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مقدمه
ــا  کــه فــردی در جایــگاه مســئولیت – به عنوان مثــال، یــک کارمنــد، محقــق دانشــگاهی، وکیــل، مدیــر، ناظــر ی خ می دهــد  تعــارض منافــع زمانــی ر
ــه ایــن تعــارض انجــام وظایــف حرفــه ای آن هــا  ــا یکدیگــر رقابــت می کننــد به طوری ک ــه ب ک پزشــک- دارای منافــع حرفــه ای و شــخصی ای باشــد 
کارآمــدی منتهــی شــود. بانــک  را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بااین حــال، تعــارض منافــع لزومــًا به خودی خــود بــد نیســت مگــر آنکــه بــه فســاد و نا
جهانــی تعریفــی از فســاد ارائــه داده اســت: »سوءاســتفاده از جایــگاه عمومــی بــرای بــه دســت آوردن منافــع شــخصی«. تعریــف بانــک جهانــی 
کــه می تــوان گفــت مفهــوم تعــارض منافــع و فســاد به شــدت به هم پیوســته هســتند امــا همــواره وجــود تعــارض منافــع منجــر بــه  به گونــه ای اســت 
خ می دهــد. بــا ایــن توضیحــات پرواضــح اســت کــه تعــارض  ع برخــی از فســادها در بســتر یــک موقعیــت تعــارض منافــع ر فســاد نمی شــود، ولیکــن وقــو

کــه در درازمــدت، اعتبــار یــک فــرد یــا حتــی یــک حرفــه کامــل را تضعیــف کنــد.  کنــد  منافــع می توانــد تصــور نامناســبی ایجــاد 
مثال هــای متفاوتــی می تــوان از مصادیــق تعــارض منافــع آورد بــرای مثــال تأثیرگــذاری در اســتخدام آشــنایان یــا دوســتان در یــک ســازمان، 
کــه یــک مدیــر یــا ســازمان در رابطــه نظارتــی بــا خــود قــرار دارد، ســهامدار بــودن مدیــران یــا کارمنــدان دولتــی در یــک  ارتقــاء کارمنــدان یــا مــواردی 
ــوان به جــرأت گفــت تعــارض منافــع در تاروپــود زندگــی  ــاال می ت ــه مثال هــای ب ــا توجــه ب ــا حــوزه فعالیتشــان و .... . ب ســازمان خصوصــی مرتبــط ب
ــردم  ــوم م ــه و عم ــن جامع ــع« در بی ــارض مناف ــوان »تع ــا عن ــر ب ــا کمت ــن موقعیت ه ــا ای ــتند ام ــرو هس ــا آن روب ــتمر ب ــور مس ــته و به ط ــردم حضورداش م

اســت. شناخته شــده 
کــه بــرای تعــارض منافــع تصویــب کرده انــد مشــابه نیســتند امــا کشــورهای مختلــف بســته بــه  هرچنــد کشــورهای مختلــف در ســطح قوانینــی 
کــره جنوبــی بــه ترتیــب از قبــل از ســال های 1960 و  شرایطشــان اقــدام به قاعده گــذاری در ایــن حــوزه کرده انــد. به عنوان مثــال کشــور آمریــکا و 
1990 به طورجــدی اقــدام بــه مدیریــت تعــارض منافــع نمودنــد به نحوی کــه »سیاســت های ســخت1« مبتنــی بــر کشــف و تنبیــه پــس از رخــداد فســاد 
ع فســاد امــری ضــروری تلقــی شــد. همچنیــن کمیســیون های مســتقلی  رهــا و اســتفاده از »سیاســت های نــرم2« بــا هــدف از بیــن بــردن احتمــال وقــو
بــرای پیاده ســازی سیاســت های مدیریــت تعــارض منافــع ایجــاد گردیــد )پرهیــزکاری و رزقــی، الــف-1396(. دربــاره اینکــه در ســال های گذشــته 
ع توجــه نشــده دو نکتــه وجــود دارد اول آنکــه کشــف مــوارد تعــارض منافــع از اســاس، کار ســاده و روشــنی نیســت و دوم  در کشــور مــا بــه ایــن موضــو

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، تفاهم نامــه میــان ســه نهــاد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی و جهــاد دانشــگاهی در قالــب تدویــن »ســند فقــر و تعــارض منافــع« در بهمن مــاه 1398 اســت. مشــارکت 
در تدویــن ســند جامــع مقابلــه بــا تعــارض منافــع و تأثیــر آن بــر رفــاه اجتماعــی و ارائــه ی آن بــه روســای قــوای مقننــه و مجریــه، مشــارکت در جلــب 
ــط  ــررات مرتب ــن و مق ــایر قوانی ــند و س ــرای س ــر اج ــارت ب ــارکت در نظ ــند و مش ــرای س ــب و اج ــا تصوی ــط ب ــت گذاران مرتب ــی و سیاس ــت اجتماع حمای

ازجملــه اهــداف ایــن تفاهم نامــه بــوده اســت.
کمیــت و جامعــه« جهــاد دانشــگاهی بــا تکیه بــر بنیــه پژوهشــی خــود و در طــی سلســله  در راســتای ایــن تفاهم نامــه »مرکــز توانمندســازی حا
گــزارش بــه بررســی موقعیت هــا و مصادیــق  گزارش هایــی تــاش می کنــد بــه بررســی مصادیــق تعــارض منافــع در نهادهــای دولتــی بپــردازد. در ایــن 
کیفــی، مطالعــه اســنادی و  گــزارش روش  تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیط زیســت می پردازیــم. روش جمــع آوری اطاعــات در ایــن 

مصاحبه هــای عمیــق نویســنده بــا کارشناســان و مســئولین ایــن حــوزه اســت.
در روش کیفــی داده هــا و اطاعــات از طریــق تحلیــل اســناد و مقــررات در ســازمان به دســت آمده اســت. مصاحبــه بــا کارشناســان و کنشــگران جزئــی 
کــه ایــن روش بهتریــن روش بــرای تعییــن مصادیــق تعــارض منافــع اســت )هراســانی،  کیفــی محســوب می شــود. تجربــه نشــان داده  از روش 
ــا اســتفاده از چــارت ســازمانی، قوانیــن و مقــررات باالدســتی، جســتجوی اینترنتــی و ... مصادیــق تعــارض  1399(. در روش مطالعــات اســنادی ب

شناسایی شــده اند. منافــع 
گــزارش فــوق در پنــج قســمت ســازمان دهی شــده اســت: در قســمت اول ســاختار و اهــداف ســازمان حفاظــت محیط زیســت و  بــر ایــن اســاس 

1 . Hard Policy
2 . Soft Policy
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ــر زیرمجموعــه ایــن ســازمان ارائه شــده و در بخــش دوم ایــن موقعیت هــا در صنــدوق  ــع بالقــوه1 در معاونت هــا و دفات موقعیت هــای تعــارض مناف
ــان  ــت. ذینفع ــده اس ــی بررسی ش ــی و خارج ــان داخل ــه ذینفع ــه ب ــا توج ــان ب ــل ذینفع ــوم تحلی ــش س ــت. در بخ ــده اس ــت بررسی ش ــی محیط زیس مل

ــد. ــایی نمای ــد شناس ــری دارن ــد تصمیم گی ــادی در فراین ــر زی ــدرت و تأثی ــه ق ک ــی  ــا ذینفعان ــد ت ــان بدهن ــه محقق ــل ب ــری کام ــد تصوی می توانن
ســپس در قســمت چهــارم موقعیت هــای تعــارض منافــع معرفی شــده و بــرای هــر موقعیــت مصادیــق متفاوتــی از ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ایــران و آمریــکا آورده شــده اســت. درواقــع اســتفاده از ادبیــات تجربــی و نظــری تولیدشــده در جهــان بــرای آشــنایی بــا نحــوه مدیریــت تعــارض 
کــه بــرای ایــران آورده شــده تجربــه ایاالت متحــده به عنــوان قدیمی تریــن و  کنــار مثال هایــی  منافــع بســیار مفیــد خواهــد بــود. بــرای ایــن منظــور در 

گــزارش هــم بــه ارائــه چنــد پیشــنهاد و راهــکار خواهیــم پرداخــت. موفق تریــن نمونــه نیــز بــرای آشــنایی بیشــتر آورده شــده اســت. در انتهــای 

کــه فــرد منفعــت یــا وظیفــه ای  کــرد. تعــارض منافــع بالقــوه موقعیتــی اســت  1  . موقعیت هــای تعــارض منافــع را می تــوان بــر اســاس معیــار بالقــوه بــودن یــا بالفعــل بــودن آن هــا دســته بندی 
کــه در آینــده در صــورت عــدم مدیریــت آن می توانــد بــه تعــارض منافــع بینجامــد. چنانچــه موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه به خوبــی مدیریــت نشــود، آن موقعیــت می توانــد  بــر عهــده دارد 

کنــد و حتــی بــه فســاد بینجامــد یــا به عبارت دیگــر، بالفعــل شــود. بــه وظایــف و مســئولیت های یــک شــخص یــا ســازمان لطمــه وارد 
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بخش اول 
 ساختار و اهداف سازمان 

حفاظت محیط زیست ایران



تخریــب محیط زیســت و بهره بــرداری بیش ازحــد منابــع توســط انســان ها، کشــورها را بــر آن داشــت تــا در راســتای اســتفاده بهینــه از منابــع و حفــظ 
ــر حســن اجــرای قوانیــن در حفاظــت از ایــن  ــا قانون گــذاری و نظــارت ب ــا ب ــه تأســیس ســازمانی نماینــد ت محیط زیســت طبیعــی و جانــوری اقــدام ب
منابــع خــدادادی بکوشــند. در همیــن راســتا ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد در ســال 13۴6 در پــی تصویــب قانــون شــکار و صیــد، تأســیس 
شــد. وزیــران کشــاورزی، دارایــی، جنــگ و شــش نفــر از افــراد باصاحیــت اعضــای ایــن ســازمان را تشــکیل می دادنــد. 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 حیات وحــش کشــور، 
تکثیــر و پــرورش حیوانــات وحشــی و حفاظــت از زیســتگاه آن هــا و تعییــن مناطقــی به عنــوان پارک وحــش و موزه هــای جانورشناســی را نیــز در 

ــت(. ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــایت س ــت ) س برگرف
در ســال 1350 نــام ســازمان شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت تغییریافتــه و امــور زیســت محیطی ازجملــه پیشــگیری 
از اقدام هــای زیان بــار بــرای تعــادل و تناســب محیط زیســت نیــز بــه اختیــارات قبلــی آن افــزوده شــد. پــس از برپایــی کنفرانــس جهانــی محیط زیســت 
کــه رئیــس وقــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز نائــب رئیــس آن بــود، قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت در  اســتکهلم در ســال 1351 
خردادمــاه 1353 در 21 مــاده تصویــب شــد.  بــر اســاس ایــن قانــون ســازمان از اختیــارات تــازه ای برخــوردار شــد و ازنظــر تشــکیاتی نیــز تاانــدازه ای از 

ابعــاد و کیفیــت ســازگار بــا ضرورت هــای برنامه هــای رشــد و توســعه برخــوردار شــد )همشــهری آنایــن، 1388(.
تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران به منظــور حفاظــت از محیط زیســت و تضمیــن بهره منــدی درســت و مســتمر از 
ع زیســتی کشــور از اهــداف  محیط زیســت و همســو بــا توســعه پایــدار ، پیشــگیری و ممانعــت از تخریــب و آلودگــی محیط زیســت و حفاظــت از تنو
گذشــته در محیط زیست، پیشــگیری و  کشــور و ترمیــم اثــرات ســوء  کوسیســتم های طبیعــی  مهــم ایــن ســازمان اســت. همچنیــن حفاظــت از ا
ــع محیط زیســت  ممانعــت از تخریــب و آلودگــی محیط زیســت، ارزیابی ظرفیــت قابل تحمــل محیــط در جهــت بهــره وری معقــول و مســتمر از مناب
نظــارت مســتمر بــر بهره بــرداری از منابــع محیط زیســت ، برخــورد فعــال بــا زمینه هــای بحرانــی محیط زیســت شــامل آلودگی هــای بیــش از ظرفیــت 

ــر دوش ایــن ســازمان اســت. ــه ب ک قابل تحمل محیــط چهــار وظیفــه مهمــی اســت 
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فوق اهداف  های معاونتاز  هرکداماست. ( 1)نمودار معاونت اصلی به شرح  5 دارای زیست محیطسازمان حفاظت 

آورده شده است. در میان  (1دول شماره )این وظایف در ج ترین مهمکه شرح  کنند میو وظایف خاصی را دنبال 
و  «طبیعی و تنوع زیستی زیست محیط»، «انسانی زیست محیط»سه معاونت  این سازمان های معاونت

تعارض  های موقعیتبه دالیل و شواهدی که در ادامه خواهد آمد بیشتر با  «ها تاالبدریایی و  زیست محیط»
اما قبل از آن  تمرکز خواهیم کرد.ن بخش از گزارش بر سه معاونت فوق منافع روبرو هستند. بنابراین، در ای

 شده است. آورده( 1در جدول شماره ) ها معاونتاز  هرکداماهداف  ترین مهماز  ای خالصه
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ح نمــودار )1( اســت. هرکــدام از معاونت هــای فــوق اهــداف و وظایــف خاصــی  ســازمان حفاظــت محیط زیســت دارای 5 معاونــت اصلــی بــه شــر
ح مهم تریــن ایــن وظایــف در جــدول شــماره )1( آورده شــده اســت. در میــان معاونت هــای ایــن ســازمان ســه معاونــت  کــه شــر را دنبــال می کننــد 
کــه در ادامــه  ع زیســتی« و »محیط زیســت دریایــی و تاالب هــا« بــه دالیــل و شــواهدی  »محیط زیســت انســانی«، »محیط زیســت طبیعــی و تنــو
کــرد.  گــزارش بــر ســه معاونــت فــوق تمرکــز خواهیــم  خواهــد آمــد بیشــتر بــا موقعیت هــای تعــارض منافــع روبــرو هســتند. بنابرایــن، در ایــن بخــش از 

امــا قبــل از آن خاصــه ای از مهم تریــن اهــداف هرکــدام از معاونت هــا در جــدول شــماره )1( آورده شــده اســت.

جدول1:مهمتریناهدافمعاونتهایسازمانحفاظتمحیطزیست

مهم ترین اهدافنام معاونتردیف

معاونت محیط زیست انسانی1

برون سپاری بخشی از امور در مراحل نظارت، ارزیابی، کنترل و اجرا
الینده ایجاد سیستم پایش به هنگام از صنایع آ

ایجاد سیستم ارزیابی راهبردی برنامه های توسعه کشور
تولید محصوالت دانشی و خدمات تخصصی مورد نیاز کشور

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی2

ح های توجیهی و تفصیلی مناطق تدوین و اجرای طر
پایش و سرشماری حیات وحش

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 باغ های وحش، تأسیس نمایشگاه های حیات وحش، 
ج حیوانات وحشی  بهره برداری از قرق های اختصاصی، تکثیر پرورش و نگهداری، ورود و خرو

از کشور 

معاونت محیط زیست دریایی و تاالب ها3

کولوژیک، پایش و حفاظت زیستگاه های حساس ساحلی مطالعات بیولوژیک . ا
اجرای مطالعات بررسی آلودگی های شیمیایی و میکروبی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس، 

دریای عمان و خزر
 تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های 

واردشده به محیط های دریایی
مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی 

ح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی پیامدهای زیست محیطی طر
کولوژیک، بیولوژیک و سالمت زیستگاه های حساس و تغییرات آن و عوامل  پایش وضعیت ا

مخرب آن در تاالب های ساحلی

معاونت آموزش و مشارکت های مردمی4

تهیه برنامه آموزشی و تولید منابع آموزشی درزمینة محیط زیست
کز علمی و انجمن ها تشکیل هسته های مشورتی با دانشگاه ها، مرا

برآورد ارزش اقتصادی زیست بوم ها و منابع محیط زیستی
طراحی دروس آموزشی و تربیت مأموران اجرایی محیط زیست یگان حفاظت محیط زیست

معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس5
قوانین و مقررات مالی، آیین نامه ها

بودجه ریزی و تلفیق
مناقصات و مزایده ها

منبع: سایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران

9مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



1-1- معاونت محیط زیست انسانی:

ــا تقلیــل  وظیفــه اصلــی معاونــت محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور، مدیریــت و ارتقــاء کیفیــت محیط زیســت همــراه ب
ــر تخصصــی  ع دفات آلودگی هــا و کاهــش اثــرات تخریبــی آن هــا در حــد معقــول اســت. ایــن معاونــت شــامل دو دفتــر اصلــی رســیدگی بــه امــور متنــو
کنوانســیون  گردوغبــار، تغییــرات آب وهــوا و  ع پروژه هــای بین المللــی ماننــد حفاظــت الیــه اوزون، مقابلــه بــا پدیــده  و رســیدگی بــه امــور متنــو
ــذا  ــا فعالیت هــا و بنگاه هــای اقتصــادی اســت ل ــا چهــار  معاونــت دیگــر ب ــازل اســت. ازآنجایی کــه ســروکار معاونــت انســانی ســازمان در مقایســه ب ب
کــه بــا بیشــترین موقعیت هــای تعــارض منافــع بخصــوص موقعیــت درآمــد و وظیفــه نیــز روبــرو خواهــد بــود. نمــودار شــماره )2(  کــرد  می تــوان ادعــا 

ــر کشــیده اســت. ــه تصوی ــی معاونــت و وظایــف آن هــا را ب زیرمجموعه هــای اصل
ح هــای عمرانــی ، خدماتــی ، صنعتــی ، تولیدی شــهری و کشــاورزی  مهم تریــن وظیفــه دفتــر ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی، بررســی ارزیابــی کلیــه طر
کــه در بخــش چهــار به تفصیــل انــواع  به منظــور پیشــگیری از تخریــب محیط زیســت و یــا کاهــش تخریــب تا حداقــل ممکــن اســت. همان طــور 
ح خواهیــم داد، رابطــه مالــی مســتقیم میــان ارزیــاب و کارفرمــا، ارزیــاب را در موقعیــت تعــارض درآمــد و وظیفــه  موقعیت هــای تعــارض منافــع را شــر
کــردن اثــرات  ــاال بــرای منفــی اعــام  ــی ب ــغ پول قــرار می دهــد آنچــه از اخبــار و صحبت هــای کارشناســان ایــن حــوزه مشــخص اســت پیشــنهاد مبال
زیســت محیطی کارخانه هــا، صنایــع و فعالیت هــای تولیــدی بــه ارزیــاب، وی را در موقعیــت انتخــاب بیــن نفــع شــخصی و ملــی خــود قــرار می دهــد. 
از ســوی دیگــر تبانــی خدمتگــزاران بــه معنــای تبانــی ارزیــاب و کارشــناس محیط زیســت بــرای منفــی اعــام کــردن آلودگی هــا هــم می توانــد موقعیتــی 
ــغ  ــرده و مبال ک ــی  ــه ای تبان ــی احــداث کارخان ــردن نتیجــه ارزیاب ک ــاب و کارشــناس از قبــل در خصــوص مثبــت اعــام  از تعــارض منافــع باشــد. ارزی

هنگفتــی نیــز از کارفرمــا دریافــت می کننــد.
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نظارت بر نحوه نیز و  آب، خاک و هوا های آلودگیوظیفه آن کنترل  ترین مهمکه  زیست محیطدفتر پایش فراگیر 
وشیمیایی، فلزات سنگین، ترکیبات نفتی  فیزیکشامل پارامترهای  محیطی زیستشاخص  های آالیندهانجام آنالیز 

همانند دفتر ارزیابی اثرات آب، پساب، خاک، رسوب و بافت زنده است  های نمونهنوع آنالیز در  برحسبو سموم 
معتمد  های آزمایشگاهتعارض منافع درآمد و وظیفه روبرو است. نمونه بارز آن رابطه مالی میان  با محیطی زیست

با علم به اینکه در صورت کارشناس آزمایشگاه ،اند وابسته به هماین دو از منظر مالی  ازآنجاکهو کارفرماست. 
تعداد  ازآنجاکهنخواهد کرد و نیز آلوده اعالم کردن واحد مربوطه دیگر این واحد به این آزمایشگاه مراجعه 

خود مجبور به یا سهم بازاری از ظرفیت استان بیشتر است آزمایشگاه برای حفظ منبع درآمدی  ها آزمایشگاه
 انتخاب است.

اجرایی قانون مدیریت پسماند بر عهده شهرداری و وزارت کشور  نامه آیینطبق  ها آالیندهمدیریت پسماندها و 
اما ناظر عالی این موضوع است. انسانی  زیستِ محیطخاص معاونت  طور به، زیست محیطبوده و سازمان حفاظت 

ک و هــوا و نیــز نظــارت بــر نحــوه انجــام آنالیــز آالینده هــای  کــه مهم تریــن وظیفــه آن کنتــرل آلودگی هــای آب، خــا گیــر محیط زیســت  دفتــر پایــش فرا

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  10



ع آنالیــز در نمونه هــای آب،  شــاخص زیســت محیطی شــامل پارامترهــای فیزیک وشــیمیایی، فلــزات ســنگین، ترکیبــات نفتــی و ســموم برحســب نــو
ک، رســوب و بافــت زنــده اســت هماننــد دفتــر ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی بــا تعــارض منافــع درآمــد و وظیفــه روبــرو اســت. نمونــه بــارز  پســاب، خــا
کــه ایــن دو از منظــر مالــی بــه هــم وابسته اند،کارشــناس آزمایشــگاه بــا علــم بــه  آن رابطــه مالــی میــان آزمایشــگاه های معتمــد و کارفرماســت. ازآنجا
کــه تعــداد آزمایشــگاه ها  کــرد و نیــز ازآنجا کــردن واحــد مربوطــه دیگــر ایــن واحــد بــه ایــن آزمایشــگاه مراجعــه نخواهــد  اینکــه در صــورت آلــوده اعــام 

از ظرفیــت اســتان بیشــتر اســت آزمایشــگاه بــرای حفــظ منبــع درآمــدی یــا ســهم بــازاری خــود مجبــور بــه انتخــاب اســت.
مدیریــت پســماندها و آالینده هــا طبــق آیین نامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند بــر عهــده شــهرداری و وزارت کشــور بــوده و ســازمان حفاظــت 
کــه ایــن صنعــت دارد  ع اســت. امــا گاه بــه دلیــل ســود فراوانــی  محیط زیســت، به طــور خــاص معاونــت محیط زیســِت انســانی ناظــر عالــی ایــن موضــو
دیــده می شــود نظــارت بــر دفــن بهداشــتی و صحیــح پســماندها بــا تبانــی صــورت گرفتــه میــان پیمانــکار شــهرداری و ناظــر محیط زیســت به خوبــی 
انجــام نپذیرفتــه و شــاهد پسماندســوزی هســتیم. هرچنــد ایــن موقعیــت آشــکارا تبانــی خدمتگــزاران اســت امــا از نگاهــی دیگــر می تــوان موقعیــت 

تعــارض درآمــد و وظیفــه را بــرای ارزیــاب محیط زیســت نیــز در نظــر گرفــت. 

