .در کشــورهای درحالتوســعه وقتــی وزیــر کشــاورزی منصــوب میشــود ،تمــام تمرکــزش بــر ایــن اســت کــه در دوران وزارتــش کمبــود
ً
نطــور نیســت .در کشــور مــا توســعه کشــاورزی نیازمنــد زمیــن و خدمــات
محصــوالت کشــاورزی حــس نشــود .ولــی در خصــوص منابــع طبیعــی اصــا ای 
یشــود .بزرگتریــن عامــل
اکوسیســتمی اســت کــه بــه خاطــر قــرار داشــتن بخــش منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی رایــگان تلقــی م 
نابــودی جنگلهــای مــا همیــن موضــوع توســعه بیرویــه کشــاورزی ،دامــداری بیضابطــه در عرصههــای طبیعــی یــا توســعه بیقاعــدهی زمیــن
کشــاورزی اســت .حتــی طرحــی همچــون انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بــا آن آثــار مخــرب فــراوان و مخالفــت ســازمان محیطزیســت هــم بــا هــدف
توســعه کشــاورزی انجــام میشــود (کیادلیــری.)1399،
مثــال تعــارض میــان اداره محیطزیســت و منابــع طبیعــی نیشــابور هــم مثــال دیگــری در ایــن حــوزه اســت کــه موجــب خســارات جبرانناپذیــری
نیــز شــده اســت  ،ســال گذشــته  ۱۰فقــره پرونــده چــرای غیرمجــاز و دام مــازاد بــر پروانــه تشــکیل شــد و بایســتی بــا همــکاری اداره منابــع طبیعــی و
کشــاورزان بــا مشــخص کــردن محــدوده چــرای دامهــا در زمانهــای مشــخص از حجــم ایــن مشــکالت کاســته شــود (نوربخــش .)1399 ،یــا در
خصــوص دشــت مشــهد تعــارض میــان ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت نیــرو باعــث شــده دشــت مشــهد ســالی  20ســانتیمتر نشســت
کنــد (کالنتــری .)1398،بحــث تأمیــن امنیــت غذایــی جمعیــت رو بــه رشــد کشــور کــه وظیفــه اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت نیــز یکــی دیگــر
از مثالهــای ایــن موقعیــت تعــارض منافــع اســت .نتیجــه ایــن وظیفــه افزایــش بهرهبــرداری از عرصههــای طبیعــی و افزایــش میــزان تولیــد
حاملهــای انــرژی اســت کــه بــا مأموریــت حفاظتــی ســازمان محیطزیســت در تعــارض آشــکار اســت (میــرزاده .)1399 ،بــه مثالهــای زیــادی از
ایــن نــوع میتــوان اشــاره کــرد کــه نتیجــه تمامــی آنهــا چیــزی جــز تخریــب محیطزیســت نیســت.
ســازوکار حــل تعارضــات بیــن وزارتخانههــا یــا ســازمانهای دولتــی ،در داخــل دولــت و اغلــب بــا میانجیگــری ریاس ـتجمهوری و هیئــت دولــت
انجــام میشــود .بهعنوانمثــال ،در تعارضــات بیــن وزارت نیــرو و ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،اغلــب ایــن رئیسجمهــور اســت کــه مســائل
را حلوفصــل میکنــد .امــا در اکثــر مــوارد ،موانــع سیاســتی و نهــادی منجــر بــه اولویتبخشــی بــه کســب ســود بیشــتر یــا حفــظ و جلــب حمایــت
رأیدهنــدگان نســبت بــه منافــع عمومــی دیگــری همچــون حفــظ محیطزیســت میشــود (رادون و تالــر.)2005 ،2
ســازمان حفاظــت محیطزیســت نیــز هماننــد ســایر ســازمانها یــا وزارتخانههــا جــدا از نظــام و ســاختار بروکراســی کشــور نیســت و جزئــی از
نظــام سیســتماتیک و بروکراتیــک بــا تعــارض منافــع در ایــران اســت .بهطورکلــی بخشــی از ایــن تعارضــات ریشــه تعــارض ســازمانی دســتگاهها
(مــوازیکاری) داشــته کــه در بــاال مثالهایــی از آن را آوردیــم و گاه نیــز مشــکل در ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن (تداخــل ،تناقــض ،تزاحــم و غیــره )
دارد .یــک مثــال از تناقضهــا قوانیــن را میتــوان در قانــون برنامــه ششــم توســعهای مشــاهده کــرد .بــرای مثــال ،در جــدول شــماره  6ذیــل بنــد
ببــر اســت از  7/4میلیــون
(ز) مــاده  31قانــون برنامــه ششــم 3دربــاره تولیــد چغندرقنــد مقررشــده اســت تــا میــزان تولیــد چغندرقنــد کــه یــک کاالی آ 
یکــه در مــاده ( )35قانــون یادشــده دولــت
تــن در ســال پایــه  1393بــه  10/2میلیــون تــن در ســال پنجــم برنامــه ششــم افزایــش پیــدا کنــد ،درحال 
مکلــف شــده اســت بهمنظــور مقابلــه بــا بحــران کمآبــی ،رهاســازی حقابههــای زیسـتمحیطی بــرای پایــداری ســرزمین ،پایــداری و افزایــش تولیــد
در بخــش کشــاورزی ،تعادلبخشــی بــه ســفرههای زیرزمینــی و ارتقــای بهــرهوری و جبــران تــراز آب ،بهمیزانــی کــه در ســال پایانــی اجــرای قانــون
1 . Likert
2 . Radon.j and Thaler.j
 . 3بــر اســاس مــاده فــوق دولــت موظــف اســت بــرای حصــول سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در جهــت تأمیــن امنیــت غذایــی و نیــل بــه خودکفایــی در محصــوالت اساســی زراعــی،
دامــی و آبــزی بــه میــزان  95درصــد در پایــان اجــرای قانــون برنامــه و افزایــش تولیــدات کشــاورزی بهویــژه محصــوالت دارای مزیــت صادراتــی  ،رســیدن بــه تــراز تجــاری مثبــت ،تقویــت و
تکمیــل زنجیرههــای تولیــد و توســعه صــادرات و ارتقــاء بهــرهوری آبوخــا ک کشــاورزی اقدامــات مشخصشــده در ایــن مــاده را جهــت حصــول بــه شــاخصهای کمــی انجــام دهــد.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

برنامــه  11میلیــارد مترمکعــب از طریــق ســازوکارهای الزم صرفهجویــی شــود .مشــاهده میشــود کــه ایــن دو حکــم بــا توجــه بــه آببــر بــودن محصــول
چغندرقنــد و محدودیــت روزافــزون منابــع آب در تعــارض بــا یکدیگــر هســتند (پوراصغــر.)1399 ،
بــا علــم بــه وجــود چنیــن موقعیتهــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی ،هــدف گــزارش موجــود واکاوی موقعیتهــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی
یشــود تنهــا موقعیتهــای تعــارض منافــع در درون ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،ارتبــاط بخــش خصوصــی بــا ســازمان یــا
نیســت بلکــه تــاش م 
در بیــن کارمنــدان آن بررســی شــود .بررســی تفصیلــی موقعیتهــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی خــارج از اهــداف گــزارش فــوق اســت.
 -2-4تعارض درآمد و وظیفه
اگــر فرایندهــا و روندهــا شــخص را در موقعیتــی قــرار دهــد کــه اجــرای وظیفــه محولــه بــه وی بــه کاهــش درآمــدش بینجامــد ،شــخص یــا ســازمان در
موقعیــت تعــارض منافــع قرارگرفتــه اســت .ایــن نــوع از تعــارض منافــع موجــب میگــردد تــا مســئولین و کارکنــان بــه وظیفــه اصلــی خــود عمــل نکننــد.
ســازمان حفاظــت محیطزیســت ایــران بــه دلیــل ماهیــت کاری خــود کــه نظارتــی اســت ،کمتــر بــا موضــوع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت .هرچنــد
یشــود دریافــت ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار غیرمجــاز و صــدور پروانــه شــکار حیوانــات وحشــی یکــی از منابــع درآمــدی ســازمان از محــل انجــام
گفتــه م 
تهــای خــود اســت ،امــا بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد :طبــق مــاده ( )9قانــون شــکار و صیــد مصــوب  ،1346درآمــد اختصاصــی ســازمان کــه
مأموری 
یشــود در حســاب مخصوصــی کــه از طــرف خزان ـهداری کل بــه نــام ســازمان شــکاربانی (ســازمان
از محــل بهــای پروان ههــای شــکار و صیــد تأمیــن م 
یشــود منظــور و بــه مصــرف هزین ههــای بودجــه مصــوب ســازمان خواهــد رســید.
حفاظــت محیطزیســت ســابق) در بانــک مرکــزی افتتــاح م 
هرچنــد موقعیــت فوقالذکــر میتوانــد موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه را بــرای ســازمان ایجــاد کنــد ،بعضــی از فعــاالن محیطزیســت معتقدنــد کــه
ایــن مــورد در حــال حاضــر چنــدان دغدغــه اصلــی نیســت چرا کــه تجربــة چنــد ســال گذشــته در خصــوص صــدور پروانههــای شــکار ،حاکــی از تعــداد
بســیار انــدک آنهــا نســبت بــه جمعیــت حیاتوحــش اســت.
بهعنوانمثــال در ســال  1397تعــداد پروانههــای صادرشــده بــرای چهارپایــان در کل کشــور ۶۵ ،مــورد بــرای مناطــق چهارگانــه و مناطــق آزاد و
 45مــورد بــرای قرقهــای اختصاصــی بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت علفخــواران بزرگجثــه (گونههــای هــدف شــکارچیان) در
حیاتوحــش کشــور طبــق آمــار ســازمان حفاظــت محیطزیســت بیــش از  180هــزار فــرد اســت .بــه ایــن معنــی کــه پروانههــای شــکار صادرشــده
تنهــا حــدود  0/06درصــد جمعیــت چهارپایــان اســت .در ســالهای پیــش از آن نیــز میــزان پروانــه شــکار چهارپایــان در همیــن حــدود بــوده اســت.
بااینحــال اگرچــه در مــورد صــدور مجــوز شــکار پرنــدگان میــزان پروانــة صادرشــده بســیار بیشــتر اســت و ایــن افزایــش تعــداد موجــب نگرانــی اســت
یشــود کــه نتــوان موضــوع را از دیــد تعــارض منافــع بالفعــل
امــا ایــن موضــوع بــا توجــه بــه رقــم بســیار پاییــن صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان باعــث م 
بررســی کــرد .بهطورکلــی صــدور پروانــه شــکار در طــول ســال یکبــار رخ میدهــد و بــه همیــن علــت موضــوع تعــارض درآمــد و وظیفــه در ایــن حــوزه
کمرنــگ اســت (میــرزاده.)1399 ،
موضــوع بعــدی مطالبــه ضــرر و زیــان از شــکارچیان غیرمجــاز اســت .بــر اســاس قانــون صیــد و شــکار حقالکشــف زمانــی بــه محیطبانــان تعلــق
میگیــرد کــه شــکار و صیــد انجامگرفتــه و بحــث انتفــاع متخلفــان در میــان باشــد ایــن در حالــی اســت کــه ا گــر محیطبــان ،متخلــف را در زمــان شــروع
بــه شــکار شناســایی و دســتگیر کنــد حقالکشــفی بــه وی تعلــق نخواهــد گرفــت بنابرایــن درصورتیکــه محیطبــان وظیفـهاش را کــه برخــورد بــا شــکار
غیرمجــاز اســت انجــام دهــد ،درآمــدش کاهــش خواهــد یافــت (ایســنا .)1398،ماده()3دســتورالعمل قانــون نحــوه جبــران زحمــات و خســارات
کارکنــان ســازمان حفاظــت محیطزیســت در ارتبــاط بــا جرائــم زیسـتمحیطی ( ،)1386مبنــای محاســبه حقالکشــف 70 1درصــدی بهــای جانــور
وحشــی شــکار شــده را بــه شــرح زیــر قــرار میدهــد:
الف -کارکنان ومأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرائم زیستمحیطی معادل 25درصد بهای جانور وحشی،
ب -کارکنان و مأموران سازمان در امر جلوگیری از تخلفات و جرائم معادل  35درصد بهای جانوران وحشی،
پ -کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل  10درصد بهای جانوران وحشی.
 . 1سی ( )30درصد از حقالکشف در خزانه دولت باقی میماند و  70درصد آن در زمره اعتبارات پرداختی به سازمان قرار خواهد گرفت.
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ایــن جریمــه بســته بــه نــوع حیــوان و جنســیت آن متفــاوت اســت ،قیمــت آهــو ،بــز وحشــی و گوســفند وحشــی ازنظــر مطالبــه ضــرر و زیــان در حــال
نشــده و بــرای حیــوان مــاده ،ایــن رقــم  60میلیــون تومــان اســت.
حاضــر  20میلیــون تومــان تعیی 
ســطح پاییــن حقــوق و دســتمزد و ســختی معیشــت پرســنل و مشــارکت پرســنل در منافــع جرائــم ناشــی از شــکار و صیــد غیرمجــاز در قالــب طــرح
حقالکشــف بــا وظایــف محمولــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت منافــات دارد .راهحــل موضــوع اختصــاص بودج ـهای ویــژه بــرای تشــویق و
پرداخــت بــه محیطبانــان بــه هنــگام دســتگیری شــکارچیان بــا نظــارت قــوی بــر عملکــرد آنــان اســت و بهمنظــور جلوگیــری از اتــاف حیاتوحــش
دســتگیری شــکارچیان قبــل از شــکار (در حالــت شــروع بــه شــکار) از اولویــت و ارزش بیشــتری بــرای تشــویق و پرداخــت حقالزحمــه ویــژه برخــوردار
باشــد (میرانــزاده.)1398،
همانگونــه کــه در ابتــدای بخــش نیــز تأ کیــد شــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،ســازمانی نظارتــی بــوده و درآمــد اختصاصــی قابلتوجهــی نــدارد
لــذا بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت کــه کمتــر بــا موضــوع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت امــا ایــن مســئله در شــرکتهای وابســته بــه ســازمان،
ارزیابــی طر حهــای اجرایــی ،آزمایشــگاههای معتمــد مرتبــط بــا ایــن ســازمان و  ...بهوضــوح قابلمشــاهده اســت .بــرای مثــال عقــد قراردادهــای
خوداظهــاری در پایــش و مدیریــت پســماند بــه شــرکتها و آزمایشــگاههای معتمــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت در راســتای اصــل  44قانــون
اساســی (خصوصیســازی) از مصادیــق اینگونــه تعارضــات اســت کــه بــر اســاس ارتباطــات و جهتگیریهــای افــراد بــا مالکیــن و مدیــران بخــش
خصوصــی صــورت میگیــرد .بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی محیطزیســت هزینــه انجــام خدمــات آزمایشــگاهی بــر عهــده شــرکتهای آالینــده
اســت بنابرایــن شــرکتهای معتمــد محیطزیســت هزینههــای اندازهگیــری را از شــرکتهای آالینــده دریافــت میکننــد و ایــن یعنــی ا گــر شــرکت
معتمــد واحــد مربوطــه را آالینــده معرفــی کنــد بــار دیگــر واحــد صنعتــی بــه آن شــرکت درخواســت پایــش نخواهــد داد .ایــن مصوبــه مصداقــی از بحــث
تعــارض درآمــد و وظیفــه اســت (ایســنا.)1399،
ایــن موضــوع در خصــوص ارزیابیهــای محیطزیســتی نیــز صــادق اســت .در تمــام کشــورها هزینــه مطالعــات ارزیابــی توســط کارفرمــا پرداخــت
میشــود چرا کــه کارفرمــا ذینفــع مســتقیم یــک پــروژه اســت و از اجــرای آن ســود مالــی میبــرد ،پــس هزینههــای مطالعاتــی آن را هــم خــودش بایــد
نســنجی و ســایر هزینههــا را خــودش پرداخــت میکنــد .مکانیزمــی کــه
پرداخــت کنــد ،همانطــور کــه هزینههــای مربــوط بــه طراحــی و امکا 
تگــر جامعــه » اســت .یعنــی بــازار مصرفکننــده و گــردش آزاد
یشــود آنهــا نتواننــد گزارشهــای غیرواقعــی اعــام کننــد «چشــم نظار 
باعــث م 
اطالعــات اســت کــه جلــوی تخلفــات اینچنینــی را میگیــرد .در ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی مــردم چشــم نظارتگــر جامعــه هســتند .وقتیکــه
گــزارش ارزیابــی محیطزیســت ســاخت ســدها ،نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها و ســایر پروژههــا شــفاف شــوند ،ا گــر ارزیــاب نامــة فدایــت شــوم نوشــته باشــد
تگــر جامعــه ی ـکروزه و
کشــبه نمیافتــد .چشــم نظار 
آبرویــش م ـیرود .در آن صــورت ،ایــن مــردم هســتند کــه مدعــی میشــوند .ایــن اتفــاق ی 
دوروزه چیــزی را اصــاح نمیکنــد ولــی بهتدریــج کار را بهجایــی میرســاند کــه کســی جــرأت ارائــة گزارشهــای غیرواقعــی و ارزیابیهــای نادرســت
یشــود (رئیســیان .)1399،البتــه ایــن موضــوع
را نمیکنــد .وقتــی شــفافیت و گــردش آزاد اطالعــات وجــود داشــته باشــد ،خودب هخــود مشــکل حــل م 
همچنــان در ایــران انجامنشــده و ایــن شــرکتها بــا روال قبلــی بــه کار خــود ادامــه میدهنــد.
 -3-4اتحاد ناظر و مجری
بدیهــی اســت کــه هــر شــخص نمیتوانــد بــر کار خــود نظــارت داشــته باشــد .بنابرایــن هماننــد مســئله قاعدهگــذاری بــرای خــود ،فــردی کــه بهصــورت
یکــه میتــوان گفــت مســئله نظــارت بــا
یشــود بهنحو 
شــخصی مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد خــود اســت بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو م 
مشــکل روبــرو میشــود.
ســازمان حفاظــت از محیطزیســت بــه دلیــل مأموریــت تخصصــی خــود و نبــود دســتگاههای دیگــر مرتبــط بــا ایــن حوزههــا در قــوه قضاییــه و مقننــه
ً
و ســایر نهادهــا در بســیاری مــوارد بــا ایــن موقعیــت روبروســت مثــا ارزیابــی عملکــرد درزمینــة حفاظــت از عرصههــای طبیعــی و ...بــر عهــده خــود
همیــن دســتگاه اســت! بهعبارتدیگــر ایــن ســازمان هــم مســئول اجــرای طر حهاســت و هــم مســئول نظــارت فنــی بــر حســن انجــام کار خــود .بــه
ایــن دلیــل کــه نــه در قــوه قضاییــه و نــه در مجلــس شــورای اســامی بخشــی قدرتمنــد و تخصصــی بــرای نظــارت بــر مأموریتهــای ایــن دســتگاهها
وجــود ندارنــد و عمــده نظارتهــا بــر مســائل مالــی و اداری تمرکــز دارنــد و نــه مســائل حفاظتــی (میــرزاده.)1399،
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یکــه ایــن ســازمان وظیفــه نظــارت بــر حســن اعطــای مجوزهــا را
مثــال ایــن اتحــاد اعطــای مجوزهــای شــکار توســط ســازمان محیطزیســت اســت درحال 
نیــز بــر عهــده دارد .در حــال حاضــر بخشهایــی از محیطزیســت ماننــد صــدور پروانــه شــکار جنــس اجرایــی دارنــد و حاکمیتــی نیســتند کــه بهتــر اســت
یتــوان هــم مجــری باشــد و هــم ناظــر (کیادلیــری.)1399،
چنیــن بخشهایــی از محیطزیســت بــه منابــع طبیعــی منتقــل شــوند .یــک ســازمان نم 
درواقــع نبــود نهادهــای نظارتــی از یکســو و نقــص قوانیــن از ســوی دیگــر ،فــرد را در معــرض انتخــاب نفــع شــخصی و عمومــی قــرار میدهنــد .در
ً
ســازمان محیطزیســت عمومــا کارشناســان دفتــر ارزیابــی بــا ایــن موقعیــت دوگان ـه روبــرو هســتند و ممکــن اســت بهراحتــی بلغزنــد .در کل تعــداد
محــدودی طــرح ارزیابــی محیطزیســتی وجــود دارد کــه رد شــده باشــد .چــون پیمانــکار و ناظــر و طــراح همــه یکــی هســتند .آنکســی کــه قــرار اســت
ســد را بســازد ،در جبهــه همــان کســی اســت کــه قــرار اســت ارزیابــی محیطزیســتی را انجــام دهــد (درویــش .)1399،همچنیــن بســیاری از ارزیابــان
در نوشــتن طر حهــا و ســپس در تصویــب همــان طر حهــا مشــارکت دارنــد.
 -4-4اشتغال همزمان
ا گــر مشــاغل همزمــان وظایفــی را بــر شــخص تحمیــل کننــد کــه همعــرض یکدیگــر باشــند آنــگاه فــرد در موقعیــت متعــارض قــرار میگیــرد .اشــتغال
همزمــان افــراد در بخــش حاکمیتــی و بخــش خصوصــی بهویــژه بخشهایــی کــه ارتبــاط نزدیــک بــا پســت حاکمیــت افــراد دارد یکــی از مصادیــق
تعــارض منافــع اســت .ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ( ،)2015اشــتغال همزمــان را چــه بــا دریافــت و چــه بــدون دریافــت حقــوق باشــد جــزو
منافــع شــخصی افــراد میدانــد کــه ممکــن اســت بــا وظایــف عمومــی آنهــا در تعــارض قــرار گیــرد.1
بــرای مثــال یکــی از مدیــران پیشــین ســازمان از تجربــه خــود دراینبــاره میگویــد« :پیــش از آنکــه مدیــرکل دفتــر مشــارکتهای مردمــی ســازمان
حفاظــت محیطزیســت شــوم ،عضــو هیئتمدیــرهی یــک ســازمان مردمنهــاد محیطزیســتی بــودم .بعــد از انتصابــم ،نامـهای از بازرســی بــه دســتم
رســید کــه نمیتوانــم همزمــان مدیــرکل باشــم و در هیئتمدیــرة یــک ســازمان غیردولتــی هــم عضــو باشــم .بــه همیــن دلیــل از هیئتمدیــرة آن
ســازمان غیردولتــی اســتعفا کــردم .درصورتیکــه بســیاری از کارکنــان و مدیــران دولتــی عضــو ســازمانهای مردمنهــاد یــا شــرکتهای خصوصــی
هســتند .همی ـناالن یکــی از معاونــان ســازمان محیطزیســت عضــو هیئتمدیــره یــک شــرکت مهندســین مشــاور در حــوزه سدســازی اســت».
(درویــش )1399،یــا یکــی از مدیــران منطق ـهای ســازمان قبــل از ســال  1397خــود شــرکت محیطزیســتی داشــت و گزارشهــای ارزیابــی هــم
مینوشــت و بــرای نوشــتن ایــن گزارشهــا قیمــت باالیــی هــم از مشــتری میگرفــت.
یکــی از مصادیــق ،موقعیــت اشــتغال همزمــان کــه در بخــش قبــل هــم بــه آن اشــاره شــد اعضــای هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت اســت.
رئیــس هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت  2از ســال  1393تــا  1395همزمــان نیــز بهعنــوان رئیــس و عضــو هیئــت عامــل صنــدوق توســعه
ملــی دولــت یازدهــم مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت (تســنیم )1395 ،یــا معــاون ســازمان برنامهوبودجــه در ســال  ،1397بهعنــوان مشــاور عالــی
ســازمان حفاظــت محیطزیســت و عضــو هیئتمدیــره صنــدوق ملــی محیطزیســت نیــز بــوده اســت (مهــر.)1397 ،
عــاوه بــر ایــن ،در مــواردی نیــز راهاندازی کسـبوکار مرتبط با شــغل ســازمانی به چشــم میخورد .تأســیس آزمایشــگاه ســنجش میــزان آلودگــی (و در پی آن
تگــردی،
معرفــی ایــن آزمایشــگاه بهعنــوان آزمایشــگاه معتمــد) ،تولیــد قطعــات و لــوازم بیهوشــی حیوانــات ،تأســیس شــرکت خدمــات گردشــگری و طبیع 
یهــا و ...ازجملــه مــواردی هســتند کــه در ســالهای گذشــته بهچشــم خوردهانــد.
تأســیس موسســه تحقیقاتــی بــا موضوعــات حیاتوحــش ،آلودگ 
 . 1قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولتــی در معامــات دولتــی و کشــوری مصــوب  1337کــه بــا هــدف محــدود کــردن قــدرت کارکنــان دولــت در امــور معامــات و نیــز قربانــی شــدن مصالــح
عمومــی و صــاح دولــت ناشــی از نفــوذ اشــخاص دولتــی بــه تصویــب رســیده اســت راه را بــر روی وقــوع موقعیتهــای اشــتغال همزمــان و رابطــه ســهامداری میبنــدد 4 .گــروه زیــر مشــموالن
ایــن قانــون هســتند:
وزرا ،نمایندگان مجلس ،کارمندان دولت و شهرداریها نمیتوانند با دولت وارد معاملهشده و در معامالت دولتی مداخله نمایند.
شرکتهایی که کارمندان دولت ،مالک حداقل  5درصد از سهام آنها میباشند .هرچند کارمندان دولتی در آن شرکتها سمتی نداشته و فقط یک سهامدار باشند.
شرکتهایی که کارمندان دولت عضو هیئتمدیره آن شرکتها باشند یا سمت مدیرعاملی یا بازرس قانونی آن شرکتها را بر عهده داشته باشند و
پــدر ،مــادر ،خواهــر ،بــرادر ،فرزنــد ،عــروس و دامــاد افــرادی کــه ســمتهای وزارت ،معاونــت وزیــر و یــا مدیریــت در دســتگاههای دولتــی را دارنــد ،از مداخلــه در معامــات دولتــی آن دســتگاه
دولتــی و دیگــر دســتگاههای منــدرج در قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولتــی منــع شــدهاند.
بــا وجــود چنیــن قانونــی در کشــور همانطــور کــه مثالهــا در ایــن بخــش و بخــش رابطــه خویشــاوند نشــان میدهــد قانــون فــوق در کشــور رعایــت نمیشــود .عــدم رعایــت قانــون فــوق
موقعیــت تعــارض منافــع را بــه فســاد تبدیــل میکنــد.
 . 2صندوق ملی محیطزیست نهادی غیردولتی محسوب میشود.
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فعالیــت کارکنــان ایــن ســازمان بهعنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری در پروندههــای مربــوط بــه ســازمان نیــز از دیگــر مــوارد تعــارض منافــع
محســوب میشــود .اگرچــه کمکهــای فنــی ایــن افــراد میتوانــد بــه بهبــود تصمیمگیــری و داوری در فعالیتهــای محیطزیســتی کمــک کنــد امــا
ممکــن اســت فــرد را در موقعیــت دوراهــی منافــع شــخصی و منافــع ســازمانی قــرار دهــد .چرا کــه ایــن افــراد عــاوه بــر آنکــه قوانیــن و روال کار ادارات
را میداننــد ،در جایگاهــی قــرار دارنــد کــه میتواننــد بــر احــکام دادگاههــا در مــورد پروندههــای مربــوط بــه اراضــی یــا پروانههــای بهرهبــرداری
نخــواری تعــدادی از ایــن افــراد
تأثیرگــذار باشــند و متأســفانه در مــواردی ایــن اشــتغال همزمــان تبدیــل بــه فســاد شــده و در برخــی پروندههــای زمی 
حضورداشــتهاند (1میــرزاده.)1399 ،
موضــوع اشــتغال همزمــان در اساســنامه تعــارض منافــع آمریــکا نیــز ب هشــکل اشــتغال همزمــان کارمنــدان ســازمان در داخــل و خــارج از کشــور مــورد
یکــه در ایــن اساســنامه ذکرشــده از منظــر قوانیــن آمریــکا اشــتغال در خــارج ا گــر شــامل موقعیتهــای زیــر نباشــد
توجــه قرارگرفتــه اســت .بهطور 
مجــاز اســت )1 :نقــض قانــون فــدرال یــا ایالتــی باشــد )2 .تضــاد منافــع واقعــی یــا آشــکار ایجــاد کنــد )3 .شــامل کار بــرای یــک پیمانــکار ســازمان
حفاظــت محیطزیســت یــا پیمانــکار دســته دوم در یــک پــروژه بــرای ســازمان حفاظــت محیطزیســت باشــد )4 .شــامل اســتفاده از زمــان یــا امــوال
ســازمان حفاظــت محیطزیســت یــا اســتفاده از اطالعــات محرمانــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت باشــد.
همچنیــن کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیطزیســت بایــد قبــل از پذیــرش و شــرکت در هــر شــغلی ماننــد خدمــات مشــاورهای ،اشــتغال در دفاتــر عمومــی
دولتــی یــا محلــی و یــا اشــتغال در پروژههــای پیمانــکاران ســازمان حفاظــت محیطزیســت مراتــب را بــه اطــاع معــاون مشــاور خــود در امــور اخالقــی آژانــس
یشــود تــا در پــروژهای بــرای
رســانده و تأییدیــه وی را دریافــت کننــد .بــرای مثــال فــرض کنیــد از یــک کارمنــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت خواســته م 
یــک شــرکت مشــاوره خصوصــی کار کنــد ،ایــن اشــتغال تــا زمانــی قابــل تائیــد اســت کــه )۱( :در ارتبــاط بــا قــرارداد یــا زیرقــراردادی بــا ســازمان حفاظــت
محیطزیســت نباشــد؛ ( )۲شــامل هیــچ نــوع ارتبــاط بــا آژانسهــای فــدرال بهقصــد اثرگــذاری در نقــض مــواد اساســنامه تعــارض منافــع نباشــد.
در بخــش دیگــری از همیــن اساســنامه بــه اشــتغال بهعنــوان نویســنده اشــارهکرده اســت .ا گــر نوشــتهای بــه وظایــف رســمی یــک کارمنــد مربــوط
باشــد بایــد ارتبــاط کارمنــد بــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت از آن نوشــته حــذف شــود .بــرای مثــال فــرض کنیــد یــک کارمنــد ســازمان حفاظــت
محیطزیســت مقالـهای در ارتبــاط بــا پــروژهای کــه وی در ســازمان حفاظــت محیطزیســت روی آن کار میکــرده نوشــته و میخواهــد آن را چــاپ کنــد.
ایــن کار بــه شــرطی مجــاز اســت کــه کارمنــد و ناشــر یــا بــه ســمت نویســنده در ســازمان حفاظــت محیطزیســت اشــاره نکــرده یــا ســلب مســئولیت کننــد.
همچنیــن اعضــای کمیتــه مشــاورهای قانــون کنتــرل مــواد ســمی (منتشرشــده در  11اکتبــر )1976و افــراد منتصــب آنهــا مشــمول محدودیتهــای
زیــر هســتند :آنهــا نبایــد تــا  12مــاه پــس از پایــان خدمــت کمیتــه خــود ،پیشــنهاد اشــتغال یــا جبــران خســارتی را از هــر شــخصی کــه مشــمول شــرط
اجــرای قانــون یــا هــر موضــوع دیگــر مرتبــط بــا آن اســت قبــول کنــد.
 -5-4انگیزههای مؤثر :
ایــن موقعیــت تعــارض منافــع بــه موقعیتــی اشــاره میکنــد کــه انگیزههــای فــرد اعــم از مالــی و غیرمالــی وی را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار
یتــوان ایــن انگیزههــا را بــه ســه نــوع انگیزههــای سیاســی ،انگیزههــای منطق ـهای (گهــگاه در زیرمجموعــه انگیزههــای
میدهــد .بهطورکلــی م 
یشــوند) و انگیزههــای ســلیقهای تقســیمبندی کــرد.
سیاســی طبقهبنــدی م 
 -1-5-4انگیزههای سیاسی:
ً
بهطورکلــی هرگونــه ارتبــاط بــا گروههایــی (مثــا گروههــای قومــی ،مذهبــی ،سیاســی یــا حرفـهای) کــه فــرد بــه آنهــا احســاس تعهــد داشــته باشــد،
موضوعــی بــرای تعــارض منافــع احتمالــی اســت .در ایــن حالــت ممکــن اســت نمایندگــی منافــع یــک حــزب یــا منطقــه ازیکطــرف و نمایندگــی منافــع
کل حاکمیــت یــا کشــور از طــرف دیگــر همزمــان در یــک شــخص جمــع شــود .ایــن موضــوع یکــی از ســختترین موقعیتهــای تعــارض منافــع اســت.
نمونــه بــارز انگیزههــای سیاســی را میتــوان در ماجــرای طــرح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان در باالتریــن ســطح مشــاهده کــرد .دســتگاههای متولــی
 . 1البتــه الزم بــه ذ کــر اســت کــه تعییــن کارشــناس دادگســتری بــر عهــده قاضــی پرونــده اســت ،بنابرایــن ایــن قاضــی اســت کــه تشــخیص میدهــد کارشــناس از بیــن کارکنــان ســازمان انتخــاب
شــود یــا خیــر .در صــورت تشــخیص قاضــی مبنــی بــر انتخــاب کارشــناس از میــان کارکنــان خبــره ســازمان امــکان بــروز موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه وجــود خواهد داشــت.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

ً
ً
یعنــی وزارت نیــرو و ســازمان محیطزیســت عمــا و عمیقــا مخالــف طــرح انتقــال آب هســتند امــا روســای باالدســتی کــه منافعشــان آبرســانی بــه
اســتان مــورد نظرشــان اســت ،فشــار میآورنــد تــا طــرح اجــرا شــود (درویــش .)1399 ،ایــن طــرح ســاالنه  200میلیــون مترمکعــب آب را بــه دامغــان،
ســمنان ،گرمســار و شــاهرود منتقــل میکنــد ،امــا نکتــه آنجاســت کــه از ایــن حجــم آب تنهــا  50میلیــون مترمکعــب آن بــرای آب شــرب مــردم ایــن
 4شــهر مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت و  150میلیــون مترمکعــب دیگــر بــرای صنایــع .ا گــر ایــن حجــم انتقــال آب را بــا کل آب مصرفــی صنایــع
ببــر مــادر ماننــد فــوالد ،ذوبآهــن و پتروشــیمی مقایســه کنیــم خواهیــم دیــد کــه ایــن اســتان ســاالنه  150میلیــون
در اصفهــان بــا ترا کــم صنایــع آ 
مترمکعــب آب الزم نــدارد؛ پــس چطــور بــه ســمنانی کــه هنــوز ایــن صنایــع مــادر و ســنگین بــه زمیــن ننشســتهاند ایــن حجــم از آب را میخواهنــد
منتقــل کننــد؟ (نبــوی.)1398 ،
مثــال بــاال حا کــی از آن اســت کــه افــراد ذینفــع در ایــن مــورد خــاص بــرای حمایــت از منافــع گــروه سیاســی خــود بــه حمایــت از طرحــی روی آوردهانــد
کــه ازنظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی توجیهــی نــدارد.
 -2-5-4انگیزههای سلیقهای:
ً
یکــه قانــون معیارهــای مشــخص و دقیقــی بــرای تشــخیص آالیندگــی در اختیــار ارزیابــان محیطزیســتی قــرار ندهــد و تعییــن و تشــخیص
اصــوال زمان 
ً
را رأســا بــه ارزیــاب محــول کنــد ،بــروز تعــارض منافــع اجتنابناپذیــر اســت.
ً
بــا هــدف توســعه پایــدار کشــاورزی ،جنگلهــا و منابــع طبیعــی ،حفــظ محیطزیســت و نهایتــا بــرای پیشــگیری از بــه هــم خــوردن تعــادل و تناســب
محیطزیســت ،امــور مربــوط بــه جانــوران وحشــی و آبزیــان آبهــای داخلــی و ...بــه عهــده ســازمان محیطزیســت قــرار داده شــد کــه البتــه در همــه
مــوارد حــق مالکیــت مشــخص ،حقــوق بهر هبــردار ،حقــوق اشــخاص و مــواردی از ایــن قبیــل محتــرم شمردهشــده اســت .بــرای مثــال مــاده 4
ً
قانــون حفاظــت از محیطزیســت 1صراحتــا تأ کیــد میکنــد کــه نبایــد محدودیــت و مقرراتــی بــرای مالکیــن ســنددار قانونــی مناطــق بنــد الــف مــاده 3
ایــن قانــون برقــرار گــردد 2ایــن در حالــی اســت کــه در عمــل رفتارهــای ســلیقهای مأمــوران محیطزیســت دردســرهایی را بــرای مالکیــن ایجــاد کــرده
اســت .یکــی از ایــن مناطــق «خجیــر» اســت کــه کشــاورزان و دامــداران صاحــب حــق و ســند هنــگام تــردد در اراضــی و دامداریهــای خــود یــا تــردد
یشــوند (ماهنامــه دام ،کشــت و صنعــت،
کامیونهــای حمــل نهادههــا یــا دام بــا مشــکالت و ممانعتهــای ســلیقهای پرســنل و نگهبانــان روبـهرو م 
.)1398
مصــداق دیگــری از ایــن برخوردهــای ســلیقهای را در مــوارد رفــع آلودگــی صنایــع میتــوان مشــاهده کــرد .بــر اســاس قانــون اگــر صنعــت آالینــدهای
بــرای رفــع آلودگــی اقــدام کنــد بــه میــزان  10تــا  90درصــد مشــمول بخشــودگی جرائــم خواهــد شــد .امــا چــون معیــار مکتوبــی بــرای تعییــن میــزان
بخشــودگی وجــود نــدارد و درواقــع ایــن کارشناســان هســتند کــه تشــخیص میدهنــد بــرای رفــع آلودگــی اقــدام شــده یــا نــه و چقــدر صنعــت مشــمول
یشــود اقداماتــی کــه هیــچ ربطــی بــه محیطزیســت نداشــته ماننــد ســاخت اســتادیوم ورزشــی جــزء اقدامــات
یشــود .گهــگاه دیــده م 
بخشــودگی م 
یشــود چرا کــه متــر ،معیــار و ســنجهای بــرای مشــخص
کاهنــده آلودگــی بهحســاب میآیــد .متأســفانه همیــن اقدامــات ســلیقهای باعــث فســاد م 
کــردن آن وجــود نــدارد (مدبــری.)1399 ،
بنابرایــن بــه نظــر میرســد عــدم شــفافیت بعضــی از قوانیــن در ایــن حــوزه دســت کارشناســان را بــرای برخوردهــای ســلیقهای بــاز گذاشــته اســت
کــه بایــد در خصــوص ایــن مــوارد ســازمان حفاظــت محیطزیســت دســتورالعمل معینــی صــادر کــرده یــا بــه کارشناســان خــود آمــوزش کافــی داده و
پروتکلهــای الزم را ابــاغ نمایــد.
 . 1هــر نــوع ممنوعیــت و محدودیــت و مقرراتــی کــه بــرای مناطــق مذکــور در بنــد (الــف) مــاده  3ایــن قانــون برقــرار میگــردد نبایــد بــا حــق مالکیــت یــا حــق انتفــاع اشــخاصی کــه در داخــل
ً
ایــن مناطــق قانونــا دارا هســتند مغایــر باشــد.
 . 2مــاده3ـ شــورای عالــی حفاظــت محیطزیســت عــاوه بــر وظائــف و اختیاراتــی كــه در قانــون شــكار و صیــد بــرای شــورای عالــی شــكاربانی و نظــارت بــر صیــد مقــرر بــوده دارای وظائــف و
اختیــارات زیــر اســت:
الفـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارك ملیـ آثار طبیعی ملیـ پناهگاه حیاتوحشـ منطقه حفاظتشده و تصویب حدود دقیق این مناطق.
بـ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانههای موضوع ماده  8این قانون .
جـ موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آییننامه اجرائی این قانون.
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در اساســنامه تعــارض منافــع آمریــکا قانونــی وجــود دارد کــه از برخوردهــای ســلیقهای و بخصوص سیاســی جلوگیــری میکند .قانون هــاچ 1کارمندان
فــدرال را از برخوردهــا و جانبداریهــای سیاســی منــع میکنــد و مجــازات مربوطــه مشــخص میکنــد .در ایــن قانــون کارمنــدان از ( )1اســتفاده از
اختیــارات رســمی بــرای مداخلــه یــا تأثیــر درنتیجــه هــر انتخاباتــی و ( )2مشــارکت فعــال در مدیریــت سیاســی یــا مبــارزات سیاســی منــع میشــوند.
مجــازات نقــض ایــن قانــون نیــز برکنــاری فــرد از ســمت خــود در ســازمان اســت مگــر آنکــه هیئــت حفاظــت از سیســتمهای شایســتگی بهاتفــاق آراء
تشــخیص دهنــد کــه تعلیــق  30روزه کافــی اســت .ایــن ممنوعیــت بســیار گســترده بــوده و شــامل فعالیتهایــی همچــون ســازماندهی یــک حــزب
یــا کلــوپ سیاســی ،درخواســت یــا جم ـعآوری کمکهــای سیاســی ،تحریــک رأیدهنــدگان بــه رأی دادن بــه نفــع یــک نامــزد ،تبدیلشــدن بــه
یــک کاندیــدا یــا فعالیــت بــرای اشــتغال عمومــی ،مدیریــت یــا کمــک فعاالنــه در یــک کمپیــن ،آغــاز یــا گــردش یــک دادخواســت نامــزدی و خدمــت
ً
بهعنــوان یــک نماینــده ،جانشــین یــا نماینــده یــک کنوانســیون سیاســی و نهایتــا انجــام کارهــای دفتــری در ارتبــاط بــا کمپینهــای سیاســی نیــز
ممنــوع اســت.
 -6-4رابطه خویشاوندی:2
همــه افــراد همزمــان در کنــار نقــش حرفـهای خــود ،نقــش مــادر ،پــدر ،دختــر و غیــره را نیــز دارنــد بنابرایــن بهراحتــی منافــع همعــرض میتوانــد بــه
فســاد تبدیــل شــود .ایــن تعــارض ممكــن اســت بــه علــت ســهامداری ،اشــتغال یــا رابطــه مالــی یكــی از بســتگان مســئولین حاكمیتــی بــا بخشهــای
3
تحــت نظــارت ،قاعد هگــذاری یــا پیمانــكاری بــه وجــود بیایــد.
ً
هرچنــد اصــوال اســتخدام خویشــاوندان درجهیــک در ســازمانها یــا وزارتخانههــای دولتــی در ایــران معمــول اســت ،رابطــه خویشــاوندی میــان
پرســنل ممکــن اســت روابــط رســمی و سلســلهمراتب و دیســیپلین اداری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد (گلــرخ  )1398 ،روابــط خویشــاوندی بــه اســتخدام
نســپاری ســازمانهای
افــراد خویشــاوند در پسـتهای ســازمانی (میانــه بــه پاییــن) منجــر میشــود .تعــداد بســیار پاییــن طر حهــا و پروژههــای برو 
ً
محیطزیســت و ارقــام پاییــن ایــن قراردادهــا عمــا بــه کاهــش تأثیــر روابــط خویشــاوندی بــر قــرارداد طر حهــا منجــر شــده امــا در مــوارد زیــادی
اســتخدامهایی بــا همیــن انگیــزه انجا مشــده اســت (میــرزاده .)1399،شــاید گفتــه شــود اســتخدام افــراد بــا توجــه بــه رابطــه خانوادگیشــان بالفعــل
چــه مشــکل میتوانــد داشــته باشــد؟ ایــن موضــوع زمانــی پررنــگ میشــود کــه روابــط خانوادگــی بــر رونــد اجــرای وظایــف ســازمانی ســایه بیفکنــد.
فــرض کنیــد بســیاری از قراردادهــای معاونــت ارزیابــی محیطزیســت بــا یــک شــرکت خــاص منعقــد شــود ،یــا ســازمان محیطزیســت بــرای آمــوزش
محیطبانانــش فقــط بــا یــک دانشــگاه خــاص قــرارداد منعقــد کنــد ،درصورتیکــه شــخصی کــه در آن دانشــگاه یــا شــرکت حضــور دارد از دوســتان
یشــود .یــا ا گــر در ارزیابیهــای محیطزیســتی ،پروژههایــی کــه توســط یــک شــرکت مهندســین
یــک مدیــر ارشــد ســازمان باشــد ،قضیــه مشــکلدار م 
مشــاور کــه از دوســتان یکــی از مدیــران ســازمان اســت تائیــد شــوند ،ایــن اتفاقــات معنـیدار خواهنــد بــود (درویــش.)1399 ،
در مثالــی دیگــر ،فــرض کنیــد مدیــری در ســازمان یکــی از خویشــاوندانش را بــه یــک آزمایشــگاه معرفــی میکنــد ،مجــوز آزمایشــگاه معتمــد صــادر و
یشــود .هــم در مــورد آزمایشــگاهها و هــم در مــورد شــرکتهای مشــاوره ایــن موضــوع وجــود دارد و شــاید
کار هــم بــه ایــن آزمایشــگاه ارجــاع داده م 
بتــوان مــواردی از تشــابه اســمی هــم بیــن افــراد حاضــر در شــرکتها و آزمایشــگاهها و افــراد مشــغول بــه کار در ســازمان یافــت (مدبــری.)1399 ،
 -7-4ارتباطات سهامداری:
یشــوند یــا تحــت نظــارت
در ایــن موقعیــت مالکیــت یــا ارتبــاط ســهامداری بــا شــرکت یــا مؤسســاتی کــه توســط کارکنــان یــا مســئولین قاعدهگــذاری م 
قــرار میگیرنــد موقعیــت تعــارض منافــع ایجــاد میکنــد بــرای مثــال ســهامدار بــودن یــک مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیطزیســت در یــک آزمایشــگاه
معتمــد یــا شــرکت ارزیابــی محیطزیســتی مصداقــی از ایــن نــوع تعــارض منافــع اســت.
 . 1قانــون هــاچ در ســال  ۱۹۳۹بــه تصویــب رســید .ایــن قانــون کــه از فعالیتهــای سیاســی زیــانآور ممانعــت میکنــد یــک قانــون فــدرال در ایاالتمتحــده اســت .ایــن قانــون کارمنــدان
شــاخه اجرایــی دولــت فــدرال بهجــز رئیسجمهــور ،معــاون رئیسجمهــور و برخــی از مقامــات ســطح بــاال را از درگیــر شــدن در برخــی از فعالیتهــای سیاســی منــع کــرده اســت.
 . 2عبارت «خویشاوندان» در اینجا شامل طیف گستردهای از نزدیکان ،از همسر گرفته تا خویشاوندان دورتر و نیز دوستان میشود.
 . 3همانگونــه کــه در زیرنویــس شــماره  15در خصــوص قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولتــی در تعامــات دولتــی و کشــوری مصــوب  1337توضیــح داده شــد ،در صــورت اجــرای صحیــح و
قاطعانــه ایــن قانــون احتمــال بــروز موقعیــت تعــارض منافــع خویشــاوندی بــه حداقــل خواهــد رســید.
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و راهکارهای مقابله با آن

در برخــی مــوارد ذینفعــان و ســهامداران اصلــی برخــی پروژههایــی کــه ازنظــر محیطزیســتی مشــکلدار هســتند ،بخشــی از ســهام خــود را بهرایــگان
در اختیــار برخــی افــراد بــا نفــوذ قــرار میدهنــد تــا آنهــا را ترغیــب کننــد بــا اســتفاده از قــدرت خــود ،مجــوز طــرح را از ســازمان حفاظــت محیطزیســت
دریافــت کننــد .بهعنوانمثــال موضــوع احــداث یــک واحــد پاالیشــگاهی در یکــی از شــهرها ســالها مــورد بحــث بــود و نماینــده آن شــهر در مجلــس
مهمتریــن منتقــد عملکــرد ســازمان حفاظــت محیطزیســت در عــدم صــدور مجــوز بــرای ایــن پاالیشــگاه بــود .کمــی بعــد مشــخص شــد کــه ایــن
نماینــده (بهطــور غیرمســتقیم و از طریــق یکــی از بســتگانش) در ایــن پاالیشــگاه ســهامدار اســت (میــرزاده.)1399 ،
در اساســنامه پایـهای تعــارض منافــع آمریــکا ایــن محدودیــت نهتنهــا بــرای بنگاهــی کــه کارمنــد در آن ســهام دارد بلکــه همچنیــن بــرای بنگاههــای
حشــده اســت .در آنجــا بــه ایــن نکتــه تأ کیــد شــده «مهــم نیســت ســازمانی کــه در آن کارمنــد یــا خانــواده
خانوادگــی و شــرکتهای فرعــی نیــز مطر 
نزدیــک وی منفعــت مالــی دارنــد یــک ســازمان غیرانتفاعــی یــا بــا منافــع عمومــی باشــد زیــرا حتــی بااینوجــود ،ایــن گروههــا منافــع مالــی دارنــد
کــه بــر تصمیمــات یــا توصیههــای کارمنــد اثــر خواهــد گذاشــت» .مثالهــای زیــر ایــن موضــوع را شــفافتر خواهنــد کــرد :فــرض کنیــد یــک کارمنــد
ســازمان حفاظــت محیطزیســت در ســایت ثبــت ســموم آفتکــش کار میکنــد .همســر وی ســهامی در یــک شــرکت تولیــد ســموم دفــع آفتکــش
بهعنــوان بخشــی از درآمــد دوران بازنشســتگیاش خریــداری میکنــد .کارمنــد ســازمان محیطزیســت نبایــد در مراحــل ثبــت درخواســت بنگاهــی
کــه همســرش ســهام آن را خریــداری کــرده مشــارکت داشــته باشــد.
بهعنــوان مثالــی دیگــر فــرض کنیــد یــک کارمنــد دارای  ۱۰ســهم از ســهام یــک شــرکت ذوب اســت .شــرکت مزبــور ا گــر اســتاندارد عملکــردی جدیــد
ً
ارائهشــده منتشــر شــود مجبــور اســت تجهیــزات اضافــی بــرای کنتــرل آلودگــی نصــب نمایــد .وظیفــه کارمنــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت عمومــا
شــامل بررســی پیشنویــس مقــررات و اظهارنظــر اســت .احتمــال دارد کارمنــد بــه دلیــل نفــع مالــی کــه در شــرکت متأثــر از اجــرای ایــن وظیفــه دارد،
حاضــر بــه همــکاری در توســعه ایــن قانــون نباشــد.
 -8-4ارتباطات پساشغلی و مسئله دربهای گردان:
درب گــردان یكــی از موقعیتهــای پیچیــده تعــارض منافــع شــخصمحور اســت .درب گــردان بــه معنــای اشــتغال بازنشســتگان یــا مســتعفیان
بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی یــا بالعكــس اســت .ایــن پدیــده از جنبههــای گوناگونــی باعــث ایجــاد تعــارض منافــع میشــود .اهمــالكاری در
نظــارت یــا قاعد هگــذاری بــا انگیــزه اســتخدام در بخــش خصوصــی پــس از خاتمــه فعالیــت در مشــاغل حاكمیتــی یكــی از ایــن مــوارد اســت.
بســیاری از کارشناســان ســازمان محیطزیســت پــس از بازنشســتگی بــه تأســیس شــرکتهای آمایــش ســرزمینی میپردازنــد کــه فعالیــت اصلــی
آنهــا ارزیابــی طر حهــای زیسـتمحیطی ماننــد ســاخت ســد ،تلهکابیــن ،نیــروگاه ،پتروشــیمی و غیــره اســت و یــا آزمایشــگاههای معتمــد را تأســیس
کــرده و در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی و جلــب رضایــت مشــتریان از ارتباطــات ســابق دوران مدیریتــی اســتفاده نمــوده و بهــره میجوینــد.
در ایــن حالــت بازنشســتگان میتواننــد اطالعــات و شــناختی کــه از روابــط درون ســازمان محیطزیســت دارنــد و نیــز ارتباطــات دوســتانه خــود بــا ســایر
کارشناســان و کارمنــدان ایــن ســازمان در راســتای اهــداف شــخصی خــود در شــرکتهای مذکــور یــا در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی و جلــب رضایــت
مشــتریان از ارتباطــات ســابق دوران مدیریتــی خــود اســتفاده نماینــد .ممکــن اســت شــرکتی توســط بازنشســته ســازمان حفاظــت محیطزیســت تأســیس
شــود  .نیروهــای فعلــی ســازمان هــم بــا آنهــا همــکاری کننــد یــا آنکــه ارتبــاط خــود را بــا بخشهــای مرتبــط بیرونــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود
یکــه ایــن
یمــدت در دفتــر ارزیابــی شــکل میگیــرد .در مــورد آزمایشــگاههای معتمــد خــارج از ســازمان ،ازآنجای 
حفــظ میکننــد .بیشــتر ارتباطــات طوالن 
آزمایشــگاهها بــه نیــروی تماموقــت نیــاز دارنــد ،کمتــر امــکان اشــتغال همزمــان نیروهــای ســازمان در ایــن آزمایشــگاهها وجــود دارد (مدبــری.)1399،
تأســیس یــک شــرکت تاکســیرانی لوکــس بــا خودروهــای هیبریــد (بــرق و بنزیــن) توســط یکــی از روســای ســابق ســازمان حفاظــت محیطزیســت پــس
از بازنشســتگی نیــز مثــال دیگــری از ایــن موقعیــت تعــارض منافــع اســت .در دوران ریاســت او ،بهمنظــور تشــویق اســتفاده از خودروهــای هیبریــد
بــا هــدف کاهــش آلودگــی هــوا ،تعرفـهی واردات خودروهــای هیبریــد بــرای مــدت چنــد ســال حــذف شــد .اگرچــه ایــن مصوبــه ازنظــر محیطزیســتی
مصوبــه مفیــدی بــود امــا مشــخص نیســت کــه پیگیــری ایــن رئیــس بــرای چنیــن مصوب ـهای بــا هــدف منافــع شــخصی بــوده یــا آنکــه وی پــس از
تصویــب مصوبــه بــه فکــر راهانــدازی کسـبوکاری خصوصــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود شــده اســت (میــرزاده.)1399،
بهعنــوان راهــکاری بــرای مدیریــت ایــن نــوع موقعیــت تعــارض منافــع در مفــاد اساســنامه تعــارض منافــع ایاالتمتحــده ســه نــوع محدودیــت
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دائمــی ،یکســاله و دوســاله بــرای اشــتغال پــس از خدمــت کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیطزیســت ارائهشــده اســت:
محدودیــت دائمــی :کارمنــدان بازنشســته بــرای همیشــه از نمایندگــی فــردی بهغیــراز ایالــت متحــده در دادگاه یــا اداره دولتــی کــه شــامل«یک
ً
موضــوع خــاص حــزب یــا احزابــی خــاص» کــه در آن «شــخصا و فعاالنــه» شــرکت کردهانــد (یعنــی در برابــر فراینــد بیاهمیــت پــردازش اداری اســناد و
غیــره) بهعنــوان کارمنــد دولــت منــع شــدهاند .ایــن مشــارکت شــامل مشــاوره ،توصیــه و همچنیــن تصمیمگیــری اســت.
ً
محدودیــت دوســاله :کارمنــدان ســابقی کــه «مســئولیت رســمی» در گروهــی خــاص شــامل یــک حــزب یــا احــزاب خــاص داشــتهاند امــا واقعــا در آنهــا
یشــوند .ایــن محدودیــت فقــط بــرای گروههــای خاصــی
شــرکت نکردهانــد ،بــرای مــدت دو ســال از نمایندگــی احــزاب خارجــی در ایــن مــوارد منــع م 
کاربــرد دارد کــه کارمنــد ســابق طــی ســال آخــر مســئولیت خــود در آنهــا شــرکت داشــته اســت.
محدودیــت یکســاله :کارمنــدان ســابقی کــه در مقــام «کارمنــد ارشــد» مشــغول بــه کار بــوده ،مشــمول یــک ســال «قرنطینــه» هســتند .بــه ایــن معنــا
کــه از هرگونــه ارتبــاط بــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــا هــدف تأثیرگــذاری روی هــر موضوعــی مثــل قانونگــذاری ،بــدون توجــه بــه اینکــه
آیــا کارمنــدان ســابق در آن موضــوع شــرکت داشــتهاند یــا نــه منــع میشــوند .اداره اصــول اخالقــی دولــت ،بــا دادگاههــا و نماینــدگان اداره قضایــی
در خصــوص موضوعــات مربــوط بــه ســرپیچی از محدودیتهــا در ســازمان حفاظــت محیطزیســت همــکاری میکنــد .بااینحــال ،کارمندانــی
هســتند کــه چنیــن موقعیتهایــی را در عمــل ،یــا بهطــور موقــت تــا  ۶۰روز بــدون اینکــه مشــمول یــک ســال محدودیــت شــوند ،عهــدهدار باشــند.
 -9-4دریافت هدیه از نهادهای قاعدهپذیر:
رابطــه مالــی بیــن مســئولین حكومتــی و نهادهــای قاعدهپذیــر ممكــن اســت تحــت عناوینــی ماننــد دریافــت هدیــه یــا درخواســت رشــوه شــكل گیــرد.
ایــن نــوع ارتباطــات مالــی نیــز میتوانــد انگیزهایــی بــرای مســئولین حاكمیتــی باشــد تــا منافــع عمومــی را در نظــر نگیرنــد.
یخــورد .نیروهــای یــگان حفاظــت محیطزیســت در کشــف تخلفــات شــکار در صیــد،
نمون ـهای ازاینگونــه تعــارض در ســطوح اجرایــی ســازمان بــه چشــم م 
زندهگیــری پرنــدگان ،ممکــن اســت پــس از توفیــق مــوارد شــکار در صیــد غیرمجــاز و ....بــه تقســیم و تصمیــم در خصــوص مــوارد توفیقــی بپردازنــد کــه ممکــن اســت
موضــوع وظایــف ســازمانی ایشــان را تحتالشــعاع قــرار دهــد و یــا بهعنــوان نمونــه دیگــر صــدور مجوزهــای خــاص ماننــد تســهیل در صــدور مجــوز بــرای بهر هبــرداری
یشــود.
یتــوان نــام بــرد .در اینگونــه مــوارد پیشــنهادهای خــاص از هدیــه گرفتــه تــا رشــوه بــه کارمنــدان و مســئولین محیطزیســت م 
خــاص از طبیعــت را م 
محیطبانــان بــه دلیــل شــرایط ســختکاری خــود همــواره در معــرض ایــن موقعیــت قــرار دارنــد .شــیفت کاری یــک محیطبــان هیــچ همخوانــی بــا
فیــش حقوقــی وی نــدارد درمجمــوع نوبــت محیطبانــی  ۴۳۶ســاعت اســت کــه ســازمان طبــق قانــون کار بیشــتر از  ۲۵۰ســاعت آن را بــه محیطبــان
حــق نوبــت نمیدهــد .یعنــی نزدیــک بــه  ۲۰۰ســاعت پرداخــت نمیشــود .بیشــترین حقــوق محیطبانــان در کل کشــور ماهانــه حــدود یکمیلیــون و
 300هــزار تومــان اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــه یــک محیطبــان بســیار رشــوه و شــیرینی پیشــنهاد میشــود و او بایــد بــا همیــن حقــوق کــم بســازد
و همــه را رد کنــد یــا وسوســه شــده و وظیفــه شــغلی خــود را نادیــده بگیــرد (ســلیاری.)1395،
در اساســنامه تعــارض منافــع ایاالتمتحــده بــه چندیــن نــوع ازاینگونــه دریافتهــا اشارهشــده اســت کــه در اینجــا بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره
میکنیــم .محدودیــت قانونــی در برابــر تکمیــل حقــوق کارمنــدان بــا اســتفاده از منابــع خارجــی موضــوع یکــی از بندهــای اساســنامه تعــارض منافــع
یکــه هرکســی کــه هرگونــه حقــوق یــا کمــک یــا تکمیــل حقــوق بــه ازای جبــران خدمــات خــود بهعنــوان یــک افســر یــا کارمنــد قــوه
اســت بهطور 
مجریــه دولــت ایاالتمتحــده یــا هــر آژانــس مســتقل ایاالتمتحــده یــا منطقــه کلمبیــا از ســایر منابــع بهجــز دولــت آمریــکا دریافــت کنــد بــه بیــش از
 ۵۰۰۰دالر جریمــه یــا یــک ســال زنــدان یــا هــر دو مــورد مجــازات میشــود.
کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیطزیســت ایاالتمتحــده نبایــد بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم هدیــه از کســانی کــه )۱( :از منظــر مالــی بــر عملکــرد
کارمنــدان ســازمان اثــر میگذارنــد )۲( ،بــه دنبــال گرفتــن قــرارداد یــا کمکهزینــه مالــی از ســازمان حفاظــت محیطزیســت هســتند )۳( ،فعالیــت
یــا عملیاتــی را هدایــت میکننــد کــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت آن را تنظیــم میکنــد ،دریافــت کننــد .البتــه ،پیشــنهاد یــا پذیــرش هــر چیــز
باارزشــی بهقصــد تأثیرگــذاری بــر اقدامــات رســمی طبــق قانــون رشــوه ،جــرم تلقــی میشــود .بــرای مثــال کارمنــدان مجــاز بــه پذیــرش «ناهارهــای
ً
کاری» نیســتند .آنهــا بایــد خودشــان هزینــه ناهارشــان را پرداخــت کننــد یــا در خصــوص حملونقــل کارمنــدان معمــوال نبایــد ســوار هواپیماهــای
شــرکتی شــوند .پذیــرش هدیــه از خویشــاوندان و دوســتان ا گــر بــه دلیــل رابطــه شــخصی و نــه تجــاری باشــد مانعــی نــدارد .هــر هدی ـهای از طــرف
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کســی بــه غیــر اعضــای خانــواده کــه بیشــتر از  ۱۰۰دالر ارزش داشــته باشــد بایــد گزارشدهــی شــود .و در نهایــت کارمنــدان نبایــد تبلیغــات اختیــاری
یــا مطالــب ترویجــی بــا ارزش اســمی (تحــت قیمــت خردهفروشــی  ۱۰دالر آمریــکا) ماننــد قلــم ،دفتــر یادداشــت ،تقویــم یــا مــوارد مشــابه را بپذیرنــد.
اقالمــی کــه تبلیغاتــی یــا ترویجــی نباشــند  -مهــم نیســت چقــدر ارزان هســتند -همچنیــن اقالمــی کــه ارزشــی بیــش از ارزش حداقلــی معینشــده
دارنــد -حتــی ا گــر تبلیغاتــی یــا ترویجــی باشــد -نبایــد پذیرفتــه شــوند.
 -10-4رانت اطالعاتی یا رانت حمایتی:
چنانچــه کارکنــان بخــش عمومــی از موقعیــت خــود بــرای کســب اطالعاتــی در ســازمان متبــوع خــود اســتفاده کننــد و ایــن اطالعــات را در راه مقاصــد
شــخصی خــود اعــم از ســرمایهگذاری ،خریدوفــروش و امثــال آن بــکار ببرنــد ،موقعیــت تعــارض منافــع پدیــد آمــده اســت.
ا گــر طــرح انتقــال آب خــزر بــه کویــر مرکــزی را بررســی کنیــد ،جملـهای در صفحــه پایانــی آن اســت کــه میگویــد یکــی از مزایــای ایــن طــرح افزایــش
قیمــت زمیــن در حــوزه مقصــد خواهــد بــود .یعنــی در اســتان ســمنانی کــه بــا کمبــود آب روبــرو اســت ،وقتــی یکبــاره  ۵۰۰میلیــون مترمکعــب آب
انتقــال دهیــم قیمــت زمیــن افزایــش پیــدا میکنــد و آنوقــت آنهایــی کــه در کار ســوداگری زمیــن هســتند ،میتواننــد نفــع زیــادی ببرنــد .چــه کســی
میدانــد کــه قــرار اســت  ۱۰ســال بعــد طــرح انتقــال آب اجــرا شــود؟ کســی کــه دارد آن طــرح را امضــا میکنــد و آینــدهی مقصــد طــرح را میدانــد .اآلن
ً
میتوانــد در آنجــا هکتــاری زمیــن خریــداری کنــد و بعــدا متــری بفروشــد (درویــش.)1399،
ً
بهعنوانمثــال دیگــر غــرب تهــران قبــل از ســاخت دریاچــه چیتگــر و عبــور اتوبــان همــت ،زمینــی بهعنــوان میــدان تیــر اســتفاده میشــد ،اصــا
مجــوزی بــرای ساختوســاز صــادر نمیشــد .امــا گروهــی آمدنــد و در آنجــا زمیــن خریــداری کردنــد چــون میدانســتند قــرار اســت اینجــا بزرگتریــن
دریاچــه ســاخته شــود و ارتــش میــدان تیــر را وا گــذار کنــد آیــا ایــن افــراد بهصــورت اتفاقــی آمدهانــد و ایــن زمینهــای ب ـیارزش را خریــداری کردنــد
و چیــزی حــدود  90هــزار میلیــارد تومــان در ایــن خریدوفــروش ســود کردنــد؟ تمــام کســانی کــه در ایــن پــروژه دخیــل بودهانــد از پیشــنهاددهنده
و مجــری گرفتــه تــا ناظــر و ارزیــاب محیطزیســتی و… میتواننــد از ایــن رانــت اطالعاتــی اســتفاده کننــد و همیــن رانــت اطالعاتــی میتوانــد در
اظهارنظــر آنهــا دربــاره پــروژه تأثیرگــذار باشــد (همــان).
 -11-4تبانی خدمتگزاران:
ارائهدهنــدگان خدمــت میتواننــد بــا یکدیگــر تبانــی داشــته باشــند کــه ایــن تبانــی منجــر بــه اولویــت دادن بــه منافــع شــخصی و ســازمانی نســبت بــه
ً
نفــع جمعــی و عمومــی مــردم شــود .کارشناســی چندیــن مــاه بــا یــک شــرکت خصوصــی همــکاری میکنــد و نهایتــا بــرای آنهــا گــزارش مینویســد و
کارفرمــا نیــز حقالزحمـهای چنــد برابــر معمــول بــه وی پرداخــت میکنــد چرا کــه مطمئــن اســت گــزارش فــوق بــه دســت خــود او یــا همــکار دیگــرش
رســیده و او نیــز گــزارش را تائیــد خواهــد کــرد (مدبــری.)1399،
یتــوان بــه انجــام عملیــات مالچپاشــی در بســیاری از مناطــق اشــاره کــرد کــه البتــه هــم در حــوزة تبانــی خدمتگــزاران ،هــم در
در مثالــی دیگــر م 
ً
موضــوع ارتبــاط پساشــغلی و هــم در موضــوع اشــتغال همزمــان میگنجــد .برخــی از بازنشســتگان (و بعضــا شــاغالن) ســازمان جنگلهــا و مراتــع بــه
تأســیس شــرکتهای پیمانــکار در حــوزه مقابلــه بــا بیابانزایــی پرداختهانــد .یکــی از عملیــات بیابانزایــی پاشــیدن مالــچ نفتــی بــر عرصههایــی
اســت کــه چشــمة تولیــد گردوغبارنــد .امــا در برخــی مــوارد و بــا مجــوز ســازمان محیطزیســت ،عملیــات مالچپاشــی در مناطقــی کــه چنــدان ظرفیــت
یشــود .بــه نظــر میرســد کــه در مــواردی نوعــی تبانــی صــورت گرفتــه باشــد (میــرزاده.)1399،
تولیــد گردوغبــار را ندارنــد انجــام م 
برخــی شــرکتهای پیمانــکار از ارتباطــات خــود در ســازمان اســتفاده میکننــد و مناطقــی کــه نیــاز بــه انجــام عملیــات مالچپاشــی نــدارد را بهعنــوان مناطــق
لهــا
حــاد تولیــد گردوغبــار معرفــی میکننــد و مالــچ پاشــی ایــن مناطــق نیــز بــه تصویــب کارگرو ههــای مربوطــه میرســد .از ســوی دیگــر نظــر ســازمان جنگ 
نهــای گردوغبــاری کشــور
و مراتــع کــه در قضیــه مالــچ پاشــی نقــش نظــارت بــر مراتــع و پوشـشهای گیاهــی را دارد معتقــد اســت کــه مالــچ را در تمــام کانو 
تشــده هســتند (تجریشــی.)1398،
کــه حــدود ســه میلیــون هکتــار اســت پخــش شــود ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از ایــن مناطــق حفاظ 
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بخش پنجم
راهکارها و پیشنهادها