1-2- معاونت محیط زیست دریایی و تاالب ها:

ح وظایــف ایــن معاونــت را نشــان می دهــد. منابــع آالینــده دریــا بــه دو دســته  نمــودار شــماره )3(، ســاختار معاونــت محیط زیســت و تاالب هــا و شــر
کلــی بــا منشــأ ســرزمینی ماننــد شــهرها و صنایــع و دیگــری منشــأ دریایــی تقســیم می شــوند. بازدیــد از ســکوهای نفتــی در راســتای مدیریــت آلودگــی 
دریاهــای کشــور بــر عهــده معاونــت محیط زیســت و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور اســت. بــر ایــن اســاس ســاالنه کارشناســان 
ــت  ــی محیط زیس ــت و آلودگ ــت نف ــوارد نش ــی م ــر در تمام ــازمان فوق الذک ــد. س ــی می کنن ــی بازرس ــکوهای نفت ــت از س ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س

عــاوه بــر اعمــال جرائــم زیســت محیطی پرونــده قضایــی متخلفــان را پــس از بــرآورد میــزان خســارت بــه مراجــع قضایــی ارســال می کنــد.
کــه قبــًا نیــز توضیــح دادیــم مســئله ارزیابــی همــواره ارزیــاب را در موقعیــت بالقــوه تعــارض درآمــد و وظیفــه قــرار می دهــد )هرچنــد  همان طــور 
ــی در  ــای نفت ــئله آلودگی ه ــود دارد(. مس ــاب وج ــرای ارزی ــت آن ب ــوه موقعی ــکل بالق ــه ش ــا ب ــد ام خ نده ــی ر ــن تعارض ــت چنی ــت در واقعی ــن اس ممک
کــه هزینه هــای تعویــض خطــوط و نوســازی خطــوط  دریــا از منظــر اقتصــادی، هزینــه ای ســنگین تر از انــواع دیگــر آلودگی هــا بــرای کارفرمــا دارد چرا
انتقــال لوله هــای نفتــی بســیار باالســت. طبــق آمــار منتشــره دفتــر بررســی و مقابلــه بــا آلودگی هــای دریایــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت از 
خ داده اســت. هرچنــد ســازمان  بهمــن 90 تــا خــرداد 97 تعــداد ۴5 حادثــه نفتــی در خلیج فــارس و دریــای عمــان در آب هــای ســرزمینی ایــران ر
حفاظــت محیط زیســت از ســکوهای نفتــی بــرای بررســی فرســودگی تجهیــزات، میــزان آمادگــی بــرای پیشــگیری از نشــت نفــت بازرســی انجــام 
ــوده اســت  ــوذر( ب ــه نفــت اب ــه یــک ســکو )خطــوط لول ــوط ب ــه )بیــش از 51 درصــد( مرب ــی سه ســاله، 23 حادث ــا تنهــا در یــک دوره زمان می دهــد. ام
کــه ارزیابــان در تعــارض میــان درآمــد و وظیفــه قرارگرفته انــد یــا شــرکت فــات قــاره به عنــوان  )همشــهری،1398(. آنچــه بــه نظــر می رســد آن اســت 
بزرگ تریــن اپراتــور اســتخراج نفــت در خلیج فــارس به عنــوان ذینفــع قدرتمنــد توانســته اســت به راحتــی هشــدارهای ســازمان را طــی ســال های 

قبــل نادیــده بگیــرد.

11مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه
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 طبیعی و تنوع زیستی: زیست محیطمعاونت  -1-3
طبیعی و تنوع زیستی و شرح وظایف این معاونت را نشان  زیست محیط(، ساختار معاونت 4نمودار شماره )

 دفاتر این معاونت، دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است.  ترین اصلییکی از  .دهد می

 زیست محیط نفر جذب حفاظت 300 یزن هرسالهوجود دارد و بان  هزار هکتار یک محیط 20در ایران برای هر 
در کل کشور وجود دارد که از این میزان  یبان طیمحپاسگاه  604و  بان طیمح 3500 حدوداً که یطور به. شوند یم

1-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی:

ح وظایــف ایــن معاونــت را نشــان می دهــد. یکــی از اصلی تریــن  ع زیســتی و شــر نمــودار شــماره )۴(، ســاختار معاونــت محیط زیســت طبیعــی و تنــو
دفاتــر ایــن معاونــت، دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد اســت. 

در ایــران بــرای هــر 20 هــزار هکتــار یــک محیط بــان وجــود دارد و هرســاله نیــز 300 نفــر جــذب حفاظت محیط زیســت می شــوند. به طوری کــه 
ــگاه  ــون 517 پاس کن ــرو هم ا ــود نی ــت کمب ــه عل ــزان ب ــن می ــه از ای ک ــود دارد  ــور وج ــی در کل کش ــگاه محیط بان ــان و 60۴ پاس ــدودًا 3500 محیط ب ح
محیط زیســت فعالیــت دائمــی دارد، ۴50 پاســگاه به صــورت شــبانه روزی و بقیــه به صــورت فقــط روزانــه فعالیــت می کننــد )محمدخانــی، 1398(  

ــر عهــده معاونــت فــوق اســت.  ــر هزینه هــای فــوق هزینــه نگهــداری از مناطــق حفاظت شــده نیــز ب عــاوه ب
از ســمت دیگــر منابــع ایــن معاونــت از اعطــای مجوزهــای شــکار تأمیــن می شــود. عــده ای از رســانه ها و فعــاالن محیط زیســت معتقدنــد کــه معاونــت 
طبیعــی و بخصــوص دفتــر حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد بــرای تأمیــن هزینه هــای خــود بــا موقعیــت تعــارض درآمــد و وظیفــه روبــرو می شــود. 
به گونــه ای کــه ممکــن اســت ســازمان مجبــور باشــد بــرای تأمیــن هزینه هــا چشــم از روی وظیفــه حمایتگــری خــود بســته، قــرق اختصاصــی بفروشــد 

یــا بیــش از ظرفیــت، مجوزهــای شــکار صــدور نمایــد. 
ع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت دفتــر مــوزه طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی اســت. اصلی تریــن وظیفــه  یکــی دیگــر از دفاتــر ایــن معاونــت کــه بــا موضــو

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  12



ع زیســتی و ژنتیکــی اســت. به طورکلــی واردات یــا تولیــد محصــوالت تراریختــه در  ایــن دفتــر نظــارت و مطالعــه اثــرات محصــوالت تراریختــه بــر تنــو
کــه می فهمیــم رئیــس  کنــار بگذاریــم تعــارض منافــع اینجــا پررنــگ می شــود  گــر بحــث ســامت ایــن محصــوالت را  ایــران مخالفــان بســیاری دارد. ا
کــه ســال 1398 برگــزار شــد رئیــس انجمــن ایمنــی  دفتــر مذکــور و حتــی رئیــس ســازمان در واردات ایــن محصــوالت نفــع شــخصی دارنــد. در نشســتی 
کــه عامــل واردات برنج هــای تراریختــه در زمــان ریاســت جمهــوری  ــد  زیســتی و رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور هــر دو اعــام کردن
کــه خــود وظیفــه نظــارت بــر  کــه بــر اســاس ادبیــات تعــارض منافــع رئیــس ســازمانی  آقــای احمدی نــژاد بودنــد )موســوی، 1389(. پرواضــح اســت 
کــه ممکــن اســت بــرای نفــع شــخصی چشــم بــر  واردات و تولیــد محصــوالت تراریختــه را دارد نبایــد در واردات آن هــا نفــع شــخصی داشــته باشــد چرا

 روی مضــرات ایــن محصــوالت ببنــدد.

13 
 

 ها آنطبیعی و تنوع زیستی و وظایف  زیست محیطمعاونت  های زیرمجموعه(: 4نمودار شماره )
 

 
 

 شرح وظایف ردیف

اختصاصی و تکثیر  های قرقاز  برداری بهرهصدور موافقت اصولی جهت  1
 و پرورش و نگهداری و ورود و خروج حیوانات وحشی از کشور 

حفاظت  مربوط به امور شکار و صید و های دستورالعملتهیه  2
 با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای دقیق آن وحش حیات

شکار و صید و دفترچه  های پروانهتهیه انواع  درزمینة گذاری سیاست 3
 شکار ویژه های پروانهویژه شکارچیان و صدور 

 

برداری  تهیه و تدوین اصول و ضوابط حفاظت و بهره منظور بهتحقیق  1
 مدیریت بهینه این منابع منظور بهوحش کشور  پایدار از منابع حیات

2 
های مورد نیاز در راستای  تهیه، تدوین و روزآمد کردن دستورالعمل

  ظارت فنی الزم بر حسن اجراو نوحش  مدیریت بهینه منابع حیات

3 
وحش و پیگیری  های مرتبط با حیات ها و پروژه تهیه و تدوین طرح

 منظور به ها آناعتبارات الزم جهت اجرای  تأمینبرای تصویب و 
 شوح توانمندسازی مدیریت حیات

4 
نظر  اعالم و های مدیریت مناطق چهارگانه طرح خصوص دراعالم نظر 

های  پروژهبری اراضی و یا استقرار و اجرای رکا تغییر خصوص در
 محیطی های مشمول ارزیابی زیست عمرانی، تولیدی و صنعتی و پروژه

 

ممکن از  برداری بهرههرگونه  محیطی زیستانجام ارزیابی پیامدهای  1
 منابع مناطق تحت حفاظت

اعمال نظارت تخصصی بر هرگونه فعالیت در مناطق تحت حفاظت  2
 ارائه رهنمودهای الزم به واحدهای تابعه منظور بهسازمان 

 

نظارت و مطالعه اثرات موجودات و محصوالت تراریخته بر تنوع زیستی و  1
 گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی کشور های گونهژنتیکی 

 
 

 ایران زیست محیطمنبع: سازمان حفاظت 

دفتر حفاظت و 
 مدیریت شکار صید

 دفتر حیات وحش 

ها و امور  دفتر زیستگاه
 مناطق

دفتر موزه طبیعی و 
 ذخایر ژنتیکی

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
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بخش دوم 
صندوق ملی محیط زیست



در بنــد )ب( مــاده 68 قانــون برنامــه چهــارم توســعه بــه دولــت اجــازه داده می شــود بــا رعایــت اصــول )72( و )85( قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران بــرای تقلیــل آالینده هــای وارده بــه محیط زیســت و تخریــب آن، صنــدوق ملــی محیط زیســت » وابســته بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت« 
را کــه یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت تأســیس کنــد. باوجودآنکــه تأســیس ایــن صنــدوق در دولــت نهــم و دهــم مغفــول مانــد در ســال 1393 و بــا 
هــدف کمــک بــه کاهــش آالینده هــای محیط زیســتی جلوگیــری از تخریــب، حفاظــت از منابــع طبیعــی و احیــاء و بهره بــرداری پایــدار از منابــع پایــه 
کــه ضمــن تجهیــز منابــع پولــی از محــل و در امــد  ع زیســتی تأســیس شــد. ایــن صنــدوق یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت  و محیط زیســت و تنــو
گــردش مالــی و فعالیت هــای صنــدوق و ســایر درآمدهــا بــه اســتفاده از ایــن منابــع در راســتای ســرمایه گذاری های حافــظ محیط زیســت و  ناشــی از 

پرداخــت تســهیات در راســتای اهــداف صنــدوق می پــردازد.
بــر اســاس اساســنامه صنــدوق ملــی محیط زیســت اعضــای هیئت مدیــره آن مرکــب از پنــج نفــر متخصــص در امــور مختلــف محیط زیســت، اقتصــاد، 
مالــی، حقوقــی و بانکــداری اســت. همچنیــن یکــی از وظایــف و اختیــارات هیئت مدیــره صنــدوق انتخــاب بانــک عامــل بــوده و از وظایــف خــاص 
مدیرعامــل انعقــاد قراردادهــای ســرمایه گذاری، مشــارکت و همــکاری بــا بانک هــا اســت. صنــدوق ملــی محیط زیســت بــرای انجــام بهتــر وظایــف 
کــردن دام هــا و باغــات کشــاورزی را بــر  قانونــی خــود بایــد بــا بانک هــا و بیمه هــا ارتبــاط مناســبی برقــرار کنــد، بــرای مثــال صنــدوق، وظیفــه بیمــه 
کــه توســط جانــوران وحشــی مــورد حمایــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت خســارت می بیننــد. آنچــه در اینجــا تعــارض منافــع بالقــوه  عهــده دارد 
ایجــاد می کنــد ارتباطــات هرکــدام از اعضــای هیئت رئیســه و باألخــص رئیــس صنــدوق )ازآنجایی کــه تعییــن نهایــی بانــک و بیمــه عامــل بــا ایشــان 

اســت( بــا بانــک یــا بیمــه ای خــاص اســت. 
در ســال 1399، رئیــس ســازمان محیط زیســت شــخصی را به عنــوان هیئت مدیــره صنــدوق ملــی محیط زیســت منصــوب کــرد کــه کمتــر از یــک ســال 
کــه ارتباطــات ایشــان بــا بانــک فــوق می توانــد یکــی از موقعیت هــای  قبــل عضــو هیئت مدیــره بانــک کشــاورزی بوده انــد بنابرایــن پرواضــح اســت 
کــه فــرد مذکــور بــر اســاس انگیزه هــای شــخصی یــا ارتباطــات خــود، بانــک کشــاورزی را  تعــارض منافــع بالقــوه باشــد یعنــی ایــن امــکان وجــود دارد 

بــه دیگــر بانک هــا ترجیــح دهــد.
یکــی دیگــر از موقعیت هــای تعــارض منافــع مشاهده شــده در صنــدوق ملــی محیط زیســت اشــتغال هم زمــان هیئت مدیــره و رئیــس صنــدوق 
در بخــش دولتــی و خصوصــی اســت. در ایــن حالــت اعضــای هیئت مدیــره نه تنهــا در صنــدوق بلکــه در ســازمان های دولتــی به طــور هم زمــان 
ــا 1395 هم زمــان به عنــوان رئیــس و عضــو  کار اســت. بــرای مثــال رئیــس هیئت مدیــره صنــدوق ملــی محیط زیســت از ســال 1393 ت مشــغول بــه 
ــا معــاون ســازمان برنامه وبودجــه در  هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی دولــت یازدهــم نیــز مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت )تســنیم، 1395( ی
ــر،  ــت )مه ــوده اس ــز ب ــت نی ــی محیط زیس ــدوق مل ــره صن ــو هیئت مدی ــت و عض ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــی س ــاور عال ــوان مش ــال 1397، به عن س

.)1397
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بخش سوم 
تحلیل ذینفعان



شــناخت ذینفعــان مرحلــه ای بســیار دشــوار و حیاتــی در مدیریــت موقعیت هــای تعــارض منافــع بشــمار می آیــد. منظــور از ذینفعــان1 افــراد، گروه هــا یــا 
کــه روی اقدامــات ســازمان متبوعــه خــود یــا دیگــر ســازمان ها اثــر می گــذارد یــا برعکــس اقدام هــای ســازمان روی آن هــا تأثیــر  ســازمان هایی هســتند 

می گــذارد. واژه ذینفــع بــه معنــای اثرگــذاری و اثرپذیــری متقابــل اســت یعنــی وضعیــت دو مجموعــه بــه هــم گره خــورده و مرتبــط اســت. 
شــناخت ذینفعــان در فراینــد مدیریــت تعــارض منافــع امــری ضــروری اســت کــه بــدون آن امــکان نتیجه بخش بــودن تغییرات وجــود نــدارد. به طورکلی 
تحلیــل ذینفــع2، اهــداف زیــر را دنبــال می کنــد: )1( شناســایی و طبقه بنــدی ذینفعانــی کــه ممکــن اســت بــر یــک ســازمان یــا سیســتم اثرگذاشــته و در 

خ دادن تغییــرات و )3( تشــخیص بهتریــن شــیوه مدیریــت ذینفعــان اســت)ایزدبخش،1395(. آن هــا تغییــر ایجــاد کنــد، )2( فــرم چرایــی ر
ذینفعان را می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد:

1- ذینفعان داخلی در درون سازمان قرار دارند )مانند کارمندان، مدیران میانی و ...(؛
2- ذینفعان خارجی3 در محیط خارجی سازمان ها هستند )مانند سایر سازمان ها، مؤسسات مالی، رقبا و...(. 

ــی  ــان داخل ــد. از ذینفع ــی می کن ــع را حتم ــارض مناف ع تع ــو ــن موض ــوده و ای ــود ب ــع خ ــال نف ــه دنب ــازمان ب ــی س ــی و خارج ــان داخل ــک از ذینفع ــر ی ه
ســازمان می تــوان بــه کارشناســان ارزیابــی محیط زیســت، مدیــران میانــی یــا مدیــران ارشــد ســازمان و حتــی محیط بانــان اشــاره کــرد. درواقــع ذینفــع 
کــه از موقعیــت فــوق نفــع شــخصی یــا ســازمانی می بــرد. به عنــوان مصداقــی می تــوان انحــال  داخلــی می توانــد هرکســی در داخــل ســازمان باشــد 
کــه در بخــش ســوم آن را مصداقــی از اتحــاد ناظــر و مجــری طبقه بنــدی خواهیــم  دفتــر بازرســی از ســوی رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت را 
کــرد، در نظــر گرفــت. بازرســی قوی تریــن 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 90 و نماینــدگان مجلــس بــرای نظــارت بــر دســتگاه ها بســته می شــود. بنابرایــن بیشــترین 
کــه از ایــن اقــدام منتفــع می شــوند مدیــران، مســئولین و کارمنــدان داخــل خــود ســازمان هســتند )نبــوی، 1398( در ایــن مثــال کامــًا  افــرادی 
کــه نفــع کســانی در داخــل ســازمان هســتند در تضــاد بــا نفــع عمــوم مــردم اســت. نمــودار شــماره )5( تعــدادی از ذینفعــان خارجــی  مشــخص اســت 

ســازمان حفاظــت محیط زیســت را نشــان می دهــد.
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 به دو دسته تقسیم کرد: توان می اثرگذاری و منافع خارجی را از منظر ذینفعان

و  ها جنگل، سازمان ها سمنمانند  زیست محیطهمسو با سازمان حفاظت  اثرگذار و های سازمانو  ها گروه .1
 مراتع، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی استاندارد و ...

 ارت صمت، وزارت نفت، وزارت نیرو و ...اثرگذار و غیرهمسو مانند وز های وزارتخانهو  ها سازمان .2

شمال را در نظر بگیرید. هدف اصلی این پروژه  -نتهرا آزادراه ،خارجی ذینفعاندسته دوم  اولین مثال از عنوان به
اما کلیک خورد، حل کردن بخش زیادی از مشکالت ترافیکی و تردد در این منطقه است.  70که از اوایل دهه 

و وزارت راه و شهرسازی  پیمانکار( عنوان به) نفع بنیاد مستضعفاناحداث آن با تعارض منافع خارجی روبرو است. 
که برآوردها، میزان این  شد های دست کاشت جنگلهای زیادی از  قسمتباعث خسارات به از ایجاد این آزادراه 
 .دهد میلیارد تومان نشان می ها دهخسارت را بیش از 

در اجرای آن و تعیین مسیر  زیست محیطسازمان حفاظت  ،شمال –تهران  آزادراهدر ابتدای کار احداث  هرچند
این شرکت موافقت سازمان  ازاینکه پسحتی  اما ردمخالفت کایراداتی را به این شرکت وارد و با ادامه پروژه 

تونل و تعداد زیادی  260تا  250ها،  لرا دریافت کرد و قرار بر آن شد که برای حفظ جنگ زیست محیطحفاظت 

1 . stakeholders
2 . Stakeholder analysis
کشــور بــوده امــا بــر تصمیمــات ســازمان  ج از مرزهــای جغرافیایــی یــک  کــه خــار 3  . از منظــری دیگــر ذینفعــان خارجــی می تواننــد شــامل ســازمان های بین المللــی ، منطقــه ای و ... باشــند 

کشــور اســت. گــزارش تمرکــز بــر تأثیــرات ذینفعــان خارجــی درون  اثرگــذار هســتند. در ایــن 
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ذینفعان خارجی را از منظر اثرگذاری و منافع می توان به دو دسته تقسیم کرد:
گروه هــا و ســازمان های اثرگــذار و همســو بــا ســازمان حفاظــت محیط زیســت ماننــد ســمن ها، ســازمان جنگل هــا و مراتــع،   -1

گردشــگری، ســازمان ملــی اســتاندارد و ... وزارت میــراث فرهنگــی و 
2- سازمان ها و وزارتخانه های اثرگذار و غیرهمسو مانند وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت نیرو و ...