34

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

ا گرچــه دســت نامههــا و راهنماهــای منتشرشــده دربــاره تعــارض منافــع بهطورکلــی پیشــنهاد میکننــد کشــورها بــه دنبــال تعریــف موقعیتهایــی
باشــند کــه دســتورالعملها و راهنماییهــای الزم بــرای جلوگیــری و حــل تعــارض منافــع در آن وجــود داشــته باشــد ،امــا در اغلــب مــوارد مســئولیت
اصلــی معرفــی تعــارض منافــع بــر عهــده خــود اشــخاص اســت (  .)OECD ،2003شــایان ذكــر اســت راهكارهــای مدیریــت و كنتــرل تعــارض منافــع در
مراحــل مختلــف قاعد هگــذاری ،كشــف تخلفــات و برخــورد بــا متخلفیـ ِـن نقضكننــده مقــررات مدیریــت تعــارض منافــع قابــل بررســی اســت .در ایــن
بخــش گــزارش تــاش شــده اســت كــه راهكارهــای عمومــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
● ●یکــی از اصلیتریــن راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع شــفافیت و دسترســی آزاد بــه اطالعــات اســت .شــفافیت میتوانــد بــا
بــه صحنــه آوردن نیــروی نظــارت مردمــی بهعنــوان ابــزاری قدرتمنــد در پیشــگیری از مفاســد اقتصــادی عمــل كنــد .شفافســازی
گزارشهــای ارزیابــی محیطزیســت ،اعــام درآمدهــا و هدایــای دریافتــی ،اعــام داراییهــای شــخصی و خانوادگــی (افشــاء مالــی)
همگــی یكــی از متداولتریــن و اصلیتریــن راهكارهــای پیشــگیری از مســئله تعــارض منافــع در بیــن كشــورهای مختلــف اســت.
هرچنــد شــفافیت و نظــارت مــردم یکــی دو روزه چیــزی را اصــاح نمیکنــد ،ولــی بهتدریــج کار را بهجایــی میرســاند کــه کســی جــرأت
ارائــه گزارشهــای غیرواقعــی و ارزیابیهــای نادرســت و سوءاســتفادههای مالــی را نمیکنــد .وقتــی شــفافیت و گــردش آزاد اطالعــات
وجــود داشــته باشــد ،خودب هخــود مشــکل حــل میشــود.
● ●اقــرار بــه وجــود تعــارض منافــع و وجــود منفعــت در مــورد مدیریــت انعقــاد قراردادهــا یــا تصمیمگیریهــا و مشــاورهها یكــی دیگــر
از راهكارهــای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت .ایــن دســته از ســازوكارها بــه همــراه ســازوكار اعمــال محدودیــت بــرای مشــاركت
در تصمیمگیــری در شــرایط تعــارض منافــع میتوانــد از آســیبهای تعــارض منافــع جلوگیــری كنــد (مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی،ب.)1396-
● ●اعمــال محدودیتهــای قانونــی و جریمــه راهــکار دیگــری بــرای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت .بــرای مثــال محدودیتهــای
قانونــی اشــتغال همزمــان یــا پــس از بازنشســتگی کــه در بخــش  2-4نیــز بــه آنهــا اشــاره کردیــم از مرســومترین اقداماتــی اســت كــه
در راســتای مبــارزه بــا تعــارض منافــع انجــام میشــود .عــاوه بــر آن جریمــه بایــد بهانــدازهای باشــد کــه بــرای فــرد هزینــه فرصــت قابــل
توجهــی ایجــاد کنــد .بــرای مثــال مدیــرکل ســابق دفتــر آبوخــاک ســازمان حفاظــت محیطزیســت از شــرایطی میگویــد کــه ســازمان
بــرای کســب درآمــد جریم ـهای کمتــر هزینــه فرصــت از بیــن بــردن آلودگــی از متخلفــان میگیــرد تــا ایــن منبــع درآمــد ادام ـهدار باقــی
بمانــد« .یــک واحــد صنعتــی لبنیــات میگفــت ســاالنه دو میلیــون تومــان بــرای فاضالبــم جریمــه میدهــم .ا گــر بخواهــم سیســتم
تصفیــه فاضــاب بگــذارم بایــد  ۱۰میلیــارد تومــان هزینــه کنــم .هرســال هــم کــه جریمـهام بکننــد مهــم نیســت .همیــن واحــد الگویــی
یشــود».
مجــوارش م 
بــرای دیگــر واحدهــای ه 
نســپاری از دیگــر راهكارهــای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت بهطوریكــه دیگــر نیــازی بــه
● ●اســتفاده از ناظــر ســوم یــا برو 
وا گــذاری اختیــار بــه كارشناســان و ایجــاد شــرایط امضــای طالیــی نباشــد بــا اســتفاده از ایــن روش در امــر نظــارت ،میتــوان بــا
شكســتن انحصــار ناظــران ،امــكان تبانــی را از بیــن بــرد و در مــواردی از فرآیندهــای كارشــناسمحور بینیــاز شــد (پرهیــزکاری و
یتــوان بررســی رعایــت یــا عــدم رعایــت اســتاندارد در تولیــد كاالهــا را بــه ناظــر متخصــص بیــرون از
رزاقــی،ب .)1396-بــرای مثــال م 
ســازمان ســپرده یــا جمعســپاری كــرد.
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منابع
منابع فارسی
● ●ایزدبخــش ،حمیــد (« ،)1395مدلســازی تعامــات دولــت بــا ذینفعــان کلیــدی حــوزه ســامت در جمهــوری اســامی ایــران :پژوهشــی بــر مبنــای
تحلیــل ذینفــع» ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،تهــران :دانشــگاه امــام صــادق علیهالســام.
● ●پرهیــزکاری ,ســیدعباس و ابوالفضــل رزقــی (-1396الــف)« ،تعــارض منافــع :دســتهبندی و مفهومشناســی» ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،دفتــر مطالعــات اقتصــاد بخــش عمومــی ،شــماره مسلســل15448 :
● ●پرهیــزکاری ,ســیدعباس و ابوالفضــل رزقــی (-1396ب)« ،تعــارض منافــع :راهکارهــای پیشــگیری و مدیریــت» ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی  ،دفتــر مطالعــات اقتصــاد بخــش عمومــی ،شــماره مسلســل15801 :
● ●رادون ،جنیــک و تالــر ،جولیــوس (« ،)2005حلوفصــل تعــارض منافــع در شــرکتهای دولتــی :تحلیلــی بــر تعــارض منافــع ســازمان محــور» ،مرکــز
توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه  ،مترجــم :ســیاوش امجــدی ســورکی ،کــد گــزارش ،120 :شــماره مسلســل9914 :
● ●شــرکت ،افســانه (« ،)1399راهنمــای اصــول اخالقــی و تعــارض منافــع در مؤسســات حفاظــت محیطزیســت ایاالتمتحــده آمریــکا» ،مرکــز
توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه ،شــماره مسلســل9907:
● ●شــفافیت بــرای ایــران ( « ،)1397شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی» ،تهــران ،معاونــت رفــاه وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی.
● ●گلــرخ ( ،)1398پرسشــنامه تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه،
مصاحبهکننــده :افســانه شــرکت
● ●کیادلیــری ،هــادی (« ،)1399ســازمان جنگلهــا و مراتــع قربانــی تعــارض منافــع بــا وزارت کشــاورزی اســت» ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی
حاکمیــت و جامعــه ،مصاحبهکننــدگان :افســانه شــرکت .حمیدرضامیرزاده[،منتشرنشــده]
● ●مدبــری ،ســروش (« ،)1399وجــود معیارهــای مشــخص ،بــروز فســاد در نظــارت محیطزیســتی را کاهــش میدهــد» ،طــرح پژوهشــی مرکــز
توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه ،مصاحبهکننــدگان :افســانه شــرکت .حمیدرضامیــرزاده[ ،منتشرنشــده]
● ●معاونت رفاه اجتماعی («،)1396سیاستگذاری و حمایت اجتماعی» ،ناشر  :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
● ●معمــاری بیــرق ،بهــزاد (« ،)1397بررســی مصادیــق تعــارض منافــع در مناصــب وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی» ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد ،تهــران :دانشــگاه صنعتــی شــریف.
● ●میرانــزاده ،اســماعیل ( ،)1398پرسشــنامه تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و
جامعــه ،مصاحبهکننــده :افســانه شــرکت
● ●میــرزاده ،حمیدرضــا ( ،)1399پرسشــنامه تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و
جامعــه ،مصاحبهکننــده :افســانه شــرکت
ششــناختی بررســی تعــارض منافــع در ســازمانها» ،مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه ،شــماره
● ●هراســانی ،ســعید («،)1399چارچــوب رو 
مسلســل9904:
منابع خبری
● ●پوراصغر ،فرزام ( 26تیر « ،)1399زمینه انگیزه فساد را شناسایی کنیم» ،روزنامه شرق ،شماره3768 :
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267716/

● ●تجریشی ،مسعود ( 28بهمن « ،)1398ضدونقیض قانون مالچ پاشی» ،خبرگزاری ایرنا ،کد خبر83665278:
https://www.irna.ir/news/83665278
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● ●حیــدری ،محمــد ،زهــاوی ،علــی« .1397 .شــیوع فســاد در بســتر تعــارض منافــع»  .مجلهنامــه اتــاق بازرگانــی ،دوره جدیــد ،شــماره  ،115مــرداد
 ،97صــص .75-72
● ●خبرگزاری ایسنا ( 30بهمن  « ،)1398قانون حقالکشف محیطبانان؛ دو راهی درآمد و وظیفه؟» ،کد خبر98112921568 :
https://www.isna.ir/news/98112921568

● ●خبرگزاری ایسنا ( 10اردیبهشت « ،)1399آزمایشگاه معتمد محیطزیست در دوراهی انجاموظیفه و کسب درآمد» ،کد خبر99021007161 :
https://www.isna.ir/news/99021007161

● ●خبرگزاری تسنیم ( 18اسفند « ،)1395صفدر حسینی از پذیرش مسئولیت آتی صندوق ملی محیطزیست عذرخواهی کرد».
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/18/1349182

● ●خبرگزاری تسنیم ( 10اردیبهشت  « ،)1398انحالل دفتر بازرسی ،ضربه جدید کالنتری به محیطزیست».
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/10/2001050

● ●خبرگزاری تسنیم ( 6شهریورماه  « ،)1398آیا کالنتری فاتحه محیطزیست طبیعی را خواهد خواند؟».
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/06/2082129

● ●خبرگزاری مهر ( 22خرداد  « ،)1397مدافع سرسخت شکار عضو هیئتمدیره صندوق ملی محیطزیست شد» ،کدخبر4319556 :
https://www.mehrnews.com/news/4319556

● ●خبرگزاری همشهری آنالین ( 1مهر  « ،)1388آشنایی با سازمان حفاظت محیطزیست ایران»  ،کدخبر.90974:
https://www.hamshahrionline.ir/news/90974

● ●رفیعــی ،زهــرا ( 3دی  « ،)1398تخریــب محیطزیســت بــا  15حادثــه نفتــی از ابتــدای ســال» ،روزنامــه همشــهری ،شــماره ،7839:کــد
خبــر ،91133:ص.5:
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/91133

● ●رئیســیان ،بهــزاد ( 31تیــر « ،)1399چشــم نظارتگــر جامعــه چــرخ فســاد را از کار میانــدازد» ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و
جامعــه ،مصاحبهکننــدگان :افســانه شــرکت .حمیدرضامیــرزاده ،منتشرشــده در روزنامــه شــهروند ،شــماره2022:
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/187715

● ●ســلیاری ،جــواد ( 28مــرداد « ،)1395بــرای جنــازه حیوانــات گریــه میکنیــم/از حقــوق ناچیــز تــا رشــوههای کالن» ،خبرگــزاری مهــر ،کــد
خبــر3744929:
https://www.mehrnews.com/news/3744929

● ●عابدینی ،فرشید (« ،)1392ناگفتههایی از خسارات آزادراه تهران-شمال به محیطزیست» ،خبرگزاری ایسنا ،کد خبر92032918192 :
https://www.isna.ir/news/92032918192

● ●کالنتــری ،عیســی ( 11تیــر -1398الــف)« ،دعــوای جــدی را بایــد بــا وزارت نیــرو بــرای گرفتــن حقآبــه تاالبهــا آغــاز کنیــم» ،خبرگــزاری ایســنا ،کــد
خبر98041105695:
https://www.isna.ir/news/98041105695

● ●کالنتــری ،عیســی ( 5مهــر -1398ب)« ،بــاغ وحــش مشــهد تــا ســه مــاه آینــده تعییــن تکلیــف خواهــد شــد /دشــت مشــهد ســالی  20ســانتیمتر
نشســت دارد» ،خبرگــزاری ایســنا ،کــد خبــر98070503429 :
https://www.isna.ir/news/98070503429/

● ●گراونــد ،عبدالکریــم ( 22خــرداد « ،)1399نقــش مهــم ســمنهای محیطزیســت بــرای اطفــا حریــق در مناطــق مختلــف اســتان بوشــهر»،
خبرگــزاری برنــا ،کــد خبــر1014080 :
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1014080
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● ●ماهنامه دام ،کشت و صنعت ( « ،)1398تضاد سازمان محیطزیست با حق مالکیت کشاورزان و دامداران» ،شماره 230
https://iranagrimagazine.com/fa/report-news/3/detail/977

● ●محمــد ،درویــش ( 4تیــر  « ،)1399بــرای مدیریــت تعــارض منافــع تصویــب قانــون کافــی نیســت» ،طــرح پژوهشــی مرکــز توانمندســازی حاکمیــت
و جامعــه ،مصاحبهکننــدگان :افســانه شــرکت .حمیدرضامیــرزاده ،منتشرشــده در روزنامــه شــهروند ،شــماره .1999
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/186236/

● ●محمدخانی ،جمشید ( 2بهمن  « ،)1398بهکارگیری  300نیروی جدید محیطبان در کشور» ،خبرگزاری صداوسیما ،کد خبر،2627223 :
https://www.iribnews.ir/00B1SZ

● ●موسوی ،الهه ( 11خرداد  «،)1389چالشهای محصوالت تراریخته در ایران» ،خبرگزاری آفتاب نیوز ،کد خبر،100570:
https://aftabnews.ir/fa/news/100570

● ●نبــوی ،ســید احمــد ( 28مهــر  « ،)1398انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بــرای ایــران از انفجــار چرنوبیــل خطرنا کتــر اســت /سرنوشــت دریاچــه
ارومیــه در انتظــار خــزر» ،خبرگــزاری تســنیم ،کــد خبــر:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/28/2123360

● ●نوربخش ،محمدمهدی ( 24خرداد  « ،)1399رقابت شکارچیان قوچ برای ثبت رکورد در نیشابور» ،خبرگزاری ایلنا ،کد خبر925889:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-925889

● ●وبگاه سازمان حفاظت محیطزیست
https://doe.ir
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ضمیمه شماره ( :)1پرسشنامه تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست
پرشــنامه زیــر نمون ـهای از پرسشــنامه تعــارض منافــع اســت کــه در اختیــار مصاحبهشــوندگان قرارگرفتــه و از آنهــا درخواســت شــده تــا براســاس
تعاریــف و نمونههــای موجــود در متــن پرسشــنامه زیــر را بــرای ســازمان محیطزیســت تکمیــل نماینــد.
"بسمه تعالی"
پرسشنامهی تعارض منافع
پاسخگوی گرامی
با سالم
پرسشــنامهی پیـشرو مربــوط بــه یــک طــرح پژوهشــی اســت کــه بــا هــدف شناســایی اشــکال و مصادیــق "تعــارض منافــع" در ســازمان متبــوع شــما و
نهادهــا و بخشهــای مرتبــط بــا آن طراحــی و ارائــه شــده اســت .بــه طــور اجمالــی تعــارض منافــع ناظــر بــر دوراهــی فــرد یــا ســازمان هنــگام مواجهــه بــا
منافــع فــردی /ســازمانی از یــک ســو ،و منافــع جمعــی (مــردم) از ســوی دیگــر اســت کــه موجــب تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن وظیفـهی حرفهای-شــغلی
یشــود.
فــرد یــا ســازمان مذکــور م 
بــا توجــه بــه تجربــه کارشناســی /مدیریتــی شــما و اشــراف بــر روابــط درون ســازمان متبــوع ،خواهشــمند اســت بــا تکمیــل ایــن پرسشــنامه در بــه انجــام
رســیدن ایــن طــرح پژوهشــی مشــارکت و مســاعدت فرماییــد .ذیــا یکایــک مصادیــق تعــارض منافــع کــه در ادبیــات نظــری بــه طــور کلــی شناســایی
یشــود و یــک نمونــه از آن در نظــام ســامت ارائــه میشــود .بــا عنایــت بــه مصــداق مشــخص و نمون ـهی ذکــر شــده ،خواهشــمند اســت
شــده ذکــر م 
نمونـهی مشــابه در ســازمان خــود را تشــریح نماییــد.
 .1تعارض درآمد و وظایف
تعریف :تعارض درآمد و وظایف به معنای در تعارض بودن درآمد یک فرد یا سازمان با اهداف در نظر گرفته شده برای آن است.
نمونــه :انجــام تجویــز غیرضــروری یــا ارزان توســط پزشــک بــرای بیمــار .بــرای مثــال مطابــق تجویــز پزشــک ،بیمارانــی کــه نیــاز بــه بســتری ندارنــد در
بیمارســتان بســتری شــوند تــا یمارســتان منتفــع شــده و از قبــل آن پزشــک و دیگــر کارکنــان نیــز کارانــه مربوطــه را دریافــت نماینــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض درآمد و وظایف در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .2تعارض وظایف
تعریــف :تعــارض وظایــف ،تعــارض بیــن دو وظیفــه قانونــی یــا اخالقــی اســت .در ایــن موقعیتهــا فــرد نمیتوانــد هــر دو وظیفــه محــول را بــه درســتی
اجــرا کنــد ،زیــرا منافــع حاصــل از اجــرای وظایــف متعــارض هســتند.
نمونــه :در قانــون تشــکیل نظــام پزشــکی ،دو وظیفــه "حفــظ و حمایــت از حقــوق بیمــاران" و "حفــظ و حمایــت از حقــوق نفــی شــاغالن حــرف
ً
پزشــکی" بــرای تشــکیل ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه شــده اســت .امــا منطقــا ایــن ســازمان در جهــت نفــع اعضــای صنــف خــود عمــل میکنــد کــه
ممکــن اســت در تعــارض بــا نفــع بیمــاران قــرار گیــرد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض وظایف در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .3اتحاد قاعدهگذار و مجری:
تعریــف :تفویــض حــق "قاعدهگــذاری بــرای خــود" یکــی از مــواردی اســت کــه افــراد را بــه واســطه قواعــد بیرونــی در معــرض تعــارض منافــع شــدید
قــرار میدهــد.
نمونــه :صــدور مجــوز ارائــه خدمــت بــه پزشــکان جدیــد تنهــا در دســت ارائهکننــدگان فعلــی خدمــات ســامت قــرار دارد کــه میتوانــد باعــث ایجــاد
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تعــارض منافــع در صــدور مجــوز شــود .بــرای مثــال ممکــن اســت در اعطــای مجــوز طبابــت بــه پزشــکانی کــه در خــارج از کشــور تحصیــل کردهانــد
ســختگیریهای بــی مــوردی لحــاظ شــود.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض اتحاد قاعدهگذار -مجری در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .4اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)
تعریــف :فــرد یــا ســازمانی کــه مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد خــود اســت بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو میشــود بــه نحــوی کــه میتــوان گفــت
مســئله نظــارت بــا مشــکل روبــرو خواهــد شــد.
نمونه:کارشناســان بهداشــت مســتقر در کارخانههــای صنعتــی هســتند کــه کارمنــد و حقوقبگیــر کارخانــه هســتند .واحدهــای ارائــه خدمــت یــا
صنعتــی ،بــا انتخــاب ناظــر توســط مســئولین واحــد و همچنیــن الــزام بــرای تأمیــن مالــی وی ایــن فرصــت را بــرای فــرد مســئول ایجــاد میکننــد تــا
بتواننــد نظــارت را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض اتحاد ناظر و نظارت شونده در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .5تبانی خدمتگزاران
تعریــف :ارائهدهنــدگان خدمــت میتواننــد بــا یکدیگــر تبانــی داشــته باشــند کــه ایــن تبانــی منجــر بــه اولویــت دادن بــه منافــع شــخصی و ســازمانی
نســبت بــه نفــع جمعــی و عمومــی مــردم شــود .اعطــای هدیــه و تســهیم عوایــد نمونـهای از اقداماتــی اســت کــه میتوانــد منجــر بــه تبانــی شــود.
نمونــه :داروخانههــا و داروســازها بــا پزشــکان یــا مرا کــز تشــخیص طبــی (آزمایشــگاهها و تصویربرداریهــا) بــا پزشــکان ممکــن اســت در انجــام
خدمــات غیرضــروری یــا گــران قیمــت پزشــکی تبانــی کننــد کــه در اینصــورت نفــع بیمــاران بــه عنــوان بخــش وســیعی از جامعــه قربانــی میشــود.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض تبانی خدمتگزاران در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .6اشتغال همزمان
تعریــف :اشــتغال همزمــان افــراد در بخــش عمومــی و خصوصــی ،بویــژه بخشهایــی کــه ارتبــاط نزدیــک بــا پســت حاکمیتــی افــراد دارد از مصادیــق
تعــارض منافــع شــخص محــور اســت.
نمونــه :دوشــغلگی پزشــکان -پزشــک بیمارســتان دولتــی میتوانــد بیمــاران را بــه بیمارســتان یــا مطــب خصوصــی خویــش ارجــاع دهــد .ممکــن
گتــر در بخــش دولتــی پزشــکان عالقمنــد باشــند از ایــن بــازار بــرای هدایــت بیمــاران بــه مراکــز خصوصــی خــود
اســت بــه دلیــل وجــود بــازار بزر 
اســتفاده کننــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض اشتغال همزمان در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .7ارتباطات پساشغلی (دربهای گردان)
تعریــف :درب گــردان بــه معنــای اشــتغال بازنشســتگان یــا مســتعفیان بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی و بالعکــس اســت .مدیــران ارشــد دولتــی
یشــوند میتواننــد بــه واســطه رانــت اطالعــات و روابــط غیررســمی بســیاری کــه در بخشهــای دولتــی دارنــد بازیگــران
کــه از بخــش دولتــی خــارج م 
قدرتمنــدی در بخــش خصوصــی باشــند.
نمونــه :وزیــر بهداشــتی پــس از اتمــام دوران وزارت بــه ریاســت نظــام پزشــکی یــا ریاســت یــک بیمارســتان خصوصــی انتخــاب میشــود .ممکــن اســت
از روابــط قبلــی و ســرمایهی اجتماعــی و رانــت اطالعاتــی حاصــل از ایــن روابــط بــرای مســئولیت جدیــد خــود بهــره جویــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض ارتباطات پساشغلی در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

 .8ارتباط سهامداری یا مالکیت شرکتهای مرتبط با تصمیمگیری
تعریــف :ا گــر کارکنــان یــا مســئولین ،مالکیــت یــا ارتبــاط ســهامداری بــا شــرکت یــا موسســاتی داشــته باشــند کــه توســط آنهــا قاعدهگــذاری میشــوند
یــا تحــت نظــارت قــرار میگیرنــد تعــارض منافــع شــکل گرفتــه اســت.
نمونــه :ا گــر یــک مدیــر یــا سیاس ـتگذار بیمــه در یــک بیمارســتان ،داروخانــه ،شــرکت دارویــی خصوصــی ســهامدار باشــد احتمــال دارد وظایــف
نظارتــی و سیاس ـتگذاری خــود را در راســتای حفــظ یــا ارتقــاء منافــع خویــش در بخــش خصوصــی اخــذ نمایــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض مذکور در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .9انگیزههای سیاسی و منطقهای
تعریف :انگیزههای سیاسی و منطقهای ممکن است افراد را در موقعیتهای تعارض منافع قرار دهد.
نمونــه :فشــارهای برخــی نماینــدگان یــا مدیــران محلــی بــرای احــداث بیمارســتتان یــا نصــب تجهیــزات گرانقیمتــی ماننــد  MRIکــه ممکــن اســت
در مناطــق کــم جمعیــت توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد ،مصــداق بــارز ایــن امــر اســت.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض انگیزههای سیاسی و منطقهای در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .10روابط خویشاوندی:
ارتباطــات خویشــاوندی یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه ممکــن اســت باعــث ایجــاد تعــارض منافــع در کارمنــدان حکومتــی گــردد .ایــن تعــارض
ممکــن اســت بــه علــت ســهامداری ،اشــتغال یــا رابطــه مالــی یکــی از بســتگان مســئولین حاکمیتــی بــا بخشهــای تحــت نظظــارت ،قاعدهگــذاری
یــا پیمانــکاری وی بوجــود آیــد.
نمونــه :ا گــر یکــی از خویشــاوندان رویــس یــک ســازمان تنظیمگــر در حــوزه غــذا و دارو رئیــس شــرکت دارویــی خصوصــی باشــد ،وی درگیــر مســئله
تعــارض منافــع خواهــد شــد.
با عنایت به نمونه مذکور ،چه اشکالی از تعارض روابط خویشاوندی در سازمان متبوع شما قابل ذکر است؟
 .11سایر مصادیق
در صورتیکــه مصــداق دیگــری از تعــارض منافــع در بخــش یــا ســازمان متبــوع شــما قابــل ذکــر اســت کــه در مــوارد فــوق بازتــاب نیافتــه مرقــوم
بفرماییــد.
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اسماعیل میرانزاده (فرمانده سابق یگان حفاظت محیطزیست استان تهران)
تعارض درآمد و وظیفه:
همانطوریکــه میدانیــم دانــش بنیــه قــوی مالــی و اقتصــادی بــرای همــه کارکنــان شــاخص ســامت عملکــرد بــا بهــرهوری و راندمــان مثبــت در
انجــام امــور اســت .ســازمان حفاظــت محیطزیســت نیــز ماننــد ســایر ســازمانهای حاکمیتــی و احداثــی در برخــی از مــوارد از تعــارض درآمــد و وظایــف
برخــوردار اســت ســطح پاییــن حقــوق و دســتمزد و ســختی معیشــت پرســنل و مشــارکت پرســنل در منافــع جرائــم ناشــی از شــکار و صیــد غیرمجــاز
نصــورت کــه در جهــت انتفــاع از
در قالــب طــرح حقالکشــف از یکســو بــا وظایــف محمولــه ســازمان حافظــت محیطزیســت منافــات دارد .بدی 
جرائــم شــکار صیــد و فعالیــت و رغبــت کمتــری در دســتگیری متخلفیــن در حالــت شــروع بــه شــکاردارند و بیشــتر ســعی میکننــد کــه شــکارچیان را
در اصطــاح بــا دسـتپر (همــراه بــا الشــه شــکار) بگیرنــد تــا هــم از الشــه حیــوان شــکار شــده ســهمی ببرنــد و هــم ســهمی از ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار
غیرمجــاز کــه شــکارچی بایســتی در حــق ســازمان بپــردازد بهرهمنــد شــوند چــون معــادل  %35درصــد از ضــرر و زیــان بــا وظایــف قانونــی ســازمان متولــی
حفــظ حیاتوحــش اســت در ایــن مــدل در تعــارض اســت راهحــل موضــوع اختصــاص بودجـهای ویــژه بــرای تشــویق و پرداخــت بــه محیطبانــان بــه
هنــگام دســتگیری شــکارچیان بــا نظــارت قــوی بــر عملکــرد آنــان اســت و بهمنظــور جلوگیــری از اتــاف حیاتوحــش دســتگیری شــکارچیان قبــل از
شــکار (در حالــت شــروع بــه شــکار) از اولویــت و ارزش بیشــتری بــرای تشــویق و پرداخــت حقالزحمــه ویــژه برخــوردار باشــد.
تعارض وظایف:
ایــن مــدل در ســازمان حفاظــت محیطزیســت را میتــوان در وا گــذاری و اجــرای طر حهــا و پروژههــای بــزرگ بــدون ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی
در برخــی از مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان (مناطــق چهارگانــه) و یــا صــدور مجوزهــای هرچنــد موقــت چــون معــدن کاری  ،مجوزهــای گردشــگری
در تاالبهــای تحــت مدریــت متصــور نمــود .گرچــه وظیفــه ســازمان حفــظ تنــوع زیســتی و همچنیــن زیســتگاههای ایــن مناطــق اســت .لکــن در
اینگونــه فعلوانفعــاالت ممکــن اســت یــک زیســتگاه ارزش اکولوژیکــی خــود را از دســت بدهــد و یــا گونـهای در معــرض خطــر انقــراض قــرار گیــرد .
ایــن نــوع واگذاریهــا تعــداد قلیلــی از جمعیــت کشــور منتفــع شــده و منافــع عمومــی نادیــده گرفتــه شــود.
اتحاد قاعدهگذار و مجری:
صــدور مجوزهــای انحصــاری همچــون قرقهــای اختصاصــی ،صــدور پروانــه شــکار جانــوران بــرای برخــی از شــرکتهای خــاص بخصــوص بــرای
اتبــاع بیگانــه  ،صــدور اجــرای طر حهــای گردشــگری ،تلهکابیــن و غیــره در اراضــی ملــی و مناطــق تحــت مدیریــت از مصادیــق اتحــاد قاعــده و مجــری
اســت.
اتحاد ناظر و منظور (نظارتشونده):
یگــردد .در ایــن صــورت کــه
ایــن مــدل در ســازمان حفاظــت محیطزیســت در ارزیابــی اثــرات زیسـتمحیطی طر حهــا و پروژههــای بــزرگ اعمــال م 
یشــود کــه بــه نحــوی از ارجــای طــرح منتفــع میگردنــد کــه میتواننــد بــر ســامت و
بخشــی از نظــارت بــر ایــن طر حهــا بــه شــرکتهایی ســپرده م 
دقــت نظــارت تأثیــر بگذارنــد.
تبانی خدمتگزاران:
نمونــه ایــن مــدل ممکــن اســت در صــدور مجوزهــای خــاص توســط ســازمان حفاظــت محیطزیســت مســتتر باشــد .مثــل صــدور مجــوز معــادن
ارزشــمند بــه اشــخاص ،صــدور مجــوز احــداث کارخانجــات و تســهیل در صــدور مجــوز بــرای بهرهبــرداری خــاص از طبیعــت.
اشتغال همزمان:
ایــن مــدل کمتــر در ســازمان محیطزیســت مشــهود اســت .البتــه تعــداد قلیلــی شــرکت کــه امــور مطالعاتــی طر حهــا و پروژههــای مرتبــط بــا ســازمان را
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ً
بــه آنهــا وا گــذار میگــردد میتوانــد بهنوعــی مصــداق ایــن موضــوع باشــد کــه بهنوعــی مشــارکت برخــی از تصمیــم گیــران در ایــن شــرکتها تقریبــا
نوعــی اشــتغال همزمــان متصــور گــردد.

گلرخ (کارشناس آموزش حقوقی اداره ارومیه)
تعارض درآمد و وظیفه:
بــه نظــر میرســد ارجــاع متقاضیــان (واحدهــای صنفــی خدماتــی) جهــت عقــد قراردادهــای خــود اظهــاری در پایــش و مدیریــت پســماند بــه شــرکتها
و آزمایشــگاههای معتمــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت در راســتای اصــل  44قانــون اساســی (خصوصیســازی) از مصادیــق اینگونــه تعــارض
باشــد کــه ممکــن اســت بــر اســاس ارتباطــات و جهتگیریهــای افــراد بــا مالکیــن و مدیــران بخــش خصوصــی صــورت گیــرد.
تعارض وظایف:
ً
یتــوان بــه مــواردی از مواجهــه و برخــورد قانونــی بــا تخلفــات محیطــی اشــاره نمــود کــه مخاطبــان آنهــا بعضــا بــه جهــت
بهعنوانمثــال  ،م 
کماطالعــی و بعضــا بــه جهــت فقــر و ناچــاری ضوابــط و مالحظــات زیس ـتمحیطی را زیــر پــا گذاشــته و متأســفانه در فرایندهــای قضایــی قــرار
میگیرنــد .علیرغــم الــزام در انجــام وظایــف قانونــی ،گهــگاه اعالمجــرم علیــه پــارهای از متخلفیــن کــه از نمونههــای آنهــا در اســتان متبوعــه
میتــوان بــه زغالگیــران ســنتی – واحدهــای بازیافــت پســماند و راننــدگان تانکرهــای تخلیــه فاضــاب اشــاره کــرد .تعــارض در اخالقیــات و تعهــدات
انســانی و نو عدوســتانه پیــش میآیــد کــه بــه نظــر میرســد موضــوع ســازمان در برخــورد بــا خاطیــان غیــر عمــد و باالجبــار کــه از اقشــار آســیبپذیر
جامعــه میباشــند ،بایــد متفــاوت باشــد.
اتحاد قاعدهگذار و مجری:
از مــواردی کــه در داخــل ســازمان بیــن ســطوح مختلــف پرســنلی ازجملــه مدیــران ارشــد ،مدیــران میانــی و بدنــه کارشناســی ســازمان ممکــن اســت
پیــش آیــد ،رقابتهــای ناســالم و نیــز محدودیتهــای اعمالــی در سلســلهمراتب طولــی (از بــاال بــه پاییــن) اســت.
ً
ً
معمــوال مدیــران (غالبــا مدیــران میانــی) از ارتقــاء پرســنل زیرمجموعــه خــود و از دســت دادن پس ـتهای مدیریتــی واهمــه دارنــد فلــذا از شــرکت
پرســنل زیردســت در دورههــای آموزشــی،کارگاهها و فعالیتهایــی کــه میتوانــد منجــر بــه ارتقــاء علمــی ،فرهنگــی و ســازمانی ایشــان شــود ممانعــت
بــه عمــل میآورنــد و از تبعــات طوالنیمــدت ایــن نگــرش و طــرز فکــر ضعــف بنیــه علمــی و تجربــی ســازمان در آینــده نهچنــدان دور (پــس از منفــک
شــدن مدیــران فعلــی بهواســطه بازنشســتگی یــا عوامــل دیگــر) اســت.
اتحاد ناظر و منظور:
بــه نظــر میرســد ادغــام اداره بازرســی ،رســیدگی بــه شــکایات و ارزیابــی عملکــرد بــا اداره بودجــه مصداقــی از تعــارض ناظــر و منظــور باشــد و ادغــام
ایــن دو نهــاد در چــارت ســازمانی میتوانــد موجــب بــروز اشــکال در وظایــف نظارتــی حــوزه ارزیابــی عملکــرد شــود.
تبانی خدمتگزاران:
نمون ـهای ازاینگونــه تعــارض در ســطوح اجرایــی ســازمان میتوانــد بچشــم بخــورد .نیروهــای یــگان حفاظــت محیطزیســت در کشــف تخلفــات
شــکار در صیــد ،زنــده گیــری پرنــدگان  ،ممکــن اســت پــس از توفیــق مــوارد شــکار در صیــد غیرمجــاز و ....بــه تقســیم و تصمیــم مــوارد توفیقــی
بپردازنــد و همچنیــن موضــوع وظایــف ســازمانی ایشــان را تحتالشــعاع قــرار دهــد.
اشتغال همزمان:
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی نامطلــوب ســازمان حفاظــت محیطزیســت ازلحــاظ حقــوق و مزایــای دریافتــی ،دو شــغلگی در میــان پرســنل بســیار
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رایــج و متــداول اســت .لــذا درصــورت تداخــل و ارتبــاط کار دوم در خــارج از اداره بــا شــغل ســازمانی ممکــن اســت تعــارض در وظایــف کارکنــان در
یتــوان اشــتغال در مجموعههــای حقوقــی ،آزمایشــگاهها و شــرکتهای معتمــد
بخــش عمومــی و خصوصــی حاصــل شــود .از نمونههــای آن م 
پســماند و آلودگــی و غیــره را نــام بــرد.
ارتباطات پسا شغلی (دربهای گردان):
یتــوان مــواردی را یافــت کــه پــس از منفــک شــدن از ســازمان
از نمونههــای مدیــران و مســئوالن ســازمانی پــس از بازنشســتگی  ،بازخریــد و اســتعفا م 
اقــدام بــه تأســیس شــرکتهای ارزیابــی زیس ـتمحیطی و ....نماینــد .و در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی و جلــب رضایــت مشــتریان از
ارتباطــات ســابق دوران مدیریتــی اســتفاده نمــوده و بهرهجوینــد.
ارتباط سهامداری یا مالکیت شرکتهای مرتبط با تصمیمگیری:
مصداقــی از ایــن نــوع تعــارض در ســازمان محیطزیســت بــه نظــرم نمیرســد .چــرا ســازمان حفاظــت محیطزیســت بهواســطه ماهیــت حاکمیتــی
و نظارتــی کــه دارد امــکان کســب درآمــد از طریــق فعالیتهــای اقتصــادی نــدارد کــه اقــدام بــه ثبــت و تأســیس شــرکتها ســهامی و ســرمایهگذاری
یشــوند.
نمایــد ،دارای شــرکتهای مــادر (هلدینــگ) باشــد کــه توســط آنهــا قاعــده گــذار م 
انگیزههای سیاسی و منطقهای:
یکــی از نمونههــای تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت حساســیت منطق ـهای خاصــی اســت کــه نســبت بــه مناطــق حفاظتشــده
(چهارگانــه خــاص) یــا معضــات زیس ـتمحیطی ممکــن اســت از ســوی مســئولین (نماینــدگان مجلــس و شــوراهای اســامی) شــهرها و روســتاها،
فرمانــداران و اســتانداران و )....وجــود داشــته باشــد کــه فشــار وارده بــه مدیــران محیطزیســت ممکــن اســت در سیاسـتگذاری ایشــان جهــت حــل
مشــکالت و مصالحــه روشهــای اصولــی و بلندمــدت ،روشهــای تســکینی و کوتاهمــدت تأثیــر نامطلوبــی بگــذارد .از مثالهــای شــاخص اینگونــه
تعــارض ،میتــوان بــه بحــث احیــاء دریاچــه ارومیــه اشــاره کــرد.
روابط خویشاوندی:
یخــورد ،اســتخدام فرزنــدان و خویشــاوندان نزدیــک در سیســتم اســت .رابطــه
یکــی از مــوارد تعــارض کــه در ســازمان متبوعــه زیــاد بــه چشــم م 
خویشــاوندی میــان پرســنل ممکــن اســت روابــط رســمی و سلســلهمراتب اداری و دیســیپلین اداری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

حمیدرضا میرزاده (خبرنگار و فعال حوزه محیطزیست)
تعارض درآمد و وظایف:
ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه دلیــل ماهیــت کاری خــود کمتــر بــا موضــوع کســب درآمــد از وظیفــه روبروســت .بــه نظــر میرســد دریافــت ضــرر
و زیــان ناشــی از شــکار غیرمجــاز (بهاشــتباه بهعنــوان «جریم ـهی شــکار» شــناخته میشــود) و صــدور پروانــه شــکار حیوانــات وحشــی از مهمتریــن
و بیشــترین منابــع درآمــدی ســازمان از محــل انجــام مأموریتهــای خــود باشــند .کســب درآمــد مســتقیم از صــدور پروانــه شــکار میتوانــد یکــی از
محلهــای تعــارض درآمــد باشــد چرا کــه بــا افزایــش ایــن درآمــد ممکــن اســت انگیزههــا بــرای صــدور پروانــه شــکار بیشــتر شــود درحالیکــه تعــداد
پروانههــای شــکار صادرشــده متناســب بــا جمعیــت حیاتوحــش نباشــد .بــه نظــر میرســد کــه ایــن مــورد در حــال حاضــر چنــدان دغدغــه اصلــی
نباشــد چرا کــه بــا توجــه بــه تجربـهی چنــد ســال گذشــته در صــدور پروانههــای شــکار ،تعــداد آنهــا بــه نســبت جمعیــت حیاتوحــش بســیار انــدک
بــوده اســت .بهعنوانمثــال در ســال  1397تعــداد پروانههــای صادرشــده بــرای چهارپایــان در کل کشــور ۶۵ ،مــورد بــرای مناطــق چهارگانــه و
مناطــق آزاد و  45مــورد بــرای قرقهــای اختصاصــی بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت علفخــواران بزرگجثــه (گونههــای هــدف
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شــکارچیان) در حیاتوحــش کشــور طبــق تنهــا آمــار موجــود در اختیــار ســازمان حفاظــت محیطزیســت بیــش از  180هــزار فــرد بــوده اســت .بــه ایــن
معنــی کــه تنهــا حــدود  0/06درصــد پروانــه شــکار صادرشــده اســت .در ســالهای پیــش از آن نیــز میــزان پروانــه شــکار چهارپایــان در همیــن حــدود
بــوده اســت .بااینحــال اگرچــه در مــورد صــدور مجــوز شــکار پرنــدگان میــزان پروانـهی صادرشــده بســیار بیشــتر اســت و ایــن افزایــش تعــداد موجــب
نگرانــی اســت امــا ایــن موضــوع بــا توجــه بــه رقــم بســیار پاییــن صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان باعــث میشــود کــه نتــوان موضــوع را از دیــد تعــارض
درآمــد بررســی کــرد .بهطورکلــی صــدور پروانــه شــکار در طــول ســال یکبــار رخ میدهــد و بــه همیــن علــت موضــوع تعــارض درآمــد در ایــن حــوزه
چنــدان مطــرح نیســت.
نشــده بــرای ضــرر و زیــان ،بــا
امــا دربــارهی مطالب ـهی ضــرر و زیــان از شــکارچیان غیرمجــاز بــا توجــه بــه تعــدد تخلفــات شــکار و صیــد و ارقــام تعیی 
موضــوع متفاوتــی روبــرو هســتیم .بهعنوانمثــال قیمــت آهــو ،بــز وحشــی و گوســفند وحشــی ازنظــر مطالبــه ضــرر و زیــان در حــال حاضــر  20میلیــون
تومــان تعیینشــده و بــرای حیــوان مــاده ،ایــن رقــم  60میلیــون تومــان اســت .ضــرر و زیــان در صورتــی از متخلفــان شــکار و صیــد اخــذ میشــود کــه
اقــدام بــه کشــتن حیــوان کــرده باشــند و ا گــر موضــوع جــرم «شــروع بــه شــکار» باشــد (شــکارچی حیــن انجــام شــکار و قبــل از کشــتن حیــوان دســتگیر
یشــود .در اینجــا موضــوع تضــاد درآمــد بــه وجــود میآیــد بــه ایــن معنــا کــه ا گــر متخلــف شــکار نکنــد ،درآمــدی نیــز
شــود) ضــرر و زیانــی از وی اخــذ نم 
یشــود.
عایــد ســازمان نم 
در ســازمان جنگلهــا و مراتــع نیــز موضوعاتــی همچــون وا گــذاری عرصههــای جنگلــی بــرای بهرهبــرداری چــوب و عرصههــای مرتعــی بــرای چــرای
دام اهلــی مــورد نظــر اســت کــه میتوانــد محــل تضــاد درآمــد باشــد .چنانچــه در قانــون حفاظــت و بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع (مصــوب )1346
نیــز آمــده کــه ایــن ســازمان مجــاز اســت جریمههــای دریافتــی از متخلفــان را بهعنــوان درآمــد خــود تلقــی کنــد.
تعارض وظایف:
ســازمان حفاظــت محیطزیســت دســتگاهی نظارتــی اســت .از همیــن رو کمتــر بــا موضــوع تعــارض وظایــف روبــرو اســت .بااینوجــود بــه نظــر میرســد
تعــارض بیــش از آنکــه در ســطح درونســازمانی یــا کارمنــدان و مدیــران ایــن ســازمان وجــود داشــته باشــد ،در ســطح کالن بــه چشــم میخــورد.
بهعنوانمثــال برخــی سیاس ـتهای کلــی کشــور ازجملــه افزایــش جمعیــت ،سیاس ـتهای کلــی حــوزه انــرژی (نفــت و گاز) و برخــی قوانیــن بــا
مأموریتهــای ایــن ســازمان در تعــارض هســتند .بهعنوانمثــال سیاســت افزایــش جمعیــت ،بــا وجــود دالیــل فنــی ،موجــب افزایــش بهرهبــرداری
از عرصههــای طبیعــی و انتشــار آلودگیهــای میشــود کــه بــا مأموریــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت در تعــارض اســت .همینطــور در مــورد
افزایــش میــزان تولیــد حاملهــای انــرژی (نفــت و گاز) کــه منجــر بــه انتشــار بیشــتر گازهــای گلخانـهای میشــوند .از طرفــی حضــور ســازمان حفاظــت
ً
محیطزیســت در دولــت نیــز از دیگــر تعارضهــای کالن در وظیفــه اســت .معمــوال دولتهــا بــه دنبــال افزایــش شــاخصهای اقتصــادی خــود در
دوران چهــار یــا هشتســالهی فعالیتشــان هســتند کــه عمــدهی ایــن فعالیتهــای نیــز کمتــر بــا مالحظــات محیطزیســتی همراهانــد .ســازمان
ً
حفاظــت محیطزیســت بهعنــوان جزئــی از دولــت ،معمــوال در برابــر تصمیــم نهایــی رئیسجمهــور بــرای انجــام طر حهــای بــزرگ مغلــوب اســت.
ً
دربــاره ســازمان جنگلهــا و مراتــع نیــز تقریبــا وضعیــت مشــابه اســت .حضــور ایــن ســازمان در زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی ،یکــی از
یشــود .نیــاز کشــاورزی و دامــداری بــه زمیــن (کــه در اختیــار ســازمان جنگلهــا و مراتــع اســت) از مهمتریــن
تعارضهــای موجــود محســوب م 
تعارضهــای ایــن بخــش محســوب میشــود و وظایــف ایــن ســازمان را بــا وظایــف وزارتخان ـهی باالدســتی خــود در تعــارض قــرار میدهــد.
اتحاد قاعدهگذار و مجری :
دربــاره ایــن موضــوع اطــاع دقیقــی نــدارم .شــاید بــه ایــن دلیــل کــه حوزههــای منابــع طبیعــی و محیطزیســت حوزههایــی نیســتند کــه اقتصــادی
شــده باشــد و فعــاالن اقتصــادی در ایــن حوزههــا مشــغول بــه کار شــوند بــه همیــن دلیــل چنیــن موضوعــی چنــدان بــه چشــم نمیآیــد .دس ـتکم
بنــده در ایــن رابطــه اطالعــات خاصــی نــدارم.
اتحاد ناظر و منظور :
ایــن دو ســازمان بــه دلیــل مأموریــت تخصصــی خــود و نبــود دســتگاههای دیگــر مرتبــط بــا ایــن حوزههــا در قــوه قضاییــه و مقننــه و ســایر نهادهــا در
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بســیاری مــوارد بــا ایــن موضــوع روبــرو هســتند .تعییــن صحــت آمارهــای اعالمشــده از ســوی ایــن دســتگاهها همچــون آمــار حیاتوحــش ،مســاحت
جنگلهــای طبیعــی ،ارزیابــی عملکــرد درزمینــة حفاظــت از عرصههــای طبیعــی و ...بــر عهــده خــود همیــن دستگاههاســت! بهعبارتدیگــر ایــن
دو ســازمان هــم مســئول اجــرای طر حهــا هســتند و هــم مســئول نظــارت فنــی بــر حســن انجــام کار خــود .بــه ایــن دلیــل کــه نــه در قــوه قضاییــه
و نــه در مجلــس شــورای اســامی بخشــی قدرتمنــد و تخصصــی بــرای نظــارت بــر مأموریتهــای ایــن دســتگاهها نیســت و عمــده نظارتهــا بــر
مســائل مالــی و اداری تمرکــز دارنــد .تنهــا کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی بــر ایــن حوزههــا نظــارت دارد کــه بــه دلیــل پیچیدگــی
ً
یشــود .امــا ازآنجا کــه متــر و معیارهــای مشــخص و مدونــی دربــاره
موضوعــات و تخصصــی بــودن آنهــا معمــوال از دانشــگاهیان کمــک گرفتــه م 
ً
موضوعــات تخصصــی مأموریــت ایــن ســازمانها وجــود نــدارد (مثــا میــزان امنیــت زیســتگاههای حیاتوحــش ازنظــر تعــارض انســانی و)...
حضــور دانشــگاهیان در بســیاری مــوارد کمــک ویــژهای بــه نظــارت نمیکنــد.
تبانی خدمتگزاران:
دربــاره ایــن موضــوع میتــوان بــه انجــام عملیــات مالچپاشــی در بســیاری از مناطــق اشــاره کــرد کــه البتــه هــم در حــوزهی تبانــی خدمتگــزاران،
ً
هــم در موضــوع ارتبــاط پساشــغلی و هــم در موضــوع اشــتغال همزمــان میگنجــد .برخــی از بازنشســتگان (و بعضــا شــاغالن) ســازمان جنگلهــا
و مراتــع بــه تأســیس شــرکتهای پیمانــکار در حــوزه مقابلــه بــا بیابانزایــی پرداختهانــد .یکــی از عملیــات بیابانزایــی پاشــیدن مالــچ نفتــی بــر
عرصههایــی اســت کــه چشــمة تولیــد گردوغبارنــد .امــا در برخــی مــوارد و بــا مجــوز ســازمان جنگلهــا و مراتــع ،عملیــات مالچپاشــی در مناطقــی کــه
چنــدان ظرفیــت تولیــد گردوغبــار را ندارنــد انجــام میشــود .بــه نظــر میرســد کــه در مــواردی نوعــی تبانــی صــورت گرفتــه باشــد بــه ایــن معنــا کــه
برخــی شــرکتهای پیمانــکار از ارتباطــات خــود در ســازمان اســتفاده میکننــد و مناطقــی کــه نیــاز بــه انجــام عملیــات مالچپاشــی نــدارد را بهعنــوان
مناطــق حــاد تولیــد گردوغبــار معرفــی میکننــد و مالــچ پاشــی ایــن مناطــق نیــز بــه تصویــب کارگروههــای مربوطــه میرســد.
اشتغال همزمان:
در برخــی مــوارد ،کارکنــان ســازمان حفاظــت محیطزیســت همزمــان بــا شــغل خــود در ایــن ســازمان ،بهعنــوان مشــاور در برخــی صنایــع یــا مرا کــز
خدماتــی (کارخانجــات صنعتــی ،مرا کــز نگهــداری حیوانــات و باغوحشهــا و )...مشــغول بــه کار میشــوند .اگرچــه کمکهــای فنــی ایــن افــراد
میتوانــد بــه بهبــود واقعــی کیفیــت تولیــد یــا ارائــه خدمــات ایــن مرا کــز ازنظــر محیطزیســتی کمــک کنــد امــا ممکــن اســت فــرد را در موقعیــت
دوراهــی منافــع شــخصی و منافــع ســازمانی قــرار دهــد .در ســالهای اخیــر ،بــه دلیــل رقــم پاییــن دســتمزد دریافتــی کارکنــان ســازمانهای حفاظــت
محیطزیســت و جنگلهــا و مراتــع ،ایــن پدیــده رشــد نشــان داده اســت.
یخــورد .تأســیس آزمایشــگاه ســنجش میــزان آلودگــی (و
عــاوه بــر ایــن ،در مــواردی نیــز راهانــدازی کسـبوکار مرتبــط بــا شــغل ســازمانی بــه چشــم م 
در پــی آن معرفــی ایــن آزمایشــگاه بهعنــوان آزمایشــگاه معتمــد) ،تولیــد قطعــات و لــوازم بیهوشــی حیوانــات ،تأســیس شــرکت خدمــات گردشــگری
و طبیعتگــردی ،تأســیس موسســه تحقیقاتــی بــا موضوعــات حیاتوحــش ،آلودگیهــا و ...ازجملــه مــواردی هســتند کــه در ســالهای گذشــته
بــه چش ـمخوردهاند .یکــی از مــوارد اخیــر نیــز پــروژهای بــا بودجــه بــاال بــرای احیــای یــک تــاالب در کشــور بــود کــه بنــا بــر شــاهدی کــه در رســانهها
منتشــر شــد ،بــه نظــر میرســد یکــی از مقامــات عالیرتبــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت در آن شــرکت ذینفــع باشــد .از طــرف دیگــر حضــور
ناگهانــی تعــدادی از کارکنــان موسســه تحقیقــات جهــاد کشــاورزی و متخصصــان دسـتکاری ژنتیکــی محصــوالت کشــاورزی (تراریختــه) بهعنــوان
مشــاور و مدیــر در ســازمان حفاظــت محیطزیســت یکــی دیگــر از مــوارد تضــاد منافــع بــه شــکل اشــتغال همزمــان اســت .چرا کــه ســازمان حفاظــت
محیطزیســت در ســالهای گذشــته ،بــه دالیــل فنــی همــواره مخالــف کشــت و واردات محصــوالت تراریختــه در کشــور بــوده ،حــال ورود ایــن افــراد
نهــم در مســندهایی کــه بــه آنهــا توانایــی تغییــر ایــن تصمیــم را میدهــد ،یکــی از مصادیــق تضــاد منافــع بــه
بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت آ 
نظــر میرســد.
در ســازمان جنگلهــا و مراتــع فعالیــت کارکنــان ایــن ســازمان بهعنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری نیــز از دیگــر مــوارد تعــارض منافــع محســوب
میشــود .چرا کــه ایــن افــراد عــاوه بــر آنکــه قوانیــن و روال کار ادارات منابــع طبیعــی را میداننــد ،در جایگاهــی قــرار دارنــد کــه میتواننــد بــر احــکام
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و راهکارهای مقابله با آن

دادگاههــا در مــورد پروندههــای مربــوط بــه اراضــی یــا پروانههــای بهر هبــرداری تأثیرگــذار باشــند و متأســفانه در مــوارد ایــن اشــتغال همزمــان تبدیــل
بــه فســاد شــده و در برخــی پروندههــای زمینخــواری تعــدادی از ایــن افــراد حضورداشــتهاند .بااینحــال اشــتغال کارکنــان منابــع طبیعــی بهعنــوان
ً
ً
کارشــناس رســمی دادگســتری کامــا قانونــی اســت و لزومــا ایــن اشــتغال منجــر بــه فســاد نمیشــود.
ارتباطات پساشغلی:
عــاوه بــر مــواردی کــه در ســؤال قبــل تحــت عنــوان حضــور بازنشســتگان بهعنــوان مشــاور در صنایــع یــا واحدهــای خدماتــی مطــرح شــد ،یــک مــورد
جالــب در ایــن حــوزه تأســیس یــک شــرکت تاکســیرانی لوکــس بــا خودروهــای هیبریــد (بــرق و بنزیــن) توســط یکــی از روســای ســابق ســازمان حفاظــت
محیطزیســت پــس از بازنشســتگی بــود .در دوران ریاســت او ،بــرای تشــویق اســتفاده از خودروهــای هیبریــد بــا هــدف کاهــش آلودگــی هــوا ،تعرفـهی
واردات خودروهــای هیبریــد بــرای مــدت چنــد ســال حــذف شــد .اگرچــه ایــن مصوبــه ازنظــر محیطزیســتی مصوبــه مفیــدی بــود امــا مشــخص
نیســت کــه پیگیــری ایــن رئیــس بــرای چنیــن مصوبـهای بــا هــدف منافــع شــخصی بــوده یــا آنکــه وی پــس از تصویــب مصوبــه بــه فکــر راهانــدازی
کسـبوکاری خصوصــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود شــده اســت.
ارتباط سهامداری:
دربــاره کارکنــان ســازمان جنگلهــا و مراتــع و ســازمان حفاظــت محیطزیســت مــوردی در ایــن خصــوص ســراغ نــدارم .امــا در برخــی مــوارد ذینفعــان
و ســهامداران اصلــی برخــی پروژههــای ازنظــر محیطزیســتی مشــکلدار ،بخشــی از ســهام خــود را بهرایــگان در اختیــار برخــی افــراد بــا نفــوذ قــرار
میدهنــد تــا آنهــا را ترغیــب کننــد تــا بــا اســتفاده از قــدرت خــود ،مجــوز طــرح را از ســازمان حفاظــت محیطزیســت دریافــت کننــد .بهعنوانمثــال
موضــوع احــداث یــک واحــد پاالیشــگاهی در یکــی از شــهرها ســالها مــورد بحــث بــود و نماینــده آن شــهر در مجلــس مهمتریــن منتقــد عملکــرد
ســازمان حفاظــت محیطزیســت در عــدم صــدور مجــوز بــرای ایــن پاالیشــگاه بــود .کمــی بعــد مشــخص شــد کــه ایــن نماینــده (بهطــور غیرمســتقیم
و از طریــق یکــی از بســتگان) در ایــن پاالیشــگاه ســهامدار اســت.
انگیزههای سیاسی و منطقهای:
ً
یکــی از معاونــان ســابق ســازمان حفاظــت محیطزیســت کــه اصالتــا اهــل زابــل بــود ،توجــه ویــژهای بــه دریاچــه هامــون نشــان مـیداد .ا گرچــه در آن
زمــان دریاچــه هامــون در بحــران بیآبــی قــرار داشــت و نیازمنــد توجــه جــدی بــود بااینحــال بــرای برخــی افــراد ایــن شــائبه وجــود داشــت کــه ایــن
معــاون بــه دلیــل اصالــت خــود توجــه ویــژه بــه موضــوع دریاچــه هامــون داشــت.
روابط خویشاوندی:
در ا کثــر مــوارد ،روابــط خویشــاوندی بــه اســتخدام افــراد خویشــاوند در پسـتهای ســازمانی (میانــه بــه پاییــن) منجــر میشــود .تعــداد بســیار پاییــن
ً
نســپاری ســازمانهای محیطزیســت و جنگلهــا و مراتــع و ارقــام پاییــن ایــن قراردادهــا عمــا بــه کاهــش تأثیــر روابــط
طر حهــا و پروژههــای برو 
خویشــاوندی بــر قــرارداد طر حهــا منجــر شــده امــا در مــوارد زیــادی اســتخدامهایی بــا همیــن انگیــزه انجامشــده اســت.
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ضمیمه شماره ( :)2مصاحبه با کارشناسان و مدیران اسبق سازمان حفاظت محیطزیست
محمد درویش (مدیرکل سابق دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست)
برای مدیریت تعارض منافع نمیتوان فقط به تصویب قانون اتکا کرد

بهــای گــردان» اســت .اشــتغال همزمــان بــه معنــای
یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع در حــوزه محیطزیســت ،موضــوع «اشــتغال همزمــان و در 
اشــتغال کارکنــان دولــت اعــم از کارشناســان ،مدیــران و روســای ســازمانهای دولتــی و نهادهــای اجرایــی ب هطــور همزمــان در دو بخــش دولتــی
و خصوصــی اســت .ایــن نــوع از تعــارض منافــع میتوانــد فــرد را در شــرایطی قــرار دهــد کــه بیــن منافــع عمومــی و ملــی و منافــع شــخصیاش بــر ســر
دوراهــی قــرار گیــرد در ایــن صــورت انتخــاب نفــع شــخصی میتوانــد زمین هســاز بــروز فســاد شــود .دربهــای گــردان نیــز بــه معنــای اشــتغال افــراد
نســازمانی خــود در جهــت منافــع شــخصی اســت .بــرای بررســی مصادیــق ،ابعــاد
بازنشســته در فعالیتهــای اقتصــادی و اســتفاده از ارتباطــات درو 
و راهکارهــای مدیریــت ایــن موضــوع در ســازمان حفاظــت محیطزیســت و منابــع طبیعــی کشــور بــا «محمــد درویــش» عضــو هیئتعلمــی موسســه
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع و مدیــرکل ســابق دفتــر مشــارکتهای مردمــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه گفتوگــو نشســتیم .او معتقــد اســت
یتــوان بــرای
کــه ابعــاد تعــارض منافــع بیــن ســازمانی و در ســطح کالن بســیار بزرگتــر از ابعــاد تعــارض منافــع اشــخاص حقیقــی اســت بااینحــال نم 
رفــع ایــن معضــل تنهــا بــه تصویــب قوانیــن اتــکا کــرد.
بــه نظــر شــما آیــا میتــوان در حــوزه محیطزیســت و منابــع طبیعــی بهطورکلــی اشــتغال همزمــان کارکنــان یــا بازنشســتگان را ممنــوع
کنیــم و بــا آن برخــورد قانونــی کنیــم یــا آنکــه بــه دلیــل تخصصــی بــودن ایــن حــوزه و تعــداد کــم افــراد متخصــص و بــا تجربــه بــه نســبت ســایر
حوزههــا میتوانیــم بــا اجــرای قانــون و مقرراتــی حضــور افــراد در مشــاغل همزمــان یــا پــس از بازنشســتگی را بپذیریــم امــا تعــارض منافــع
را کنتــرل و مدیریــت کنیــم؟
پیــش از آنکــه مدیــرکل دفتــر مشــارکتهای مردمــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت شــوم ،عضــو هیئتمدیــرهی یــک ســازمان مردمنهــاد
محیطزیســتی بــودم .بعــد از انتصابــم ،نامـهای از بازرســی بــه دســتم رســید کــه نمیتوانــم همزمــان مدیــرکل باشــم و در هیئتمدیــرة یــک ســازمان
غیردولتــی هــم عضــو باشــم .بــه همیــن دلیــل از هیئتمدیــرة آن ســازمان غیردولتــی اســتعفا کــردم .درصورتیکــه بســیاری از کارکنــان و مدیــران
دولتــی عضــو ســازمانهای مردمنهــاد یــا شــرکتهای خصوصــی هســتند .همیــن اآلن یکــی از معاونــان ســازمان محیطزیســت عضــو هیئتمدیــره
یــک شــرکت مهندســین مشــاور در حــوزه سدســازی اســت.
فکر میکنید اینکه یک معاون سازمان در بخش ارزیابی هم فعالیت دارد مشکلی ایجاد میکند؟
ا گــر بســیاری از قراردادهــای ایــن معاونــت بــا آن شــرکت خــاص منعقــد شــود ،آن موقــع مشــکل ایجــاد میکنــد .یــا در مــوارد دیگــر ،ا گــر رهگیــری کنیــم
ً
کــه مثــا ســازمان محیطزیســت بــرای آمــوزش محیطبانانــش قصــد انعقــاد قــرارداد دارد ،فقــط بــا یــک دانشــگاه خــاص قــرارداد میبنــدد و اگــر
متوجــه شــویم شــخصی کــه در آن دانشــگاه حضــور دارد از دوســتان یــک مدیــر ارشــد ســازمان اســت ،قضیــه بــودار میشــود .یــا ا گــر در ارزیابیهــای
محیطزیســتی ،پروژههایــی تائیــد شــوند کــه توســط یــک شــرکت مهندســین مشــاور کــه از دوســتان یــک مدیــر ســازمان هســتند ،ایــن اتفاقــات
معنــیدار میشــوند.
فعالیــت افــراد بازنشســته در بخــش خصوصــی ،در چــه حوزههایــی میتوانــد بــا اســتفاده از رانــت اطالعاتــی و ارتباطــی باعــث بــروز مشــکل
شــود؟ ایــن موضــوع چقــدر در محیطزیســت نمــود داشــته اســت؟
بازنشســتهها بــه خاطــر تجربیــات زیــادی کــه دارنــد و چموخــم خیلــی از کارهــا را میداننــد بهعنــوان تســهیلگر از آنهــا اســتفاده میشــود چــون در
هــر ادارهای دوســتانی دارنــد و از همیــن نفــوذ میتواننــد اســتفاده کننــد و برخــی از قوانیــن را دور بزننــد.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