کــه از اوایــل دهــه 70  به عنــوان اولیــن مثــال از دســته دوم ذینفعــان خارجــی، آزادراه تهــران- شــمال را در نظــر بگیریــد. هــدف اصلــی ایــن پــروژه 
کلیــک خــورد، حــل کــردن بخــش زیــادی از مشــکات ترافیکــی و تــردد در ایــن منطقــه اســت. امــا احــداث آن بــا تعــارض منافــع خارجــی روبــرو اســت. 
نفــع بنیــاد مســتضعفان )به عنــوان پیمانــکار( و وزارت راه و شهرســازی از ایجــاد ایــن آزادراه باعــث خســارات بــه قســمت های زیــادی از جنگل هــای 

کــه برآوردهــا، میــزان ایــن خســارت را بیــش از ده هــا میلیــارد تومــان نشــان می دهــد. دســت کاشــت شــد 
کار احــداث آزادراه تهــران – شــمال، ســازمان حفاظــت محیط زیســت در اجــرای آن و تعییــن مســیر ایراداتــی را بــه ایــن شــرکت  هرچنــد در ابتــدای 
کــرد و قــرار بــر آن شــد  کــرد امــا حتــی پس ازاینکــه ایــن شــرکت موافقــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت را دریافــت  وارد و بــا ادامــه پــروژه مخالفــت 
کــرد )عابدینــی،  کــه بــرای حفــظ جنگل هــا، 250 تــا 260 تونــل و تعــداد زیــادی پــل بســازد، بازهــم خســارات بســیاری بــه محیط زیســت منطقــه وارد 

1392( در ایــن مثــال نفــع پیمانــکار و وزارت راه و شهرســازی در مغایــرت بــا نفــع عمــوم مــردم و ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت.
فرونشســت دشــت مشــهد را در نظــر بگیریــد. محــدوده تحــت تأثیــر فرونشســت دشــت مشــهد، حــدود هــزار و 200 کیلومترمربــع و دارای بیشــترین 
خ فرونشســت تــا 22 ســانتی متر در ســال اســت. وظیفــه حفاظــت از ایــن دشــت بــر عهــده ســازمان حفاظــت از محیط زیســت اســت امــا از ســوی  نــر
ــر  ــا ب ــن مجوزه ــدور ای ــه ص ــه وظیف ک ــرده  ک ــام  ــی اع ــت آب زیرزمین ــش از ظرفی ــت بی ــت را برداش ــت دش ــت فرونشس ــازمان عل ــن س ــس ای ــر رئی دیگ
عهــده وزارت نیــرو اســت )کانتــری، 1398(. وزارت نیــرو در ایــن مثــال ذینفــع خارجــی بشــمار مــی رود و نفــع آن در تضــاد بــا نفــع ســازمان حفاظــت 
کــه وزارت نیــرو در مقابــل کاهــش صــدور مجوزهــای حفــر چــاه یــا جلوگیــری از  محیط زیســت و عمــوم مــردم اســت. بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد 

برداشــت های غیرقانونــی آب هــای زیرزمینــی بــه دالیــل مالــی مقاومــت کنــد.
در مثــال دیگــر در ایــن حــوزه می تــوان بــه الیروبــی تاالب هــا اشــاره کــرد. وضعیــت بخــش زیــادی از تاالب هــا نشــان می دهــد کــه در دوره هــای گذشــته 
ــاالب مهــم و مطالعــه شــده در ایــران، 31  ــر اســاس آمــار موجــود، از 8۴ ت کوسیســتم طبیعــی توجــه نشــده به طوری کــه ب ــه ایــن ا ــد ب کــه بای آن طــور 
تــاالب به تدریــج تمــام و یــا قســمتی از مســاحت خــود را ازدســت داده و یــا بــه منشــأ گردوغبــار تبدیل شــده اند )ایرنــا،1399(. دو دلیــل عمــده بــرای 

ع وجــود دارد: یکــی حقابــه تاالب هــا و دیگــری الیروبــی آن هــا.  ایــن موضــو
کــرده و وزارت  بــر اســاس قانــون حفاظــت از تاالب هــا )1396(، ســازمان حفاظــت محیط زیســت موظــف اســت تــا میــزان حقابــه تاالب هــا را تعییــن 
نیــرو نیــز مکلــف بــه تأمیــن آن اســت. امــا بــه گفتــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ســال 1398 باوجودآنکــه در کوهرنــگ 2000 میلی متــر 
بارندگــی داشــتیم و در حوضــه زاینــده رود ســد لبریــز از آب بــوده امــا وزارت نیــرو به جــای 175 میلیــون مترمکعــب حقابــه بــرای تــاالب گاوخونــی تنهــا 

5 میلیــون مترمکعــب آب بــه ایــن تــاالب اختصــاص داده اســت )کانتری،1398-الــف(. 
ــا  ــش ب ــه منافع ک ــی  ــع خارج ــت و ذینف ــازمان محیط زیس ــان س ــی( می ــع مال ــواًل مناف ــع )اص ــاد مناف ــه تض ک ــد  ــان می دهن ــی نش ــاال همگ ــای ب مثال ه
ع  کــه میراثــی بــرای نســل امــروز و نســل های آتــی اســت ضربــه بزنــد. ایــن موضــو ســازمان هم راســتا نیســت چگونــه می توانــد بــه محیط زیســت 
ــوان  ــتی می ت ــمن های محیط زیس ــت س ــتایی را در فعالی ــن هم راس ــارز ای ــال ب ــت. مث ــس اس ــًا برعک ــته اول کام ــی دس ــان خارج ــوص ذینفع در خص

ــرد.  ک مشــاهده 
کــه منجــر بــه تخریــب ایــن محیــط شــود، ازجملــه نقش هــای  بازدارندگــی در سیاســت گذاری های منفــی دولت هــا در حــوزه محیط زیســت 
گاه ســازی  ســمن های محیط زیســتی اســت. بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای ســازمان های مردم نهــاد میــان مــردم و دولــت، ســمن ها می تواننــد بــا آ
کــه  ــا برنامــه شــوند. از ســوی دیگــر ازآنجا ــع اجــرای آن سیاســت ی ــا ســایر نهادهــا، مان ــت ی ــه اقدام هــای غیــر زیســت محیطی دول جامعــه نســبت ب
کنــار ســازمان بــرای حفاظــت از محیط زیســت تــاش می کننــد. بــرای مثــال در جریــان  منافــع ســمن ها حفــظ محیط زیســت اســت بنابرایــن آن هــا در 
اطفــا حریــق آتش ســوزی های ســال جــاری در نقــاط مختلــف اســتان بوشــهر، ســمن ها نقــش مهــم و فعالــی داشــتند. آن هــا همــکاری بســیار خوبــی 

بــا تیم هــای امــدادی بــرای اطفــای حریــق در اراضــی و مراتــع اســتان داشــتند )گراونــد، 1399(
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کــرد بطوریکــه گاهــًا تعییــن یــک ذینفــع بــرای موقعیــت  کلــی بــرای هــر موقعیــت تعــارض منافــع ذینفعــان بســیاری را مــی تــوان شناســایی  بــه طــور 
گروه هــای ذینفــع بــا اعمال نفــوذ و وارد آوردن فشــار نقــش تأثیرگــذاری ایفــا  کــه  تعــارض منافــع امــکان پذیــر نیســت. امــا  بایــد در نظــر داشــت 

می کننــد. بنابرایــن یکــی از راهکارهــای مدیریــت تعــارض منافــع را می تــوان شناســایی ذینفعــان هــر موقعیــت نــام بــرد.

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  20
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بخش چهارم 
مصادیق و موقعیت های تعارض 

منافع: تجربه ایران و آمریکا



کــه دانشــی  کــه ممکــن اســت افــراد یــا ســازمان ها در آن قــرار گیرنــد، از ایــن منظــر پراهمیــت اســت  شناســایی موقعیت هــا و اشــکال تعــارض منافعــی 
ــا  ــن موقعیت ه ــری در ای ــا قرارگی ــروز ی ــود از ب ــای خ ــا در تصمیم گیری ه ــا نه تنه ــد ت ــراد می ده ــت گذاران و اف ــازمان ها، سیاس ــه س ــی ب ــح و ضمن صری
بپرهیزنــد بلکــه در شــکلی عمومی تــر بــه اصــاح و مدیریــت تعارضــات در ســطح ســازمان متبوعــه خــود بپردازنــد. بــر همیــن اســاس می تــوان تعــارض 
کــرد. در دســته اول منافــع شــخصی  کلــی تعــارض منافــع شــخص محور و تعــارض منافــع ســازمان محور دســته بندی  منافــع را در دو دســته بســیار 
کمیــت و عمــوم قــرار می گیــرد. تعــارض ســازمانی خــود بــه دو گــروه تعارضــات درون ســازمانی و تعارضــات بیــن ســازمانی  هــر فــرد در تقابــل بــا منافــع حا
تقســیم می شــود . تعارضــات درون ســازمانی بــه علــت ویژگی هــای مرتبــط بــا ســازمان ماننــد فعالیــت شــرکت های وابســته بــه ســازمان یــا خدماتــی 
کمیــت قــرار بگیــرد )پرهیــزکاری و رزقــی، الــف-1396(. امــا تعارضــات بیــن  کــه ســازمان ارائــه می کنــد منافــع ســازمان در تعــارض بــا منافــع حا
خ خواهــد  ســازمانی کــه در بخــش 1-۴ مثال هــا و توضیحــات آن آورده شــده اســت بــه علــت تداخــل وظایــف در دو ســازمان دولتــی یــا دو وزارتخانــه ر

کمیــت و مــردم قــرار می گیــرد1. کــه نهایتــًا ایــن منافــع متضــاد در مقابــل نفــع حا داد 
ح الیروبــی  بــرای مثــال فــرض کنیــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت بخواهــد به منظــور حفاظــت، ســاماندهی رودخانه هــا و کنتــرل ســیاب ها، طــر
ح هــای مهندســی  گــروه نظــارت بــر طر کنــد امــا رئیــس شــرکت مذکــور از خویشــاوندان رئیــس  گــذار  رودخانه هــا را بــه یــک شــرکت خصوصــی وا
کــه بیــن نفــع شــخصی خــود )ماننــد  رودخانــه ســازمان اســت. بدیــن ترتیــب فــرد مســئول در ســازمان در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار دارد چرا
کمیتــی اش بایــد یکــی را انتخــاب کنــد. مثــال فــوق مصداقــی از تعــارض منافــع  ماحظــات مربــوط بــه روابــط خانوادگــی( و وظیفــه ســازمانی و حا
ــه  ــع ب ــا تعــارض منافــع ســازمان محور فــرض کنیــد درآمدهــای ســازمان محیط زیســت از جریمــه آالیندگــی صنای شــخص محور اســت. در ارتبــاط ب
ک اســت و کســب درآمــد در تعــارض اســت. دســت آیــد در ایــن صــورت ایــن ســازمان همــواره میــان مأموریــت ســازمانی خــود کــه همــان حفــظ هــوای پــا
هرچنــد به صــورت نظــری موقعیت هــای تعــارض منافــع تقریبــًا روشــن اســت، امــا در دنیــای عمــل کشــف مصادیــق تعــارض منافــع نیازمنــد صــرف 
کثــر پژوهش هــا بــا اســتفاده از ابــزار مصاحبــه و تحلیــل موضوعــی بــه شناســایی مصادیــق  انــرژی زیــاد و اســتفاده از روش هــای متعــدد اســت. ا
تعــارض منافــع در ســازمان ها می پردازنــد )شــفافیت بــرای ایــران، 1397 ؛ معمــاری بیــرق،1397(. امــا از منظــر نظــری روش هایــی بــرای شناســایی 
کــه عبارت انــد از تحلیــل سیســتمی، مطالعــات تطبیقــی، تحلیــل شــبکه، نظریــه بازی هــا، مطالعــه اســنادی و  مصادیــق تعــارض منافــع وجــود دارد 
روش هــای کیفــی2. در ایــن بخــش بــرای شناســایی مصادیــق تعــارض منافــع از ســه روش مطالعــات تطبیقــی، اســنادی و روش کیفــی استفاده شــده 

اســت.
کلــی  ــب ایــن دو دســته  ــان می پردازیــم در قال ــه تشــریح آن گــزارش ب کــه در ادامــه ایــن بخــش از  تمامــی مصادیــق و موقعیت هــای تعــارض منافــع 
جمع بنــدی می شــوند. آنچــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم تشــریح موقعیت هــای تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت. بــرای 
ــف  ــرای تعری ــش ب ــن بخ ــت در ای ــر اس ــه ذک ــم. الزم ب ــکا3 آورده ای ــور آمری ــه کش ــرای نمون ــران و ب ــا را در ای ــی از آن ه ــت مصادیق ــر موقعی ــر ه درک بهت
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی )1396( آمــده اســت به عنــوان منبــع اصلــی  موقعیت هــای تعــارض منافــع عمدتــًا ازآنچــه در 

استفاده شــده اســت. 

4-1 - تعارض منافع بین سازمانی در حوزه محیط زیست

ک بــا هــم  کــه اهــداف، وظایــف یــا منافــع دو ســازمان مختلــف در تضــاد یــا اصطــکا اصطــاح تعــارض منافــع بیــن ســازمانی۴ بــه موقعیتــی اشــاره دارد 
خ می دهــد کــه دو ســازمان در رقابــت شــدیدی بــا هــم باشــند نتیجــه این گونــه تضادهــا اصــواًل بــه نفــع  قــرار گیــرد. عمومــًا تضــاد بیــن ســازمانی زمانــی ر

گــزارش فــوق  1  . هرچنــد بــرای آشــنایی خواننــده توضیــح مختصــری در ارتبــاط بــا ایــن نــوع تعــارض منافــع در بخــش 1-3 آورده شــده امــا بررســی و تحلیــل ایــن نــوع تعــارض منافــع هــدف 
گانــه ای می طلبــد. نبــوده و تــالش جدا

کمیــت و جامعــه )1399(  گــزارش »چارچــوب روش شــناختی بررســی تعــارض منافــع در ســازمان ها«، مرکــز توانمندســازی حا کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص ایــن روش هــا بــه  2  . بــرای 
مراجعــه نماییــد.

کــه برخــی از  3  . ایاالت متحــده آمریــکا در اوایــل دهــه 60 میــالدی قوانینــی بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده مقامــات از تصمیمــات دولتــی و مدیریــت مســئله تعــارض منافــع تصویــب نمــود 
کشــور وجــود دارنــد. بنابرایــن از ایــن منظــر ایاالت متحــده آمریــکا نمونــه قابل اتــکا و مهمــی بشــمار می آیــد. کنــون نیــز در قوانیــن ایــن  ایــن اصــول هم ا

4 . Inter organization Conflict of Interest
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کمیــت برخــوردار اســت. ادغــام، تصــدی یــا مالکیــت یــک ســازمان توســط دیگــری از  ســازمانی اســت کــه از قــدرت و حمایــت بیشــتری در دولــت یــا حا
نتایــج تضــاد بیــن ســازمانی اســت )لیکــرد1، 1976(. 

کشــاورزی و زیرمجموعــه اش یعنــی ســازمان جنگل هــا و مراتــع دیــد.  مثــال بــارز ایــن موقعیــت تعــارض منافــع را می تــوان بیــن وزارت جهــاد 
کــه آن وزارتخانــه هــم بایــد بــه کشــاورزان خدمــات بدهــد. یعنــی از  تمــام امکانــات و توانایــی ایــن ســازمان در خدمــت وزارت کشــاورزی اســت 
ــع وجــود دارد. وزارت جهــاد کشــاورزی  همــان اول تعــارض مهــم بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و زیرمجموعــه اش یعنــی ســازمان جنگل هــا و مرات
ــدی و  ــای غیرتولی ــا برنامه ه ــی ب ــی و مدیریت کمیت ــا حا ــازمان جنگل ه ــی س ــت ول ــدت اس ــای کوتاه م ــا برنامه ه ــدی ب ــی و تولی ــه ای خدمات وزارتخان
بلندمــدت اســت. در کشــورهای درحال توســعه وقتــی وزیــر کشــاورزی منصــوب می شــود، تمــام تمرکــزش بــر ایــن اســت کــه در دوران وزارتــش کمبــود 
محصــوالت کشــاورزی حــس نشــود. ولــی در خصــوص منابــع طبیعــی اصــًا این طــور نیســت. در کشــور مــا توســعه کشــاورزی نیازمنــد زمیــن و خدمــات 
کــه بــه خاطــر قــرار داشــتن بخــش منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی رایــگان تلقــی می شــود. بزرگ تریــن عامــل  کوسیســتمی اســت  ا
ــا توســعه بی قاعــده ی زمیــن  ع توســعه بی رویــه کشــاورزی، دامــداری بی ضابطــه در عرصه هــای طبیعــی ی نابــودی جنگل هــای مــا همیــن موضــو
کشــاورزی اســت. حتــی طرحــی همچــون انتقــال آب خــزر بــه ســمنان بــا آن آثــار مخــرب فــراوان و مخالفــت ســازمان محیط زیســت هــم بــا هــدف 

توســعه کشــاورزی انجــام می شــود )کیادلیــری،1399(.
کــه موجــب خســارات جبران ناپذیــری  مثــال تعــارض میــان اداره محیط زیســت و منابــع طبیعــی نیشــابور هــم مثــال دیگــری در ایــن حــوزه اســت 
نیــز شــده اســت ، ســال گذشــته 10 فقــره پرونــده چــرای غیرمجــاز و دام مــازاد بــر پروانــه تشــکیل شــد و بایســتی بــا همــکاری اداره منابــع طبیعــی و 
ــا در  ــردن محــدوده چــرای دام هــا در زمان هــای مشــخص از حجــم ایــن مشــکات کاســته شــود )نوربخــش، 1399(. ی ک ــا مشــخص  کشــاورزان ب
خصــوص دشــت مشــهد تعــارض میــان ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت نیــرو باعــث شــده دشــت مشــهد ســالی 20 ســانتی متر نشســت 
کــه وظیفــه اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت نیــز یکــی دیگــر  کنــد )کانتــری،1398(. بحــث تأمیــن امنیــت غذایــی جمعیــت رو بــه رشــد کشــور 
از مثال هــای ایــن موقعیــت تعــارض منافــع اســت. نتیجــه ایــن وظیفــه افزایــش بهره بــرداری از عرصه هــای طبیعــی و افزایــش میــزان تولیــد 
ــادی از  ــه مثال هــای زی ــرزاده، 1399(. ب ــا مأموریــت حفاظتــی ســازمان محیط زیســت در تعــارض آشــکار اســت )می ــه ب ک ــرژی اســت  حامل هــای ان

ــه نتیجــه تمامــی آن هــا چیــزی جــز تخریــب محیط زیســت نیســت. ک ــرد  ک ــوان اشــاره  ع می ت ــو ایــن ن
ــت  ــری ریاســت جمهوری و هیئــت دول ــا میانجی گ ــب ب ــت و اغل ــا ســازمان های دولتــی، در داخــل دول ســازوکار حــل تعارضــات بیــن وزارتخانه هــا ی
ــه مســائل  ک ــب ایــن رئیس جمهــور اســت  ــرو و ســازمان حفاظــت محیط زیســت، اغل ــال، در تعارضــات بیــن وزارت نی انجــام می شــود. به عنوان مث
ــت  ــب حمای ــظ و جل ــا حف ــتر ی ــود بیش ــب س ــه کس ــی ب ــه اولویت بخش ــر ب ــادی منج ــتی و نه ــع سیاس ــوارد، موان ــر م کث ــا در ا ــد. ام ــل می کن را حل وفص

ــر2، 2005(. ــود )رادون و تال ــت می ش ــظ محیط زیس ــون حف ــری همچ ــی دیگ ــع عموم ــه مناف ــبت ب ــدگان نس رأی دهن
کشــور نیســت و جزئــی از  ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز هماننــد ســایر ســازمان ها یــا وزارتخانه هــا جــدا از نظــام و ســاختار بروکراســی 
نظــام سیســتماتیک و بروکراتیــک بــا تعــارض منافــع در ایــران اســت. به طورکلــی بخشــی از ایــن تعارضــات ریشــه تعــارض ســازمانی دســتگاه ها 
کــه در بــاال مثال هایــی از آن را آوردیــم و گاه نیــز مشــکل در ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن )تداخــل، تناقــض، تزاحــم و غیــره (  )مــوازی کاری( داشــته 
ــرای مثــال، در جــدول شــماره 6 ذیــل بنــد  کــرد. ب ــون برنامــه ششــم توســعه ای مشــاهده  ــوان در قان دارد. یــک مثــال از تناقض هــا قوانیــن را می ت
کــه یــک کاالی آب بــر اســت از 7/۴ میلیــون  )ز( مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم3 دربــاره تولیــد چغندرقنــد مقررشــده اســت تــا میــزان تولیــد چغندرقنــد 
تــن در ســال پایــه 1393 بــه 10/2 میلیــون تــن در ســال پنجــم برنامــه ششــم افزایــش پیــدا کنــد، درحالی کــه در مــاده )35( قانــون یادشــده دولــت 
مکلــف شــده اســت به منظــور مقابلــه بــا بحــران کم آبــی، رهاســازی حقابه هــای زیســت محیطی بــرای پایــداری ســرزمین، پایــداری و افزایــش تولیــد 
کــه در ســال پایانــی اجــرای قانــون  در بخــش کشــاورزی، تعادل بخشــی بــه ســفره های زیرزمینــی و ارتقــای بهــره وری و جبــران تــراز آب، به میزانــی 

1 . Likert 
2 . Radon.j and Thaler.j
کلــی اقتصــاد مقاومتــی در جهــت تأمیــن امنیــت غذایــی و نیــل بــه خودکفایــی در محصــوالت اساســی زراعــی،  3  . بــر اســاس مــاده فــوق دولــت موظــف اســت بــرای حصــول سیاســت های 
ــراز تجــاری مثبــت، تقویــت و  کشــاورزی به ویــژه محصــوالت دارای مزیــت صادراتــی ، رســیدن بــه ت دامــی و آبــزی بــه میــزان 95 درصــد در پایــان اجــرای قانــون برنامــه و افزایــش تولیــدات 

کمــی انجــام دهــد. کشــاورزی اقدامــات مشخص شــده در ایــن مــاده را جهــت حصــول بــه شــاخص های  ک  تکمیــل زنجیره هــای تولیــد و توســعه صــادرات و ارتقــاء بهــره وری آب وخــا
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برنامــه 11 میلیــارد مترمکعــب از طریــق ســازوکارهای الزم صرفه جویــی شــود. مشــاهده می شــود کــه ایــن دو حکــم بــا توجــه بــه آب بــر بــودن محصــول 
چغندرقنــد و محدودیــت روزافــزون منابــع آب در تعــارض بــا یکدیگــر هســتند )پوراصغــر، 1399(.

کاوی موقعیت هــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی  گــزارش موجــود وا بــا علــم بــه وجــود چنیــن موقعیت هــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی، هــدف 
نیســت بلکــه تــاش می شــود تنهــا موقعیت هــای تعــارض منافــع در درون ســازمان حفاظــت محیط زیســت، ارتبــاط بخــش خصوصــی بــا ســازمان یــا 

گــزارش فــوق اســت. ج از اهــداف  در بیــن کارمنــدان آن بررســی شــود. بررســی تفصیلــی موقعیت هــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی خــار

4-2-  تعارض درآمد و وظیفه

کــه اجــرای وظیفــه محولــه بــه وی بــه کاهــش درآمــدش بینجامــد، شــخص یــا ســازمان در  گــر فرایندهــا و روندهــا شــخص را در موقعیتــی قــرار دهــد  ا
ع از تعــارض منافــع موجــب می گــردد تــا مســئولین و کارکنــان بــه وظیفــه اصلــی خــود عمــل نکننــد.  موقعیــت تعــارض منافــع قرارگرفتــه اســت. ایــن نــو
ع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت. هرچنــد  کــه نظارتــی اســت، کمتــر بــا موضــو ســازمان حفاظــت محیط زیســت ایــران بــه دلیــل ماهیــت کاری خــود 
گفتــه می شــود دریافــت ضــرر و زیــان ناشــی از شــکار غیرمجــاز و صــدور پروانــه شــکار حیوانــات وحشــی یکــی از منابــع درآمــدی ســازمان از محــل انجــام 
کــه  کــرد: طبــق مــاده )9( قانــون شــکار و صیــد مصــوب 13۴6، درآمــد اختصاصــی ســازمان  ــد بــه دو نکتــه توجــه  مأموریت هــای خــود اســت، امــا بای
کــه از طــرف خزانــه داری کل بــه نــام ســازمان شــکاربانی )ســازمان  از محــل بهــای پروانه هــای شــکار و صیــد تأمیــن می شــود در حســاب مخصوصــی 

حفاظــت محیط زیســت ســابق( در بانــک مرکــزی افتتــاح می شــود منظــور و بــه مصــرف هزینه هــای بودجــه مصــوب ســازمان خواهــد رســید. 
کــه   هرچنــد موقعیــت فوق الذکــر می توانــد موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه را بــرای ســازمان ایجــاد کنــد، بعضــی از فعــاالن محیط زیســت معتقدنــد 
کــی از تعــداد  کــه تجربــة چنــد ســال گذشــته در خصــوص صــدور پروانه هــای شــکار، حا ایــن مــورد در حــال حاضــر چنــدان دغدغــه اصلــی نیســت چرا

بســیار انــدک آن هــا نســبت بــه جمعیــت حیات وحــش اســت.
ــق آزاد و  ــه و مناط ــق چهارگان ــرای مناط ــورد ب ــور، 65 م ــان در کل کش ــرای چهارپای ــده ب ــای صادرش ــداد پروانه ه ــال 1397 تع ــال در س  به عنوان مث
ــکارچیان( در  ــدف ش ــای ه ــه )گونه ه ــواران بزرگ جث ــت علفخ ــه جمعی ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــی ب ــای اختصاص ــرای قرق ه ــورد ب ۴5 م
ــده  ــکار صادرش ــای ش ــه پروانه ه ک ــی  ــن معن ــه ای ــت. ب ــرد اس ــزار ف ــش از 180 ه ــت بی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــار س ــق آم ــور طب ــش کش حیات وح
تنهــا حــدود 0/06 درصــد جمعیــت چهارپایــان اســت. در ســال های پیــش از آن نیــز میــزان پروانــه شــکار چهارپایــان در همیــن حــدود بــوده اســت. 
گرچــه در مــورد صــدور مجــوز شــکار پرنــدگان میــزان پروانــة صادرشــده بســیار بیشــتر اســت و ایــن افزایــش تعــداد موجــب نگرانــی اســت  بااین حــال ا
ع را از دیــد تعــارض منافــع بالفعــل  کــه نتــوان موضــو ع بــا توجــه بــه رقــم بســیار پاییــن صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان باعــث می شــود  امــا ایــن موضــو
ع تعــارض درآمــد و وظیفــه در ایــن حــوزه  خ می دهــد و بــه همیــن علــت موضــو کــرد. به طورکلــی صــدور پروانــه شــکار در طــول ســال یک بــار ر بررســی 

ــرزاده، 1399(.  ــت )می ــگ اس کم رن
ــق  ــان تعل ــه محیط بان ــی ب ــف زمان ــکار حق الکش ــد و ش ــون صی ــاس قان ــر اس ــت. ب ــاز اس ــکارچیان غیرمج ــان از ش ــرر و زی ــه ض ــدی مطالب ع بع ــو موض
گــر محیط بــان، متخلــف را در زمــان شــروع  می گیــرد کــه شــکار و صیــد انجام گرفتــه و بحــث انتفــاع متخلفــان در میــان باشــد ایــن در حالــی اســت کــه ا
بــه شــکار شناســایی و دســتگیر کنــد حق الکشــفی بــه وی تعلــق نخواهــد گرفــت بنابرایــن درصورتی کــه محیط بــان وظیفــه اش را کــه برخــورد بــا شــکار 
ــون نحــوه جبــران زحمــات و خســارات  غیرمجــاز اســت انجــام دهــد، درآمــدش کاهــش خواهــد یافــت )ایســنا،1398(. ماده)3(دســتورالعمل قان
کارکنــان ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ارتبــاط بــا جرائــم زیســت محیطی )1386(، مبنــای محاســبه حق الکشــف1 70 درصــدی بهــای جانــور 

ح زیــر قــرار می دهــد: وحشــی شــکار شــده را بــه شــر
الف- کارکنان ومأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرائم زیست محیطی معادل 25درصد بهای جانور وحشی،

ب- کارکنان و مأموران سازمان در امر جلوگیری از تخلفات و جرائم معادل 35 درصد بهای جانوران وحشی،
پ- کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل 10 درصد بهای جانوران وحشی.

گرفت. 1 .  سی )30( درصد از حق الکشف در خزانه دولت باقی می ماند و 70 درصد آن در زمره اعتبارات پرداختی به سازمان قرار خواهد 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  24



ع حیــوان و جنســیت آن متفــاوت اســت، قیمــت آهــو، بــز وحشــی و گوســفند وحشــی ازنظــر مطالبــه ضــرر و زیــان در حــال   ایــن جریمــه بســته بــه نــو
حاضــر 20 میلیــون تومــان تعیین شــده و بــرای حیــوان مــاده، ایــن رقــم 60 میلیــون تومــان اســت. 

ح  ــب طــر ــم ناشــی از شــکار و صیــد غیرمجــاز در قال ســطح پاییــن حقــوق و دســتمزد و ســختی معیشــت پرســنل و مشــارکت پرســنل در منافــع جرائ
ع اختصــاص بودجــه ای ویــژه بــرای تشــویق و  حق الکشــف بــا وظایــف محمولــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت منافــات دارد. راه حــل موضــو
پرداخــت بــه محیط بانــان بــه هنــگام دســتگیری شــکارچیان بــا نظــارت قــوی بــر عملکــرد آنــان اســت و به منظــور جلوگیــری از اتــاف حیات وحــش 
دســتگیری شــکارچیان قبــل از شــکار )در حالــت شــروع بــه شــکار( از اولویــت و ارزش بیشــتری بــرای تشــویق و پرداخــت حق الزحمــه ویــژه برخــوردار 

باشــد )میرانــزاده،1398(.
کیــد شــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت، ســازمانی نظارتــی بــوده و درآمــد اختصاصــی قابل توجهــی نــدارد  کــه در ابتــدای بخــش نیــز تأ همان گونــه 
ع تعــارض درآمــد و وظیفــه روبروســت امــا ایــن مســئله در شــرکت های وابســته بــه ســازمان،  کــه کمتــر بــا موضــو لــذا بــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت 
ح هــای اجرایــی، آزمایشــگاه های معتمــد مرتبــط بــا ایــن ســازمان و ...  به وضــوح قابل مشــاهده اســت. بــرای مثــال عقــد قراردادهــای  ارزیابــی طر
خوداظهــاری در پایــش و مدیریــت پســماند بــه شــرکت ها و آزمایشــگاه های معتمــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت در راســتای اصــل ۴۴ قانــون 
کــه بــر اســاس ارتباطــات و جهت گیری هــای افــراد بــا مالکیــن و مدیــران بخــش  اساســی )خصوصی ســازی( از مصادیــق این گونــه تعارضــات اســت 
ــر عهــده شــرکت های آالینــده  ــی محیط زیســت هزینــه انجــام خدمــات آزمایشــگاهی ب ــه شــورای عال ــر اســاس مصوب خصوصــی صــورت می گیــرد. ب
گــر شــرکت  اســت بنابرایــن شــرکت های معتمــد محیط زیســت هزینه هــای اندازه گیــری را از شــرکت های آالینــده دریافــت می کننــد و ایــن یعنــی ا
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(. 
ع در خصــوص ارزیابی هــای محیط زیســتی نیــز صــادق اســت. در تمــام کشــورها هزینــه مطالعــات ارزیابــی توســط کارفرمــا پرداخــت  ایــن موضــو
کــه کارفرمــا ذینفــع مســتقیم یــک پــروژه اســت و از اجــرای آن ســود مالــی می بــرد، پــس هزینه هــای مطالعاتــی آن را هــم خــودش بایــد  می شــود چرا
کــه  کــه هزینه هــای مربــوط بــه طراحــی و امکان ســنجی و ســایر هزینه هــا را خــودش پرداخــت می کنــد. مکانیزمــی  کنــد، همان طــور  پرداخــت 
گــردش آزاد  کننــد »چشــم نظارت گــر جامعــه « اســت. یعنــی بــازار مصرف کننــده و  گزارش هــای غیرواقعــی اعــام  باعــث می شــود آن هــا نتواننــد 
کــه جلــوی تخلفــات این چنینــی را می گیــرد. در ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی مــردم چشــم نظارت گــر جامعــه هســتند. وقتی کــه  اطاعــات اســت 
گــر ارزیــاب نامــة فدایــت شــوم نوشــته باشــد  گــزارش ارزیابــی محیط زیســت ســاخت ســدها، نیروگاه هــا، پاالیشــگاه ها و ســایر پروژه هــا شــفاف شــوند، ا
ــک روزه و  ــه ی ــر جامع ــم نظارت گ ــد. چش ــبه نمی افت ــاق یک ش ــن اتف ــوند. ای ــی می ش ــه مدع ک ــتند  ــردم هس ــن م ــورت، ای ــی رود. در آن ص ــش م آبروی
کــه کســی جــرأت ارائــة گزارش هــای غیرواقعــی و ارزیابی هــای نادرســت  کار را به جایــی می رســاند  دوروزه چیــزی را اصــاح نمی کنــد ولــی به تدریــج 
ع  را نمی کنــد. وقتــی شــفافیت و گــردش آزاد اطاعــات وجــود داشــته باشــد، خودبه خــود مشــکل حــل می شــود )رئیســیان،1399(. البتــه ایــن موضــو

ــه کار خــود ادامــه می دهنــد. ــا روال قبلــی ب همچنــان در ایــران انجام نشــده و ایــن شــرکت ها ب
 

4-3- اتحاد ناظر و مجری

بدیهــی اســت کــه هــر شــخص نمی توانــد بــر کار خــود نظــارت داشــته باشــد. بنابرایــن هماننــد مســئله قاعده گــذاری بــرای خــود، فــردی کــه به صــورت 
شــخصی مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد خــود اســت بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو می شــود به نحوی کــه می تــوان گفــت مســئله نظــارت بــا 

مشــکل روبــرو می شــود. 
ســازمان حفاظــت از محیط زیســت بــه دلیــل مأموریــت تخصصــی خــود و نبــود دســتگاه های دیگــر مرتبــط بــا ایــن حوزه هــا در قــوه قضاییــه و مقننــه 
و ســایر نهادهــا در بســیاری مــوارد بــا ایــن موقعیــت روبروســت مثــًا ارزیابــی عملکــرد درزمینــة حفاظــت از عرصه هــای طبیعــی و... بــر عهــده خــود 
ح هاســت و هــم مســئول نظــارت فنــی بــر حســن انجــام کار خــود. بــه  همیــن دســتگاه اســت! به عبارت دیگــر ایــن ســازمان هــم مســئول اجــرای طر
کــه نــه در قــوه قضاییــه و نــه در مجلــس شــورای اســامی بخشــی قدرتمنــد و تخصصــی بــرای نظــارت بــر مأموریت هــای ایــن دســتگاه ها  ایــن دلیــل 

وجــود ندارنــد و عمــده نظارت هــا بــر مســائل مالــی و اداری تمرکــز دارنــد و نــه مســائل حفاظتــی )میــرزاده،1399(.
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مثــال ایــن اتحــاد اعطــای مجوزهــای شــکار توســط ســازمان محیط زیســت اســت درحالی کــه ایــن ســازمان وظیفــه نظــارت بــر حســن اعطــای مجوزهــا را 
کــه بهتــر اســت  کمیتــی نیســتند  نیــز بــر عهــده دارد. در حــال حاضــر بخش هایــی از محیط زیســت ماننــد صــدور پروانــه شــکار جنــس اجرایــی دارنــد و حا

چنیــن بخش هایــی از محیط زیســت بــه منابــع طبیعــی منتقــل شــوند. یــک ســازمان نمی تــوان هــم مجــری باشــد و هــم ناظــر )کیادلیــری،1399(.
درواقــع نبــود نهادهــای نظارتــی از یک ســو و نقــص قوانیــن از ســوی دیگــر، فــرد را در معــرض انتخــاب نفــع شــخصی و عمومــی قــرار می دهنــد. در 
ــد. در کل تعــداد  ــرو هســتند و ممکــن اســت به راحتــی بلغزن ــه  روب ــا ایــن موقعیــت دوگان ســازمان محیط زیســت عمومــًا کارشناســان دفتــر ارزیابــی ب
کــه قــرار اســت  کــه رد شــده باشــد. چــون پیمانــکار و ناظــر و طــراح همــه یکــی هســتند. آن کســی  ح ارزیابــی محیط زیســتی وجــود دارد  محــدودی طــر
کــه قــرار اســت ارزیابــی محیط زیســتی را انجــام دهــد )درویــش،1399(. همچنیــن بســیاری از ارزیابــان  ســد را بســازد، در جبهــه همــان کســی اســت 

ح هــا مشــارکت دارنــد. ح هــا و ســپس در تصویــب همــان طر در نوشــتن طر

4-4- اشتغال هم زمان

کــه هم عــرض یکدیگــر باشــند آنــگاه فــرد در موقعیــت متعــارض قــرار می گیــرد. اشــتغال  گــر مشــاغل هم زمــان وظایفــی را بــر شــخص تحمیــل کننــد  ا
کمیــت افــراد دارد یکــی از مصادیــق  کــه ارتبــاط نزدیــک بــا پســت حا کمیتــی و بخــش خصوصــی به ویــژه بخش هایــی  هم زمــان افــراد در بخــش حا
تعــارض منافــع اســت. ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )2015(، اشــتغال هم زمــان را چــه بــا دریافــت و چــه بــدون دریافــت حقــوق باشــد جــزو 

گیــرد1. کــه ممکــن اســت بــا وظایــف عمومــی آن هــا در تعــارض قــرار  منافــع شــخصی افــراد می دانــد 
ــاره می گویــد: »پیــش از آنکــه مدیــرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان  ــرای مثــال یکــی از مدیــران پیشــین ســازمان از تجربــه خــود دراین ب ب
حفاظــت محیط زیســت شــوم، عضــو هیئت مدیــره ی یــک ســازمان مردم نهــاد محیط زیســتی بــودم. بعــد از انتصابــم، نامــه ای از بازرســی بــه دســتم 
کــه نمی توانــم هم زمــان مدیــرکل باشــم و در هیئت مدیــرة یــک ســازمان غیردولتــی هــم عضــو باشــم. بــه همیــن دلیــل از هیئت مدیــرة آن  رســید 
ــا شــرکت های خصوصــی  ــران دولتــی عضــو ســازمان های مردم نهــاد ی ــان و مدی ــه بســیاری از کارکن ــردم. درصورتی ک ک ســازمان غیردولتــی اســتعفا 
هســتند. همیــن االن یکــی از معاونــان ســازمان محیط زیســت عضــو هیئت مدیــره یــک شــرکت مهندســین مشــاور در حــوزه سدســازی اســت.« 
گزارش هــای ارزیابــی هــم  )درویــش،1399( یــا یکــی از مدیــران منطقــه ای ســازمان قبــل از ســال 1397 خــود شــرکت محیط زیســتی داشــت و 

ــت. ــتری می گرف ــم از مش ــی ه ــت باالی ــا قیم ــن گزارش ه ــتن ای ــرای نوش ــت و ب می نوش
کــه در بخــش قبــل هــم بــه آن اشــاره شــد اعضــای هیئت مدیــره صنــدوق ملــی محیط زیســت اســت.  یکــی از مصادیــق، موقعیــت اشــتغال هم زمــان 
رئیــس هیئت مدیــره صنــدوق ملــی محیط زیســت 2 از ســال 1393 تــا 1395 هم زمــان نیــز به عنــوان رئیــس و عضــو هیئــت عامــل صنــدوق توســعه 
ملــی دولــت یازدهــم مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت )تســنیم، 1395( یــا معــاون ســازمان برنامه وبودجــه در ســال 1397، به عنــوان مشــاور عالــی 

ســازمان حفاظــت محیط زیســت و عضــو هیئت مدیــره صنــدوق ملــی محیط زیســت نیــز بــوده اســت )مهــر، 1397(.
عــاوه بــر ایــن، در مــواردی نیــز راه اندازی کســب وکار مرتبط با شــغل ســازمانی به چشــم می خورد. تأســیس آزمایشــگاه ســنجش میــزان آلودگــی )و در پی آن 
معرفــی ایــن آزمایشــگاه به عنــوان آزمایشــگاه معتمــد(، تولیــد قطعــات و لــوازم بیهوشــی حیوانــات، تأســیس شــرکت خدمــات گردشــگری و طبیعت گــردی، 

تأســیس موسســه تحقیقاتــی بــا موضوعــات حیات وحــش، آلودگی هــا و... ازجملــه مــواردی هســتند کــه در ســال های گذشــته به چشــم خورده انــد.

کارکنــان دولــت در امــور معامــالت و نیــز قربانــی شــدن مصالــح  کــردن قــدرت  کــه بــا هــدف محــدود  کشــوری مصــوب 1337  کارکنــان دولتــی در معامــالت دولتــی و  1  . قانــون منــع مداخلــه 
گــروه زیــر مشــموالن  عمومــی و صــالح دولــت ناشــی از نفــوذ اشــخاص دولتــی بــه تصویــب رســیده اســت راه را بــر روی وقــوع موقعیت هــای اشــتغال هم زمــان و رابطــه ســهامداری می بنــدد. 4 

ایــن قانــون هســتند:
کارمندان دولت و شهرداری ها نمی توانند با دولت وارد معامله شده و در معامالت دولتی مداخله نمایند. وزرا، نمایندگان مجلس، 

کارمندان دولتی در آن شرکت ها سمتی نداشته و فقط یک سهامدار باشند. کارمندان دولت، مالک حداقل 5 درصد از سهام آن ها می باشند. هرچند  که  شرکت هایی 
کارمندان دولت عضو هیئت مدیره آن شرکت ها باشند یا سمت مدیرعاملی یا بازرس قانونی آن شرکت ها را بر عهده داشته باشند و  که  شرکت هایی 

کــه ســمت های وزارت، معاونــت وزیــر و یــا مدیریــت در دســتگاه های دولتــی را دارنــد، از مداخلــه در معامــالت دولتــی آن دســتگاه  پــدر، مــادر، خواهــر، بــرادر، فرزنــد، عــروس و دامــاد افــرادی 
کارکنــان دولتــی منــع شــده اند. ج در قانــون منــع مداخلــه  دولتــی و دیگــر دســتگاه های منــدر

ــون فــوق  کشــور رعایــت نمی شــود. عــدم رعایــت قان ــون فــوق در  کــه مثال هــا در ایــن بخــش و بخــش رابطــه خویشــاوند نشــان می دهــد قان کشــور همان طــور  ــا وجــود چنیــن قانونــی در  ب
ــه فســاد تبدیــل می کنــد. موقعیــت تعــارض منافــع را ب

2 .  صندوق ملی محیط زیست نهادی غیردولتی محسوب می شود.