موضــوع تعــارض منافــع از بســیاری جنبههــا میتوانــد بــر عملکــرد ســازمانی و شــخصی تأثیرگــذار اســت .شــما در ســازمان حفاظــت
محیطزیســت حضورداشــتهاید و ســازمان جنگلهــا و مرا تــع را نیــز بهخوبــی میشناســید .چــه مصادیقــی از ایــن تعارضهــا در ایــن دو
ســازمان ســراغ داریــد؟
یشــود .بخشــی از ایــن تعــارض منافع،
متأســفانه یــا خوشــبختانه مصادیــق فراوانــی را میتــوان برشــمرد کــه مصــداق بــارز تعــارض منافــع محســوب م 
تعارضهــای ســازمان اســت کــه در الیحـهی مدیریــت تعــارض منافــع کمتــر بــه آن پرداختهشــده اســت .امــا بــه نظــر مــن خیلــی جدیتــر هســتند و
برخــی دیگــر تعارضمنافــع شــخصیتهای حقیقــی اســت .درواقــع مــا تعــارض منافــع بــرای شــخصیتهای حقوقــی زیــاد داریــم .بهعنوانمثــال
ســدی بهعنــوان ســد اکباتــان در اســتان همــدان وجــود دارد و در میانـهی دهــه  1380تصمیــم گرفتهشــده بــود تــا ارتفــاع تــاج ســد  ۲۵متــر افزایــش
یابــد .هزینـهی ایــن کار در آن زمــان  45میلیــارد تومــان بــرآورد شــده بــود کــه ایــن رقــم  9برابــر بودجـهی ســاالنة بزرگتریــن نهــاد پژوهشــی کشــور
یعنــی موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع بــود .وقتــی بــه رئیــس آن ســد گفتــم چــرا قصــد چنیــن کاری داریــد؟ گفتنــد مخــزن ســد از رســوب پــر
شــده .گفتــم چــرا ایــن اتفــاق ر خداده؟ گفتنــد بــه خاطــر اینکــه معــادن ســیلیس در باالدســت غوغــا میکننــد ،تعــادل دام و مرتــع وجــود نــدارد و نــرخ
فرســایش خــاک تــا  ۳۵تــن در هکتــار یعنــی چنــد برابــر حــد مجــاز افزایــش پیدا کــرده اســت .گفتــم پــس خودتــان هــم میدانیــد کــه ا گــر ارتفــاع تــاج
یشــود .گفتنــد یعنــی ایــن پــول را بــه وزارت صنایــع و معــادن یــا وزارت کشــاورزی بدهیــم
ســد افزایــش دهیــد بــاز هــم چنــد وقــت دیگــر پــر از رســوب م 
ً
تــا معــادن یــا دامداریهــا را کنتــرل کننــد؟ آنوقــت چــه چیــزی عایــد مــن میشــود؟! یعنــی دقیقــا منافــع بخشــی ،منافــع ملــی را ذبــح میکنــد .مــا
مصداقهــای زیــادی از ایــن ماجــرا داریــم .یــک مثــال دیگــر ،ســاخت ســد الســک در منطقـهی دینــان در باالدســت تــاالب انزلــی اســت و دلیــل آنهــم
تأمیــن آب شــرب و کشــاورزی عنــوان میشــود .امــا حاضــر نیســتند آببندانهــای داخــل منطقــه را تعمیــر و الیروبــی کننــد و میگوینــد  400میلیــارد
یکــه تــاالب انزلــی بــه دلیــل نبــود تصفیهخانــه ،فاضــاب شــهری بــه آن وارد میشــود و
تومــان نداریــم تــا تصفیهخانــة انزلــی را احــداث کنیــم درحال 
در حــال نابــود شــدن اســت .بااینحــال هزینـهی  ۱۰۰میلیــارد تومانــی بــرای ســاخت ســد در باالدســت وجــود دارد! چــرا ایــن کار را میکننــد؟ بــه خاطــر
اینکــه شــرکتهای مهندســی مشاورشــان بتواننــد ســد بســازند و منفعتشــان در ایــن نیســت کــه بیاینــد آببندانهــا را تعمیــر کننــد ،بــرای مدیریــت
مصــرف آب و یــا تصفیــه فاضــاب و یــا جلوگیــری از ورود شــیرابه بــه تاالبهــا اقــدام کننــد .ایــن تعــارض منافــع در ســطح گســتردة ســازمان وجــود
دارد.
ً
ظاهرا تعارض منافع در بدنه دولت بین سازمان حفاظت محیطزیست و برخی دستگاههای اقتصادی بیشتر است.
شــما میبینیــد تــاالب هورالعظیــم خشــک شــد .چــون وزارت نفــت میخواســت هزینـهی اســتخراج نفــت از میــدان آزادگان را  20درصــد کاهــش دهــد
و درنتیجــه طــی البــی بــا ســازمان محیطزیســت و آب و بــرق خوزســتان گفــت کــه آنهــا آب را بــه ســمت هورالعظیــم هدایــت نکننــد .چندیــن دیــواره
ً
داخــل تــاالب کشــیدند ،محــدوده طبیعــی تــاالب کــه حــدودا  400هــزار هکتــار بــود بــه  120هــزار هکتــار کاهــش دادنــد و تــاالب را از ماهیــت طبیعــی
خــودش خــارج کردنــد .تاالبــی کــه میتوانســت یــک کولــر طبیعــی بــرای خوزســتان ،قطــب گردشــگری و قطــب تنــوع زیســتی باشــد را از بیــن بردنــد
تــا هزینـهی اســتخراج نفــت را  20درصــد کاهــش دهنــد! مثالهــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی بســیار فــراوان اســت.
امــا گاهــی تعــارض منافــع فقــط مربــوط بــه منافــع اقتصــادی نیســت .ممکــن اســت منافــع قومیتهــا یــا گرو ههــای سیاســی مدنظــر باشــد.
چنیــن نیســت؟
ً ً
بلــه دقیقــا مثــا در همیــن ماجــرای طــرح انتقــال خــزر بــه ســمنان تعــارض منافــع سیاســی را در باالتریــن ســطح میبینیــم  .دســتگاههای متولــی
ً
ً
یعنــی وزارت نیــرو و ســازمان محیطزیســت عمــا و عمیقــا مخالــف طــرح انتقــال آب هســتند امــا روســای باالدســتی کــه منافعشــان آبرســانی بــه
اســتان مــورد نظــر خودشــان اســت فشــار میآورنــد تــا طــرح اجــرا شــود .بنابرایــن وقتــی نمیتوانیــم در آن باالدســت مشــکل تعــارض منافــع را حــل
نتــر نتوانیــم کاری کنیــم.
کنیــم ،طبیعــی اســت کــه در مقیاسهــای پایی 
منظــور شــما ایــن اســت کــه ســطح باال تــری از تعــارض منافــع را بیــن اشــخاص حقوقــی در ســطح کالن و ســازمانی داریــم کــه نشــئتگرفته
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از قوانیــن ماســت و ایــن قوانیــن افــراد را بــه ســمت دوراهــی منفعــت شــخصی یــا منفعــت ملــی ســوق میدهــد؟
ً
دقیقا همینطور است.
ً
ذینفعان حقوقی که به آنها اشاره کردید ،دقیقا چه کسانی و چه دستگاههایی هستند؟
هــر ســازمانی کــه موظــف بــه ارائــة ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی اســت مثــل وزارت راه و شهرســازی ،صنعــت ،معــدن تجــارت ،دســتگاههای مربــوط
ً
بــه تولیــدات صنعتــی و تقریبــا همــه ســازمانهای کشــور بــه نحــوی بــا محیطزیســت در ارتبــاط هســتند .طبــق قانــون ایــن ســازمان بســیار پرقــدرت
ً
اســت .مثــا در حــوزة معــادن کشــور مجلــس طرحــی را تصویــب کــرده بــود ،امــا در دوران معاونــت احمدعلــی کیخــا در ســازمان حفاظت محیطزیســت
ایشــان نام ـهای بــه شــورای نگهبــان نوشــتند و اعــام کردنــد کــه تصویــب ایــن طــرح موجــب تخریــب غیرقابــل جبــران محیطزیســت میشــود و
شــورای نگهبــان نیــز بــه اســتناد نظــر کارشناســی همیــن نامــه طــرح را تصویــب نکــرد .پــس ایــن ســازمان قــدرت زیــادی در تصویــب یــا رد طر حهــای
مختلــف اعــم از انتقــال آب ،توســعه میدانهــای نفتــی ،عملیــات عمرانــی و راهســازی و ...کــه بســیار هــم پولســاز هســتند ،دارد .اگــر ایــن ســازمان
بلغــزد ،کســانی کــه میخواهنــد از ایــن مســائل درآمــد مالــی بــه جیــب بزننــد ،بــه درآمــد هنگفتــی میرســند .بنابرایــن میتوانــد در مقابــل ذینفعــان
حقوقــی بایســتد البتــه ا گــر بخواهــد.
به نظر میرسد اثر اشخاص حقیقی در موارد تعارض منافع هم کم نباشد .شما چه مصداقهایی سراغ دارید؟
یــک مثــال میزنــم .وقتــی یــک طــرح انتقــال آب توســط وزارت نیــرو و بــا اســتعالم نظــر کارشناســی از محیطزیســت اجــرا میشــود ،ایــن طــرح
میتوانــد در کوتا همــدت در حوض ـهی مقصــد تحــول ایجــاد کنــد .ا گــر شــما طــرح انتقــال آب خــزر بــه کویــر مرکــزی را بررســی کنیــد ،جمل ـهای در
صفحــه پایانــی آن اســت کــه میگویــد یکــی از مزایــای ایــن طــرح افزایــش قیمــت زمیــن در حــوزه مقصــد خواهــد بــود .یعنــی در اســتان ســمنانی کــه
بــا کمبــود آب روبــرو اســت ،وقتــی یکبــاره  ۵۰۰میلیــون مترمکعــب آب انتقــال دهیــم قیمــت زمیــن افزایــش پیــدا میکنــد و آنوقــت آنهایــی کــه در
کار ســودا گری زمیــن هســتند ،میتواننــد نفــع زیــادی ببرنــد .چــه کســی میدانــد کــه قــرار اســت  ۱۰ســال بعــد طــرح انتقــال آب اجــرا شــود؟ آنکســی
ً
کــه دارد آن طــرح را امضــا میکنــد و آینــدة مقصــد طــرح را میدانــد .اآلن میتوانــد در آنجــا هکتــاری زمیــن خریــداری کنــد و بعــدا متــری بفروشــد.
ً
ً
حتــی میتوانــد از ثروتمنــدان جلــب مشــارکت کنــد کــه مثــا دولــت هزینــه اجــرای ایــن طــرح را نــدارد و ا گــر در ایــن طــرح ســرمایهگذاری کنیــد ،بعــدا
میتوانیــم در منافــع افزایــش قیمــت زمینهــا بــا هــم شــریک شــویم .عیــن ایــن ماجــرا در جایجــای کشــور در حــال رخ دادن اســت .جــادهای کــه
قــرار اســت از جایــی عبــور کنــد کــه خیلیهــا خبــر ندارنــد ،پیــش از عبــور جــاده ،قیمــت زمیــن بهشــدت کــم اســت و آنهــا میتوانیــم بهصــورت
هکتــاری خریــداری کننــد .در همیــن غــرب تهــران قبــل از ســاخت دریاچــه چیتگــر و عبــور اتوبــان همــت ،زمینــی بهعنــوان بــه میــدان تیــر اســتفاده
ً
یشــد .امــا گروهــی آمدنــد و در آنجــا زمیــن خریــداری کردنــد چــون میدانســتند قــرار اســت اینجــا
میشــد ،اصــا مجــوزی بــرای ساختوســاز صــادر نم 
بزرگتریــن دریاچــه ســاخته بشــود و ارتــش میــدان تیــر را وا گــذار کنــد و فکــر میکنیــد ایــن افــراد بهصــورت اتفاقــی آمدنــد و ایــن زمینهــای بـیارزش
را خریــداری کردنــد و چیــزی حــدود  90هــزار میلیــارد تومــان در ایــن خریدوفــروش ســود کردنــد؟ بــا اینجــور رقمهــا میشــود هرکســی را خریــد! تمــام
کســانی کــه در ایــن پــروژه دخیــل بودهانــد از پیشــنهاددهنده و مجــری گرفتــه تــا ناظــر و ارزیــاب محیطزیســتی و ...میتواننــد از ایــن رانــت اطالعاتــی
ً
اســتفاده کننــد و همیــن رانــت اطالعاتــی میتوانــد در اظهارنظــر آنهــا دربــاره پــروژه تأثیرگــذار باشــد .اخیــرا آقــای روحانــی در افتتــاح اتوبــان همــت
بــه ســمت کــرج گفــت ســاخت ایــن اتوبــان باعــث گــران شــدن زمینهــای اطــراف آن در کــرج شــده ،چــرا مــا پــول اتوبــان را بدهیــم ،برویــد پــول را از
همانهایــی بگیریــد کــه زمینهایشــان گــران شــده اســت .ایــن را میخواهــم بگویــم کــه مدیــران دولتــی کــه ماهانــه  10تــا  20میلیــون تومــان حقــوق
میگیرنــد و درعینحــال در شــمال ویــا دارنــد و امــاک گرانقیمــت و چندیــن خــودرو دارنــد ،آیــا اینهــا بــا همــان حقــوق بــه اینجــا رســیدهاند؟ وقتــی
ً
ً
بررســی میکنیــد ،میبینیــد هیــچ تخلفــی نشــده و ظاهــرا زمینــی را خریــداری کردهانــد و بعــدا گــران شــده .ولــی چگونــه شــانس آنهــا زده و گــران
شــده درحالیکــه بــرای بقیــه مــردم چنیــن چیــزی رخ نمیدهــد؟ ا گــر ارادهای وجــود داشــته باشــد ،میتــوان مــو را از ماســت کشــید امــا آلودگــی و فســاد
در همهجــا رخنــه کــرده و همهجــا را آلــوده کــرده اســت.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

اما گاهی قوانین و دستورالعملها هم افراد را در موقعیت تعارض منافع قرار میدهند .این درست است؟
درواقــع در بســیاری از مــوارد ایــن قوانیــن هســتند کــه فــرد را در معــرض انتخــاب نفــع شــخصی و عمومــی قــرار میدهنــد .وقتــی در ســازمان محیطزیســت
کارشناســان دفتــر ارزیابــی همیشــه تحــت فشــارند ،ا گــر از وضعیــت اخالقــی خوبــی برخــوردار نباشــند ،بهراحتــی میلغزنــد .چــون کافــی اســت ماتریــس یــک
ارزیابــی را مثبــت اعــام کننــد تــا منافــع مالــی قابــل توجهــی را بــه دســت بیاورنــد و مــا میبینیــم آنکســی کــه ماتریــس ارزیابــی ســد گتونــد را مثبــت اعــام کــرد
نهــا بتواننــد ایــن پــول را بــه او
بــه خاطــر ایــن بــود کــه بــه خاطــر چنــد ریــال بیشــتر ،تشــکیالت نمــک گچســاران را از گــزارش ارزیابــی حــذف کــرده بــود تــا ای 
ً
یشــوند ،چــون پیمانــکار و ناظــر و طــراح همــه یکی هســتند.
بپردازنــد .اصــا شــما چنــد طــرح ارزیابــی محیطزیســتی ســراغ داریــد کــه رد شــده باشــد؟ چــرا رد نم 
آنکســی کــه قــرار اســت ســد را بســازد ،در جبهــه همــان کســی اســت کــه قــرار اســت ارزیابــی محیطزیســتی را انجــام دهــد و بــه آن کارشناســی کــه میخواهــد
ً
انجــام دهــد میگویــد مــن بــه شــرطی هزینــه ارزیابــی را پرداخــت میکنــم کــه ماتریــس را مثبــت اعــام کنیــد .یعنــی نتیجــه ارزیابــی بــه نفــع من باشــد! شــخصا
ً
یکــردم ،داشــتم و صراحتــا ســاخت
ایــن تجربــه مســتقیم را زمانــی کــه در ســد بارانــدوز بهعنــوان کارشــناس ارزیابــی در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه فعالیــت م 
ً
یکــردم صراحتــا گفــت کــه ا گــر ایــن طــرح رد شــود نمیتوانیــم بــه شــما
ســد روی رودخانــه بارانــدوز را رد کــردم .شــرکت مهندســی مشــاوری کــه برایــش کار م 
یشــان
پولــی پرداخــت کنیــم چــون درواقــع کارفرمــا هــم بــه مــا پولــی نخواهــد داد .چنــد درصــد هســتند کــه بخواهنــد از منافــع خودشــان و درآمــد زندگ 
یشــود.
صرفنظــر کننــد بــه خاطــر اینکــه منافــع ملــی حفــظ شــود .قوانیــن مــا ضعــف دارد و باعــث ترویــج فســاد و تخلفــات م 
الیحــه میگویــد کــه تعــارض منافــع مســاوی فســاد نیســت .در کنــار موضوعاتــی کــه از فســاد بــا منشــأ تعــارض منافــع برشــمردید ،شــکل
ً
کتــر وجــود دارد کــه میتوانــد تأثیــرات غیرمالــی داشــته باشــد .مثــا مقامــی در وزارت بهداشــت،
دیگــری از تعارضــات منافــع در ابعــاد کوچ 
ســهامدار یــک شــرکت ســاخت دارو اســت و ا گــر ایــن فــرد از ایــن دارو حتــی حمایــت لفظــی کنــد در فــروش دارو مؤثــر اســت .بــه نظــر میرســد
مــواردی شــبیه ایــن در حــوزه محیطزیســت و منابــع طبیعــی وجــود داشــته باشــد .از ایــن مــوارد ســراغ داریــد؟
یتــوان بــه آزمایشــگاههای معتمــد ســنجش آلودگــی اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت افــرادی در ســازمان حفاظــت محیطزیســت خودشــان در
در ایــن مــورد م 
ً
ً
منافــع ایــن آزمایشــگاهها ســهیم باشــند .یــا اینکــه مثــا فــردی ممکــن اســت از نوعــی ســم دفــع آفــات حمایت کنــد که اتفاقــا اثــرات آالیندگی محیطزیســتی
نیــز دارد .درعینحــال آن فــرد خــودش هــم در واردات و عرضـهی ایــن ســم منتفــع باشــد و ایــن ســم در ابعــاد وســیع در کشــور عرضــه خواهــد شــد .بســیاری
از شــرکتهایی کــه در واردات ســم و کــود شــیمیایی هســتند ،حمایتهایــی اینچنیــن دارنــد .یــا گروههایــی روی ورمــی کمپوســت ســرمایهگذاری
میکننــد کــه ازنظــر محیطزیســتی هــم کــود بســیار ســازگاری اســت ،ولــی شکســت میخورنــد .چــون مهمتریــن تولیدکننــدگان کــود شــیمیایی یعنــی
ً
پتروشــیمیها کــه رانــت زیــادی دارنــد بــا البــی دولــت را راضــی میکننــد کــه مثــا  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار وام بــرای خریــد کــود شــیمیایی بــه کشــاورزان
اعطــا کنــد .طبیعــی اســت کــه قیمــت کــود پاییــن میآیــد و کســی ورمــی کمپوســت خریــداری نمیکنــد .در مــورد خودروهــای هیبریــد هــم همیــن اتفــاق
نهــا افزایــش پیــدا کــرد مــردم بــه ســمت خودروهــای هیبریــد وارداتــی میرفتنــد چــون صرفــه اقتصــادی داشــت.
افتــاد کــه چنــد وقــت قبــل مالیــات آ 
ً
آنوقــت کارخان ههــای خودروســازی داخلــی ضــرر کردنــد و فشــار آوردنــد تــا مالیــات خودروهــای هیبریــد افزایــش پیــدا کنــد .یــا مثــا در ایــران دوچرخــه در
یشــود .چــون ا گــر مــا بــه تــروج دوچرخ هســواری بپردازیــم و مــردم عــادت کننــد کــه از دوچرخــه اســتفاده
گمــرک کشــور جــزء کاالهــای لوکــس محســوب م 
کننــد ،گروههایــی در ایــن میــان ضــرر میکننــد.
گاهــی افــراد قدرتــی دارنــد کــه میتواننــد تصمیمــات و سیاسـتهای سازمانشــان را بــه نفــع منافــع شخصیشــان برگرداننــد .مــوردی را در
حــوزه محیطزیســت و منابــع طبیعــی ســراغ داریــد؟
در حــال حاضــر رئیــس کنونــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت یکــی از طرفــداران جــدی محصــوالت تراریختــه اســت .درصورتیکــه روســای قبلــی
ســازمان حفاظــت محیطزیســت ب هشــدت مخالــف ایــن محصــوالت بــود .وقتــی بررســی میکنیــد میبینیــد کســانی کــه اآلن در کار واردات محصــوالت
تراریختــه هســتند ،اآلن در ســازمان حفاظــت محیطزیســت مســئولیت دارنــد .کســانی کــه وارد کمیتــه ملــی ایمنــی زیســتی شــدهاند ،کســانی هســتند
کــه در تجــارت تراریختــه ســهم دارنــد و معلــوم اســت کــه بــا تســهیل قوانیــن میتواننــد بــرای خودشــان درآمدهــای سرشــاری ایجــاد کننــد .یــا اینکــه در
بخشــی از ســازمان محیطزیســت کــه مرتبــط بــا صــدور پروانــه شــکار اســت ،برخــی از مدیــران حضــور دارنــد کــه در شــرکتهایی کــه پروانههــای شــکار
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یشــود .چگونــه اســت کــه در یــک دوره اعــام میکنیــم کــه پروانــه شــکار
بــه خارجیهــا میفروشــند منفعــت دارنــد .معلــوم اســت کــه فســاد ایجــاد م 
نمیدهیــم چــون ظرفیــت زیســتی طبیعــت کــم اســت و بالفاصلــه بــا تغییــر یــک مدیــر اعــام میکنیــم کــه مــا پروانــه شــکار میدهیــم .یعنــی بــا یــک تغییر
مدیــر ،طبیعــت متحــول شــد؟ جــز ایــن نیســت کــه مدیرانــی بــرای منافــع خودشــان چنیــن نرمشهایــی را نشــان میدهنــد کــه بتواننــد ســود خودشــان
را ببرنــد .حتــی در حــوزة تمرینهــای نظامــی بــرای محیطبانــان ،قصــد داشــتیم قــراردادی را منعقــد کنیــم ،افــرادی کــه ارتباطاتــی بــا نیروهــای نظامــی
نتــر حســاب شــود .چــون درصــدی هــم بــرای ایــن افــراد درآمــد داشــت تــا
داشــتند پیشــنهاد میدادنــد کــه برویــم بــا فــان پــادگان قــرارداد ببندیــم کــه ارزا 
اینکــه مــا برویــم بــا دانشــکده محیطزیســت قــرارداد ببندیــم .حتــی در قــرارداد خریــد تجهیــزات ایــن افــراد از همیــن رانتهــا اســتفاده میکننــد.
چــه بایــد کــرد؟ در بســیاری از همیــن مســائل مربــوط بــه تضــاد منافــع ،قانــون دور زده میشــود ،پــس ا گــر قــرار باشــد فقــط یــک قانــون مثــل
همیــن الیحــه مدیریــت تضــاد منافــع تصویــب شــود ،ممکــن اســت همیــن قانــون هــم دور زده شــود.
ً
اوال اینکــه خیلــی نمیتوانیــم بــه ایــن امیــدوار باشــیم کــه فقــط بــا قانــون بتوانیــم مشــکالت ایــن کشــور را حــل کنیــم .آیــا یــک خانــواده میتواننــد
فقــط بــا قانــون کنــار هــم زندگــی کننــد؟ ا گــر آن عشــق و عالقــه نباشــد بهراحتــی میتواننــد بــه یکدیگــر خیانــت کننــد .آن عشــق و عالقــه و مســائل
اخالقــی اســت کــه بایــد جــزء فضیلتهــای غیرقابــل معاملــه باشــد .مــن ا گــر تمــام ثــروت دنیــا را هــم دریافــت کنــم هرگــز فرزنــد خــودم را بــه کســی
عرضــه نمیکنــم ایــن بــه معنــای ثروتمنــد بــودن مــن نیســت بلکــه بــه ایــن معناســت کــه فرزنــدم جــزء فضیلتهــای غیرقابــل معاملــة زندگــی مــن
اســت .مــا ســر دیــن ،کشــور و خانوادهمــان معاملــه نمیکنیــم امــا بهراحتــی ســر کارون ،کرخــه ،تاالبهــا ،بلوطهــا و ...معاملــه میکنیــم .ایــن
مجــال بــرای ایرانیــان فراهــم نشــده کــه بهجــای تســت زدن در کســری از ثانیــه ،بیاموزنــد چــرا بایــد بــرای وطنشــان حرمــت قائــل شــوند .مــواردی را
ً
بایــد از پایــه آغــاز کنیــم .آنوقــت مقــررات و قوانیــن میتوانــد کمــک کنــد .حتمــا بــا کســانی کــه خــاف منافــع ملــی اقــدام میکننــد بایــد برخــورد کنیــم
و از آنطــرف هــم کســانی کــه منافــع ملــی را بــر منافــع شــخصی ترجیــح میدهنــد بایــد تشــویق کنیــم.
نقش شفافیت را چگونه میبینید؟
شــفافیت بایــد درســت و دقیــق انجــام شــود .وقتــی یــک مدیــر مســئولیتی را میپذیــرد و امــوال خــود و بســتگان درجهیــک خــود را گــزارش میکنــد
و پــس از دوران مســئولیتش همچنیــن میکنــد کار درســتی اســت .امــا وقتــی مســئولی کل اموالــش را ســه میلیــون تومــان اعــام میکنــد و کســی
هــم آن را پیگیــری نمیکنــد دربــاره مــردم چــه فکــری میکنــد؟ ا گــر نهادهــای نظارتــی باالدســت نظــارت دقیقــی بــر شــفافیت داشــته باشــند ،کمــک
یشــود مدیــران و بســتگان درجهیــک آنهــا نبایــد نفــع
زیــادی میکنــد .در قراردادهــای دولتــی هــم همینطــور اســت .در قــراردادی کــه منعقــد م 
ً
ً
ببرنــد .مثــا در طــرح طوبــی در وزارت کشــاورزی اعال مشــده بــود کــه نبایــد بــه شــخص وزیــر و بســتگان درجهیــک او زمینــی وا گــذار شــود .امــا اخیــرا
ً
معلــوم شــد  400هــزار هکتــار زمیــن در لواســان بــه بهان ـهی کاشــت گــردو بــه بــرادر یکــی از وزرا واگذارشــده بــود کــه بعــدا بهجــای گــردو ســاختمان
ســاخته بودنــد و آثــار محیطزیســتی فراوانــی بــه دنبــال داشــته.
دولــت وبســایتی را بــا عنــوان «ســامانه شــفافیت قراردادهــای کشــور» بــرای انتشــار قراردادهــای دولتــی راهانــدازی کــرده اســت .آیــا چنیــن
اقداماتــی میتوانــد جلــوی مســائل مربــوط بــه تعــارض منافــع را بگیــرد؟
شهــای ارزیابــی روی ســایت
میتوانــد کمــک کنــد .وقتــی تیــم جدیــد مدیریــت ســازمان حفاظــت محیطزیســت روی کارآمــد اعــام کــرد کــه تمــام گزار 
ســازمان حفاظــت محیطزیســت منتشــر خواهــد شــد .ولــی ســه ســال از روی کار آمــدن ایــن تیــم میگــذرد چنــد گــزارش روی ســایت آمــده اســت؟ رســانه
ً
بایــد پیگیــری کنــد و ایــن فضــا بــرای پیگیــری هــم بایــد وجــود داشــته باشــد .واقعــا ایــن اتفــاق رخ نمیدهــد .کوچکتریــن اطالعــات مربــوط بــه
ً
طر حهــای انتقــال آب را میگوینــد محرمانــه اســت و اعــام نمیشــوند .هیچکــس نمیدانــد کــه چقــدر نیــاز آبــی مثــا در اســتان اصفهــان بــرای شــرب،
یشــده اســت .بــار دیگــر منافعــی مثــل افزایــش قیمــت
صنعــت و کشــاورزی وجــود دارد کــه بــرای انتقــال  500میلیــون مترمکعــب آب دیگــر برنامهریز 
یشــود کــه چنیــن اطالعاتــی را اعــام نمیکنیــم چــون میتوانــد تنــش امنیتــی ایجــاد
یشــود .در همیــن موقعیــت عنــوان م 
زمیــن نصیــب یــک عــده م 
کنــد درصورتیکــه همیــن اعــام نکــردن اطالعــات باعــث میشــود کــه افــرادی از همیــن فضــا اســتفاده کننــد و قانــون را دور بزننــد.
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و راهکارهای مقابله با آن

بهزاد رئیسیان( متخصص ارزیابی اثرات محیطزیستی و دبیر کمیتهی آموزش انجمن جهانی ارزیابی)
فاصله گرفتن از اصول ارزیابی محیطزیست تعارض منافع را افزایش میدهد