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  26



فعالیــت کارکنــان ایــن ســازمان به عنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری در پرونده هــای مربــوط بــه ســازمان نیــز از دیگــر مــوارد تعــارض منافــع 
کنــد امــا  گرچــه کمک هــای فنــی ایــن افــراد می توانــد بــه بهبــود تصمیم گیــری و داوری در فعالیت هــای محیط زیســتی کمــک  محســوب می شــود. ا
کار ادارات  کــه ایــن افــراد عــاوه بــر آنکــه قوانیــن و روال  ممکــن اســت فــرد را در موقعیــت دوراهــی منافــع شــخصی و منافــع ســازمانی قــرار دهــد. چرا
کــه می تواننــد بــر احــکام دادگاه هــا در مــورد پرونده هــای مربــوط بــه اراضــی یــا پروانه هــای بهره بــرداری  را می داننــد، در جایگاهــی قــرار دارنــد 
تأثیرگــذار باشــند و متأســفانه در مــواردی ایــن اشــتغال هم زمــان تبدیــل بــه فســاد شــده و در برخــی پرونده هــای زمین خــواری تعــدادی از ایــن افــراد 

حضورداشــته اند 1)میــرزاده، 1399(. 
ج از کشــور مــورد  ع اشــتغال هم زمــان در اساســنامه تعــارض منافــع آمریــکا نیــز به شــکل اشــتغال هم زمــان کارمنــدان ســازمان در داخــل و خــار موضــو
ــر نباشــد  ــر شــامل موقعیت هــای زی گ ج ا ــکا اشــتغال در خــار ــه در ایــن اساســنامه ذکرشــده از منظــر قوانیــن آمری ــه اســت. به طوری ک توجــه قرارگرفت
ــرای یــک پیمانــکار ســازمان  کار ب ــا آشــکار ایجــاد کنــد. 3( شــامل  ــا ایالتــی باشــد. 2( تضــاد منافــع واقعــی ی مجــاز اســت: 1( نقــض قانــون فــدرال ی
حفاظــت محیط زیســت یــا پیمانــکار دســته دوم در یــک پــروژه بــرای ســازمان حفاظــت محیط زیســت باشــد. ۴( شــامل اســتفاده از زمــان یــا امــوال 

ــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت باشــد. ــا اســتفاده از اطاعــات محرمان ســازمان حفاظــت محیط زیســت ی
همچنیــن کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیط زیســت بایــد قبــل از پذیــرش و شــرکت در هــر شــغلی ماننــد خدمــات مشــاوره ای، اشــتغال در دفاتــر عمومــی 
دولتــی یــا محلــی و یــا اشــتغال در پروژه هــای پیمانــکاران ســازمان حفاظــت محیط زیســت مراتــب را بــه اطــاع معــاون مشــاور خــود در امــور اخاقــی آژانــس 
رســانده و تأییدیــه وی را دریافــت کننــد. بــرای مثــال فــرض کنیــد از یــک کارمنــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت خواســته می شــود تــا در پــروژه ای بــرای 
کــه: )1( در ارتبــاط بــا قــرارداد یــا زیرقــراردادی بــا ســازمان حفاظــت  کار کنــد، ایــن اشــتغال تــا زمانــی قابــل تائیــد اســت  یــک شــرکت مشــاوره خصوصــی 

ع ارتبــاط بــا آژانس هــای فــدرال به قصــد اثرگــذاری در نقــض مــواد اساســنامه تعــارض منافــع نباشــد. محیط زیســت نباشــد؛ )2( شــامل هیــچ نــو
گــر نوشــته ای بــه وظایــف رســمی یــک کارمنــد مربــوط  در بخــش دیگــری از همیــن اساســنامه بــه اشــتغال به عنــوان نویســنده اشــاره کرده اســت. ا
باشــد بایــد ارتبــاط کارمنــد بــا ســازمان حفاظــت محیط زیســت از آن نوشــته حــذف شــود. بــرای مثــال فــرض کنیــد یــک کارمنــد ســازمان حفاظــت 
کــه وی در ســازمان حفاظــت محیط زیســت روی آن کار می کــرده نوشــته و می خواهــد آن را چــاپ کنــد.  محیط زیســت مقالــه ای در ارتبــاط بــا پــروژه ای 
کــه کارمنــد و ناشــر یــا بــه ســمت نویســنده در ســازمان حفاظــت محیط زیســت اشــاره نکــرده یــا ســلب مســئولیت کننــد.  کار بــه شــرطی مجــاز اســت  ایــن 
کتبــر1976( و افــراد منتصــب آن هــا مشــمول محدودیت هــای  همچنیــن اعضــای کمیتــه مشــاورهای قانــون کنتــرل مــواد ســمی )منتشرشــده در 11 ا
کــه مشــمول شــرط  زیــر هســتند: آن هــا نبایــد تــا 12 مــاه پــس از پایــان خدمــت کمیتــه خــود، پیشــنهاد اشــتغال یــا جبــران خســارتی را از هــر شــخصی 

ع دیگــر مرتبــط بــا آن اســت قبــول کنــد. اجــرای قانــون یــا هــر موضــو

4-5- انگیزه های مؤثر :

کــه انگیزه هــای فــرد اعــم از مالــی و غیرمالــی وی را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار  ایــن موقعیــت تعــارض منافــع بــه موقعیتــی اشــاره می کنــد 
ع انگیزه هــای سیاســی، انگیزه هــای منطقــه ای )گهــگاه در زیرمجموعــه انگیزه هــای  ــو ــه ســه ن ــوان ایــن انگیزه هــا را ب ــی می ت می دهــد. به طورکل

کــرد. سیاســی طبقه بنــدی می شــوند( و انگیزه هــای ســلیقه ای تقســیم بندی 

4-5-1- انگیزه های سیاسی:
کــه فــرد بــه آن هــا احســاس تعهــد داشــته باشــد،  به طورکلــی هرگونــه ارتبــاط بــا گروه هایــی )مثــًا گروه هــای قومــی، مذهبــی، سیاســی یــا حرفــه ای( 
موضوعــی بــرای تعــارض منافــع احتمالــی اســت. در ایــن حالــت ممکــن اســت نمایندگــی منافــع یــک حــزب یــا منطقــه ازیک طــرف و نمایندگــی منافــع 
ع یکــی از ســخت ترین موقعیت هــای تعــارض منافــع اســت. کمیــت یــا کشــور از طــرف دیگــر هم زمــان در یــک شــخص جمــع شــود. ایــن موضــو کل حا

کــرد. دســتگاه های متولــی  ح انتقــال آب خــزر بــه ســمنان در باالتریــن ســطح مشــاهده  نمونــه بــارز انگیزه هــای سیاســی را می تــوان در ماجــرای طــر

کارکنــان ســازمان انتخــاب  کارشــناس از بیــن  کــه تشــخیص می دهــد  کارشــناس دادگســتری بــر عهــده قاضــی پرونــده اســت، بنابرایــن ایــن قاضــی اســت  کــه تعییــن  1  . البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
کارکنــان خبــره ســازمان امــکان بــروز موقعیــت تعــارض منافــع بالقــوه وجــود خواهد داشــت. کارشــناس از میــان  شــود یــا خیــر. در صــورت تشــخیص قاضــی مبنــی بــر انتخــاب 
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کــه منافعشــان آب رســانی بــه  ح انتقــال آب هســتند امــا روســای باالدســتی  یعنــی وزارت نیــرو و ســازمان محیط زیســت عمــًا و عمیقــًا مخالــف طــر
ح ســاالنه 200 میلیــون مترمکعــب آب را بــه دامغــان،  ح اجــرا شــود )درویــش، 1399(. ایــن طــر اســتان مــورد نظرشــان اســت، فشــار می آورنــد تــا طــر
کــه از ایــن حجــم آب تنهــا 50 میلیــون مترمکعــب آن بــرای آب شــرب مــردم ایــن  ســمنان، گرمســار و شــاهرود منتقــل می کنــد، امــا نکتــه آنجاســت 
گــر ایــن حجــم انتقــال آب را بــا کل آب مصرفــی صنایــع  ۴ شــهر مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت و 150 میلیــون مترمکعــب دیگــر بــرای صنایــع. ا
کــه ایــن اســتان ســاالنه 150 میلیــون  کــم صنایــع آب بــر مــادر ماننــد فــوالد، ذوب آهــن و پتروشــیمی مقایســه کنیــم خواهیــم دیــد  در اصفهــان بــا ترا
کــه هنــوز ایــن صنایــع مــادر و ســنگین بــه زمیــن ننشســته اند ایــن حجــم از آب را می خواهنــد  مترمکعــب آب الزم نــدارد؛ پــس چطــور بــه ســمنانی 

منتقــل کننــد؟ )نبــوی، 1398(.
گــروه سیاســی خــود بــه حمایــت از طرحــی روی آورده انــد  کــه افــراد ذینفــع در ایــن مــورد خــاص بــرای حمایــت از منافــع  کــی از آن اســت  مثــال بــاال حا

کــه ازنظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی توجیهــی نــدارد.

4-5-2- انگیزه های سلیقه ای:
اصــواًل زمانی کــه قانــون معیارهــای مشــخص و دقیقــی بــرای تشــخیص آالیندگــی در اختیــار ارزیابــان محیط زیســتی قــرار ندهــد و تعییــن و تشــخیص 

را رأســًا بــه ارزیــاب محــول کنــد، بــروز تعــارض منافــع اجتناب ناپذیــر اســت.
بــا هــدف توســعه پایــدار کشــاورزی، جنگل هــا و منابــع طبیعــی، حفــظ محیط زیســت و نهایتــًا بــرای پیشــگیری از بــه هــم خــوردن تعــادل و تناســب 
کــه البتــه در همــه  محیط زیســت، امــور مربــوط بــه جانــوران وحشــی و آبزیــان آب هــای داخلــی و... بــه عهــده ســازمان محیط زیســت قــرار داده شــد 
مــوارد حــق مالکیــت مشــخص، حقــوق بهره بــردار، حقــوق اشــخاص و مــواردی از ایــن قبیــل محتــرم شمرده شــده اســت. بــرای مثــال مــاده ۴ 
کــه نبایــد محدودیــت و مقرراتــی بــرای مالکیــن ســنددار قانونــی مناطــق بنــد الــف مــاده 3  کیــد می کنــد  قانــون حفاظــت از محیط زیســت1 صراحتــًا تأ
کــرده  کــه در عمــل رفتارهــای ســلیقه ای مأمــوران محیط زیســت دردســرهایی را بــرای مالکیــن ایجــاد  گــردد2 ایــن در حالــی اســت  ایــن قانــون برقــرار 
کــه کشــاورزان و دامــداران صاحــب حــق و ســند هنــگام تــردد در اراضــی و دامداری هــای خــود یــا تــردد  اســت. یکــی از ایــن مناطــق »خجیــر« اســت 
کامیون هــای حمــل نهاده هــا یــا دام بــا مشــکات و ممانعت هــای ســلیقه ای پرســنل و نگهبانــان روبــه رو می شــوند )ماهنامــه دام، کشــت و صنعــت، 

 .)1398
گــر صنعــت آالینــده ای  کــرد. بــر اســاس قانــون ا مصــداق دیگــری از ایــن برخوردهــای ســلیقه ای را در مــوارد رفــع آلودگــی صنایــع می تــوان مشــاهده 
کنــد بــه میــزان 10 تــا 90 درصــد مشــمول بخشــودگی جرائــم خواهــد شــد. امــا چــون معیــار مکتوبــی بــرای تعییــن میــزان  بــرای رفــع آلودگــی اقــدام 
کــه تشــخیص می دهنــد بــرای رفــع آلودگــی اقــدام شــده یــا نــه و چقــدر صنعــت مشــمول  بخشــودگی وجــود نــدارد و درواقــع ایــن کارشناســان هســتند 
کــه هیــچ ربطــی بــه محیط زیســت نداشــته ماننــد ســاخت اســتادیوم ورزشــی جــزء اقدامــات  بخشــودگی می شــود. گهــگاه دیــده می شــود اقداماتــی 
ــرای مشــخص  کــه متــر، معیــار و ســنجه ای ب کاهنــده آلودگــی به حســاب می آیــد. متأســفانه همیــن اقدامــات ســلیقه ای باعــث فســاد می شــود چرا

کــردن آن وجــود نــدارد )مدبــری، 1399(.
ــاز گذاشــته اســت  ــرای برخوردهــای ســلیقه ای ب بنابرایــن بــه نظــر می رســد عــدم شــفافیت بعضــی از قوانیــن در ایــن حــوزه دســت کارشناســان را ب
کــرده یــا بــه کارشناســان خــود آمــوزش کافــی داده و  کــه بایــد در خصــوص ایــن مــوارد ســازمان حفاظــت محیط زیســت دســتورالعمل معینــی صــادر 

پروتکل هــای الزم را ابــاغ نمایــد.

کــه در داخــل  کــه بــرای مناطــق مذکــور در بنــد )الــف( مــاده 3 ایــن قانــون برقــرار می گــردد نبایــد بــا حــق مالکیــت یــا حــق انتفــاع اشــخاصی  1  . هــر نــوع ممنوعیــت و محدودیــت و مقرراتــی 
ایــن مناطــق قانونــًا دارا هســتند مغایــر باشــد.

کــه در قانــون شــکار و صیــد بــرای شــورای عالــی شــکاربانی و نظــارت بــر صیــد مقــرر بــوده دارای وظائــف و  2 .  مــاده3ـ شــورای عالــی حفاظــت محیط زیســت عــالوه بــر وظائــف و اختیاراتــی 
اختیــارات زیــر اســت: 

الف ـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارك ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحشـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق.
ب ـ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون . 

ج ـ موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرائی این قانون.

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  28



در اساســنامه تعــارض منافــع آمریــکا قانونــی وجــود دارد کــه از برخوردهــای ســلیقه ای و بخصوص سیاســی جلوگیــری می کند. قانون هــاچ1 کارمندان 
فــدرال را از برخوردهــا و جانب داری هــای سیاســی منــع می کنــد و مجــازات مربوطــه مشــخص می کنــد. در ایــن قانــون کارمنــدان از  )1( اســتفاده از 
اختیــارات رســمی بــرای مداخلــه یــا تأثیــر درنتیجــه هــر انتخاباتــی و )2( مشــارکت فعــال در مدیریــت سیاســی یــا مبــارزات سیاســی منــع می شــوند. 
مجــازات نقــض ایــن قانــون نیــز برکنــاری فــرد از ســمت خــود در ســازمان اســت مگــر آنکــه هیئــت حفاظــت از سیســتم های شایســتگی به اتفــاق آراء 
کــه تعلیــق 30 روزه کافــی اســت. ایــن ممنوعیــت بســیار گســترده بــوده و شــامل فعالیت هایــی همچــون ســازمان دهی یــک حــزب  تشــخیص دهنــد 
ــه  ــدن ب ــزد، تبدیل ش ــک نام ــع ی ــه نف ــه رأی دادن ب ــدگان ب ــک رأی دهن ــی، تحری ــای سیاس ــع آوری کمک ه ــا جم ــت ی ــی، درخواس ــوپ سیاس کل ــا  ی
گــردش یــک دادخواســت نامــزدی و خدمــت  یــک کاندیــدا یــا فعالیــت بــرای اشــتغال عمومــی، مدیریــت یــا کمــک فعاالنــه در یــک کمپیــن، آغــاز یــا 
به عنــوان یــک نماینــده، جانشــین یــا نماینــده یــک کنوانســیون سیاســی و نهایتــًا انجــام کارهــای دفتــری در ارتبــاط بــا کمپین هــای سیاســی نیــز 

ع اســت. ممنــو

4-6- رابطه خویشاوندی2:

کنــار نقــش حرفــه ای خــود، نقــش مــادر، پــدر، دختــر و غیــره را نیــز دارنــد بنابرایــن به راحتــی منافــع هم عــرض می توانــد بــه  همــه افــراد هم زمــان در 
کمیتــی بــا بخش هــای  فســاد تبدیــل شــود. ایــن تعــارض ممکــن اســت بــه علــت ســهامداری، اشــتغال یــا رابطــه مالــی یکــی از بســتگان مســئولین حا

تحــت نظــارت، قاعده گــذاری یــا پیمانــکاری بــه وجــود بیایــد.3  
ــان  ــاوندی می ــه خویش ــت، رابط ــول اس ــران معم ــی در ای ــای دولت ــا وزارتخانه ه ــازمان ها ی ــک در س ــاوندان درجه ی ــتخدام خویش ــواًل اس ــد اص هرچن
خ ، 1398( روابــط خویشــاوندی بــه اســتخدام  پرســنل ممکــن اســت روابــط رســمی و سلســله مراتب و دیســیپلین اداری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد )گلــر
ح هــا و پروژه هــای برون ســپاری ســازمان های  افــراد خویشــاوند در پســت های ســازمانی )میانــه بــه پاییــن( منجــر می شــود. تعــداد بســیار پاییــن طر
ح هــا منجــر شــده امــا در مــوارد زیــادی  کاهــش تأثیــر روابــط خویشــاوندی بــر قــرارداد طر محیط زیســت و ارقــام پاییــن ایــن قراردادهــا عمــًا بــه 
اســتخدام هایی بــا همیــن انگیــزه انجام شــده اســت )میــرزاده،1399(. شــاید گفتــه شــود اســتخدام افــراد بــا توجــه بــه رابطــه خانوادگیشــان بالفعــل 
کــه روابــط خانوادگــی بــر رونــد اجــرای وظایــف ســازمانی ســایه بیفکنــد.  ع زمانــی پررنــگ می شــود  چــه مشــکل می توانــد داشــته باشــد؟ ایــن موضــو
فــرض کنیــد بســیاری از قراردادهــای معاونــت ارزیابــی محیط زیســت بــا یــک شــرکت خــاص منعقــد شــود، یــا ســازمان محیط زیســت بــرای آمــوزش 
ــا شــرکت حضــور دارد از دوســتان  کــه در آن دانشــگاه ی ــا یــک دانشــگاه خــاص قــرارداد منعقــد کنــد، درصورتی کــه شــخصی  محیط بانانــش فقــط ب
کــه توســط یــک شــرکت مهندســین  گــر در ارزیابی هــای محیط زیســتی، پروژه هایــی  یــک مدیــر ارشــد ســازمان باشــد، قضیــه مشــکل دار می شــود. یــا ا

کــه از دوســتان یکــی از مدیــران ســازمان اســت تائیــد شــوند، ایــن اتفاقــات معنــی دار خواهنــد بــود )درویــش،  1399(. مشــاور 
در مثالــی دیگــر، فــرض کنیــد مدیــری در ســازمان یکــی از خویشــاوندانش را بــه یــک آزمایشــگاه معرفــی می کنــد، مجــوز آزمایشــگاه معتمــد صــادر و 
ع وجــود دارد و شــاید  کار هــم بــه ایــن آزمایشــگاه ارجــاع داده می شــود. هــم در مــورد آزمایشــگاه ها و هــم در مــورد شــرکت های مشــاوره ایــن موضــو

بتــوان مــواردی از تشــابه اســمی هــم بیــن افــراد حاضــر در شــرکت ها و آزمایشــگاه ها و افــراد مشــغول بــه کار در ســازمان یافــت )مدبــری، 1399(.

4-7- ارتباطات سهامداری:

کــه توســط کارکنــان یــا مســئولین قاعده گــذاری می شــوند یــا تحــت نظــارت  در ایــن موقعیــت مالکیــت یــا ارتبــاط ســهامداری بــا شــرکت یــا مؤسســاتی 
قــرار می گیرنــد موقعیــت تعــارض منافــع ایجــاد می کنــد بــرای مثــال ســهامدار بــودن یــک مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیط زیســت در یــک آزمایشــگاه 

ع تعــارض منافــع اســت.  معتمــد یــا شــرکت ارزیابــی محیط زیســتی مصداقــی از ایــن نــو

کارمنــدان  کــه از فعالیت هــای سیاســی زیــان آور ممانعــت می کنــد یــک قانــون فــدرال در ایاالت متحــده اســت. ایــن قانــون  1 .  قانــون هــاچ در ســال 1939 بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون  
کــرده اســت. شــاخه اجرایــی دولــت فــدرال به جــز رئیس جمهــور، معــاون رئیس جمهــور و برخــی از مقامــات ســطح بــاال را از درگیــر شــدن در برخــی از فعالیت هــای سیاســی منــع 

گرفته تا خویشاوندان دورتر و نیز دوستان می شود. گسترده ای از نزدیکان، از همسر  2 . عبارت »خویشاوندان« در اینجا شامل طیف 
کشــوری مصــوب 1337 توضیــح داده شــد، در صــورت اجــرای صحیــح و  کارکنــان دولتــی در تعامــالت دولتــی و  کــه در زیرنویــس شــماره 15 در خصــوص قانــون منــع مداخلــه  3  . همان گونــه 

قاطعانــه ایــن قانــون احتمــال بــروز موقعیــت تعــارض منافــع خویشــاوندی بــه حداقــل خواهــد رســید.
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کــه ازنظــر محیط زیســتی مشــکل دار هســتند، بخشــی از ســهام خــود را به رایــگان  در برخــی مــوارد ذینفعــان و ســهام داران اصلــی برخــی پروژه هایــی 
ح را از ســازمان حفاظــت محیط زیســت  در اختیــار برخــی افــراد بــا نفــوذ قــرار می دهنــد تــا آن هــا را ترغیــب کننــد بــا اســتفاده از قــدرت خــود، مجــوز طــر
ع احــداث یــک واحــد پاالیشــگاهی در یکــی از شــهرها ســال ها مــورد بحــث بــود و نماینــده آن شــهر در مجلــس  دریافــت کننــد. به عنوان مثــال موضــو
ــه ایــن  ک ــود. کمــی بعــد مشــخص شــد  ــرای ایــن پاالیشــگاه ب مهم تریــن منتقــد عملکــرد ســازمان حفاظــت محیط زیســت در عــدم صــدور مجــوز ب

نماینــده )به طــور غیرمســتقیم و از طریــق یکــی از بســتگانش( در ایــن پاالیشــگاه ســهام دار اســت )میــرزاده، 1399(.
در اساســنامه پایــه ای تعــارض منافــع آمریــکا ایــن محدودیــت نه تنهــا بــرای بنگاهــی کــه کارمنــد در آن ســهام دارد بلکــه همچنیــن بــرای بنگاه هــای 
کــه در آن کارمنــد یــا خانــواده  کیــد شــده »مهــم نیســت ســازمانی  ح شــده اســت. در آنجــا بــه ایــن نکتــه تأ خانوادگــی و شــرکت های فرعــی نیــز مطر
ــد  ــی دارن ــرا حتــی بااین وجــود، ایــن گروه هــا منافــع مال ــا منافــع عمومــی باشــد زی ــا ب ــد یــک ســازمان غیرانتفاعــی ی ــی دارن نزدیــک وی منفعــت مال
کــرد: فــرض کنیــد یــک کارمنــد  ع را شــفاف تر خواهنــد  کــه بــر تصمیمــات یــا توصیه هــای کارمنــد اثــر خواهــد گذاشــت«. مثال هــای زیــر ایــن موضــو
ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ســایت ثبــت ســموم آفت کــش کار می کنــد. همســر وی ســهامی در یــک شــرکت تولیــد ســموم دفــع آفت کــش 
به عنــوان بخشــی از درآمــد دوران بازنشســتگی اش خریــداری می کنــد. کارمنــد ســازمان محیط زیســت نبایــد در مراحــل ثبــت درخواســت بنگاهــی 

کــرده مشــارکت داشــته باشــد.  کــه همســرش ســهام آن را خریــداری 
گــر اســتاندارد عملکــردی جدیــد  به عنــوان مثالــی دیگــر فــرض کنیــد یــک کارمنــد دارای 10 ســهم از ســهام یــک شــرکت ذوب اســت. شــرکت مزبــور ا
ارائه شــده منتشــر شــود مجبــور اســت تجهیــزات اضافــی بــرای کنتــرل آلودگــی نصــب نمایــد. وظیفــه کارمنــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت عمومــًا 
کــه در شــرکت متأثــر از اجــرای ایــن وظیفــه دارد،  شــامل بررســی پیش نویــس مقــررات و اظهارنظــر اســت. احتمــال دارد کارمنــد بــه دلیــل نفــع مالــی 

حاضــر بــه همــکاری در توســعه ایــن قانــون نباشــد.

4-8- ارتباطات پساشغلی و مسئله درب های گردان:

ــا مســتعفیان  ــه معنــای اشــتغال بازنشســتگان ی گــردان ب گــردان یکــی از موقعیت هــای پیچیــده تعــارض منافــع شــخص محور اســت. درب  درب 
گونــی باعــث ایجــاد تعــارض منافــع می شــود. اهمــال کاری در  بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی یــا بالعکــس اســت. ایــن پدیــده از جنبه هــای گونا

کمیتــی یکــی از ایــن مــوارد اســت. نظــارت یــا قاعده گــذاری بــا انگیــزه اســتخدام در بخــش خصوصــی پــس از خاتمــه فعالیــت در مشــاغل حا
کــه فعالیــت اصلــی  بســیاری از کارشناســان ســازمان محیط زیســت پــس از بازنشســتگی بــه تأســیس شــرکت های آمایــش ســرزمینی می پردازنــد 
ح هــای زیســت محیطی ماننــد ســاخت ســد، تله کابیــن، نیــروگاه، پتروشــیمی و غیــره اســت و یــا آزمایشــگاه های معتمــد را تأســیس  آن هــا ارزیابــی طر

کــرده و در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی و جلــب رضایــت مشــتریان از ارتباطــات ســابق دوران مدیریتــی اســتفاده نمــوده و بهــره می جوینــد.
کــه از روابــط درون ســازمان محیط زیســت دارنــد و نیــز ارتباطــات دوســتانه خــود بــا ســایر  در ایــن حالــت بازنشســتگان می تواننــد اطاعــات و شــناختی 
کارشناســان و کارمنــدان ایــن ســازمان در راســتای اهــداف شــخصی خــود در شــرکت های 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 محیط زیســت تأســیس 
ــرای دوران بازنشســتگی خــود  ــی ب ــا بخش هــای مرتبــط بیرون ــا آنکــه ارتبــاط خــود را ب ــد ی ــا آن هــا همــکاری کنن ــی ســازمان هــم ب شــود . نیروهــای فعل
ج از ســازمان، ازآنجایی کــه ایــن  حفــظ می کننــد. بیشــتر ارتباطــات طوالنی مــدت در دفتــر ارزیابــی شــکل می گیــرد. در مــورد آزمایشــگاه های معتمــد خــار
آزمایشــگاه ها بــه نیــروی تمام وقــت نیــاز دارنــد، کمتــر امــکان اشــتغال هم زمــان نیروهــای ســازمان در ایــن آزمایشــگاه ها وجــود دارد )مدبــری،1399(.

کســیرانی لوکــس بــا خودروهــای هیبریــد )بــرق و بنزیــن( توســط یکــی از روســای ســابق ســازمان حفاظــت محیط زیســت پــس  تأســیس یــک شــرکت تا
از بازنشســتگی نیــز مثــال دیگــری از ایــن موقعیــت تعــارض منافــع اســت. در دوران ریاســت او، به منظــور تشــویق اســتفاده از خودروهــای هیبریــد 
گرچــه ایــن مصوبــه ازنظــر محیط زیســتی  بــا هــدف کاهــش آلودگــی هــوا، تعرفــه ی واردات خودروهــای هیبریــد بــرای مــدت چنــد ســال حــذف شــد. ا
کــه پیگیــری ایــن رئیــس بــرای چنیــن مصوبــه ای بــا هــدف منافــع شــخصی بــوده یــا آنکــه وی پــس از  مصوبــه مفیــدی بــود امــا مشــخص نیســت 

تصویــب مصوبــه بــه فکــر راه انــدازی کســب وکاری خصوصــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود شــده اســت )میــرزاده،1399(.
ع محدودیــت  ع موقعیــت تعــارض منافــع در مفــاد اساســنامه تعــارض منافــع ایاالت متحــده ســه نــو به عنــوان راهــکاری بــرای مدیریــت ایــن نــو

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  30



کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیط زیســت ارائه شــده اســت: دائمــی، یک ســاله و دوســاله بــرای اشــتغال پــس از خدمــت 
کــه شــامل»یک  محدودیــت دائمــی: کارمنــدان بازنشســته بــرای همیشــه از نمایندگــی فــردی به غیــراز ایالــت متحــده در دادگاه یــا اداره دولتــی 
ع خــاص حــزب یــا احزابــی خــاص« کــه در آن »شــخصًا و فعاالنــه« شــرکت کرده انــد )یعنــی در برابــر فراینــد بی اهمیــت پــردازش اداری اســناد و  موضــو

غیــره( به عنــوان کارمنــد دولــت منــع شــده اند. ایــن مشــارکت شــامل مشــاوره، توصیــه و همچنیــن تصمیم گیــری اســت.
محدودیــت دوســاله: کارمنــدان ســابقی کــه »مســئولیت رســمی« در گروهــی خــاص شــامل یــک حــزب یــا احــزاب خــاص داشــته اند امــا واقعــًا در آن هــا 
شــرکت نکرده انــد، بــرای مــدت دو ســال از نمایندگــی احــزاب خارجــی در ایــن مــوارد منــع می شــوند. ایــن محدودیــت فقــط بــرای گروه هــای خاصــی 

کاربــرد دارد کــه کارمنــد ســابق طــی ســال آخــر مســئولیت خــود در آن هــا شــرکت داشــته اســت.
کار بــوده، مشــمول یــک ســال »قرنطینــه« هســتند. بــه ایــن معنــا  کــه در مقــام »کارمنــد ارشــد« مشــغول بــه  محدودیــت یک ســاله: کارمنــدان ســابقی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــدون توج ــذاری، ب ــل قانون گ ــی مث ــر موضوع ــذاری روی ه ــدف تأثیرگ ــا ه ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــا س ــاط ب ــه ارتب ــه از هرگون ک
ــا نــه منــع می شــوند. اداره اصــول اخاقــی دولــت، بــا دادگاه هــا و نماینــدگان اداره قضایــی  ع شــرکت داشــته اند ی ــا کارمنــدان ســابق در آن موضــو آی
کارمندانــی  در خصــوص موضوعــات مربــوط بــه ســرپیچی از محدودیت هــا در ســازمان حفاظــت محیط زیســت همــکاری می کنــد. بااین حــال، 
کــه چنیــن موقعیت هایــی را در عمــل، یــا به طــور موقــت تــا 60 روز بــدون اینکــه مشــمول یــک ســال محدودیــت شــوند، عهــده دار باشــند. هســتند 

4-9- دریافت هدیه از نهادهای قاعده پذیر:

رابطــه مالــی بیــن مســئولین حکومتــی و نهادهــای قاعده پذیــر ممکــن اســت تحــت عناوینــی ماننــد دریافــت هدیــه یــا درخواســت رشــوه شــکل گیــرد. 
کمیتــی باشــد تــا منافــع عمومــی را در نظــر نگیرنــد. ع ارتباطــات مالــی نیــز می توانــد انگیزهایــی بــرای مســئولین حا ایــن نــو

نمونــه ای ازاین گونــه تعــارض در ســطوح اجرایــی ســازمان بــه چشــم می خــورد. نیروهــای یــگان حفاظــت محیط زیســت در کشــف تخلفــات شــکار در صیــد، 
زنده گیــری 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 تحت الشــعاع قــرار دهــد و یــا به عنــوان نمونــه دیگــر صــدور مجوزهــای خــاص ماننــد تســهیل در صــدور مجــوز بــرای بهره بــرداری 

خــاص از طبیعــت را می تــوان نــام بــرد. در این گونــه مــوارد پیشــنهادهای خــاص از هدیــه گرفتــه تــا رشــوه بــه کارمنــدان و مســئولین محیط زیســت می شــود. 
محیط بانــان بــه دلیــل شــرایط ســخت کاری خــود همــواره در معــرض ایــن موقعیــت قــرار دارنــد. شــیفت کاری یــک محیط بــان هیــچ همخوانــی بــا 
ع نوبــت محیط بانــی ۴36 ســاعت اســت کــه ســازمان طبــق قانــون کار بیشــتر از 250 ســاعت آن را بــه محیط بــان  فیــش حقوقــی وی نــدارد درمجمــو
حــق نوبــت نمی دهــد. یعنــی نزدیــک بــه 200 ســاعت پرداخــت نمی شــود. بیشــترین حقــوق محیط بانــان در کل کشــور ماهانــه حــدود یک میلیــون و  
300 هــزار تومــان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــه یــک محیط بــان بســیار رشــوه و شــیرینی پیشــنهاد می شــود 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(.
ــه چنــد مــورد از آن هــا اشــاره  ــه در اینجــا ب ک ــه دریافت هــا اشاره شــده اســت  ع ازاین گون ــو ــه چندیــن ن در اساســنامه تعــارض منافــع ایاالت متحــده ب
ع یکــی از بندهــای اساســنامه تعــارض منافــع  می کنیــم. محدودیــت قانونــی در برابــر تکمیــل حقــوق کارمنــدان بــا اســتفاده از منابــع خارجــی موضــو
ــد قــوه  ــا کارمن ــوان یــک افســر ی ــران خدمــات خــود به عن ــه ازای جب ــا تکمیــل حقــوق ب ــا کمــک ی ــه حقــوق ی ــه هرگون ک ــه هرکســی  اســت به   طوری ک
کنــد بــه بیــش از  مجریــه دولــت ایاالت متحــده یــا هــر آژانــس مســتقل ایاالت متحــده یــا منطقــه کلمبیــا از ســایر منابــع به جــز دولــت آمریــکا دریافــت 

5000 دالر جریمــه یــا یــک ســال زنــدان یــا هــر دو مــورد مجــازات می شــود. 
کــه: )1( از منظــر مالــی بــر عملکــرد  کارمنــدان ســازمان حفاظــت محیط زیســت ایاالت متحــده نبایــد به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم هدیــه از کســانی 
ــی از ســازمان حفاظــت محیط زیســت هســتند، )3( فعالیــت  ــا کمک هزینــه مال ــر می گذارنــد، )2( بــه دنبــال گرفتــن قــرارداد ی کارمنــدان ســازمان اث
ــز  ــا پذیــرش هــر چی ــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت آن را تنظیــم می کنــد، دریافــت کننــد. البتــه، پیشــنهاد ی ک ــد  ــی را هدایــت می کنن ــا عملیات ی
باارزشــی به قصــد تأثیرگــذاری بــر اقدامــات رســمی طبــق قانــون رشــوه، جــرم تلقــی می شــود. بــرای مثــال کارمنــدان مجــاز بــه پذیــرش »ناهارهــای 
کاری« نیســتند. آن هــا بایــد خودشــان هزینــه ناهارشــان را پرداخــت کننــد یــا در خصــوص حمل ونقــل کارمنــدان معمــواًل نبایــد ســوار هواپیماهــای 
گــر بــه دلیــل رابطــه شــخصی و نــه تجــاری باشــد مانعــی نــدارد. هــر هدیــه ای از طــرف  شــرکتی شــوند. پذیــرش هدیــه از خویشــاوندان و دوســتان ا
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کــه بیشــتر از 100 دالر ارزش داشــته باشــد بایــد گزارش دهــی شــود. و در نهایــت کارمنــدان نبایــد تبلیغــات اختیــاری  کســی بــه غیــر اعضــای خانــواده 
یــا مطالــب ترویجــی بــا ارزش اســمی )تحــت قیمــت خرده فروشــی 10 دالر آمریــکا( ماننــد قلــم، دفتــر یادداشــت، تقویــم یــا مــوارد مشــابه را بپذیرنــد. 
کــه ارزشــی بیــش از ارزش حداقلــی معین شــده  ــا ترویجــی نباشــند - مهــم نیســت چقــدر ارزان هســتند- همچنیــن اقامــی  کــه تبلیغاتــی ی اقامــی 

گــر تبلیغاتــی یــا ترویجــی باشــد- نبایــد پذیرفتــه شــوند. دارنــد -حتــی ا

4-10- رانت اطالعاتی یا رانت حمایتی:

ع خــود اســتفاده کننــد و ایــن اطاعــات را در راه مقاصــد  چنانچــه کارکنــان بخــش عمومــی از موقعیــت خــود بــرای کســب اطاعاتــی در ســازمان متبــو
شــخصی خــود اعــم از ســرمایه گذاری، خریدوفــروش و امثــال آن بــکار ببرنــد، موقعیــت تعــارض منافــع پدیــد آمــده اســت.

ح افزایــش  کــه می گویــد یکــی از مزایــای ایــن طــر ح انتقــال آب خــزر بــه کویــر مرکــزی را بررســی کنیــد، جملــه ای در صفحــه پایانــی آن اســت  گــر طــر ا
ــاره 500 میلیــون مترمکعــب آب  ــا کمبــود آب روبــرو اســت، وقتــی یک ب کــه ب قیمــت زمیــن در حــوزه مقصــد خواهــد بــود. یعنــی در اســتان ســمنانی 
گری زمیــن هســتند، می تواننــد نفــع زیــادی ببرنــد. چــه کســی  انتقــال دهیــم قیمــت زمیــن افزایــش پیــدا می کنــد و آن وقــت آن هایــی کــه در کار ســودا
ح را می دانــد. اآلن  ح را امضــا می کنــد و آینــده ی مقصــد طــر کــه دارد آن طــر ح انتقــال آب اجــرا شــود؟ کســی  کــه قــرار اســت 10 ســال بعــد طــر می دانــد 

می توانــد در آنجــا هکتــاری زمیــن خریــداری کنــد و بعــدًا متــری بفروشــد )درویــش،1399(.
به عنوان مثــال دیگــر غــرب تهــران قبــل از ســاخت دریاچــه چیتگــر و عبــور اتوبــان همــت، زمینــی به عنــوان میــدان تیــر اســتفاده می شــد، اصــًا 
مجــوزی بــرای ساخت وســاز صــادر نمی شــد. امــا گروهــی آمدنــد و در آنجــا زمیــن خریــداری کردنــد چــون می دانســتند قــرار اســت اینجــا بزرگ تریــن 
کنــد آیــا ایــن افــراد به صــورت اتفاقــی آمده انــد و ایــن زمین هــای بــی ارزش را خریــداری کردنــد  گــذار  دریاچــه ســاخته شــود و ارتــش میــدان تیــر را وا
ــد از پیشــنهاددهنده  ــروژه دخیــل بوده ان ــه در ایــن پ ک ــد؟ تمــام کســانی  ــارد تومــان در ایــن خریدوفــروش ســود کردن و چیــزی حــدود 90 هــزار میلی
کننــد و همیــن رانــت اطاعاتــی می توانــد در  گرفتــه تــا ناظــر و ارزیــاب محیط زیســتی و… می تواننــد از ایــن رانــت اطاعاتــی اســتفاده  و مجــری 

ــاره پــروژه تأثیرگــذار باشــد )همــان(. اظهارنظــر آن هــا درب

4-11- تبانی خدمتگزاران:

ارائه دهنــدگان خدمــت می تواننــد بــا یکدیگــر تبانــی داشــته باشــند کــه ایــن تبانــی منجــر بــه اولویــت دادن بــه منافــع شــخصی و ســازمانی نســبت بــه 
گــزارش می نویســد و  نفــع جمعــی و عمومــی مــردم شــود. کارشناســی چندیــن مــاه بــا یــک شــرکت خصوصــی همــکاری می کنــد و نهایتــًا بــرای آن هــا 
گــزارش فــوق بــه دســت خــود او یــا همــکار دیگــرش  کــه مطمئــن اســت  کارفرمــا نیــز حق الزحمــه ای چنــد برابــر معمــول بــه وی پرداخــت می کنــد چرا

کــرد )مدبــری،1399(. گــزارش را تائیــد خواهــد  رســیده و او نیــز 
ــم در  ــزاران، ه ــی خدمت گ ــوزة تبان ــم در ح ــه ه ــه البت ک ــرد  ک ــاره  ــق اش ــیاری از مناط ــی در بس ــات مالچ پاش ــام عملی ــه انج ــوان ب ــر می ت ــی دیگ در مثال
ع اشــتغال هم زمــان می گنجــد. برخــی از بازنشســتگان )و بعضــًا شــاغان( ســازمان جنگل هــا و مراتــع بــه  ع ارتبــاط پساشــغلی و هــم در موضــو موضــو
ــر عرصه هایــی  ــچ نفتــی ب ــد. یکــی از عملیــات بیابان زایــی پاشــیدن مال ــا بیابان زایــی پرداخته ان ــه ب ــکار در حــوزه مقابل تأســیس شــرکت های پیمان
کــه چنــدان ظرفیــت  کــه چشــمة تولیــد گردوغبارنــد. امــا در برخــی مــوارد و بــا مجــوز ســازمان محیط زیســت، عملیــات مالچ پاشــی در مناطقــی  اســت 

کــه در مــواردی نوعــی تبانــی صــورت گرفتــه باشــد )میــرزاده،1399(. تولیــد گردوغبــار را ندارنــد انجــام می شــود. بــه نظــر می رســد 
برخــی شــرکت های پیمانــکار از ارتباطــات خــود در ســازمان اســتفاده می کننــد و مناطقــی کــه نیــاز بــه انجــام عملیــات مالچ پاشــی نــدارد را به عنــوان مناطــق 
حــاد تولیــد گردوغبــار معرفــی می کننــد و مالــچ پاشــی ایــن مناطــق نیــز بــه تصویــب کارگروه هــای مربوطــه می رســد. از ســوی دیگــر نظــر ســازمان جنگل هــا 
و مراتــع کــه در قضیــه مالــچ پاشــی نقــش نظــارت بــر مراتــع و پوشــش های گیاهــی را دارد معتقــد اســت کــه مالــچ را در تمــام کانون هــای گردوغبــاری کشــور 

کــه حــدود ســه میلیــون هکتــار اســت پخــش شــود ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از ایــن مناطــق حفاظت شــده هســتند )تجریشــی،1398(.