ادبیــات جهانــی حا کــی از آن اســت کــه بســیاری از کشــورها بــرای مدیریــت تعــارض منافــع چــه در ســطح فــردی و چــه در ســطح
ســازمانی متوســل بــه بخشــنامه ،آییننامــه و در موقعیتهایــی قانــون شــدهاند؛ امــا گاهــی مدیریــت تعــارض منافــع ســادهتر از
نهــای موجــود را درســت اجــرا کنیــم ،تعــارض منافــع خودب هخــود حــل خواهــد شــد .یکــی
ایــن چیزهاســت .تنهــا کافــی اســت قانو 
از ایــن مــوارد موضــوع ارزیابــی پروژههــای محیطزیســتی اســت .برابــر قانــون ،اجــرای پروژههــای توســعهای نظیــر ســاخت راههــا،
احــداث صنایــع ،توســعه شــهرها و ...منــوط بــه انجــام و تائیــد مطالعــات ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی اســت .یکــی از موضوعاتــی
کــه ســالها بیــن کارشناســان و فعــاالن محیطزیســت محــل بحــث و مناقشــه بــوده ،چندوچــون گزارشهــای مطالعــات ارزیابــی
اســت .ایــن بحــث از دو جنبــه مهــم اســت؛ نخســت روابــط بیــن ارزیــاب و کارفرمــا و دوم روابــط ارزیــاب بــا ســازمان حفاظــت
محیطزیســت کــه موضوعاتــی همچــون تعــارض درآمــد -وظیفــه ،اشــتغال همزمــان و فعالیــت مجــدد بازنشســتگان در حــوزهی
کاری را شــامل میشــود.
مرکــز توانمندســازی جامعــه و حاکمیــت جهــاد دانشــگاهی بــا همــکاری روزنامــه شــهروند و تکیــه بــر بنیــه پژوهشــگران خــود و
تهــای تعــارض منافــع در ســازمانها و وزارتخان ههــا پرداختــه
اســتفاده ازنظــر کارشناســان حوز ههــای مختلــف بــه بررســی موقعی 
اســت .در ایــن گفتگــو بــا بهــزاد رئیســیان متخصــص ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی و دبیــر کمیت ـهی آمــوزش انجمــن جهانــی
یهــای محیطزیســتی بــه گفتوگــو نشســتیم .ایشــان معتقدنــد در ایــران مقولـهی ارزیابــی بهدرســتی
ارزیابــی دربــاره مســئله ارزیاب 
یشــود .شــفافیت بهتنهایــی میتوانــد مهمتریــن نیــروی محــرک بــرای مدیریــت
درک نشــده اســت و اصــول بنیادیــن آن اجــرا نم 
تعــارض منافــع در ایــن حــوزه باشــد.
موضــوع ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی پروژ ههــای بــزرگ و نتایــج آن حاشــیههای فراوانــی دارد .یکــی از مهمتریــن ایــن حاشــیهها
ً
ً
هزین ههــای ارزیابــی اســت کــه مســتقیما توســط کارفرمــا -معمــوال نهادهــا و واحدهــای اقتصــادی قدرتمنــد  -بــه ارزیــاب پرداخــت میشــود
ً
و درنتیجــه بــه دلیــل وابســتگی مالــی عمومــا ارزیابــی پروژههــا مثبــت اعــام میشــود .آیــا ایــن موقعیــت یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع
نیســت؟
این صحبت را بارها از زبان افراد مختلف شنیدهام اما خودم چنین استداللی را قبول ندارم .معتقدم چنین استداللی یک سوءتفاهم است.
بــه ایــن موضــوع خواهیــم رســید .امــا ســؤال ایــن اســت کــه در حــال حاضــر هزینـهی خدمــات ارزیابــی ب هطــور مشــخص توســط چــه کســی
یشــود؟
بــه ارزیــاب پرداخــت م 
یشــود کــه ممکــن اســت دســتگاهی دولتــی یــا نهــادی خصوصــی باشــد .یعنــی کســی کــه پــروژه را اجــرا
توســط مجــری طــرح بــه ارزیــاب پرداخــت م 
یپــردازد .امــا آنچــه در ایــران رخ میدهــد ،میتوانــد درنتیج ـهی ارزیابــی
یبــرد خــودش هــم هزینــه آن را م 
میکنــد و نفــع مالــی از ایــن پــروژه م 
اثرگــذار باشــد.
این تأثیر به چه شکل است؟
باعــث میشــود تــا بهعنــوان یــک ارزیــاب بــه اصــول و تعهــدات حرفـهای خودمــان پایبنــد نباشــیم .کاملتــر بخواهــم بگویــم ،چیــزی کــه در ایــران
انجــام میدهیــم ارزیابــی نیســت .بلکــه نمایشــی از ارزیابــی اســت و بــا آنچــه بایــد باشــد آنقــدر فاصلــه دارد کــه بهنوعــی تنهــا اســم آن را میتــوان
ارزیابــی گذاشــت .بــه همیــن دلیــل از ســال  2010میــادی تاکنــون دیگــر هیــچ پــروژهی مطالعــات ارزیابــی اثــرات محیطزیســتی در داخــل کشــور را
قبــول نکــردهام.
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یشــود متفــاوت اســت؟ یــا اینکــه
منظــور شــما ایــن اســت کــه روش ارزیابــی در کشــور مــا ازنظــر فنــی بــا آنچــه در کشــورهای دیگــر انجــام م 
منظورتــان از فاصلــه چیــز دیگــری اســت؟
ً
اجــزای گزارشهــای ارزیابــی در ایــران تقریبــا  90درصــد مشــابه همــان چیــزی اســت کــه در کشــورهای توســعهیافته تهیــه میشــود .ولــی اصــول
بنیادیــن ارزیابــی شــامل «شــفافیت»« ،پاســخگویی»« ،آ گاهــی بخشــی» و «مشــارکت ذینفعــان» در آن وجــود نــدارد .معتقــدم چنیــن اتفاقــی در
دســتة مســائل مربــوط بــه حکمرانــی میگنجــد.
ً
و قاعدتا روی منافع ارزیاب و کارفرمایش هم تأثیرگذار است.
ً
بلــه تأثیرگــذار اســت .بالقــوه و بالفعــل چنیــن چیــزی وجــود دارد .حتــی خــارج از ایــران هــم بعضــی ارزیابهــا اصطالحــا «گــزارش فدایــت شــوم!»
ً
مینویســند .دقیقــا بــرای چنیــن گزارشهایــی اصطــاح  sweet heart reportوجــود دارد یعنــی فقــط از پــروژه تعریــف میکنــد و بــرای رضایــت
کارفرمــا و ســازمان دولتــی نوشــته میشــود .از آنطــرف هــم کارشناســانی در ســازمان محیطزیســت حضــور دارنــد کــه فقــط بگوینــد نــه و کارفرمــا هــم
بــرای جــواب مثبــت گرفتــن فشــار مـیآورد و درنهایــت زور دســتگاههای دیگــر دولتــی بــر ســازمان محیطزیســت میچربــد و پــروژه اجرایــی میشــود.
یکــه در ارزیابــی اصولــی چنیــن اتفاقاتــی رخ نخواهــد داد.
درصورت 
ً
اینکه میفرمایید موضوع در مقولهی حکمرانی میگنجد ،مشخصا منظور چیست؟
ً
البتــه قبــا معتقــد بــودم در مقولــه حکمرانــی میگنجــد امــا امــروز میگویــم عــاوه بــر حکمرانــی ،فرهنــگ هــم در ایــن قضیــه بهشــدت نقــش دارد
ً
کــه بحثــی مفصــل اســت .قبــا فکــر میکــردم قوانیــن در حــوزه ارزیابــی خــوب اســت و ا گــر همیــن قوانیــن درســت اجــرا شــوند ،خیلــی از مشــکالت
یشــوند .امــا اشــتباه فکــر میکــردم و ایــن حــرف غلــط اســت .اول اینکــه قوانیــن بســیار بســیار ناقــص هســتند و اصــول بنیادیــن ارزیابــی
حــل م 
در آنهــا وجــود نــدارد .طبــق مطالع ـهای کــه خــودم انجــام دادم ،ایــران شــاید تنهــا کشــوری اســت کــه در قوانیــن و ضوابــط ارزیاب ـیاش نهتنهــا
کلمــات شــفافیت ،آ گاهســازی مــردم و پاســخگویی ذکــر نشــده کــه حتــی اشــارهای نیــز بــه آنهــا نشــده اســت .در مقال ـهای کــه  2013در کانــادا
ارائــه کــردم هــم گفتــم در نظــام ارزیابــی ایــران مشــارکت وجــود نــدارد و همــه تعجــب کــرده بودنــد و میپرســیدند «مگــر امــکان دارد؟ پــس چــرا بــه
ً
آن میگوییــد ارزیابــی؟!» حرفــم را بــاور نمیکردنــد! شــخصا از رئیــس دفتــر ارزیابــی در ســازمان حفاظــت محیطزیســت نام ـهی مکتــوب دارم کــه
نوشــتهاند «گــزارش ارزیابــی محرمانــه اســت!» ایــن یعنــی مضحکتریــن چیــزی کــه میتــوان در نظــام ارزیابــی یــک کشــور پیــدا کــرد .یــک تشــکل
محیطزیســتی در یکــی از شهرســتانها بــه اجــرای پــروژهای در شهرشــان اعتــراض داشــتند چــون فکــر میکردنــد بــه نفــع شهرشــان نیســت .بــرای
ً
مطالعــه گــزارش ارزیابــی ،بــا ســازمان مکاتبــه کردنــد و پاســخ شــنیدند کــه بگذاریــد تصویــب شــود بعــدا بــه شــما میگوییــم! در مــوردی دیگــر رئیــس
ســازمان محیطزیســت در پاســخ بــه فعــاالن محیطزیســت کــه خواســتار مطالعــة گــزارش ارزیابــی محیطزیســت یــک طــرح انتقــال آب بودنــد
ً
بهصراحــت اعــام کــرد کــه گــزارش را ارائــه نمیدهیــم! شــخصا بــا روســای مختلــف دفتــر ارزیابــی ســازمان در دورههــای مختلــف صحبــت کــردهام
ً
کــه چــرا گــزارش ارزیابــی محیطزیســت را منتشــر نمیکنیــد؟ ایــن حــق مــردم اســت کــه بداننــد .ولــی بهانههــای متفاوتــی بــرای ایــن کار دارنــد .مثــا
میگوینــد «گــزارش گــزارش ارزیابــی محیطزیســت را منتشــر نمیکنیــم چــون ارزیابهــای دیگــر از آن کپیبــرداری میکننــد!» یــا «برایمــان دردســر
میشــود»« ،مشــارکت مــردم خــوب اســت امــا اول مــردم بایــد بــا ســواد شــوند!» یــا «میآینــد سوءاســتفاده میکننــد!» یعنــی هنــوز بحــث بــر ســر ایــن
اســت کــه یــک خــودرو بایــد موتــور داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد.
آیا قوانین و ضوابط ارزیابی در ایران توسط خودمان وضعشدهاند یا اینکه از جایی کپیبرداری شده؟
یکــردم زمانــی کــه ایــن کار انجا مشــده ،ایــن بخشهــای مهــم آن یــا دیــده
ایــن قوانیــن از کشــورهای دیگــر کپیبــرداری شــده امــا در ابتــدا تصــور م 
نشــده یــا نخواســتهاند دیــده شــود و نتیجــه ،ایــن شــیر بــی یــال و دم و اشــکم شــده کــه نامــش را ارزیابــی گذاشــتهایم .ولــی مــن مشــکل را جایــی دیگــر
پیــدا کــردم .مفــاد درســی  ۱۲اســتاد دانشــگاه ازجملــه اســتادان خــودم کــه برایشــان احتــرام زیــادی قائلــم را بررســی و بــا بعضــی از آنهــا نیــز صحبــت
چیــک از ایــن اســتادان بــه مشــارکت و پاســخگویی و آ گاهیرســانی اشــارهای نمیکننــد .نهتنهــا ایــن ،بلکــه ا گــر از آنهــا پرســیده
کــردهام .هی 
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شــود «هــدف ارزیابــی چیســت؟» گفتــه میشــود هــدف از ارزیابــی ،توســعه پایــدار ،کاهــش آلودگیهــای محیطزیســتی ،جلوگیــری از خســارات
محیطزیســتی و انتخــاب بهتریــن گزینــه بــا بیشــترین اثــر مثبــت محیطزیســتی اســت .درواقــع هــدف ارزیابــی چیزهایــی نیســت کــه در ایــران
یشــود .ارزیابــی یعنــی جامعــه بدانــد کــه اجــرای یــک پــروژه چــه تأثیــری بــر محیطزیســت ،فرهنــگ و جامعــه خواهــد داشــت ،یعنــی مــردم
تدریــس م 
بداننــد چــه چیــزی را بــه دســت میآوریــم و چــه چیــزی را از دســت میدهیــم و معیــار پذیــرش یــک پــروژه چــه بــوده اســت .ایــن موضــوع بایــد شــفاف
باشــد و ا گــر کاری برخــاف خواســت عمومــی انجامشــده بــود تصمیمگیرنــدگان بایــد مســئولیت و پاســخگویی داشــته باشــند.
اینکــه میگوییــد قوانیــن از کشــورهای دیگــر آمــده امــا بخشهــای مهــم آن شــامل شــفافیت و پاســخگویی نیامــده ،آیــا کســی از نیامــدن
ایــن مفاهیــم در قانــون نفــع میبــرد؟
ً
نمیدانــم .جــدا از مســئله کپیبــرداری از قوانیــن ،وقتــی در مفــاد درســی مــا همچنیــن نیســت پیــدا کــردن دلیــل کمــی ســختتر میشــود .مثــا ا گــر
اســتادان در کالسهــا بــر ایــن مفاهیــم پایــه تأ کیــد میکردنــد و میگفتنــد «شــفافیت و پاســخگویی اصــول پایــه هســتند امــا یــک عــده نگذاشــتند کــه
در قوانیــن بیایــد» موضــوع مشــخص بــود .امــا جــدا از ایــن ،یــک ریزهکاریهایــی در ارزیابــی وجــود دارد کــه از ایــن ریزهکاریهــا میشــود فهمیــد
کــه آنهــا ارزیابــی را بهدرســتی درک نکردهانــد .مــن ایــن اســتنباط را نــدارم کــه آن افــراد از نبــود چنیــن ارکانــی منفعــت میبردهانــد .شــاید اآلن
چنیــن باشــد کــه شــما صحبــت از شــفافیت و پاســخگویی در ارزیابــی کنیــد و یــک عــده جبهــه بگیرنــد ،ولــی فکــر نمیکنــم روز اول بــه خاطــر منفعــت
ً
بــوده کــه دیــده نشــده .بلکــه دالیــل دیگــری دارم کــه نشــان میدهــد اصــا موضــوع را درک نکردهانــد .در ارزیابــی بخشــی از کار بــا مســائل آبجکتیــو
( )Objectiveســروکار داریــم کــه قابــل محاســبه هســتند .امــا بخــش مهــم کار بــا مســائل ســابجکتیو ( )subjectiveســروکار داریــم کــه غیرقابــل
محاســبه و مربــوط ارزشهــای انســانی هســتند و بایــد مــردم نظــر بدهنــد .متأســفانه معــادل مناســبی بــرای آبجکتیــو و ســابجکتیو در فارســی نداریــم.
ً
مثــا میتوانیــم محاســبه کنیــم پــس از ســاخت یــک ســد هــزار پرســتو میمیرنــد .ممکــن اســت بــرای یــک نفــر مــرگ ایــن تعــداد پرســتو مهــم نباشــد
امــا بــرای فــرد دیگــر مــرگ یــک پرســتو هــم غیرقابــل قبــول باشــد .وقتــی مــردم نداننــد کــه چــه اتفاقــی دارد میافتــد ،یعنــی آن بخــش مهــم کــه بــا
ارزشهــای انســانی ســروکار دارد را نادیــده گرفتهایــم.
یعنی هیچ مکانیزم اطالعرسانی وجود ندارد؟
ً
در ابتــدای گزارشهــای ارزیابــی ،متنــی بهعنــوان «چکیــدهی غیرفنــی» نوشــته میشــود کــه وجــود آن ،عینــا از دســتورالعملهای خارجــی بــرای
تهیــه گــزارش ارزیابــی محیطزیســت کپیبــرداری شــده اســت .دلیــل وجــود ایــن چکیــدهی غیرفنــی در یــک متــن علمــی و فنــی آن اســت کــه مــردم
عــادی آن را بخواننــد چــون بایــد همــه جامعــه از مزایــا و معایــب طــرح آ گاه شــوند و دربــاره آن بداننــد امــا همیــن چکیــده هــم در اختیــار مــردم قــرار
نمیگیــرد.
ً
مواردی که از مشکالت ساختاری و اصوال درک ارزیابی برشمردید ،روی منافع ارزیاب و منافع کارفرما چگونه تأثیر میگذارند؟
فــرض کنیــد مــن یــک ســرمایهگذار هســتم کــه میخواهــم روی یــک معــدن ســرمایهگذاری کنــم .بــرای مطالعــات امکانســنجی ،یــک مشــاور
اســتخدام میکنــم و مشــاور بــه مــن میگویــد کــه معــدن مــورد نظــر مــن بــه دلیــل خلــوص پاییــن مــاده معدنــی ،صرفــه اقتصــادی نــدارد .مــن ا گــر
عقــل داشــته باشــم بایــد دســتش را ببوســم و هزینــه خدماتــش را هــم بــه او پرداخــت کنــم .امــا متأســفانه خــاف ایــن قضیــه رخ میدهــد .بــه دلیــل
اینکــه خیلــی از پروژههــا بــا پــول خــود کارفرماهــا مطــرح و راهانــدازی نمیشــود بلکــه بــا پــول مــردم راهانــدازی میشــود .عــاوه بــر ایــن ،در خیلــی
مــوارد کارفرمــا دســتورکاری پنهــان دارد .درواقــع هدفــش از اجــرای پــروژه رســیدن بــه منافــع مســتقیم ناشــی از اجــرای پــروژه نیســت بلکــه هدفــی
دیگــر و پنهــان دارد.
ً
ظاهــرا آنطــور کــه میفرماییــد تأثیــر کارفرمــا روی ارزیــاب زیــاد اســت .فکــر میکنیــد ا گــر ارتبــاط مالــی مســتقیم ارزیــاب و کارفرمــا قطــع شــود
یعنــی دولــت هزینــه را پرداخــت کنــد ،یــا آنکــه کارفرمــا پــول را بــا واســطهی دولــت بــه ارزیــاب پرداخــت کنــد موضــوع حــل میشــود؟
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یشــود .بایــد همچنیــن باشــد .چــون کارفرمــا ذینفــع مســتقیم یــک پــروژه
در تمــام کشــورها هزینــه مطالعــات ارزیابــی توســط کارفرمــا پرداخــت م 
اســت و از اجــرای آن ســود مالــی میبــرد ،پــس هزینههــای مطالعاتــی آن را هــم خــودش بایــد پرداخــت کنــد ،همانطــور کــه هزینههــای مربــوط
بــه طراحــی و امکانســنجی و ســایر هزینههــا را خــودش پرداخــت میکنــد .بهغیــراز ارزیابــی ،در دنیــا یــک دوجیــن مکانیــزم نظارتهــای شــخص
ثالــث داریــم کــه پــول آن را کارفرمــا بایــد پرداخــت کنــد .مثــل حسابرســی رســمی شــرکتها یــا در مــورد بازرســی فنــی بــرای واردات .مکانیزمــی کــه
تگــر جامعــه » اســت .ا گــر یــک شــرکت در حسابرســی ســاالنهاش
باعــث میشــود آنهــا نتواننــد گزارشهــای غیرواقعــی اعــام کننــد «چشــم نظار 
یشــود و آبرویــش م ـیرود .ســهامش ســقوط میکنــد .ا گــر کاالی وارداتــی بــا آن چیــزی کــه ادعاشــده مطابقــت
چنیــن کاری کنــد ،فــردا معلــوم م 
نداشــته باشــد ،معلــوم میشــود و فــروش نم ـیرود .یعنــی بــازار مصرفکننــده و گــردش آزاد اطالعــات اســت کــه جلــوی تخلفــات اینچنینــی را
میگیــرد .در ارزیابــی اثــرات زیس ـتمحیطی مــردم چشــم نظارتگــر جامعــه هســتند .وقتیکــه گــزارش ارزیابــی محیطزیســت ســاخت ســدها،
نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها و ســایر پروژههــا شــفاف شــوند ،ا گــر ارزیــاب نامــة فدایــت شــوم نوشــته باشــد آبرویــش م ـیرود .در آن صــورت ،ایــن مــردم
تگــر جامعــه یـکروزه و دو روزه چیــزی را اصــاح نمیکنــد ولــی بهتدریــج
کشــبه نمیافتــد .چشــم نظار 
یشــوند .ایــن اتفــاق ی 
هســتند کــه مدعــی م 
کار را بهجایــی میرســاند کــه کســی جــرأت ارائ ـهی گزارشهــای غیرواقعــی و ارزیابیهــای نادرســت را نمیکنــد .وقتــی شــفافیت و گــردش آزاد
اطالعــات وجــود داشــته باشــد ،خودبهخــود مشــکل حــل میشــود.
آیا در کشورهای دیگر چنین مکانیزمی توانسته جلوی پروژههای مخرب و تصمیمهای نادرست را بگیرد؟
در کشــورهای دیگــر گاهــی پیــش میآیــد کــه کارفرمــا تصمیمــی میگیــرد و مــردم دربــاره تصمیــم و مطالعــات ارزیابــی ســؤال میکننــد .در ســال
 2012کنفرانــس ارزیابــان در پرتغــال بــود .بازدیــدی از یــک دره داشــتیم کــه ثبــت میــراث جهانــی بــرای صنایــع ســنتی آن منطقــه بــود .روی
همــان دره ســدی بــرای تأمیــن بــرق پیشنهادشــده بــود و فعــاالن محیطزیســت و میــراث فرهنگــی بهشــدت مخالــف احــداث ایــن ســد بودنــد.
یشــد ،یــک صفحــه از گــزارش ارزیابــی محیطزیســت ایــن ســد را کــه معایــب آن را
آنهــا در راهپیماییهایــی کــه علیــه احــداث ایــن ســد برگــزار م 
بیشــتر از مزایایــش دانســته بــود ،در ابعــاد بــزرگ چــاپ کــرده بودنــد و بــا خــود حمــل میکردنــد .یعنــی ارزیــاب پــول را از کارفرمــا گرفتــه بــود امــا نظــر
خــودش را نوشــته بــود .چــون میدانســت هــزاران نفــر آن را میخواننــد و از او بازخواســت میکننــد .بااینوجــود دولــت تصمیمــش را عــوض نکــرد
و میخواســت پــروژه بــه هــر قیمتــی کــه شــده اجــرا شــود .اتفاقــی کــه میافتــد ایــن اســت آن دولــت و حزبــش محبوبیــت خــود را از دســت میدهنــد
و بایــد بــه خاطــر چنیــن تصمیمــی پاســخگو باشــد .وقتــی مســائل ثبــت میشــوند و شــفاف هســتند ،کســی نمیتوانــد در برابــر تصمیمــش پاســخگو
نباشــد .راه جلوگیــری از بــروز تعــارض منافــع و جلوگیــری از تأثیــر آن بــر عملکــرد ارزیــاب و تصمیمگیــران ،شــفافیت اســت.
به نظر میرسد با قرار گرفتن دستگاه دولتی بین ارزیاب و کارفرما برای پرداخت پول و قطع ارتباط مالی مستقیم هم مخالفید.
ً
بلــه .چــون مســائل دیگــری را بــه وجــود مـیآورد .یکــی از مشــکالتی کــه بــه وجــود مـیآورد ،کارایــی گزارشهــای ارزیابــی اســت .اتفاقــا کارفرمــا بایــد
بــاالی ســر ارزیــاب باشــد چــون ارزیــاب هــم بایــد مســئولیتپذیر باشــد .بــرای یــک ارزیــاب کاری نــدارد کــه در گــزارش ،گزینههــای عجیبوغریــب
مطــرح کنــد .بــا ای ـنکار قیمــت تما مشــدهی محصــول آنقــدر بــاال م ـیرود کــه بــرای کارفرمــا صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد .ایــن بیمســئولیتی
ً
اســت .مثــا در یــک پــروژه پــرورش میگــو در ســواحل هرمــزگان ،ارزیــاب در گــزارش خــود نوشــته بــود کــه بایــد معــادل  ۲۵درصــد مســاحت اســتخرها،
فضــای ســبز ایجــاد شــود .نوشــتن چنیــن گزینههــای مضحکــی بــرای ارزیــاب کاری نــدارد .حــال تصــور کنیــد قــرار نباشــد ارزیــاب دســتمزدش را از
کارفرمــا بگیــرد .ببینیــد چــه بالیــی ســر کارفرمــا خواهــد آمــد! چنیــن فراینــدی باعــث دشــواریهای بیمــورد بــرای ســرمایهگذار ،صنعتگــر و بخــش
یشــود .بخــش دولتــی بــا هــر ترفنــد و فشــار و البــی کــه شــده ،م ـیرود و مجــوزش را میگیــرد امــا بخــش خصوصــی زورش بهجایــی
خصوصــی م 
نمیرســد .جــدا از اینکــه قطــع ارتبــاط مالــی مســتقیم ارزیــاب و کارفرمــا میتوانــد چنیــن مســائل را بــه وجــود بیــاورد ،موضــوع فســاد اداری هــم وجــود
دارد.
درباره فساد اداری در این موضوع بیشتر توضیح میدهید؟
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و راهکارهای مقابله با آن

یشــود پــول را کارفرمــا مســتقیم بــه ارزیــاب ندهــد تــا در گــزارش او تأثیــر نگــذارد و بــرای جلوگیــری از آن کارفرمــا پــول را بــه ســازمان
گفتــه م 
محیطزیســت یــا هــر ســازمان دولتــی دیگــری بدهــد و آن ســازمان پــول را بــه ارزیــاب پرداخــت کنــد .تصــور کنیــد مــن کارفرمایــی هســتم کــه قصــد
دارم پــروژهام را بــه هــر قیمتــی راهانــدازی کنــم .مکانیزمــی هــم بــرای شــفافیت و پاســخگویی در ایــن سیســتم وجــود نــدارد .مشــاوری را اســتخدام
میکنــم و بــه او میگویــم گــزارش را اینطــور بنویــس و مجــوز را برایــم روی میــز بگــذار .حــاال بگوییــم پــول را دولــت بگیــرد و بــه ارزیــاب بدهــد .مگــر
یشــود بــا افــرادی در دولــت زد و بنــد کــرد؟ مگــر فســاد اداری وجــود نــدارد؟ بــا ایــن کار فقــط فســاد را از
بــرای دریافــت گــزارش مــورد نظــر کارفرمــا نم 
ً
بیــن کارفرمــا و ارزیــاب بــه بیــن کارفرمــا و دولــت منتقــل میکنیــد .دس ـتهای بیشــتری داخــل کار میآینــد ،اتفاقــا آلودهتــر هــم میشــود و فســاد
دولتیتــر میشــود.
فکر میکنید چه باید کرد؟
بایــد آن شــیر بییــال و دمــی کــه نامــش را ارزیابــی گذاشــتهایم کنــار بگذاریــم و شــیر واقعــی کــه همــان ارزیابــی اصولــی اســت را جایگزیــن کنیــم.
ارزیابــی اصولــی بهگونـهای اســت کــه خــودش جلــوی بســیاری از فســادها و فــرار از مســئولیتپذیریها را میگیــرد .بهجــای وضــع قوانیــن مختلفــی
ً
کــه راه دور زدن آنهــا هــم بــرای افــراد راحــت اســت ،بایــد همــان یــک قانــون را اصــاح کنیــم و آن را بــه اصــول بنیادینــش بازگردانیــم .امــا قطعــا در
برابــر آن مقاومتهایــی صــورت میگیــرد.
شما ذینفعان اصلی این مقاومت را چه کسانی میدانید؟
ً
حــدس میزنــم کل جامعـهی ارزیابــی یعنــی مشــاوران ،اســتادان دانشــگاه و کارشناســان حتمــا مقاومــت میکننــد .بهخصــوص اســتادان قدیمیتــر
و صاحبنا متــر .چــون مســیری کــه در ایــن ســالها آمدهانــد را بایــد بهکلــی تغییــر دهنــد .گــروه دیگــر ،بهطــور حتــم متولیــان و تصمیمگیــران
پروژههــای بــزرگ هســتند چــون بــا ایــن کار اقتــدار تصمیمگیــری را از دســت آنهــا میگیریــم و از طرفــی بایــد شــفاف و پاســخگو باشــند .از نماینــده
مجلســی کــه در حــوزه انتخابیـهاش قــول جــاده و معــدن و کارخانــه میدهــد گرفتــه تــا وزارتخانـهای کــه پشــت درهــای بســته بــرای  80میلیــون نفــر
ً
تصمیــم میگیــرد و همچنیــن کســانی کــه از تصمیمگیریهــای اینچنینــی نفــع میبرنــد ،همــه در برابــر ایــن تغییــر مقاومــت خواهنــد کــرد .قطعــا
یشــوند ،شــایعات افزایــش پیــدا میکننــد و بســیاری مســائل پیــش میآینــد و اینهــا طبیعــی هســتند.
بــا شــروع شفافســازی حاشــیهها زیــاد م 
کشــبه درســت کنیــم ولــی راهــی غیرازایــن نداریــم.
فراینــدی کــه چهــل ســال اشــتباه بــوده را نمیتوانیــم ی 
دربــاره روابــط ارزیــاب بــا ســازمان نیــز موضوعا تــی مطــرح اســت .یکــی از مــوارد تعــارض منافــع ،اشــتغال همزمــان اســت آیــا ارزیابانــی
هســتند کــه بهطــور مســتقیم در ســازمان حفاظــت محیطزیســت اشــتغال داشــته باشــند یــا پــس از بازنشســتگی از ایــن ســازمان کار
ارزیابــی انجــام دهنــد؟
بلــه مــواردی وجــود دارد .در گذشــته پیشآمــده بــود کــه کارفرمــای مــن بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت مراجعــه کــرده بــود و فــردی بــه او گفتــه
بــود «مشــاورت خــوب نیســت ،کار را بــه مــا بــده تــا ســریع برایــت مجــوز بگیریــم!» افــرادی کــه در ســازمان شــاغل بودهانــد و بــا نــام مســتعار گــزارش
ً
ارزیابــی محیطزیســت مینوشــتند .اتفاقــا باوجودایــن مــوارد ،ا گــر پــول خدمــات ارزیابــی را بــه ســازمان بدهیــم ،فســاد پیچیدهتــر خواهــد شــد.
ایــن موضــوع میتوانــد از دو جنبــه اهمیــت داشــته باشــد .اینکــه فــرد شــاغل در ســازمان حفاظــت محیطزیســت از رانــت اطالعاتــی خــود
شهــای ارزیابــی کــه توســط همیــن افــراد تهیهشــده
بــرای گرفتــن پــروژه ارزیابــی اســتفاده کنــد و یــا آنکــه باعــث شــود در رونــد تصویــب گزار 
مســامحه و آســانگیری اتفــاق بیافتــد.
ً
در مــورد رانــت اطالعــی معمــوال اینطــور نیســت ،چــون در قریــب بهاتفــاق مــوارد ،ســازمان زمانــی دربــاره یــک پــروژه مطلــع میشــود کــه گــزارش
ارزیابــیاش بــه دفتــر ارزیابــی برســد .یعنــی زمانــی کــه کار ارزیابــی انجا مشــده اســت .امــا در مــورد تأثیرگــذاری در تصویــب بلــه ایــن اتفــاق رخ
یشــود و همیــن ارتباطــات در
میدهــد .متأســفانه در جلســات کمیت ـهی ارزیابــی بــرای بررســی گزارشهــا برخوردهــای ســلیقهای زیــادی انجــام م 
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یگــذارد .متأســفانه همیــن موضــوع بــاز هــم بــه نبــود شــفافیت و پاســخگویی بازمیگــردد.
ایــن جلســات تأثیــر م 
ً
اخیــرا در وزارت آموزشوپــرورش و ســازمان بهزیســتی قوانیــن و دســتورالعملهایی تصویــب شــد تــا مشــکل اشــتغال همزمــان در
بخــش خصوصــی و دولتــی را حــل کننــد .در بهزیســتی نزدیــک بــه  ۲۰۰نفــر مجبــور شــدند بیــن بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی ،یکــی
را انتخــاب کننــد .آیــا فکــر میکنیــد در ســازمان حفاظــت محیطزیســت چنیــن پتانســیلی وجــود دارد کــه بتــوان کاری مشــابه ســازمان
بهزیســتی یــا وزارت آموزشوپــرورش انجــام داد؟
ً
بــه نظــر مــن کاری کــه عمــا اتفــاق میافتــد آن اســت کــه افــراد نــام فــرد دیگــری را جایگزیــن نــام خودشــان میکننــد یــا آنکــه نــام شــرکت یــا موسســه
ً
یشــود .یعنــی راه دور زدن ایــن قانونهــا وجــود دارد .مثــا شــما ببینیــد در
تجاریشــان را تغییــر میدهنــد و گزارشهــا بــه نــام خودشــان نوشــته نم 
حــال حاضــر قانونــی بــرای جریمــه رســتورانهایی کــه ســرویس خــوب بــه مشــتری نمیدهــد وجــود نــدارد ولــی ا گــر بــه رســتورانی خــوب برویــد و
بگوییــد از غذایتــان راضــی نیســتم ،برخــورد آنهــا بــا شــما چگونــه اســت؟ در یــک رســتوران خــوب بــا شــما بــا احتــرام برخــورد میکننــد .ایــن قانــون
نیســت کــه آنهــا را مجبــور بــه احتــرام میکنــد .بلکــه رقابــت بــا همــکاران یــا همــان چشــم نظارتگــر جامعــه اســت کــه آنهــا را مکلــف بــه احتــرام
گذاشــتن بــه مشــتری میکنــد .همیــن مکانیــزم در مــورد ارزیابــی ،بــا شــفاف بــودن گزارشهــا انجــام میشــود.
یعنــی معتقدیــد ا گــر شــفافیت وجــود داشــته باشــد و مــردم بفهمنــد کــه یــک فــرد همزمــان در بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی فعــال
یشــود؟
اســت ،موضــوع اشــتغال همزمــان حــل م 
نیــروی اصلــی کــه بایــد وجــود داشــته باشــد ،شــفافیت اســت .قوانیــن و مصوبــات بعــد از نیــروی اصلــی اثرگذارنــد .مکانیزمــی کــه در آن تصمیمگیــری
یشــود فســاد درســت میکنــد .در بهتریــن حالــت افــراد ســوگیری خواهنــد داشــت یــا ســلیقهای برخــورد خواهنــد کــرد.
پشــت درهــای بســته انجــام م 
نمیگویــم کــه بــا شــفافیت همهچیــز درســت میشــود بلکــه شــفافیت اصلیتریــن نیــرو اســت .بــا شــفافیت ،کســی نمیتوانــد هــر حــرف و نظــری را
بــدون پاســخگویی بیــان کنــد.
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و راهکارهای مقابله با آن

سروش مدبری (دانشیار زمینشناسی زیستمحیطی ،مدیرکل اسبق دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست)