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  32
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بخش پنجم 
راهکارها و پیشنهاد ها



گرچــه دســت نامه هــا و راهنماهــای منتشرشــده دربــاره تعــارض منافــع به طورکلــی پیشــنهاد می کننــد کشــورها بــه دنبــال تعریــف موقعیت هایــی  ا
کــه دســتورالعمل ها و راهنمایی هــای الزم بــرای جلوگیــری و حــل تعــارض منافــع در آن وجــود داشــته باشــد، امــا در اغلــب مــوارد مســئولیت  باشــند 
اصلــی معرفــی تعــارض منافــع بــر عهــده خــود اشــخاص اســت ) OECD ،2003(. شــایان ذکــر اســت راهکارهــای مدیریــت و کنتــرل تعــارض منافــع در 
مراحــل مختلــف قاعده گــذاری، کشــف تخلفــات و برخــورد بــا متخلفیــِن نقض کننــده مقــررات مدیریــت تعــارض منافــع قابــل بررســی اســت. در ایــن 

کــه راهکارهــای عمومــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. گــزارش تــاش شــده اســت  بخــش 
ــا   ● ــد ب ــفافیت می توان ــت. ش ــات اس ــه اطاع ــی آزاد ب ــفافیت و دسترس ــع ش ــارض مناف ــت تع ــای مدیری ــن راهکاره ــی از اصلی تری یک

بــه صحنــه آوردن نیــروی نظــارت مردمــی به عنــوان ابــزاری قدرتمنــد در پیشــگیری از مفاســد اقتصــادی عمــل کنــد. شفاف ســازی 
ــی(  ــای دریافتــی، اعــام دارایی هــای شــخصی و خانوادگــی )افشــاء مال گزارش هــای ارزیابــی محیط زیســت، اعــام درآمدهــا و هدای
همگــی یکــی از متداول تریــن و اصلی تریــن راهکارهــای پیشــگیری از مســئله تعــارض منافــع در بیــن کشــورهای مختلــف اســت. 
کــه کســی جــرأت  کار را به جایــی می رســاند  هرچنــد شــفافیت و نظــارت مــردم یکــی دو روزه چیــزی را اصــاح نمی کنــد، ولــی به تدریــج 
ارائــه گزارش هــای غیرواقعــی و ارزیابی هــای نادرســت و سوءاســتفاده های مالــی را نمی کنــد. وقتــی شــفافیت و گــردش آزاد اطاعــات 

وجــود داشــته باشــد، خودبه خــود مشــکل حــل می شــود.
اقــرار بــه وجــود تعــارض منافــع و وجــود منفعــت در مــورد مدیریــت انعقــاد قراردادهــا یــا تصمیم گیری هــا و مشــاوره ها یکــی دیگــر   ●

از راهکارهــای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت. ایــن دســته از ســازوکارها بــه همــراه ســازوکار اعمــال محدودیــت بــرای مشــارکت 
کنــد )مرکــز پژوهش هــای مجلــس  در تصمیم گیــری در شــرایط تعــارض منافــع می توانــد از آســیب های تعــارض منافــع جلوگیــری 

ــامی،ب-1396(. ــورای اس ش
اعمــال محدودیت هــای قانونــی و جریمــه راهــکار دیگــری بــرای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت. بــرای مثــال محدودیت هــای   ●

کــه  کــه در بخــش ۴-2 نیــز بــه آن هــا اشــاره کردیــم از مرســوم ترین اقداماتــی اســت  قانونــی اشــتغال هم زمــان یــا پــس از بازنشســتگی 
در راســتای مبــارزه بــا تعــارض منافــع انجــام می شــود. عــاوه بــر آن جریمــه بایــد به انــدازه ای باشــد کــه بــرای فــرد هزینــه فرصــت قابــل 
کــه ســازمان  ک ســازمان حفاظــت محیط زیســت از شــرایطی می گویــد  توجهــی ایجــاد کنــد. بــرای مثــال مدیــرکل ســابق دفتــر آب وخــا
بــرای کســب درآمــد جریمــه ای کمتــر هزینــه فرصــت از بیــن بــردن آلودگــی از متخلفــان می گیــرد تــا ایــن منبــع درآمــد ادامــه دار باقــی 
گــر بخواهــم سیســتم  ــرای فاضابــم جریمــه می دهــم. ا بمانــد. »یــک واحــد صنعتــی لبنیــات می گفــت ســاالنه دو میلیــون تومــان ب
کــه جریمــه ام بکننــد مهــم نیســت. همیــن واحــد الگویــی  تصفیــه فاضــاب بگــذارم بایــد 10 میلیــارد تومــان هزینــه کنــم. هرســال هــم 

بــرای دیگــر واحدهــای هم جــوارش می شــود«.
اســتفاده از ناظــر ســوم یــا برون ســپاری از دیگــر راهکارهــای پیشــگیری از تعــارض منافــع اســت به طوری کــه دیگــر نیــازی بــه   ●

کارشناســان و ایجــاد شــرایط امضــای طایــی نباشــد بــا اســتفاده از ایــن روش در امــر نظــارت، می تــوان بــا  گــذاری اختیــار بــه  وا
کارشــناس محور بی نیــاز شــد )پرهیــزکاری و  شکســتن انحصــار ناظــران، امــکان تبانــی را از بیــن بــرد و در مــواردی از فرآیندهــای 
رزاقــی،ب-1396(. بــرای مثــال می تــوان بررســی رعایــت یــا عــدم رعایــت اســتاندارد در تولیــد کاالهــا را بــه ناظــر متخصــص بیــرون از 

کــرد. ســازمان ســپرده یــا جمع ســپاری 
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ضمائم



ضمیمه شماره )1(: پرسشنامه تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست

کــه در اختیــار مصاحبه شــوندگان قرار گرفتــه و از آن  هــا درخواســت شــده تــا براســاس  پرشــنامه زیــر نمونــه ای از پرسشــنامه تعــارض منافــع اســت 
تعاریــف و نمونه هــای موجــود در متــن پرسشــنامه زیــر را بــرای ســازمان محیط زیســت تکمیــل نماینــد.

"بسمه تعالی"
پرسشنامه ی تعارض منافع

پاسخگوی گرامی
با سام

ع شــما و  ح پژوهشــی اســت کــه بــا هــدف شناســایی اشــکال و مصادیــق "تعــارض منافــع" در ســازمان متبــو پرسشــنامه ی پیــش رو مربــوط بــه یــک طــر
نهادهــا و بخش هــای مرتبــط بــا آن طراحــی و ارائــه شــده اســت. بــه طــور اجمالــی تعــارض منافــع ناظــر بــر دوراهــی فــرد یــا ســازمان هنــگام مواجهــه بــا 
کــه موجــب تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن وظیفــه ی حرفه ای-شــغلی  منافــع فــردی/ ســازمانی از یــک ســو، و منافــع جمعــی )مــردم( از ســوی دیگــر اســت 

فــرد یــا ســازمان مذکــور می شــود.
ع، خواهشــمند اســت بــا تکمیــل ایــن پرسشــنامه در بــه انجــام  بــا توجــه بــه تجربــه کارشناســی/ مدیریتــی شــما و اشــراف بــر روابــط درون ســازمان متبــو
کلــی شناســایی  کــه در ادبیــات نظــری بــه طــور  ح پژوهشــی مشــارکت و مســاعدت فرماییــد. ذیــا یکایــک مصادیــق تعــارض منافــع  رســیدن ایــن طــر
شــده ذکــر می شــود و یــک نمونــه از آن در نظــام ســامت ارائــه می شــود. بــا عنایــت بــه مصــداق مشــخص و نمونــه ی ذکــر شــده، خواهشــمند اســت 

نمونــه ی مشــابه در ســازمان خــود را تشــریح نماییــد.

1. تعارض 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.

ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض درآمد و وظایف در سازمان متبو

2. تعارض وظایف
تعریــف: تعــارض وظایــف، تعــارض بیــن دو وظیفــه قانونــی یــا اخاقــی اســت. در ایــن موقعیت هــا فــرد نمی توانــد 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 شــاغان حــرف 
کــه  پزشــکی" بــرای تشــکیل ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا منطقــًا ایــن ســازمان در جهــت نفــع اعضــای صنــف خــود عمــل می کنــد 

گیــرد. ــرار  ــا نفــع بیمــاران ق ممکــن اســت در تعــارض ب
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض وظایف در سازمان متبو

3. اتحاد قاعده گذار و مجری:
کــه افــراد را بــه واســطه قواعــد بیرونــی در معــرض تعــارض منافــع شــدید  تعریــف: تفویــض حــق "قاعده گــذاری بــرای خــود" یکــی از مــواردی اســت 

قــرار می دهــد.
کــه می توانــد باعــث ایجــاد  نمونــه: صــدور مجــوز ارائــه خدمــت بــه پزشــکان جدیــد تنهــا در دســت ارائه کننــدگان فعلــی خدمــات ســامت قــرار دارد 
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ج از کشــور تحصیــل کرده انــد  کــه در خــار تعــارض منافــع در صــدور مجــوز شــود. بــرای مثــال ممکــن اســت در اعطــای مجــوز طبابــت بــه پزشــکانی 
ــود. ــاظ ش ــوردی لح ــی م ــخت گیری های ب س

ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض اتحاد قاعده گذار- مجری در سازمان متبو

4. اتحاد ناظر و منظور )نظارت شونده(
کــه می تــوان گفــت  کــه مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد خــود اســت بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو می شــود بــه نحــوی  تعریــف: فــرد یــا ســازمانی 

مســئله نظــارت بــا مشــکل روبــرو خواهــد شــد.
کــه کارمنــد و حقوق بگیــر کارخانــه هســتند. واحدهــای ارائــه خدمــت یــا  نمونه:کارشناســان بهداشــت مســتقر در کارخانه هــای صنعتــی هســتند 
صنعتــی، بــا انتخــاب ناظــر توســط مســئولین واحــد و همچنیــن الــزام بــرای تأمیــن مالــی وی ایــن فرصــت را بــرای فــرد مســئول ایجــاد می کننــد تــا 

بتواننــد نظــارت را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض اتحاد ناظر و نظارت شونده در سازمان متبو

5. تبانی خدمت گزاران
کــه ایــن تبانــی منجــر بــه اولویــت دادن بــه منافــع شــخصی و ســازمانی  تعریــف: ارائه دهنــدگان خدمــت می تواننــد بــا یکدیگــر تبانــی داشــته باشــند 

کــه می توانــد منجــر بــه تبانــی شــود. نســبت بــه نفــع جمعــی و عمومــی مــردم شــود. اعطــای هدیــه و تســهیم عوایــد نمونــه ای از اقداماتــی اســت 
کــز تشــخیص طبــی )آزمایشــگاه ها و تصویربرداری هــا( بــا پزشــکان ممکــن اســت در انجــام  نمونــه: داروخانه هــا و داروســازها بــا پزشــکان یــا مرا
کــه در اینصــورت نفــع بیمــاران بــه عنــوان بخــش وســیعی از جامعــه قربانــی می شــود. گــران قیمــت پزشــکی تبانــی کننــد  خدمــات غیرضــروری یــا 

ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض تبانی خدمت گزاران در سازمان متبو

6. اشتغال همزمان
کمیتــی افــراد دارد از مصادیــق  کــه ارتبــاط نزدیــک بــا پســت حا تعریــف: اشــتغال همزمــان افــراد در بخــش عمومــی و خصوصــی، بویــژه بخش هایــی 

تعــارض منافــع شــخص محــور اســت.
ــا مطــب خصوصــی خویــش ارجــاع دهــد. ممکــن  ــه بیمارســتان ی ــد بیمــاران را ب ــه: دوشــغلگی پزشــکان- پزشــک بیمارســتان دولتــی می توان نمون
کــز خصوصــی خــود  اســت بــه دلیــل وجــود بــازار بزرگ تــر در بخــش دولتــی پزشــکان عاقمنــد باشــند از ایــن بــازار بــرای هدایــت بیمــاران بــه مرا

اســتفاده کننــد.
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض اشتغال همزمان در سازمان متبو

گردان( 7. ارتباطات پساشغلی )درب های 
گــردان بــه معنــای اشــتغال بازنشســتگان یــا مســتعفیان بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی و بالعکــس اســت. مدیــران ارشــد دولتــی  تعریــف: درب 
کــه در بخش هــای دولتــی دارنــد بازیگــران  ج می شــوند می تواننــد بــه واســطه رانــت اطاعــات و روابــط غیررســمی بســیاری  کــه از بخــش دولتــی خــار

قدرتمنــدی در بخــش خصوصــی باشــند.
نمونــه: وزیــر بهداشــتی پــس از اتمــام دوران وزارت بــه ریاســت نظــام پزشــکی یــا ریاســت یــک بیمارســتان خصوصــی انتخــاب می شــود. ممکــن اســت 

از روابــط قبلــی و ســرمایه ی اجتماعــی و رانــت اطاعاتــی حاصــل از ایــن روابــط بــرای مســئولیت جدیــد خــود بهــره جویــد.
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض ارتباطات پساشغلی در سازمان متبو
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8. ارتباط سهامداری یا مالکیت شرکت های مرتبط با تصمیم گیری
کــه توســط آن هــا قاعده گــذاری می شــوند  گــر کارکنــان یــا مســئولین، مالکیــت یــا ارتبــاط ســهامداری بــا شــرکت یــا موسســاتی داشــته باشــند  تعریــف: ا

یــا تحــت نظــارت قــرار می گیرنــد تعــارض منافــع شــکل گرفتــه اســت.
گــر یــک مدیــر یــا سیاســت گذار بیمــه در یــک بیمارســتان، داروخانــه، شــرکت دارویــی خصوصــی ســهامدار باشــد احتمــال دارد وظایــف  نمونــه: ا

نظارتــی و سیاســت گذاری خــود را در راســتای حفــظ یــا ارتقــاء منافــع خویــش در بخــش خصوصــی اخــذ نمایــد.
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض مذکور در سازمان متبو

9. انگیزه های سیاسی و منطقه ای
تعریف: انگیزه های سیاسی و منطقه ای ممکن است افراد را در موقعیت های تعارض منافع قرار دهد.

کــه ممکــن اســت   MRI نمونــه: فشــارهای برخــی نماینــدگان یــا مدیــران محلــی بــرای احــداث بیمارســتتان یــا نصــب تجهیــزات گران قیمتــی ماننــد
در مناطــق کــم جمعیــت توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد، مصــداق بــارز ایــن امــر اســت.

ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض انگیزه های سیاسی و منطقه ای در سازمان متبو

10. روابط خویشاوندی:
گــردد. ایــن تعــارض  کــه ممکــن اســت باعــث ایجــاد تعــارض منافــع در کارمنــدان حکومتــی  ارتباطــات خویشــاوندی یکــی دیگــر از مــواردی اســت 
کمیتــی بــا بخش هــای تحــت نظظــارت، قاعده گــذاری  ممکــن اســت بــه علــت ســهامداری، اشــتغال یــا رابطــه مالــی یکــی از بســتگان مســئولین حا

یــا پیمانــکاری وی بوجــود آیــد.
گــر یکــی از خویشــاوندان رویــس یــک ســازمان تنظیم گــر در حــوزه غــذا و دارو رئیــس شــرکت دارویــی خصوصــی باشــد، وی درگیــر مســئله  نمونــه: ا

تعــارض منافــع خواهــد شــد.
ع شما قابل ذکر است؟ با عنایت به نمونه مذکور، چه اشکالی از تعارض روابط خویشاوندی در سازمان متبو

11. سایر مصادیق
کــه در مــوارد فــوق بازتــاب نیافتــه مرقــوم  ع شــما قابــل ذکــر اســت  در صورتیکــه مصــداق دیگــری از تعــارض منافــع در بخــش یــا ســازمان متبــو

بفرماییــد.
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اسماعیل میرانزاده )فرمانده سابق یگان حفاظت محیط زیست استان تهران(

تعارض درآمد و وظیفه:
همان طوری کــه می دانیــم دانــش بنیــه قــوی مالــی و اقتصــادی بــرای همــه کارکنــان شــاخص ســامت عملکــرد بــا بهــره وری و راندمــان مثبــت در 
کمیتــی و احداثــی در برخــی از مــوارد از تعــارض درآمــد و وظایــف  انجــام امــور اســت. ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیــز ماننــد ســایر ســازمان های حا
برخــوردار اســت ســطح پاییــن حقــوق و دســتمزد و ســختی معیشــت پرســنل و مشــارکت پرســنل در منافــع جرائــم ناشــی از شــکار و صیــد غیرمجــاز 
ــاع از  ــت انتف ــه در جه ک ــورت  ــات دارد. بدین ص ــت مناف ــت محیط زیس ــازمان حافظ ــه س ــف محمول ــا وظای ــو ب ــف از یک س ح حق الکش ــر ــب ط در قال
کــه شــکارچیان را  جرائــم شــکار صیــد و فعالیــت و رغبــت کمتــری در دســتگیری متخلفیــن در حالــت شــروع بــه شــکاردارند و بیشــتر ســعی می کننــد 
در اصطــاح بــا دســت پر )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 بهره منــد شــوند چــون معــادل 35% درصــد از ضــرر و زیــان بــا وظایــف قانونــی ســازمان متولــی 
ع اختصــاص بودجــه ای ویــژه بــرای تشــویق و پرداخــت بــه محیط بانــان بــه  حفــظ حیات وحــش اســت در ایــن مــدل در تعــارض اســت راه حــل موضــو
هنــگام دســتگیری شــکارچیان بــا نظــارت قــوی بــر عملکــرد آنــان اســت و به منظــور جلوگیــری از اتــاف حیات وحــش دســتگیری شــکارچیان قبــل از 

شــکار )در حالــت شــروع بــه شــکار( از اولویــت و ارزش بیشــتری بــرای تشــویق و پرداخــت حق الزحمــه ویــژه برخــوردار باشــد.    

تعارض وظایف:
ح هــا و پروژه هــای بــزرگ بــدون ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی  گــذاری و اجــرای طر ایــن مــدل در ســازمان حفاظــت محیط زیســت را می تــوان در وا
در برخــی از مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان )مناطــق چهارگانــه( و یــا صــدور مجوزهــای هرچنــد موقــت چــون معــدن کاری،  مجوزهــای گردشــگری 
ع زیســتی و همچنیــن زیســتگاه های ایــن مناطــق اســت. لکــن در  در تاالب هــای تحــت مدریــت متصــور نمــود. گرچــه وظیفــه ســازمان حفــظ تنــو
گیــرد .  کولوژیکــی خــود را از دســت بدهــد و یــا گونــه ای در معــرض خطــر انقــراض قــرار  این گونــه فعل وانفعــاالت ممکــن اســت یــک زیســتگاه ارزش ا

گذاری هــا تعــداد قلیلــی از جمعیــت کشــور منتفــع شــده و منافــع عمومــی نادیــده گرفتــه شــود. ع وا ایــن نــو

اتحاد قاعده گذار و مجری:
صــدور مجوزهــای انحصــاری همچــون قرق هــای اختصاصــی، صــدور پروانــه شــکار جانــوران بــرای برخــی از شــرکت های خــاص بخصــوص بــرای 
ح هــای گردشــگری، تله کابیــن و غیــره در اراضــی ملــی و مناطــق تحــت مدیریــت از مصادیــق اتحــاد قاعــده و مجــری  اتبــاع بیگانــه،  صــدور اجــرای طر

اســت.

اتحاد ناظر و منظور )نظارت شونده(:
کــه  ح هــا و پروژه هــای بــزرگ اعمــال می گــردد. در ایــن صــورت  ایــن مــدل در ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی طر
کــه می تواننــد بــر ســامت و  ح منتفــع می گردنــد  کــه بــه نحــوی از ارجــای طــر ح هــا بــه شــرکت هایی ســپرده می شــود  ــر ایــن طر بخشــی از نظــارت ب

دقــت نظــارت تأثیــر  بگذارنــد.

تبانی خدمتگزاران:
نمونــه ایــن مــدل ممکــن اســت در صــدور مجوزهــای خــاص توســط ســازمان حفاظــت محیط زیســت مســتتر باشــد. مثــل صــدور مجــوز معــادن 

ارزشــمند بــه اشــخاص ،صــدور مجــوز احــداث کارخانجــات و تســهیل در صــدور مجــوز بــرای بهره بــرداری خــاص از طبیعــت.

اشتغال هم زمان:
ح هــا و پروژه هــای مرتبــط بــا ســازمان را  کــه امــور مطالعاتــی طر ایــن مــدل کمتــر در ســازمان محیط زیســت مشــهود اســت. البتــه تعــداد قلیلــی شــرکت 
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گیــران در ایــن شــرکت ها تقریبــًا  کــه به نوعــی مشــارکت برخــی از تصمیــم  ع باشــد  گــذار می گــردد می توانــد به نوعــی مصــداق ایــن موضــو بــه آن هــا وا
گــردد. نوعــی اشــتغال هم زمــان متصــور 

گل رخ )کارشناس آموزش حقوقی اداره ارومیه(

تعارض درآمد و وظیفه:
بــه نظــر می رســد ارجــاع متقاضیــان )واحدهــای صنفــی  خدماتــی( جهــت عقــد قراردادهــای  خــود اظهــاری در پایــش و مدیریــت پســماند بــه شــرکت ها 
و آزمایشــگاه های معتمــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت در راســتای اصــل ۴۴ قانــون اساســی )خصوصی ســازی( از مصادیــق این گونــه تعــارض 

کــه ممکــن اســت بــر اســاس ارتباطــات و جهت گیری هــای افــراد بــا مالکیــن و مدیــران بخــش خصوصــی صــورت گیــرد. باشــد 

تعارض وظایف:
کــه مخاطبــان آن هــا بعضــًا بــه جهــت  به عنوان مثــال ،  می تــوان بــه مــواردی از مواجهــه و برخــورد قانونــی بــا تخلفــات محیطــی اشــاره نمــود 
گذاشــته و متأســفانه در فرایندهــای قضایــی قــرار  کم اطاعــی و بعضــا بــه جهــت فقــر و ناچــاری ضوابــط و ماحظــات زیســت محیطی را زیــر پــا 
کــه از نمونه هــای آن هــا در اســتان متبوعــه  می گیرنــد.  علیرغــم الــزام در انجــام وظایــف قانونــی، گهــگاه اعام جــرم علیــه پــاره ای از متخلفیــن 
کــرد. تعــارض در اخاقیــات و تعهــدات  می تــوان بــه زغالگیــران ســنتی – واحدهــای بازیافــت پســماند و راننــدگان تانکرهــای تخلیــه فاضــاب اشــاره 
کــه از اقشــار آســیب پذیر  ــا خاطیــان غیــر عمــد و باالجبــار  ع ســازمان در برخــورد ب کــه بــه نظــر می رســد موضــو ع دوســتانه پیــش می آیــد  انســانی و نو

جامعــه می باشــند، بایــد متفــاوت باشــد.

اتحاد قاعده گذار و مجری:
کــه در داخــل ســازمان بیــن ســطوح مختلــف پرســنلی ازجملــه مدیــران ارشــد، مدیــران میانــی و بدنــه کارشناســی ســازمان ممکــن اســت  از مــواردی 

پیــش آیــد، رقابت هــای ناســالم و نیــز محدودیت هــای اعمالــی در سلســله مراتب طولــی )از بــاال بــه پاییــن( اســت.
ــرکت  ــذا از ش ــد فل ــه دارن ــی واهم ــت های مدیریت ــت دادن پس ــود و از دس ــه خ ــنل زیرمجموع ــاء پرس ــی( از ارتق ــران میان ــًا مدی ــران )غالب ــواًل مدی معم
کــه می توانــد منجــر بــه ارتقــاء علمــی ،فرهنگــی و ســازمانی ایشــان شــود ممانعــت  پرســنل زیردســت در دوره هــای آموزشــی،کارگاه ها و فعالیت هایــی 
بــه عمــل می آورنــد و از تبعــات طوالنی مــدت ایــن نگــرش و طــرز فکــر ضعــف بنیــه علمــی و تجربــی ســازمان در آینــده نه چنــدان دور )پــس از منفــک 

شــدن مدیــران فعلــی به واســطه بازنشســتگی یــا عوامــل دیگــر( اســت.

اتحاد ناظر و منظور:
بــه نظــر می رســد 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 می توانــد موجــب بــروز اشــکال در وظایــف نظارتــی حــوزه ارزیابــی عملکــرد شــود.