وجود معیارهای مشخص بروز فساد در نظارت محیطزیستی را کاهش میدهد
دســتگاههای حاکمیتــی هماننــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت کــه وظایــف نظارتــی بــر عهدهدارنــد ،نیازمنــد دقــت باالیــی در
اجــرای وظایــف قانونــی خــود هســتند .ممکــن اســت کارکنــان ایــن ســازمانها بــه دالیــل مختلــف در موقعیتهایــی قــرار گیرنــد کــه
بــه دالیــل مختلــف مجبــور شــوند بیــن منافــع فــردی یــا وظایــف ســازمانی خــود یکــی را انتخــاب کننــد کــه بــه آن موقعیــت تضــاد منافــع
یشــود.
گفتــه م 
مرکــز توانمندســازی جامعــه و حاکمیــت بــا همــکاری روزنامــه شــهروند در گفتوگوهایــی بــا کارشناســان و صاحبنظــران بــه بررســی
یپــردازد .یکــی از ایــن دســتگاهها ،ســازمان حفاظــت
تهــای مختلــف تضــاد منافــع در ســازمانها و ادارات مختلــف م 
موقعی 
یهــای
محیطزیســت اســت کــه در زیرمجموعــه معاونــت محیــط انســانی ایــن ســازمان ،ســاختاری بــرای مقابلــه و کاهــش آلودگ 
یکــرد کــه در ســاختار جدیــد،
آبوخــاک قــرار دارد .پیشازایــن ،ایــن ســاختار بهعنــوان «دفتــر بررســی آلودگــی آبوخــاک» فعالیــت م 
مشــده اســت .بــا «دکتــر ســروش مدبــری» ،دانشــیار زمینشناســی و
تهــای گســتردهی ایــن دفتــر در قالــب دو دفتــر و مرکــز تقسی 
فعالی 
تهــای مختلــف تضــاد منافــع
محیطزیســت دانشــگاه تهــران کــه در دولــت نهــم ریاســت ایــن دفتــر را بــر عهــده داشــت دربــاره موقعی 
در حــوزهی کاری ایــن دفتــر بــه گفتوگــو نشســتیم .وی معتقــد اســت کــه عــدم وجــود معیارهــا و اســتانداردهای مشــخص میتوانــد
موجــب بــروز فســاد شــود و راهــکار جلوگیــری از چنیــن موقعیتــی ،راهانــدازی نظــام «چکلیســت» و «ناظــر ســوم» اســت.
ً
یکــی از موقعیتهــای تعــارض منافــع اشــتغال همزمــان کارشناســان دولتــی در بخــش خصوصــی اســت .مثــا یــک کارشــناس آلودگــی
در ســازمان حفاظــت محیطزیســت در آزمایشــگاهی خــارج از ســازمان مشــغول بــه کاراســت .مــواردی ازایندســت در حــوزه کاری خــود
ســراغ داریــد؟ چــه افــرادی کــه در ســازمان اشــتغال دارنــد و چــه افــرادی کــه بازنشســته شــده امــا هنــوز ارتباطــات خــود را حفــظ کردهانــد.
وجــود قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی ســبب شــده تــا چنیــن روابطــی بهطــور علنــی و آشــکار نباشــند امــا ایــن موقعیتهــا در
ً
ســازمان بــه شــکل دیگــری وجــود دارد .مثــا ممکــن اســت شــرکتی توســط بازنشســتگان ســازمان حفاظــت محیطزیســت تأســیس شــود  .نیروهــای
فعلــی ســازمان هــم بــا آنهــا همــکاری کننــد یــا آنکــه ارتبــاط خــود را بــا بخشهــای مرتبــط بیرونــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود حفــظ میکننــد.
ً
البتــه در دفتــر آبوخــاک کمتــر از ایــن مســائل رخ میدهــد .شــکل کار در ایــن دفتــر بهگون ـهای اســت کــه مثــا کارخان ـهای ممکــن اســت بــرای
مشــاوره کارشناســی را بــرای چنــد ســاعت یــا چنــد روز دعــوت میکنــد و حقالزحمــه وی را نیــز پرداخــت کنــد .بیشــتر ارتباطــات طوالنیمــدت در
ً
دفتــر ارزیابــی شــکل میگیــرد .کارشــناس چندیــن مــاه بــا یــک شــرکت خصوصــی همــکاری میکنــد و نهایتــا بــرای آنهــا گــزارش ارزیابــی مینویســد و
کارفرمــا نیــز حقالزحمـهای چنــد برابــر معمــول بــه وی پرداخــت میکنــد چرا کــه مطمئــن اســت گــزارش فــوق بــه دســت همــکار ارزیــاب رســیده و او نیــز
یکــه ایــن آزمایشــگاهها بــه نیــروی تماموقــت نیــاز دارنــد،
گــزارش را تائیــد خواهــد کــرد .در مــورد آزمایشــگاههای معتمــد خــارج از ســازمان ،ازآنجای 
کمتــر امــکان اشــتغال همزمــان نیروهــای ســازمان در ایــن آزمایشــگاهها وجــود دارد امــا ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه کارشناســان ســازمان بنــا بــه
دالیلــی ،آزمایشــگاههای خاصــی را بهعنــوان معتمــد معرفــی کننــد ،کــه فکــر میکنــم ایــن مــورد خــارج از موضــوع ایــن قانــون اســت.
ً
آیــا روابطــی خــارج از روابــط شــغلی ،مثــا روابــط خویشــاوندی یــا قومیتــی بیــن برخــی آزمایشــگاههای معتمــد و برخــی افــراد در دفاتــر
ســازمان وجــود دارد ؟
ً
بلــه هــم وجــود دارد و هــم احتمــال وجــود آن هســت .مثــا آقــا یــا خانــم فالنــی مدیــری در ســازمان اســت و یکــی از خویشــاوندانش را بــه یــک
آزمایشــگاه معرفــی میکنــد ،مجــوز آزمایشــگاه معتمــد صــادر میشــود و کار هــم بــه ایــن آزمایشــگاه ارجــاع داده میشــود  .هــم در مــورد آزمایشــگاهها
و هــم در مــورد شــرکتهای مشــاوره ایــن موضــوع وجــود دارد و ا گــر بررســی کنیــد شــاید بتوانیــد مــواردی از تشــابه اســمی هــم بیــن افــراد حاضــر در
شــرکتها و آزمایشــگاهها و افــراد مشــغول بــه کار در ســازمان پیــدا کنیــد.
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فکر میکنید چنین روابطی جدا از موضوع منافع مالی که برای افراد ایجاد میکند ،ازنظر فنی چه مشکالتی را به وجود میآورد؟
از منظــر فنــی هــم مشــکالت زیــادی بــه وجــود خواهــد آمــد .وقتــی چنیــن روابطــی در ســازمان حکمفرمــا باشــد دور از ذهــن نخواهــد بــود که آزمایشــگاه
معتمــد جــواب درخواســتی کارفرمــا را در اختیــارش قــرار دهــد و نــه جــواب واقعــی را .درواقــع آزمایشــگاه ،بیطرفــی را کنــار میگــذارد .در ایــن شــرایط
کار آن آزمایشــگاه بایــد زودتــر انجــام شــود ،نتایجــش بایــد زودتــر تائیــد شــود ،ا گــر مختصــر بودجـهای هــم هســت بایــد بــه آن آزمایشــگاه اختصــاص
ً
لشــده در بعضــی اســتانها بســیار
بیابــد و اصطالحــا حــق و ناحــق کــردن رخ میدهــد .در ســالهای گذشــته تعــداد آزمایشــگاههای معتمــد تشکی 
بیشــتر از ظرفیــت آن اســتان بــود و بنابرایــن کار بهانــدازه کافــی بــرای همــه ایشــان وجــود نــدارد.
موقعیــت دیگــر ،تعــارض درآمــد اســت .یکــی از درآمدهــای عمــده ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،جریم ههــای آ الیندگــی اســت کــه
از صنایــع مختلــف دریافــت میکنــد .ایــن درســت کــه در تغییــرات اخیــر ،صنــدوق ملــی محیطزیســت و شــهرداریها بخشــی از ایــن
یشــوند.؟آیا کســب
جریم ههــا را دریافــت میکننــد امــا درنهایــت ایــن جریمههــا جــزء منافــع ســازمان حفاظــت محیطزیســت محســوب م 
درآمــد ســازمان از جریمــه آ الیندگــی موقعیــت تعــارض منافــع نیســت؟
ً
بــه نظــرم اتفاقــا خــوب اســت کــه ایــن درآمــد بهحســاب ســازمان حفاظــت محیطزیســت واریــز شــود .پیــش از تشــکیل صنــدوق ملــی محیطزیســت
عــوارض آالیندگیهــا بهحســاب شــهرداریها واریــز میشــد .مثالــی بزنــم .فــوالد مبارکــه در میانــه دهــه  ۱۳۸۰بــه دلیــل آالیندگــی بیــن  ۱۲تــا ۱۷
یشــد .شــهر مبارکــه مگــر چقــدر هزینــه دارد؟ ورود ایــن پــول بــه آنجــا فســاد
میلیــارد تومــان جریمــه میشــد و ایــن پــول بــه شــهرداری مبارکــه داده م 
ایجــاد میکنــد .همــان زمــان اختالفــی بیــن مســئوالن شــهر مبارکــه بــا ســازمان درگرفتــه بــود کــه محــل هزین هکــرد ایــن پــول بایــد بــه ســازمان
نشــهر هــم بــه تبعیــت از مبارکــه بــه محیطزیســت فشــار م ـیآورد کــه بایــد
حفاظــت محیطزیســت اعــام شــود .در همــان ســال شــهرداری شاهی 
ن یــک فســاد جدیــد ایجــاد کــرده
پاالیشــگاه را جریمــه کنیــد چــون آالینــده اســت .بــه ایــن دلیــل کــه پــول جریمــه بهحســاب شــهرداری واریــز شــود .ایـ 
بــود .حتــی مدیرعامــل وقــت فــوالد مبارکــه میگفــت «مــا رفــع آلودگــی کردهایــم امــا اجــازه نمیدهنــد کــه از فهرســت صنایــع آالینــده خــارج شــویم!»
چــون آن درآمــد را شــهرداری از دســت م ـیداد .امــا ا گــر ایــن درآمــد بهحســاب محیطزیســت واریــز شــود آن موقــع بــا یــک حســاب گســتردهتر روبــرو
هســتیم  .پولــی کــه بــه صنــدوق واریــز میشــود ممکــن اســت در سیســتان و بلوچســتان یــا ســمنان و نقــاط دیگــر هزینــه شــود و ردیــف هزینهکردهــا
ً
هــم مشــخص اســت .بعــدا آمدنــد گفتنــد کــه ا گــر صنعــت آالینــدهای بــرای رفــع آلودگــی اقــدام کنــد بــه میــزان  10تــا  90درصــد مشــمول بخشــودگی
جرائــم خواهدشــد  .مــاک ایــن کار را چــه کســی تعییــن میکنــد؟ مــن بهعنــوان کارشــناس یــا مدیــر .فســاد اصلــی اینجــا ایجــاد میشــود .چــون
معیــار مکتوبــی نیســت و مـ ِـن کارشــناس تشــخیص میدهــم کــه بــرای رفــع آلودگــی اقــدام شــده یــا نــه و چقــدر مشــمول بخشــودگی میشــود .یکبــار
صنعتــی دو میلیــارد تومــان جریم هشــده بــود و بعــد از مدتــی اعــام کردنــد کــه ایــن صنعــت رفــع آلودگــی کــرده اســت .مدیــرکل محیطزیســت اســتان
نامــه نوشــته بــود کــه ایشــان اقدامــات محیطزیســتی را انجــام داده و مشــمول بخشــودگی اســت .فهرســت اقدامــات را کــه نــگاه کــردم دیــدم ســاخت
یشــود چــون متــر و معیــار و ســنجه
اســتادیوم ورزشــی جــزو اقدامــات ایــن صنعــت آمــده! مــن قبــول نکــردم .متأســفانه همیــن چیزهــا باعــث فســاد م 
بــرای مشــخص کــردن آن وجــود نــدارد.
ایــن صحبــت شــما درســت اســت کــه ا گــر پــول جریمــه بــه ســازمان محیطزیســت نیایــد میتوانــد درجایــی دیگــر فســاد ایجــاد کنــد .امــا
یکقــدم عقبتــر را ببینیــم .وظیفــه ســازمان ایــن اســت کــه جلــوی آلودگــی را بگیــرد و ا گــر کســی آلودگــی ایجــاد کــرد بــا او برخــورد کنــد  .بــه
نظــر میرســد تعــارض اینجــا بــه وجــود میآیــد کــه اقــدام پیشــگیرانهی ســازمان برایــش نفــع مالــی نــدارد امــا جریمــه پــس از انتشــار آلودگــی
منفعــت مالــی بــرای ســازمان دارد .ایــن موضــوع ،محــل تعــارض منافــع اقتصــادی ســازمان و وظیفـهی قانونـیاش نیســت؟
یشــود یــا صــرف ساختوســاز
نــه چــون ایــن پــول در ســازمان حفاظــت محیطزیســت نمیچرخــد کــه بگوییــم بهردیــف حقــوق کارکنــان وارد م 
یشــود قــرار اســت صــرف هزینههــای رفــع آلودگــی شــود .ســازمان بــا
میشــود .پولــی کــه در حــال حاضــر بــه صنــدوق ملــی محیطزیســت وارد م 
ً
تعامــل دانشــگاه انجــام پروژههایــی همچــون اســتخراج ارزشهــای ازدس ـترفته محیطزیســتی را تعریــف و اجــرا میکنــد درحالیکــه قبــا ایــن
پــول بــه ســازمان محیطزیســت داده نمیشــد.
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ً
یشــود .در قانــون آمــده صنایــع بایــد یکهــزارم
موضــوع دیگــر در مــورد قانــون یــک در هــزار صنایــع اســت کــه معمــوال بــا لکنــت اجــرا م 
درآمدشــان را صــرف محیطزیســت کننــد ،و یــا قانــون صنایــع آ الینــده و جرائــم زیس ـتمحیطی .بــه نظــر میرســد ممکــن اســت یــک
صنعــت در فهرســت صنایــع آ الینــده باقــی بمانــد چرا کــه ســازمان از آن منفعــت مالــی بــه دســت م ـیآورد
بلــه مــواردی بــود کــه افــراد اســنادی میآوردنــد کــه جــزء صنایــع آالینــده نیســتند امــا ســازمان آنهــا را در فهرســت آالیندههــا قــرار داده بــود .ایــن یکــی
ً
از همــان مصادیــق تضــاد درآمــد اســت .امــا قبــا درآمــد آن بهحســاب محیطزیســت واریــز نمیشــد.
برای مقابله با چنین پدیدههایی چه مکانیزمی را میتوانیم اجرا کنیم؟
ً
مکانیــزم «چکلیســت» و «نظــارت خــارج از ســازمان» جــواب میدهــد .وا گــذاری برخــی امــور بــه خــارج از ســازمان مثــا بــه بخشهــای معتمــد
یشــود تــا راحتتــر و دقیقتــر ارزیابــی کنیــم .بــه دلیــل نبــودن ایــن چــک
و داشــتن چــک لیس ـتهای مشــخص و شــفافیت اطالعــات باعــث م 
ً
ً
لیستهاســت کــه معمــوال بــا مــوارد مختلــف ســلیقهای برخــورد میشــود .مثــا در یــک اســتان بهصــورت ســلیقهای یــک صنعــت را آالینــده معرفــی
میکننــد ولــی در اســتانی دیگــر اینطــور نیســت ..متأســفانه در دســتورالعملها ،مــوارد مختلــف در صنایــع مختلــف بهصراحــت مشــخص نشــده
ً
تشــده ،گاهــی نحــوه برخــورد اســتانهای مختلــف بــا ایــن
و چنیــن مســائلی بــه وجــود آمــده .مثــا در مــورد قانــون معــدنکاری در مناطــق حفاظ 
قانــون متفــاوت اســت .چــون چکلیس ـتهای دقیــق و مشــخص وجــود نــدارد و ایــن میتوانــد مســیری بــرای فســاد باشــد.
دربــاره موضــوع نظــارت خــارج از ســازمان بــه نظــر شــما آیــا میتــوان بــه آن ناظــر هــم اعتمــاد داشــت؟ بعضــی موضــوع ناظــر را بــا شــفافیت
مطــر ح میکننــد بهگون ـهای کــه شــفافیت ،مــردم را بهعنــوان ذینفعــان اصلــی و کلــی جامعــه تبدیــل بــه ناظــر میکنــد .شــما در ایــن مــورد
چــه نظــری داریــد؟
یتــوان کنــار گذاشــت چــون عمــوم مــردم کارشــناس نیســتند و ممکــن اســت یــک
موافــق ایــن موضــوع هســتم امــا ناظــر ســوم را هــم بهســادگی نم 
ً
پارامتــر را ببیننــد و بــه اســتناد پارامتــری کــه امــروز اتفــاق افتــاده تصــور کننــد یــک محــل آلــوده اســت .امــا مثــا ا گــر مشــاوری امیــن بگویــد کــه آن
پارامتــر در یــک مــدت بســیار کوتــاه اتفــاق افتــاده و ازنظــر فنــی معیــاری بــرای آالینــده تشــخیص دادن نیســت ،موضــوع متفــاوت میشــود .درواقــع
ً
ً
آن ناظــر متخصــص بایــد وجــود داشــته باشــد امــا بــا شــفافیت اطالعــات کامــا موافقــم .مثــا گزارشهــای ارزیابــی یــا حداقــل خالصــه آنهــا و نظــرات
کمیتههــای مختلــف روی ســایت ســازمان بیایــد و مــردم گزارشهــا را بــا مســتندات علمــی در اختیــار داشــته باشــند .بهاینترتیــب ،خــود ناظــران
هــم مجبورنــد طبــق اصــول کار کننــد و خطــا نکننــد.
نهــا ،حــوزهی بســیار مهمــی کــه در ایــن ســالها بســیار پرحاشــیه هــم
عــاوه بــر حــوزهی آلودگــی آبوخــاک و هــوا و مســائل مربــوط بــه آ 
بــوده ،حــوزهی مدیریــت پســماند اســت .تجربیــات عمــدهی فعــاالن بخــش خصوصــی نشــان میدهــد کــه ورود بــه موضــوع پســماند
بــرای آنهــا غیرممکــن اســت .دالیلــی کــه بــرای ایــن امــر ادعاشــده ،اتحــادی اســت کــه بیــن شــهرداریها و پیمانــکاران ســنتی خودشــان
شــکلگرفته و اجــازه ورود پیمانــکاران جدیــد بــه ایــن حــوزه نمیدهنــد .فــارغ از ورود پیمانــکار جدیــد ،اطالعــات مربــوط بــه پســماندها
بهدرســتی منتشــر نمیشــود .بــه نظــر میرســد بــا نوعــی اتحــاد مجــری و قانونگــذار کــه یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع اســت روبــرو
هســتیم .آیــا چنیــن چیــزی صحــت دارد؟ یــا اینکــه دالیــل دیگــری بــرای عــدم ورود بخــش خصوصــی تــازهکار بــه حــوزه مدیریــت پســماند
اســت؟
دو دلیــل دارد .یکــی همیــن مــوردی اســت کــه گفتیــد و بیشــتر از صحــت هــم هســت! صحبتهــا از فســادی کــه در ایــن عرصــه وجــود دارد واقعــی
یشــود .حتــی در مــورد پس ـتهای ســازمانی و پیمانــکاران نیــز ایــن
اســت و پس ـتهای مدیریــت پســماند بــا قیمتهــای باالیــی خریدوفــروش م 
قضیــه وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل در بحــث پســماند شــهرداریها اجــازه ورود کســی را نمیدهنــد کســی نتوانســته وارد ایــن سیســتم بشــود و
ســازوکارهای جدیــد را پیــاده کنــد .هرکجــا وارد شــود جلویــش را میگیرنــد و بــا همــان روش ســنتی خودشــان کار را ادامــه میدهنــد کــه دانــش
خاصــی نمیخواهــد و بــه بیانــی بــه ســادهترین و بیتخصصتریــن روش کارگــری جم ـعآوری و دپــوی زبالــه را انجــام میدهنــد .طبیعــی اســت
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تتــر میتواننــد ارتباطــات ناســالم برقــرار کننــد تــا اینکــه سیســتم مکانیــزهای داشــته باشــیم کــه پســماند را
کــه بــا پیمانــکاران ایــن سیســتم راح 
جم ـعآوری ،تفکیــک ،بــه روش اســتاندارد زبالهســوزی و یــا بازیافــت کنــد .دلیــل دوم هــم کــه شــاید بــاز بــه دلیــل اول بازگــردد ،نبــود زیرســاخت
اســت .مــا زیرســاختهای الزم را هــم نداریــم کــه شــاید همیــن سیســتم اجــازه نــداده تــا ایــن زیرســاختها فراهــم شــود تــا ایــن تجــارت خــوب از
دستشــان خــارج نشــود .متأســفانه ایــن موضــوع واقعیــت دارد و زمانــی کــه در دفتــر آبوخــاک ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــودم ،دیــدم کــه
شــهرداریها اجــازه ورود سیســتمهای جدیــد را نمیدهنــد.
تهــا بــه خاطــر محدودیــت منابــع اســت یعنــی مثــل همــان موضــوع
اینکــه میگوییــد نمیگذارنــد بــه چــه شــکلی اســت؟ گاهــی محدودی 
یشــود .در حــوزه پســماند بــه
آزمایشــگاههای معتمــد ،تعــداد پیمانــکار بیشــتر از میــزان کار اســت .امــا گاهــی مســائل دیگــری باعــث محدودیــت م 
نظــر میرســد کــه موضــوع میــزان منابــع نیســت ،بلکــه ایــن کار بــرای پیمانــکاران و شــهرداریها منافعــی دارد .موضــوع کمــی گنــگ اســت .آیــا ورود
ً
یشــود؟
پیمانــکار جدیــد منافــع کســی را در خطــر قــرار میدهــد و ســؤال دیگــر ایــن اســت کــه اصــا ایــن اجــازه ورود نــدادن بــه چــه شــکل انجــام م 
اینکــه چگونــه و بــا چــه روشــی ایــن اتفــاق میافتــد را بهدرســتی نمیدانــم امــا وقتــی پس ـتهای مدیریتــی ایــن حــوزه خریدوفــروش میشــود
ً
یعنــی بــرای بررســی بایــد بــه ردههــای باال تــر مدیریتــی برویــم .اتفاقــا منابــع محــدود نیســت و بســیار زیــاد اســت .فــرض کنیــد اگــر در مــورد پســماند
در محــدوده یــک ناحیــه شــهرداری صحبــت میکنیــد ،میتوانیــم بگوییــم کــه فســاد پایینتــر اســت امــا فســاد در ایــن حــوزه بســیار بســیار باالتــر از
ً
اینهاســت .در پســماند درآمــد واقعــا هنگفــت اســت و بایــد برویــم ســراغ دریــای درآمــد .درواقــع هــر چیــزی کــه سیســتم مشــخص نداشــته باشــد،
یتــوان چنیــن کارهایــی را کــرد .منظــورم از سیســتم ،همــان ســنجه و خطکشــی اســت کــه بــه مــا بگویــد از مدیریــت پســماند چقــدر
در آن راحــت م 
میتوانیــم درآمــد داشــته باشــیم و چــه روشهایــی در دنیــا بــرای ایــن کار وجــود دارد.
مصداقی از این موارد سراغ دارید؟
در زمــان حضــورم در دفتــر آبوخــاک ســازمان ،بــا وزارت بهداشــت مشــکالتی در مــورد پســماندهای پزشــکی داشــتیم .وضعیــت ناگــواری بــود .طبــق
قانــون مدیریــت پســماند ،جم ـعآوری پســماند پزشــکی بــه عهــده شــهرداری نیســت .چــون طبــق قانــون ،مدیریــت پســماند ویــژه بــا تولیدکننــده
نطــور کــه پســماند نفتــی را وزارت نفــت بایــد مدیریــت کنــد ،پســماند پزشــکی را هــم وزارت بهداشــت بایــد مدیریــت کنــد .امــا کارگــران
اســت و هما 
ً
زحمتکــش شــهرداری بــه خاطــر حمــل زبالههــای بیمارســتانی متحمــل آســیبهای زیــادی شــده بودنــد .شــخصا مطالعــات زیــادی انجــام دادم
و آییننامــه ضوابــط مدیریــت پســماندهای ویــژهی بیمارســتانی را هــم خــودم نوشــتم .موقــع تصویــب کــه شــد ،دیدیــم وزارت بهداشــت تأ کیــد
خاصــی دارد کــه مــا بایــد از «اتــوکالو» اســتفاده کنیــم .تأ کیــد غیرمنطقــی ویــژهای بــود بــرای همیــن بــه کمیســیون زیربنایــی دولــت رفــت امــا آن زمــان
دیگــر مــن در جلســه نبــودم رئیــس ســازمان محیطزیســت مجبــور شــد در آن جلســه کوتــاه بیایــد و اتــوکالو تصویــب شــد.
دســتگاه اتــوکالو تنهــا میتوانــد پســماند عفونــی را مدیریــت کنــد و درواقــع فقــط آنهــا را ضدعفونــی میکنــد .پســماندهای تیــز و برنــده ،شــیمیایی
یکــه تمــام پروتکلهــای دنیــا میگوینــد کــه یــک زبالهســوز مرکــزی داشــته باشــید و همــه
و پســماندهای دیگــر را نمیتوانــد مدیریــت کنــد .درحال 
ً
پســماندهای بیمارســتانی را در آن بســوزانید .وزارت بهداشــت در آن زمــان بــه توجیهــات عجیبــی متوســل شــد کــه مثــا ا گــر کســی انگشــتش قطــع
شــده باشــد طبــق ضوابــط شــرعی بایــد بــرای آن انگشــت قبــر بخریــم و آن را دفــن کنیــم و بحثهایــی ازایندســت را پیــش کشــیدند .درنهایــت
ســراغ اتــوکالو رفتنــد و بــرای  150بیمارســتان کشــور مناقصــه برگــزار کردنــد و بــه قیمــت ســال  ،85مبلــغ  72میلیــارد تومــان مشــخص شــد  .تــا اینکــه
بازرســی کل کشــور بــه موضــوع واردشــده و متوجــه فســاد در ایــن موضــوع شــد .اینهمــه قانــون را جابهجــا کردنــد و مدیریــت پســماند و ســامت
کشــور را تهدیــد کردنــد تــا بتواننــد کار خــود را کــه در آن فســاد بــود انجــام دهنــد .یعنــی فــردی کــه مســئولیت داشــت آمــد و از جایــگاه قانون ـیاش
اســتفاده کــرد و همهچیــز را بــه نفــع خــودش تغییــر داد تــا اتــوکالو را تصویــب کنــد و ســهم خــود را دریافــت کنــد! در بخشهــای دیگــر هــم همیــن
مــوارد بــه چشــم میخــورد .مثــل مدیریــت لجنهــای مخــازن نفتــی کــه در همــان زمــان افــرادی بودنــد کــه میگفتنــد ایــن لجنهــا را میبرنــد و
هیدروکربنهایــش را جــدا میکننــد و پولــی هــم بــه وزارت نفــت میدهنــد .امــا وزارت نفــت میگفــت نمیتوانــم چنیــن کاری بکنــم چــون در قانــون
نیامــده کــه چنیــن پولــی بــه حســابم بیایــد و اجــازه ورود بــرای مدیریــت ایــن پســماندهای ویــژه را نم ـیداد.
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ً
در مصاحبـهای گفتــه بودیــد کــه برخــی خطــوط لولــه انتقــال نفــت مربــوط بــه  ۸۰ســال قبــل هســتند و دائمــا اطرافشــان را آ لــوده میکننــد.
طبــق قانــون بایــد بــرای رفــع آلودگــی ایــن لولههــا اقــدام کننــد ولــی اقدامــی انجــام ندادهانــد و از طرفــی محیطزیســت هــم نتوانســته بــا
نقــدر زیــاد اســت کــه جلــوی اقــدام ســازمان حفاظــت محیطزیســت
آنهــا برخــوردی کنــد .آیــا قــدرت ذینفعــان در مــواردی اینچنینــی ای 
را میگیــرد یــا دلیــل ایــن عــدم اقــدام چیــز دیگــری اســت؟
نقــدر قــدرت دارنــد کــه از ســازمان هــم قدرتشــان بیشــتر اســت .مــا ســالها دنبــال ایــن بودیــم کــه بتوانیــم جلــوی اســتفاده
بلــه متأســفانه ذینفعــان آ 
از جیــوه در یــک واحــد پتروشــیمی را بگیریــم .هــدف مــا تعامــل بــا صنعــت بــود ب هشــرط آنکــه بیایــد و کاری انجــام بدهــد .ولــی نتوانســتیم چــون
قدرتــش زیــاد بــود و انجــام نمـیداد .یــا کارخانـهای در اصفهــان آلودگــی کلــر داشــت و  ۲۸اســفند نامــه نوشــتم کــه ایــن واحــد را تعطیــل کننــد .اقــدام
انجــام شــد امــا بــه فاصلــه چنــد روز فشــار آوردنــد کــه ا گــر ایــن واحــد تعطیــل شــود کلــر در کشــور کــم میآیــد و بــرای تصفیــه آب بــه مشــکل برمیخوریــم.
اینیــک زنجیــره اســت .بخشــی از کار همیــن مســائل اســت .بخــش دیگــر نیــروی کار اســت کــه بیــکار میشــوند .از طرفــی مســئول واحــد صنعتــی
ً
هــم انگیــزهای بــرای رفــع آلودگــی نــدارد .مثــا میگوینــد کــه بودجــه جلوگیــری از آلودگــی در پتروشــیمی را دولــت یــا ســازمان محیطزیســت بایــد
تأمیــن کنــد! ایــن حــرف خنــدهدار اســت چــون تأمیــن ایــن بودجــه بــرای پتروشــیمی آســان اســت .شــاید عــدهای در ایــن قســمت نفــع میبرنــد کــه
ً
کتــر را ببینیــد .مثــا یــک واحــد صنعتــی لبنیــات میگفــت ســاالنه دو میلیــون تومــان بــرای فاضالبــم
یشــوند .ولــی واحدهــای کوچ 
وارد آن نم 
جریمــه میدهــم .ا گــر بخواهــم سیســتم تصفیــه فاضــاب بگــذارم بایــد  ۱۰میلیــارد تومــان هزینــه کنــم .هرســال هــم کــه جریم ـهام بکننــد مهــم
نیســت .همیــن واحــد الگویــی بــرای دیگــر واحدهــای همجــوارش میشــود .متأســفانه ســازمان محیطزیســت یکــی از ضعیفتریــن ســازمانهای
ً
کشــور اســت .مثــا در همــان ســالهای دهــه  80بــرای مقابلــه بــا آلودگــی رودخانــه در لواســان الیح ـهای را تنظیــم کردیــم کــه واحدهــای صنعتــی
و مســکونی و تجــاری از حریــم کیفــی رودخانــه خــارج شــوند .در همــان زمــان نام ـهای بــه امضــای  ۴۰نماینــده مجلــس بــه دســتمان رســید کــه
ً
گفتنــد حریــم کیفــی رودخانــه جاجــرود حــذف شــود! یــا مثــا پاالیشــگاه تهــران از بــدو تأسیســش در هشــتاد ســال قبــل آلودگـیاش شرو عشــده بــود.
مســئولیت کمیتــه رفــع آلودگــی ایــن پاالیشــگاه را بــه مــن ســپرده بودنــد .بــه آنجــا رفتیــم و پرســیدیم کــه ایــن آلودگــی از چــه زمانــی بــوده؟ گفتنــد از
روزی کــه راه افتــاده! گفتیــم چــرا کاریاش نکردیــد؟ گفتنــد کســی بــه مــا چیــزی نگفــت مــا هــم رهایــش کردیــم .تــا اینکــه مــردم منطقــه چــاه زدنــد
کــه بــه آب برســند امــا نفــت بــاال آمــد و موضــوع رســانهای شــد .آنهــا هــم صورتمســئله را پــاک کردنــد و بــا خریــد همــان زمینهــا ،محوطــه پاالیشــگاه
را بزرگتــر کردنــد .شــما میدانیــد کــه ورود بــه پاالیشــگاه بــرای کارشــناس ســازمان محیطزیســت بهســادگی امکانپذیــر نیســت .متأســفانه ســازمان
اقدامــی نمیتوانــد انجــام دهــد .بخواهــد شــکایت کنــد ،میگوینــد بــرای شــکایت بایــد  ۱۰۰میلیــون تومــان تمبــر باطــل کنیــد و ســازمان بودجـهای
بــرای ایــن کار نــدارد و رهایــش میکنــد یــا اینکــه تــا آن پــول را تهیــه کنــد ،خودپاالیــی ،باعــث حــذف قســمتی از آلودگــی شــده اســت..
زمانــی کــه در دفتــر آبوخــاک حضــور داشــتید ،پــروژه اطلــس آلودگیهــا را آغــاز کردیــد و بعــد از خــروج شــما از آن دفتــر پــروژه متوقــف شــد.
ً
ایــن اطلــس یکــی از نیازهــای کشــور بــود امــا ظاهــرا تیــم بعــدی ایــن کار را ادامــه نــداد .چــه دلیلــی باعــث شــد کــه چنیــن اتفاقــی رخ بدهــد؟
آن تیــم دریافتنــد کــه پــروژه اهمیــت نــدارد یــا آنکــه دالیــل دیگــری باعــث چنیــن اتفاقــی شــد؟
زمانــی کــه ایــن مســئولیت را گرفتــم ،رفتــم و دیــدم کــه کشــورهای دیگــر چــه کردهانــد .از همکارانــم خواســتم کــه گــزارش وضعیــت آلودگــی آب
در کشــور را برایــم بیاورنــد کــه هیــچ اطالعاتــی موجــود نبــود .ایــدهای کــه از ســازمان محیطزیســت کشــورهای مختلــف گرفتــم بــه یــک ســری
ً
طر حهــا رســیدم .آن زمــان بودجــه دفتــر  ۵۰۰میلیــون تومــان در ســال بــود کــه عمدتــا صــرف حقــوق و دســتمزد کارکنــان میشــد ،در آن ســالها بــا
دفــاع در ســازمان برنامهوبودجــه ،بــه ســالی هفــت میلیــارد تومان-افزایــش دادیــم  .چنــد پــروژه را آغــاز کردیــم .ازجملــه مکانیابــی محــل دفــع
پســماندهای خطرنــاک کــه هــر اســتان بایــد بــر اســاس حــدود  ۸۰الیــه اطالعاتــی مکانهایــی را بــرای پــردازش ،ســوزاندن و دفــن پســماندهای
خطرنــاک مشــخص کننــد کــه بــرای  ۲۸اســتان انجــام شــد .مــورد دیگــر طــرح کنتــرل ،کاهــش و پیشــگیری از آلودگــی رودخانههــای کشــور بــود کــه
تمــام رودخانههــای کشــور را زیرپوشــش مطالعــه بردیــم .مشــابه همیــن طــرح را بــرای آبهــای زیرزمینــی انجــام دادیــم و بیــش از  ۲۰دشــت آلــوده
کشــور را انتخــاب کردیــم و ایــن مطالعــات را در آنهــا انجــام دادیــم .دو طــرح شناســایی فلــزات ســنگین و منابــع آلودگــی آنهــا و اطلــس آلودگیهــای
کشــور را بــرای  15اســتان کشــور آغــاز کردیــم .تمــام ایــن طر حهــا در زمانــی کــه حضــور داشــتم در حــال اتمــام بــود ولــی مدیریــت بعــدی تمــام آنهــا را
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ادامــه نــداد .انتظــار داشــتیم در قالــب ایــن طــرح کــه غربالگــری ابتدایــی بــود ،هاتاســپاتهای کشــور را ازنظــر مشــکل آلودگــی شناســایی کنیــم و
بعــدازآن بــه دنبــال رفــع آلودگـیاش برویــم .ایــن طر حهــا متوقــف شــدند امــا چرایــش را نمیدانــم .نکتــه جالــب ایــن اســت کــه کارشناســان ســازمان
هــم دنبــال آن طر حهــا نرفتنــد و بــا آمــدن دکتــر تجریشــی ،کــه بســیار خوشفکــر و علمــی هســتند ،متوجــه شــدم کــه در ســال گذشــته ادامــه طر حهــا
از ســر گرفتهشــده اســت .ایــن مشــکل مهمــی در بدنــه ســازمان اســت کــه بــا رفتــن یــک مدیــر طر حهایــش هــم نابــود میشــود .بخشــی از رکــود و
ً
انفعــال ســازمان را بایــد بگذاریــم بهحســاب بدنــه ،نــه مدیریتهــا .مثــا در شــرکت نفــت هــر مدیــری کــه بیایــد و بــرود ،دســتگاه کار خــودش را انجــام
میدهــد .در ایــن دســتگاههای مدیــر از صفــر تــا صــد را تغییــر نمیدهــد .امــا در ســازمان محیطزیســت ایــن رکــود وجــود دارد.
یشــود کــه ایــدهای نــو اســت و بــرای کشــور منفعــت دارد و هــر مدیــری آن را بــه پایــان برســاند میتوانــد بــه
زمانــی طرحــی وارد یــک دفتــر م 
حهــای اینچنینــی بــا وجــود منافعــی کــه بــرای کشــور دارنــد و منافــع معنــوی کــه بــرای مدیــر دارنــد
آن افتخــار کنــد .امــا گاهــی میبینیــم طر 
حهــا بــرای افــراد
یتــری از انجــام نشــدن ایــن طر 
متوقــف میشــوند .ا گــر بخواهیــم بدبینانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم ،شــاید منافــع قو 
حهــا گرفتــه میشــود یــا اینکــه منافــع بیشــتر
وجــود داشــته باشــد .فکــر میکنیــد فقــط ناتوانــی کارشناســی اســت کــه جلــوی اجــرای ایــن طر 
از عــدم اجــرا؟ یــا اینکــه ســلیقه در ایــن موضــوع هــم دخیــل اســت؟
برخــورد ســلیقهای وجــود دارد امــا مدیــری کــه بعــد از مــن آمــد ،تخصــص مدیریــت پســماند داشــت .مــن هــم بهعنــوان یــک زمینشــناس
زیس ـتمحیطی ،رســاله دکترایــم آلودگــی آبوخــاک بــود .ولــی وقتــی مســئولیت قبــول کــردم ،بــرای کشــورم وقــت و انــرژی گذاشــتم ،مطالعــه
کــردم و ضوابــط پســماند پزشــکی نوشــتم .خانــوادهام مــن را نمیدیدنــد .بــه همیــن دلیــل بعــدازآن تصمیــم گرفتــم کــه دیگــر پســت مدیریتــی قبــول
نکنــم .ولــی مدیــر دیگــری بــود کــه چنــد جــای دیگــر کار میکــرد و تنهــا چنــد ســاعت در هفتــه در دفتــرش حضــور داشــت و ایــن چالشهــا را نداشــت.
ضعــف کارشناســی هــم کــه در بدنــه وجــود دارد .طبیعــی اســت کــه طر حهــای اینچنینــی ادامــه پیــدا نکنــد .انجــام نــدادن پــروژه نفعــی بــرای آنهــا
نداشــت .شــاید بایــد وقــت بیشــتری میگذاشــتند و آنوقــت بیشــتر را نداشــتند.
ً
حهــای داخــل ســازمان کــه میفرماییــد مســئلهای خصوصــا در مــورد بازنشســتگان یــا جداشــدگان از ســازمان
دربــاره همیــن موضــوع طر 
وجــود دارد .اینکــه افــراد طرحــی را در ســازمان مطــرح میکننــد و بعــد از خروجشــان از ســازمان میداننــد کــه چــون بــه جزئیــات آن طــر ح
اشــراف دارنــد ،خودشــان دوبــاره آن طــرح را بــرای اجــرا میگیرنــد .ایــن موضــوع چقــدر در ســازمان محیطزیســت وجــود دارد؟
ایــن موضــوع در حــوزه دفتــر آبوخــاک زیــاد نیســت .چــون عمــده کارشناســان ســازمان بیشــتر در حــوزه محیطزیســت طبیعــی کارکردهانــد ،ایــن
مــوارد بیشــتر در مطالعــات ارزیابــی وجــود دارد
شــما جــزء آن دســته از افــرادی هســتید کــه معتقدیــد دربــاره تعــارض منافــع و یــا فســاد اداری ،قوانیــن مــا مناســب اســت امــا اجــرا نمیشــود
یــا از آن دســته هســتید کــه معتقدیــد ضعفهایــی زیربنایــی در قوانیــن وجــود دارد کــه بــه وضعیــت موجــود ختــم میشــود؟
مــن فکــر میکنــم قوانیــن خوبانــد امــا بایــد ضابطهمنــد شــوند و اطالعــات شــفاف شــود .بــه ایــن صــورت فــرض کنیــد ا گــر کســی میخواهــد
کارخان ـهای را احــداث کنــد بایــد بــرود در وبســایت ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،یــک چکلیســت را پــر کنــد و بــدون نیــاز بــه حضــور و روبــرو
شــدن بــا کارشــناس و ارائــه مــدارک متعــدد مختلــف بــا اســتفاده از الیههــای اطالعــات در ســامانه اطالعــات مکانــی بتواند بــرای مجوزش اقــدام کند.
امــروزه علــم  GISدر همــه جــای دنیــا کارهــا را ســاده کــرده و وقتــی شــما میدانیــد قــرار اســت چــه صنعتــی را در کــدام نقطــه احــداث کنیــد ،اطالعــات
حریــم ســکونتگاهها ،جهــت بــاد ،وضعیــت حیاتوحــش و بســیاری اطالعــات دیگــر مشــخص اســت و بــا طراحــی چنیــن سیســتمی بهراحتــی
ً
میتوانیــم در همــان سیســتم ب هســرعت بــه افــراد پاســخ اســتعالم را بهصــورت ضابطهمنــد بدهیــم .مثــا بــه فــرد بگوییــم امــکان اســتقرار ایــن
صنعــت در ایــن نقطــه وجــود نــدارد ،یــا اینکــه در ایــن نقطــه امــکان اســتقرار وجــود دارد امــا مشــمول انجــام مطالعــات ارزیابــی اســت یــا پاسـخهایی
یشــود .راهانــدازی چنیــن سیســتمی هیــچ کار پیچیــدهای نیســت.
ازایندســت کــه کارهــا ســریعتر و بــا هزینــه کمتــر انجــام م 
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و راهکارهای مقابله با آن

هادی کیادلیری (دکترای تخصصی جنگلداری و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات)
سازمان جنگلها و مراتع قربانی تعارض منافع با وزارت جهاد کشاورزی است
در الیحــه مدیریــت تعــارض منافــع ،مســائلی همچــون اشــتغال همزمــان کارکنــان یــا بازگشــت بازنشســتگان بــه ســازمانهای دولتــی و...
ضهــای
حشــده کــه ایــن مســائل را در ســطح کارکنــان و درون یــک ســازمان مــورد توجــه قــرار داده اســت .امــا بــه نظــر میرســد تعار 
مطر 
یکــه منافــع دو ســازمان یــا دو وزارتخان ـهی دولــت بــا یکدیگــر در تضــاد هســتند و
گتــری در منافــع بیــن ســازمانی وجــود دارد .بهنحو 
بزر 
یشــود .آیــا شــما مصادیقــی از ایــن
مثــل ســازمان منابــع طبیعــی و محیطزیســت اســت کــه در چنیــن مــواردی مغلــوب دســتگاههای دیگــر م 
نــوع تعــارض منافــع بیــن مأموریتهــای ســازمانی در حــوزه منابــع طبیعــی ســراغ داریــد؟
ً
مطمئنــا وجــود دارد بهویــژه در همیــن دو دهــه اخیــر قوانینــی در مجلــس تصویبشــده کــه شــرایط را بــرای تعــرض بــه منابــع طبیعــی فراهــم کــرده
و آســیبهای جبرانناپذیــری بــه بیتالمــال واردشــده اســت  .ماننــد تصویــب مــاده واحــدهی تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی یــا فــروش اراضــی
تصرفــی ،قانــون اکتشــاف و بهرهبــرداری معــادن ،قوانیــن مرتبــط بــا توســعه گردشــگری ،قانــون توزیــع عادالنــه آب یــا همیــن الیحــه جامــع منابــع
طبیعــی و تعــداد زیــادی آییننامــه کــه میتــوان بهعنــوان مصادیقــی از تعــارض منافــع بــه آنهــا اشــاره کــرد .همــه اینهــا بــدون توجــه بــه قانــون
یشــدن جنگلهــا وضعشــدهاند.
مل 
نگــذای وجــود نــدارد تــا جلــوی تصویــب مــواردی کــه بــا
ایــن قوانیــن چگونــه وضــع میشــوند؟ آیــا دســتگاهی در ســطح حاکمیــت و قانو 
مفــاد قوانیــن در تعارضانــد را بگیــرد؟
ً
بحــث اصلــی در همینجاســت .تقریبــا همــه قوانیــن ،پیــش از تصویــب در وزارتخانههــای متولــی مــورد بحــث و بررســی قــرار میگیرنــد و در رونــد
تصویــب آنهــا ،همــان وزارتخانههــا هــم نقــش دارنــد .وزارت جهــاد کشــاورزی متولــی حفــظ منابــع طبیعــی کشــور اســت .حــاال ســؤال ایــن اســت
کــه چــرا ایــن وزارتخانــه اقدامــی در ایــن راســتا انجــام نمیدهــد؟ اشــکال اینجاســت .ســازمان جنگلهــا و مراتــع بهعنــوان بزرگتریــن مالــک و
یــک دســتگاه حاکمیتــی و غیرخدماتی،کــه مالــک  83درصــد مســاحت کشــور اســت زیــر مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت  .همیــن وزارتخانــه
متولــی ارائــه خدمــات بــه کشــاورزان نیــز هســت همینجــا یــک مــورد قابلبحــث وجــود دارد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــدون در نظــر گرفتــن ســهم
ســازمان جنگلهــا و مراتــع ،ازنظــر میــزان زمینهــای کشــاورزی ،تنهــا متولــی  ۱۳درصــد از خــاک کشــور اســت کــه حــدود  80درصــد از همیــن میــزان
ً
هــم در مالکیــت شــخصی کشــاورزان اســت .ایــن وزارتخانــه تنهــا ارائهدهنــده خدمــات حمایتــی بــه کشــاورزان اســت ولــی حــدودا  100هــزار نفــر در
یکــه ســازمان جنگلهــا کــه ازنظــر میــزان مالکیــت زمیــن قابــل مقایســه
کشــور در بخــش کشــاورزی ایــن وزارتخانــه مشــغول بــه کار هســتند .درحال 
بــا بخــش کشــاورزی نیســت و یــک دســتگاه حاکمیتــی نیــز اســت کــه بایــد  ۱۰۰درصــد مأموریتهایــش توســط دولــت انجــام شــود حــدود  ۱۳هــزار
نیــرو بیشــتر نــدارد.
بهگونـهای شــما معتقدیــد تعــارض منافــع در ســطح ســازمانی در بخــش منابــع طبیعــی خیلــی بیشــتر و مهمتــر از تعــارض منافــع در ســطح
کارکنــان اســت؟
اعتقــاددارم درســت اســت کــه تعارضاتــی در ســطح کارکنــان و یــا بیــن قوانیــن وجــود دارد کــه ســازمانهای مختلــف از همیــن تعارضــات علیــه منابــع
طبیعــی اســتفاده میکننــد امــا وضعیــت فعلــی ازنظــر ســازمانی ماننــد ایــن اســت کــه شــما وکیــل خوبــی برای دفــاع کــردن از خودتــان در دادگاه نداشــته
باشــید .حتــی ا گــر حــق بــا شــما باشــد وقتــی وکیــل خوبــی نداشــته باشــید یــا آنکــه وضعیــت شــما بــرای وکیــل اهمیتــی نداشــته باشــد ،شــما شکســت
خواهیــد خــورد.
منظور شما از وکیل ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور است؟
بلــه .امــا بــه چــه دلیــل ایــن وکیــل خــوب نیســت؟ چــون ایــن ســازمان زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت .ســازمان جنگلهــا و مراتــع
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خــودش قربانــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت .چرا کــه تمــام امکانــات و توانایــی ایــن ســازمان در خدمــت وزارت کشــاورزی اســت کــه آن
وزارتخانــه هــم بایــد بــه کشــاورزان خدمــات بدهــد .یعنــی از همــان اول تعــارض مهــم بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و زیرمجموع ـهاش یعنــی
ســازمان جنگلهــا و مراتــع وجــود دارد .وزارت جهــاد کشــاورزی وزارتخانـهای خدماتــی و تولیــدی بــا برنامههــای کوتاهمــدت اســت ولــی ســازمان
جنگلهــا حاکمیتــی و مدیریتــی بــا برنامههــای غیرتولیــدی و بلندمــدت اســت .در کشــورهای درحالتوســعه وقتــی وزیــر کشــاورزی منصــوب
ً
میشــود ،تمــام تمرکــزش بــر ایــن اســت کــه در دوران وزارتــش کمبــود محصــوالت کشــاورزی حــس نشــود .ولــی در خصــوص منابــع طبیعــی اصــا
اینطــور نیســت .مــا میگوییــم یکــی از دالیلــی کــه فجایــع بــزرگ در منابــع طبیعــی رخ میدهــد ،تأخیــری اســت کــه بیــن اقدامــات مــا و بــروز اثــرات
آن اقدامــات رخ میدهــد .بــه همیــن دلیــل وقتــی مــا اقداماتــی انجــام میدهیــم در نــگاه اول ممکــن اســت اتفــاق خاصــی رخ ندهــد امــا ســه تــا
ً
چهــار دهــه بعــد میبینیــم کــه آن اقدامــات فاجعــه درســت کــرده اســت .مثــا وقتــی در حــوزه دریاچــه ارومیــه بــا احــداث ســد روی رودخانههــای
ورودی دریاچــه ،کشــاورزی را توســعه میدهیــد در نــگاه اول بــرای بخــش کشــاورزی خوشــایند اســت چــون باعــث شــکوفایی شــده ،امــا عــدم
توجــه بــه مســائل منابــع طبیعــی و ا کولــوژی در بلندمــدت فاجعــه اقتصــادی بــه بــار مـیآورد.
ً
نهــا از اراضــی ملــی و
بیشــترین بحثــی کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد ،تخصیــص زمیــن بــرای کشــاورزی اســت کــه طبیعتــا ایــن زمی 
یشــوند .آیــا ا ثــرات منفــی قــرار گرفتــن منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی فقــط موضــوع
منابــع طبیعــی تخصیــص داده م 
تخصیــص زمیــن اســت یــا مســائل دیگــری هــم تأثیرگذارنــد؟
فقــط تخصیــص زمیــن نیســت .مســائل دیگــری هــم هســت .از اســاس روح ایــن دو دســتگاه بــا هــم در تضــاد اســت .همانطــور کــه گفتــم یکــی
بــه دنبــال تولیــد و اثــرات کوتاهمــدت اســت و دیگــری بــه دنبــال مدیریــت و اثــرات بلندمــدت اســت .شــما در هــر نقطـهای کــه برویــد ،چــه زا گــرس،
ً
چــه جنگلهــای شــمال و چــه نقــاط دیگــر ،یکــی از عوامــل مهــم تخریــب منابــع طبیعــی توســعه کشــاورزی اســت .مثــا طرحــی همچــون انتقــال
آب خــزر بــه ســمنان بــا آن آثــار مخــرب فــراوان هــم بــا هــدف توســعه کشــاورزی انجــام میشــود .در کشــورهای درحالتوســعه دالیــل مهــم
ً
تخریــب منابــع طبیعــی عمدتــا توســعه کشــاورزی ،افزایــش جمعیــت ،فقــر و عــدم درک هزینههــای زیس ـتمحیطی تولیــد کاالهــا و خدمــات
اســت کــه هیچوقــت در قیمــت تمامشــده محصــوالت در نظــر گرفتــه نمیشــود .در کشــور خودمــان توســعه کشــاورزی نیازمنــد زمیــن و خدمــات
ا کوسیســتمی اســت کــه بــه خاطــر قــرار داشــتن بخــش منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی رایــگان تلقــی میشــود .بزرگتریــن عامــل
نابــودی جنگلهــای مــا همیــن موضــوع توســعه کشــاورزی اســت .حــاال تصــور کنیــد در ایــن شــرایط ســازمان جنگلهــا و مراتــع بخواهــد الیحـهای
را تصویــب کنــد کــه جلــوی دامــداری بیضابطــه در عرصههــای طبیعــی یــا توســعه بیقاعــدهی زمیــن کشــاورزی را بگیــرد ،کانــال ارائــه ایــن
مصوبــات از داخــل وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی میگــذرد .آیــا آن وزیــر کــه قــرار اســت چهــار یــا هشــت ســال در وزارتخانــه بمانــد خــود را در چنیــن
چالشــی قــرار میدهــد؟ از نماینــده مجلــس نمیتــوان انتظــار داشــت چــون دغدغههــای آنهــا حــل مســائل منطق ـهای اســت و متأســفانه ملــی
فکــر نمیکننــد .خــود وزارتخانــه هــم علیــه منابــع طبیعــی اســت .آنوقــت بایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه منابــع طبیعــی قــوی باشــد؟ منابــع
طبیعــی در میــان کارهــای جهــاد کشــاورزی گمشــده اســت ،وقتــی میبینیــد جنگلــی دچــار حریــق شــده یــا تخریــب میشــود ،هیچکــس از وزیــر
جهــاد کشــاورزی ســؤال نمیکنــد و توضیــح نمیخواهــد .یعنــی هیچکــس ازنظــر حســی هــم احســاس نمیکنــد کــه وزیــر کشــاورزی مســئول
جنگلهاســت .امــا رئیــس ســازمان محیطزیســت را در مــورد جنگلهــا زیــر ســؤال میبریــم درحالیکــه وظایــف او نظارتــی اســت و وظیفــه
خامــوش کــردن آتــش بــا دســتگاه نظارتــی نیســت بلکــه بــا دســتگاه اجرایــی اســت .در مــورد بســیاری مســائل دیگــر مثــل بحــران ریزگردهــا کســی
وزیــر کشــاورزی را مواخــذه نمیکنــد درصورتیکــه مســئول مســتقیم ایــن مــوارد خــود اوســت ســازمان جنگلهــا در وظایــف جهــاد کشــاورزی
گمشــده اســت .چنــد ســال قبــل کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی رئیــس ســازمان جنگلهــا را منصــوب کــرد در حکــم انتصابــش بــه توســعه اراضــی
کشــاورزی در اراضــی شــیبدار اشارهشــده بــود!
یشــود کــه بــا افزایــش جمعیــت ،بایــد غــذای افــراد تأمیــن
شــما بــه توســعه کشــاورزی و دامــداری اشــاره کردیــد .اینجــا بحثــی مطــر ح م 
ً
شــود و کشــاورزی نیازمنــد توســعه اســت .منظــور شــما از توســعه کشــاورزی دقیقــا چیســت؟
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ً
ً
منظــورم دقیقــا توســعه اراضــی کشــاورزی اســت ،نــه مســائل فنــی و تکنولــوژی در حــوزه .مثــا ا گــر روی ســطح شــیبدار کشــت کنیــد ،دو ســال
بیشــتر جــواب نمیدهــد .مــن چــون دربــاره ابعــاد فعالیــت ایــن وزارتخانــه صحبــت میکنــم بــه موضــوع توســعه اراضــی و تخریبهــای مربــوط
بــه آن اشــاره میکنــم .ا گــر بخواهــم در ایــن مــورد گســتردهتر ســخن بگویــم بایــد بــه مســائل دیگــری هــم اشــارهکنم .ا گــر وزارت منابــع طبیعــی
داشــته باشــیم ۸۳ ،درصــد مســاحت کشــور زیــر نظــر ایــن وزارتخانــه خواهــد رفــت و آنوقــت کاربــری همــه زمینهایــی کــه در اختیــار دســتگاههای
مختلــف قرارگرفتــه زیــر ذرهبیــن ایــن وزارتخانــه م ـیرود .متأســفانه خیلــی از نیازهایمــان را در جاهایــی برطــرف میکنیــم کــه بــه زودی همــان
منابــع نابــود خواهنــد شــد .از منابــع آبــی گرفتــه تــا منابــع معدنــی .ایــن مســئله بــه دلیــل نبــود آمایــش ســرزمین بــه وجــود آمــده اســت .همهمــان
میدانیــم کــه آمایــش ســرزمین اقــدام مناســبی اســت و وظیفــه جهــاد کشــاورزی اســت کــه ایــن کار را انجــام دهــد .امــا انجــام نمیدهــد چــون بــا
ایــن کار بســیاری از کاربریهــای فعلــی اراضــی کشــور بایــد بــه نفــع منابــع طبیعــی تعطیــل شــوند .یــک نکتــه مهــم دیگــر سیاســت خارجــی مــا اســت
کــه بــر منابــع طبیعــی و محیطزیســت داخلــی مــا بســیار تأثیرگــذار اســت.
منظورتان از سیاست خارجی چیست؟
منظــورم همــان روابــط دیپلماتیــک کشــورمان بــا بقیــه کشورهاســت .بنــده بــه ایــن کاری نــدارم کــه دلیــل مشــکالت خارجــی کشــور مــا تقصیــر
کیســت چــون تخصصــی در ایــن زمینــه نــدارم و سیاســی نیســتم .فقــط میدانــم چیــزی کــه اآلن وجــود دارد ،تحریــم شــدن ماســت .وقتــی مــا
تحریــم هســتیم بــه دنبــال امنیــت غذایــی هســتیم و بــا تمــام قــدرت بایــد تولیــد غــذا کنیــم .از آنطــرف در علــم و تکنولــوژی هــم تحریــم هســتیم.
چگونــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم؟ مجبــور میشــویم از هرکجــا کــه توانســتیم و بــه هــر قیمتــی کــه شــده غــذا را در کوتاهمــدت تأمیــن کنیــم
کــه ایــن باعــث فقــر ســرزمین خواهــد شــد و بــا ادامــه ایــن وضعیــت اســتقالل را از دســت خواهیــم داد .ا گــر ایــن تحریمهــا نباشــد و روابــط خوبــی
ً
بــا دیگــر کشــورها داشــته باشــیم ،اصــا نیــازی نداریــم تــا هــر محصــول کشــاورزی را خودمــان تولیــد کنیــم و بــه خودکفایــی برســیم .میتوانیــم
کاربریهــای درخــور و مناســب را از زمیــن داشــته باشــیم و خیلــی از محصــوالت را از کشــورهای دیگــر وارد کنیــم .مــا کشــوری هســتیم کــه هنرمــان
فقــط تولیــد و فــروش مــواد اولیــه بــوده .درحالیکــه ایــنیــک ضعــف مدیریتــی اســت .در کشــورهای توســعهیافته ،تقســیمبندی منابــع درآمــدی
ً
وجــود دارد کــه بخشــی از آن منابــع ملمــوس ماننــد منابــع طبیعــی و بخشــی دیگــر از منابــع غیرملمــوس ماننــد علــم و تکنولــوژی اســت .مثــا ژاپــن
از علــم و تکنولــوژی کســب درآمــد میکنــد .در مقابــل کشــورهای توســعهنیافته بــا مدیریــت نادرســت ،از منابــع طبیعیشــان خــرج میکننــد .در
کشــور خودمــان بیــش از  70درصــد درآمدهایمــان بــه خــرج منابــع طبیعــی اســت .ا گــر جلــوی ایــن خــرج کــردن از جیــب منابــع طبیعــی را بگیریــم،
کشــور دیگــر چیــزی نخواهــد داشــت .منظــورم ایــن اســت کــه ا گــر وزارت منابــع طبیعــی هــم تشــکیل شــود ،همــه مشــکالت حــل خواهــد شــد .خیــر!
مــا مشــکالت بــرون بخشــی هــم داریــم.
برگردیم به موضوع جهاد کشاورزی و منابع طبیعی .از دیگر مشکالت بگوییم.
متأســفانه حتــی آمارهایــی کــه ارائــه میشــوند هــم چنــدان قابلاتــکا نیســت چرا کــه منابــع طبیعــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی بســیار بیاهمیت
اســت .یــک مثــال مســاحت جنگلهــای شــمال اســت .موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کــه زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت
ً
اخیــرا ســطح جنگلهــای شــمال را یکمیلیــون و  650هــزار هکتــار اعــام کــرده اســت .ســازمان جنگلهــا و مراتــع ایــن عــدد را دو میلیــون هکتــار
اعــام میکنــد .کاری بهدرســتی و غلطــی ایــن آمارهــا نــدارم .ســؤالم ایــن اســت کــه وزارتخانــه بــه کدامیــک از ایــن آمارهــا اســتناد میکنــد؟
ً
متأســفانه خیلــی سرســری از ایــن اختــاف آمــار گذشــتهاند .اتفاقــا ایــن مســئلهی جــدی و بزرگــی اســت .نــه از بابــت میــزان ســطحش ،بلکــه از
بابــت فلســفهی کارشــان کــه دو زیرمجموعـهی بــزرگ یــک وزارتخانــه اطالعــات بســیار متفاوتــی از یــک موضــوع دارنــد .ایــن نشــان میدهــد کــه
ً
اصــا اهمیتــی نــدارد .همیــن اآلن در جنگلهــای زا گــرس حــدود یکمیلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزی تحــت کشــاورزی زیراشــکوب اســت.
وزیــر جهــاد کشــاورزی از مــن ســؤال کــرد کــه چگونــه میتوانیــم بــا آفــت چوبخــوار کــه در جنگلهــای زا گــرس مشاهدهشــده بــود مبــارزه کنیــم؟
گفتــم بــا یــک ســؤال جــواب میدهــم .ا گــر یــک گلــه گــوزن از گرســنگی در حــال مــرگ باشــند ،شــما بــرای نجاتشــان الشــخورها و کفتارهــا را
ً
میکشــید؟ پرســید یعنــی چــه؟ گفتــم ایــن چوبخوارهــا حشــرات درجــه دوم هســتند و نقــش الشــخور و کفتــار را در جنــگل بــازی میکننــد و اتفاقــا
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مفیــد هســتند چــون بــه درختــان ضعیــف و بیمــار حملــه میکننــد .ایــن درختــان پیــر شــدهاند یــا در حــال پیرشــدن هســتند .ســؤال ایــن اســت کــه
چــرا یــک نهــال در زا گــرس وجــود نــدارد؟
میخواهــم همیــن را بپرســم کــه گفتیــد مســائلی غیــر از اشــغال زمیــن وجــود دارد .بــا مطــر ح کــردن موضــوع پیرشــدن و آفتزدگــی
درختــان زا گــرس آیــا منظورتــان تأثیــر ا کولوژیــک کشــاورزی بــر منابــع طبیعــی اســت؟
ً
بلــه .در زا گــرس آینــدهای وجــود نــدارد .چــون اوال آنقــدر کشــاورزی انجامشــده کــه بــا فرســایش ،خــاک ازدس ـترفته و در بعضــی مناطــق بــه
ســنگ بســتر رســیدهایم .یکمیلیــون هکتــار هــم کــه در بســتر جنــگل بهعنــوان کشــت زیراشــکوب در حــال کشــت اســت .از طرفــی بــه دلیــل آنکــه
ســه تــا چهــار برابــر ظرفیــت ،دام در منطقــه موجــود اســت ا گــر نهالــی هــم برویــد دام اجــازه رشــد بــه آن نمیدهــد .حتــی آمارهــا در مــورد تعــداد دام
اهلــی در مناطــق مختلــف هــم دقیــق نیســت .در مراتــع تحــت مدیریــت ســازمان جنگلهــا و مراتــع دام اهلــی وجــود دارد .آیــا ا گــر تعــداد دام در
یــک منطقــه بیــش از ظرفیــت باشــد ،ایــن ســازمان بــا توجــه بــه اینکــه زیرمجموعــه وزارتخانـهای اســت کــه تولیــد گوشــت برایــش اهمیــت دارد،
ً
میتوانــد جلــوی آن را بگیــرد؟ قطعــا نــه.
بــه نظــر میرســد موضوعا تــی کــه اشــاره کردیــد ،در شــکل انتصابــات مربــوط بــه روســای ســازمان جنگلهــا و منابــع طبیعــی مشــهود
اســت.
هیچیــک از روســای ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور دانشآموختــه منابــع طبیعــی نبودهانــد یــا ســابقهی جنگلبانــی نداشــتهاند .همگــی از
بخــش کشــاورزی بودهانــد .بــه ایــن دلیــل کــه قــرار نیســت آنهــا کاری بــرای منابــع طبیعــی انجــام دهنــد ،بلکــه بایــد کاری بــرای کشــاورزی
انجــام دهنــد .مــا تــا ایــن تعــارض بــزرگ را حــل نکنیــم نمیتوانیــم جلــوی تخریــب منابــع طبیعــی توســط بقیــه دســتگاهها را بگیریــم.
لهــا در زیرمجموعــه کشــاورزی در خصــوص رونــد جلوگیــری و
صحبتهایــی در خصــوص ا ثــرات منفــی قــرار داشــتن ســازمان جنگ 
شســوزی جنگلهــا وجــود داشــت .ایــن ا ثــر منفــی چگونــه اســت؟
مهــار آت 
بگذریــم از اینکــه ریشــه بســیاری از آتشســوزی جنگلهــا در کشــاورزی اســت .مــن چنیــن چیــزی را بــا چشــم خــود در زا گــرس دیــدهام .بحثــی
ً
را مطــرح کــرده بــودم در ایــن خصــوص کــه ســازمان جنگلهــا و مراتــع معمــوال میگویــد کــه بــرای مهــار آتشســوزی امکانــات نــدارد .امــا قانــون
بهصراحــت ذکــر کــرده کــه بــرای مهــار آتشســوزی منابــع طبیعــی میتوانــد از امکانــات دســتگاههای مختلــف دیگــر اســتفاده کنــد .هرکــس هــم
کمــک نکــرد محاکمــه خواهــد شــد .تــا اآلن چندبــار ســازمان جنگلهــا توانســته از دســتگاههای دیگــر بــه خاطــر عــدم همــکاری شــکایت کنــد؟
هیچوقــت .یکــی از کارشناســان گفتــه بــود بــه دلیــل تعاملــی کــه بیــن وزارتخانههــا وجــود دارد مــا نمیتوانیــم شــکایت کنیــم .تعاملــی کــه باعــث
نابــودی ســرزمین شــود ،چــه تعاملــی اســت؟ حــاال ا گــر منابــع طبیعــی وزارتخانـهای جــدا بــود و ایــن کار را نمیکــرد مواخــذه میشــد .جــدا از ایــن بــه
خاطــر همیــن ســاختار گرفتــن ،ایــن وزارتخانــه میتوانســت تجهیــزات و بودجــه بگیــرد و در مقابلــش اســتیضاح شــود .ایــن را هــم تأ کیــد کنــم کــه
حتــی ا گــر ایــن ســاختار اصــاح شــود ،مدیریتــی کــه در رأس آن قــرار میگیــرد هــم نبایــد مدیریــت موهبتــی باشــد چــون آنهــم فاجعـهی بزرگتــری
خواهــد بــود .بلکــه مدیریتــی بایــد باشــد کــه بــر اســاس شــاخصها و صالحیتهــا انتخــاب شــود.
لهــا
تــا اینجــا بــه تغییــر کاربــری زمیــن ،ا ثــرات ا کولوژیــک کشــاورزی بــر منابــع طبیعــی و نا تــوان مانــدن ســاختار اداری ســازمان جنگ 
نطــور کــه گفتیــد راهکارتــان ارتقــای
بهعنــوان ا ثــرات زیرمجموعــه بــودن بخــش منابــع طبیعــی در بخــش کشــاورزی اشــاره کردیــد .هما 
لهــا و مرا تــع بــه وزارتخانــه اســت .در مــورد ایــن راهــکار بیشــتر توضیــح میدهیــد؟
ســطح اداری ســازمان جنگ 
موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه منابــع طبیعــی یــک کل اســت و کشــاورزی یــک جــزء .مــا آمدهایــم کل را زیرمجموعـهی جــزء قــرار دادهایــم .درواقــع
منابــع طبیعــی بایــد مهمتریــن پشــتیبان بخــش کشــاورزی باشــد درحالیکــه مــا کاری کردهایــم کــه منابــع طبیعــی را بــرای بخــش کشــاورزی خــرج
میکنیــم .در موردارتقــای ســطح اداری چنــد ســناریو وجــود دارد .یــک ســناریو باقــی مانــدن در ســطح ســازمان و قــرار گرفتــن در زیرمجموعـهی
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیطزیست

و راهکارهای مقابله با آن

ریاســت جمهــوری ،یعنــی چیــزی شــبیه ســازمان حفاظــت محیطزیســت اســت .ایــن کارآمــد نخواهــد بــود چــون دولتهــا بــر اســاس نیازشــان
از جیبشــان خــرج خواهنــد کــرد و یــک ســازمان نمیتوانــد در ایــن ســطح کارایــی الزم را داشــته باشــد و قدرتــی نخواهــد داشــت .ســناریو دیگــر
ادغــام محیطزیســت و جنگلهــا و مراتــع در قالــب یــک وزارتخانــه اســت .ایــن هــم پــر اشــکال اســت چــون حــوزه مأموریتهــا متفــاوت اســت.
محیطزیســت نظارتــی اســت و بایــد اســتانداردها و معیارهــا و شــاخصها را مشــخص کنــد ولــی منابــع طبیعــی اجرایی-حاکمیتــی اســت .در حــال
حاضــر بخشهایــی از محیطزیســت ماننــد صــدور پروانــه شــکار جنــس اجرایــی دارنــد و حاکمیتــی نیســتند کــه بهتــر اســت چنیــن بخشهایــی
از محیطزیســت بــه منابــع طبیعــی منتقــل شــوند .چنیــن ادغامــی ازنظــر قانونــی هــم امکانپذیــر نیســت .یــک ســازمان نمیتــوان هــم مجــری
باشــد و هــم ناظــر .البتــه بخشــی از محیطزیســت بــه منابــع طبیعــی مربــوط میشــود و در ســازمان محیطزیســت بخــش انســانی و آلودگــی هــم
وجــود دارد کــه در کنــار منابــع طبیعــی نمیگنجنــد .در ثانــی ا گــر ایــن دو را ادغــام کنیــم ،چــه کســی بــر آنهــا نظــارت میکنــد؟ بایــد دســتگاه
دیگــری بســازیم کــه کارش تعییــن اســتانداردها و نظــارت بــر وزارتخانـهی ادغامــی باشــد .از طرفــی بــا ایــن کار موانــع تخریــب منابــع طبیعی کشــور
را از دو مانــع بــه یــک مانــع کاهــش دادهایــم و کار را بــرای دســتگاههایی کــه همــواره بــا منابــع طبیعــی در تعــارض بودهانــد ســادهتر کردهایــم .امــا
ســناریوی آخــر تشــکیل وزارت منابــع طبیعــی اســت .ایــن وزارتخانــه شــامل خیلــی مســائل میشــود .آن بخــش اجرایــی حفاظــت طبیعــت ماننــد
ً
پروانههــای شــکار در ســازمان محیطزیســت ،بخشهایــی ماننــد امــور اراضــی ،مســائل مربــوط بــه شــیالت بــه ایــن وزارتخانــه م ـیرود .مثــا
همیــن ســازمان شــیالت کــه بخشــی از وزارت کشــاورزی اســت در مــورد امــور مربــوط بــه ماهیــان غیرخورا کــی فعالیتــی انجــام نمیدهنــد چــون در
حــوزه مأموریتــش نیســت .درصورتیکــه آن بخــش بســیار مهــم اســت.
شهــای اجرایــی مربــوط بــه طبیعــت و تنــوع زیســتی بــا هــم در قالــب وزارتخانــه منابــع طبیعــی ادغــام شــوند و ســاختاری
یعنــی تمــام بخ 
حا کمیتــی هــم بــرای تعیین اســتانداردها داشــته باشــیم؟
بلــه محیطزیســت در جایــگاه خــود بهعنــوان ناظــر باقــی میمانــد و بــه وظایفــش عمــل خواهــد و کار اجرایــی بــه منابــع طبیعــی م ـیرود .یعنــی
ا گــر نیــاز بــه ارزیابــی یــک پــروژه یــا اظهارنظــر دربــاره معیارهــا و اســتاندارها باشــد محیطزیســت ایــن کار را انجــام میدهــد امــا امــور اجرایــی بــه
منابــع طبیعــی وا گــذار میشــود.
ً
یشــود تــا عملکــرد
معمــوال ســاختارهایی کــه زیرنظــر دولــت هســتند مجبورنــد عملکردهــای دولــت را ارتقــا دهنــد و همیــن باعــث م 
ً
مناســبی نداشــته باشــند .بــا ایــن وضعیــت ،نظرتــان دربــاره تشــکیل یــک ســاختار مدیریــت طبیعــت خــارج از دولــت چیســت؟ مثــا
ً
یشــود.
ســاختاری ماننــد ارتــش کــه زیرنظــر دولــت نیســت و مســتقیما زیــر نظــر رهبــری اداره م 
ً
بســیاری ســازمانها زیــر نظــر دولــت هســتند و ا گــر بخواهیــم اینطــور در نظــر بگیریــم کــه دولــت روی آنهــا تأثیــر میگــذارد عمــا بایــد همــه را از
زیرمجموعــه دولــت خــارج کنیــم .نمیتوانیــم دولــت را حــذف کنیــم بلکــه بایــد ســاماندهی کنیــم.
منظورتان از ساماندهی چیست؟ یعنی تغییر قوانین؟
اول ســاختار را بایــد تصحیــح کنیــم .یعنــی ابتــدا وزارتخانــه را تشــکیل بدهیــم و بعــد همیــن وزارتخانــه بــر اســاس وضــع جدیــد و مشــکالتی کــه
دارد بــرود بــه اصــاح قوانیــن و وضــع قوانیــن جدیــد بپــردازد و بــر اســاس طــرح و برنامههایــی کــه میدهــد اعتبــارات را نیــز تصحیــح کنــد .بعــد از
تمــام ایــن کارهــا بایــد یــک ارزیابــی فنــی داشــته باشــیم.
منظور شما از ارزیابی فنی ،بررسی مشکالت و عملکرد دستگاههاست؟
در نظــر بگیریــد کــه بخــش آبخیــزداری در ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور اعــام میکنــد کــه رقمــی را بــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری هزینــه
ً
کــرده اســت .ریــز هزینههــای انجامشــده شــامل ســیمان و ســنگ و هزینــه کارگــر هــم کامــا درســت و دقیــق اســت .امــا مشــکل ســازمان حفاظــت
محیطزیســت در همینجاســت کــه بایــد ازنظــر فنــی بررســی کنــد بازخــورد ایــن اقــدام چقــدر بــوده اســت .آیــا مشــکلی کــم یــا رفــع شــده یــا خیــر .ا گــر
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ً
مثــا یــک میلیــارد تومــان بــرای مقابلــه بــا یــک آفــت هزینــه شــده ،محیطزیســت از منظــر اینکــه یــک دســتگاه نظارتــی اســت بایــد بررســی کنــد کــه
آیــا هزینهکــرد ایــن رقــم تأثیــری در حــل مشــکل داشــته و چقــدر از ایــن هزینــه صــرف شــده .ارزیابــی فنــی یعنــی بررســی عملکــرد فنــی دســتگاهها
ً
نهفقــط عملکــرد مالیشــان کــه متأســفانه در حــوزه محیطزیســت و منابــع طبیعــی کال گمشــده اســت .تــا زمانــی کــه ایــن ارزیابــی نباشــد ،تغییــر
ســاختار هــم مشــکلی را حــل نمیکنــد.
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