تبانی خدمتگزاران:
نمونــه ای ازاین گونــه تعــارض در ســطوح اجرایــی ســازمان می توانــد بچشــم بخــورد. نیروهــای یــگان حفاظــت محیط زیســت در کشــف تخلفــات 
گیــری پرنــدگان،  ممکــن اســت پــس از توفیــق مــوارد شــکار در صیــد غیرمجــاز و.... بــه تقســیم و تصمیــم مــوارد توفیقــی  شــکار در صیــد، زنــده 

ــد. ــرار ده ــعاع ق ــان را تحت الش ــازمانی ایش ــف س ع وظای ــو ــن موض ــد و همچنی بپردازن
اشتغال هم زمان:

بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی نامطلــوب ســازمان حفاظــت محیط زیســت ازلحــاظ حقــوق و مزایــای دریافتــی، دو شــغلگی در میــان پرســنل بســیار 
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ــا شــغل ســازمانی ممکــن اســت تعــارض در وظایــف کارکنــان در  ج از اداره ب ــذا درصــورت تداخــل و ارتبــاط کار دوم در خــار رایــج و متــداول اســت. ل
بخــش عمومــی و خصوصــی حاصــل شــود. از نمونه هــای آن می تــوان اشــتغال در مجموعه هــای حقوقــی، آزمایشــگاه ها و شــرکت های معتمــد 

پســماند و آلودگــی و غیــره را نــام بــرد.   

گردان(: ارتباطات پسا شغلی )درب های 
از نمونه هــای مدیــران و مســئوالن ســازمانی پــس از بازنشســتگی ، بازخریــد و اســتعفا می تــوان مــواردی را یافــت کــه پــس از منفــک شــدن از ســازمان 
اقــدام بــه تأســیس شــرکت های ارزیابــی زیســت محیطی و.... نماینــد. و در راســتای اهــداف بخــش خصوصــی و جلــب رضایــت مشــتریان از 

ارتباطــات ســابق دوران مدیریتــی اســتفاده نمــوده و بهره جوینــد.

ارتباط سهامداری یا مالکیت شرکت های مرتبط با تصمیم گیری:
کمیتــی  ع تعــارض در ســازمان محیط زیســت بــه نظــرم نمی رســد. چــرا ســازمان حفاظــت محیط زیســت به واســطه ماهیــت حا مصداقــی از ایــن نــو
کــه اقــدام بــه ثبــت و تأســیس شــرکت ها ســهامی و ســرمایه گذاری  کــه دارد امــکان کســب درآمــد از طریــق فعالیت هــای اقتصــادی نــدارد  و نظارتــی 

گــذار می شــوند. کــه توســط آن هــا قاعــده  نمایــد، دارای شــرکت های مــادر )هلدینــگ( باشــد 

 انگیزه های سیاسی و منطقه ای:
کــه نســبت بــه مناطــق حفاظت شــده  یکــی از نمونه هــای تعــارض منافــع در ســازمان حفاظــت محیط زیســت  حساســیت منطقــه ای خاصــی اســت 
)چهارگانــه خــاص( یــا معضــات زیســت محیطی 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 محیط زیســت ممکــن اســت در سیاســت گذاری ایشــان جهــت حــل 
مشــکات و مصالحــه روش هــای اصولــی و بلندمــدت، روش هــای تســکینی و کوتاه مــدت تأثیــر نامطلوبــی بگــذارد. از مثال هــای شــاخص این گونــه 

کــرد. تعــارض،  می تــوان بــه بحــث احیــاء دریاچــه ارومیــه اشــاره 

روابط خویشاوندی:
ــه  ــت. رابط ــتم اس ــک در سیس ــاوندان نزدی ــدان و خویش ــتخدام فرزن ــورد، اس ــم می خ ــه چش ــاد ب ــه زی ــازمان متبوع ــه در س ک ــارض  ــوارد تع ــی از م یک

خویشــاوندی میــان پرســنل ممکــن اســت روابــط رســمی و سلســله مراتب اداری  و دیســیپلین اداری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

حمیدرضا میرزاده )خبرنگار و فعال حوزه محیط زیست(

تعارض درآمد و وظایف: 
ع کســب درآمــد از وظیفــه روبروســت. بــه نظــر می رســد دریافــت ضــرر  ســازمان حفاظــت  محیط زیســت بــه دلیــل ماهیــت کاری خــود کمتــر بــا موضــو
و زیــان ناشــی از شــکار غیرمجــاز )به اشــتباه به عنــوان »جریمــه ی شــکار« شــناخته می شــود( و صــدور پروانــه شــکار حیوانــات وحشــی از مهم تریــن 
و بیشــترین منابــع درآمــدی ســازمان از محــل انجــام مأموریت هــای خــود باشــند. کســب درآمــد مســتقیم از صــدور پروانــه شــکار می توانــد یکــی از 
ــا افزایــش ایــن درآمــد ممکــن اســت انگیزه هــا بــرای صــدور پروانــه شــکار بیشــتر شــود درحالی کــه تعــداد  کــه ب محل هــای تعــارض درآمــد باشــد چرا
کــه ایــن مــورد در حــال حاضــر چنــدان دغدغــه اصلــی  ــا جمعیــت حیات وحــش نباشــد. بــه نظــر می رســد  پروانه هــای شــکار صادرشــده متناســب ب
کــه بــا توجــه بــه تجربــه ی چنــد ســال گذشــته در صــدور پروانه هــای شــکار، تعــداد آن هــا بــه نســبت جمعیــت حیات وحــش بســیار انــدک  نباشــد چرا
بــوده اســت. به عنوان مثــال در ســال 1397 تعــداد پروانه هــای صادرشــده بــرای چهارپایــان در کل کشــور، 65 مــورد بــرای مناطــق چهارگانــه و 
کــه جمعیــت علفخــواران بزرگ جثــه )گونه هــای هــدف  مناطــق آزاد و ۴5 مــورد بــرای قرق هــای اختصاصــی بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 
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شــکارچیان( در حیات وحــش کشــور طبــق تنهــا آمــار موجــود در اختیــار ســازمان حفاظــت محیط زیســت بیــش از 180 هــزار فــرد بــوده اســت. بــه ایــن 
کــه تنهــا حــدود 0/06 درصــد پروانــه شــکار صادرشــده اســت. در ســال های پیــش از آن نیــز میــزان پروانــه شــکار چهارپایــان در همیــن حــدود  معنــی 
گرچــه در مــورد صــدور مجــوز شــکار پرنــدگان میــزان پروانــه ی صادرشــده بســیار بیشــتر اســت و ایــن افزایــش تعــداد موجــب  بــوده اســت. بااین حــال ا
ع را از دیــد تعــارض  کــه نتــوان موضــو ع بــا توجــه بــه رقــم بســیار پاییــن صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان باعــث می شــود  نگرانــی اســت امــا ایــن موضــو
ع تعــارض درآمــد در ایــن حــوزه  خ می دهــد و بــه همیــن علــت موضــو ــار ر کــرد. به طورکلــی صــدور پروانــه شــکار در طــول ســال یک ب درآمــد بررســی 

ح نیســت.  چنــدان مطــر
امــا دربــاره ی مطالبــه ی ضــرر و زیــان از شــکارچیان غیرمجــاز بــا توجــه بــه تعــدد تخلفــات شــکار و صیــد و ارقــام تعیین شــده بــرای ضــرر و زیــان، بــا 
ع متفاوتــی روبــرو هســتیم. به عنوان مثــال قیمــت آهــو، بــز وحشــی و گوســفند وحشــی ازنظــر مطالبــه ضــرر و زیــان در حــال حاضــر 20 میلیــون  موضــو
کــه  تومــان تعیین شــده و بــرای حیــوان مــاده، ایــن رقــم 60 میلیــون تومــان اســت. ضــرر و زیــان در صورتــی از متخلفــان شــکار و صیــد اخــذ می شــود 
ع جــرم »شــروع بــه شــکار« باشــد )شــکارچی حیــن انجــام شــکار و قبــل از کشــتن حیــوان دســتگیر  گــر موضــو کــرده باشــند و ا اقــدام بــه کشــتن حیــوان 
گــر متخلــف شــکار نکنــد، درآمــدی نیــز  کــه ا ع تضــاد درآمــد بــه وجــود می آیــد بــه ایــن معنــا  شــود( ضــرر و زیانــی از وی اخــذ نمی شــود. در اینجــا موضــو

عایــد ســازمان نمی شــود. 
گــذاری عرصه هــای جنگلــی بــرای بهره بــرداری چــوب و عرصه هــای مرتعــی بــرای چــرای  در ســازمان جنگل هــا و مراتــع نیــز موضوعاتــی همچــون وا
دام اهلــی مــورد نظــر اســت کــه می توانــد محــل تضــاد درآمــد باشــد. چنانچــه در قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع )مصــوب 13۴6( 

نیــز آمــده کــه ایــن ســازمان مجــاز اســت جریمه هــای دریافتــی از متخلفــان را به عنــوان درآمــد خــود تلقــی کنــد. 

تعارض وظایف:
ع تعــارض وظایــف روبــرو اســت. بااین وجــود بــه نظــر می رســد  ســازمان حفاظــت محیط زیســت دســتگاهی نظارتــی اســت. از همیــن رو کمتــر بــا موضــو
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــطح کان ب ــد، در س ــته باش ــود داش ــازمان وج ــن س ــران ای ــدان و مدی ــا کارمن ــازمانی ی ــطح درون س ــه در س ــش از آنک ــارض بی تع
گاز( و برخــی قوانیــن بــا  کلــی حــوزه انــرژی )نفــت و  کشــور ازجملــه افزایــش جمعیــت، سیاســت های  کلــی  به عنوان مثــال برخــی سیاســت های 
مأموریت هــای ایــن ســازمان در تعــارض هســتند. به عنوان مثــال سیاســت افزایــش جمعیــت، بــا وجــود دالیــل فنــی، موجــب افزایــش بهره بــرداری 
کــه بــا مأموریــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت در تعــارض اســت. همین طــور در مــورد  از عرصه هــای طبیعــی و انتشــار آلودگی هــای می شــود 
افزایــش میــزان تولیــد حامل هــای انــرژی )نفــت و گاز( کــه منجــر بــه انتشــار بیشــتر گازهــای گلخانــه ای می شــوند. از طرفــی حضــور ســازمان حفاظــت 
ــه دنبــال افزایــش شــاخص های اقتصــادی خــود در  ــز از دیگــر تعارض هــای کان در وظیفــه اســت. معمــواًل دولت هــا ب ــت نی محیط زیســت در دول
کمتــر بــا ماحظــات محیط زیســتی همراه انــد. ســازمان  کــه عمــده ی ایــن فعالیت هــای نیــز  دوران چهــار یــا هشت ســاله ی فعالیتشــان هســتند 
ــزرگ مغلــوب اســت.  ح هــای ب ــرای انجــام طر ــر تصمیــم نهایــی رئیس جمهــور ب حفاظــت محیط زیســت به عنــوان جزئــی از دولــت، معمــواًل در براب
کشــاورزی، یکــی از  دربــاره ســازمان جنگل هــا و مراتــع نیــز تقریبــًا وضعیــت مشــابه اســت. حضــور ایــن ســازمان در زیرمجموعــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی و دامــداری بــه زمیــن )کــه در اختیــار ســازمان جنگل هــا و مراتــع اســت( از مهم تریــن  تعارض هــای موجــود محســوب می شــود. نیــاز 

تعارض هــای ایــن بخــش محســوب می شــود و وظایــف ایــن ســازمان را بــا وظایــف وزارتخانــه ی باالدســتی خــود در تعــارض قــرار می دهــد. 

اتحاد قاعده گذار و مجری :
کــه اقتصــادی  کــه حوزه هــای منابــع طبیعــی و محیط زیســت حوزه هایــی نیســتند  ع اطــاع دقیقــی نــدارم. شــاید بــه ایــن دلیــل  دربــاره ایــن موضــو
ــد. دســت کم  ــه همیــن دلیــل چنیــن موضوعــی چنــدان بــه چشــم نمی آی ــه کار شــوند ب شــده باشــد و فعــاالن اقتصــادی در ایــن حوزه هــا مشــغول ب

بنــده در ایــن رابطــه اطاعــات خاصــی نــدارم. 
اتحاد ناظر و منظور :

ایــن دو ســازمان بــه دلیــل مأموریــت تخصصــی خــود و نبــود دســتگاه های دیگــر مرتبــط بــا ایــن حوزه هــا در قــوه قضاییــه و مقننــه و ســایر نهادهــا در 
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ع روبــرو هســتند. تعییــن صحــت آمارهــای اعام شــده از ســوی ایــن دســتگاه ها همچــون آمــار حیات وحــش، مســاحت  بســیاری مــوارد بــا ایــن موضــو
جنگل هــای طبیعــی، ارزیابــی عملکــرد درزمینــة حفاظــت از عرصه هــای طبیعــی و... بــر عهــده خــود همیــن دستگاه هاســت! به عبارت دیگــر ایــن 
ــه در قــوه قضاییــه  کــه ن ــه ایــن دلیــل  ــر حســن انجــام کار خــود. ب ح هــا هســتند و هــم مســئول نظــارت فنــی ب دو ســازمان هــم مســئول اجــرای طر
و نــه در مجلــس شــورای اســامی بخشــی قدرتمنــد و تخصصــی بــرای نظــارت بــر مأموریت هــای ایــن دســتگاه ها نیســت و عمــده نظارت هــا بــر 
ــی  ــل پیچیدگ ــه دلی ــه ب ک ــارت دارد  ــا نظ ــن حوزه ه ــر ای ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــا کمیس ــد. تنه ــز دارن ــی و اداری تمرک ــائل مال مس
ــاره  کــه متــر و معیارهــای مشــخص و مدونــی درب موضوعــات و تخصصــی بــودن آن هــا معمــواًل از دانشــگاهیان  کمــک گرفتــه می شــود. امــا ازآنجا
موضوعــات تخصصــی مأموریــت ایــن ســازمان ها وجــود نــدارد )مثــًا میــزان امنیــت زیســتگاه های حیات وحــش ازنظــر تعــارض انســانی و...( 

حضــور دانشــگاهیان در بســیاری مــوارد کمــک ویــژه ای بــه نظــارت نمی کنــد.  

تبانی خدمت گزاران:
کــه البتــه هــم در حــوزه ی تبانــی خدمت گــزاران،  کــرد  ع می تــوان بــه انجــام عملیــات مالچ پاشــی در بســیاری از مناطــق اشــاره  ــاره ایــن  موضــو درب
ــا  ــازمان جنگل ه ــاغان( س ــًا ش ــتگان )و بعض ــی از بازنشس ــد. برخ ــان می گنج ــتغال هم زم ع اش ــو ــم در موض ــغلی و ه ــاط پساش ع ارتب ــو ــم در موض ه
و مراتــع بــه تأســیس شــرکت های پیمانــکار در حــوزه مقابلــه بــا بیابان زایــی پرداخته انــد. یکــی از عملیــات بیابان زایــی پاشــیدن مالــچ نفتــی بــر 
کــه  کــه چشــمة تولیــد گردوغبارنــد. امــا در برخــی مــوارد و بــا مجــوز ســازمان جنگل هــا و مراتــع، عملیــات مالچ پاشــی در مناطقــی  عرصه هایــی اســت 
کــه  کــه در مــواردی نوعــی تبانــی صــورت گرفتــه باشــد بــه ایــن معنــا  چنــدان ظرفیــت تولیــد گردوغبــار را ندارنــد انجــام می شــود. بــه نظــر می رســد 
کــه نیــاز بــه انجــام عملیــات مالچ پاشــی نــدارد را به عنــوان  برخــی شــرکت های پیمانــکار از ارتباطــات خــود در ســازمان اســتفاده می کننــد و مناطقــی 

مناطــق حــاد تولیــد گردوغبــار معرفــی می کننــد و مالــچ پاشــی ایــن مناطــق نیــز بــه تصویــب کارگروه هــای مربوطــه می رســد. 

اشتغال هم زمان:
کــز  ــا مرا ــا شــغل خــود در ایــن ســازمان، به عنــوان مشــاور در برخــی صنایــع ی در برخــی مــوارد، کارکنــان ســازمان حفاظــت محیط زیســت هم زمــان ب
ــراد  ــن اف ــای فنــی ای گرچــه کمک ه ــه کار می شــوند. ا ــغول ب ــا و...( مش ــات و باغ وحش ه ــداری حیوان ــز نگه ک ــی، مرا ــات صنعت ــی )کارخانج خدمات
کنــد امــا ممکــن اســت فــرد را در موقعیــت  کمــک  کــز ازنظــر محیط زیســتی  کیفیــت تولیــد یــا ارائــه خدمــات ایــن مرا می توانــد بــه بهبــود واقعــی 
دوراهــی منافــع شــخصی و منافــع ســازمانی قــرار دهــد. در ســال های اخیــر، بــه دلیــل رقــم پاییــن دســتمزد دریافتــی کارکنــان ســازمان های حفاظــت 

ــت.  ــان داده اس ــد نش ــده رش ــن پدی ــع، ای ــا و مرات ــت و جنگل ه محیط زیس
عــاوه بــر ایــن، در مــواردی نیــز راه انــدازی کســب وکار مرتبــط بــا شــغل ســازمانی بــه چشــم می خــورد. تأســیس آزمایشــگاه ســنجش میــزان آلودگــی )و 
در پــی آن معرفــی ایــن آزمایشــگاه به عنــوان آزمایشــگاه معتمــد(، تولیــد قطعــات و لــوازم بیهوشــی حیوانــات، تأســیس شــرکت خدمــات گردشــگری 
ــته  ــال های گذش ــه در س ک ــتند  ــواردی هس ــه م ــا و... ازجمل ــش، آلودگی ه ــات حیات وح ــا موضوع ــی ب ــه تحقیقات ــیس موسس ــردی، تأس و طبیعت گ
کــه در رســانه ها  کــه بنــا بــر شــاهدی  بــه چشــم خورده اند. یکــی از مــوارد اخیــر نیــز پــروژه ای بــا بودجــه بــاال بــرای احیــای یــک تــاالب در کشــور بــود 
منتشــر شــد، بــه نظــر می رســد یکــی از مقامــات عالی رتبــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت در آن شــرکت ذینفــع باشــد. از طــرف دیگــر حضــور 
گهانــی تعــدادی از کارکنــان موسســه تحقیقــات جهــاد کشــاورزی و متخصصــان دســت کاری ژنتیکــی محصــوالت کشــاورزی )تراریختــه( به عنــوان  نا
کــه ســازمان حفاظــت  مشــاور و مدیــر در ســازمان حفاظــت محیط زیســت یکــی دیگــر از مــوارد تضــاد منافــع بــه شــکل اشــتغال هم زمــان اســت. چرا
محیط زیســت در ســال های گذشــته، بــه دالیــل فنــی همــواره مخالــف کشــت و واردات محصــوالت تراریختــه در کشــور بــوده، حــال ورود ایــن افــراد 
کــه بــه آن هــا توانایــی تغییــر ایــن تصمیــم را می دهــد، یکــی از مصادیــق تضــاد منافــع بــه  بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت آن هــم در مســندهایی 

ــد.  ــر می رس نظ
در ســازمان جنگل هــا و مراتــع فعالیــت کارکنــان ایــن ســازمان به عنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری نیــز از دیگــر مــوارد تعــارض منافــع محســوب 
کــه می تواننــد بــر احــکام  کار ادارات منابــع طبیعــی را می داننــد، در جایگاهــی قــرار دارنــد  کــه ایــن افــراد عــاوه بــر آنکــه قوانیــن و روال  می شــود. چرا
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دادگاه هــا در مــورد پرونده هــای مربــوط بــه اراضــی یــا پروانه هــای بهره بــرداری تأثیرگــذار باشــند و متأســفانه در مــوارد ایــن اشــتغال هم زمــان تبدیــل 
بــه فســاد شــده و در برخــی پرونده هــای زمین خــواری تعــدادی از ایــن افــراد حضورداشــته اند. بااین حــال اشــتغال کارکنــان منابــع طبیعــی به عنــوان 

کارشــناس رســمی دادگســتری کامــًا قانونــی اســت و لزومــًا ایــن اشــتغال منجــر بــه فســاد نمی شــود. 

ارتباطات پساشغلی:
ح شــد، یــک مــورد  کــه در ســؤال قبــل تحــت عنــوان حضــور بازنشســتگان به عنــوان مشــاور در صنایــع یــا واحدهــای خدماتــی مطــر عــاوه بــر مــواردی 
کســیرانی لوکــس بــا خودروهــای هیبریــد )بــرق و بنزیــن( توســط یکــی از روســای ســابق ســازمان حفاظــت  جالــب در ایــن حــوزه تأســیس یــک شــرکت تا
محیط زیســت پــس از بازنشســتگی بــود. در دوران ریاســت او، بــرای تشــویق اســتفاده از خودروهــای هیبریــد بــا هــدف کاهــش آلودگــی هــوا، تعرفــه ی 
ــخص  ــا مش ــود ام ــدی ب ــه مفی ــتی مصوب ــر محیط زیس ــه ازنظ ــن مصوب ــه ای گرچ ــد. ا ــذف ش ــال ح ــد س ــدت چن ــرای م ــد ب ــای هیبری واردات خودروه
کــه پیگیــری ایــن رئیــس بــرای چنیــن مصوبــه ای بــا هــدف منافــع شــخصی بــوده یــا آنکــه وی پــس از تصویــب مصوبــه بــه فکــر راه انــدازی  نیســت 

کســب وکاری خصوصــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود شــده اســت. 

ارتباط سهام داری:
دربــاره کارکنــان ســازمان جنگل هــا و مراتــع و ســازمان حفاظــت محیط زیســت مــوردی در ایــن خصــوص ســراغ نــدارم. امــا در برخــی مــوارد ذینفعــان 
ــرار  ــوذ ق ــا نف ــراد ب ــی اف ــار برخ ــگان در اختی ــود را به رای ــهام خ ــی از س ــکل دار، بخش ــتی مش ــر محیط زیس ــای ازنظ ــی پروژه ه ــی برخ ــهام داران اصل و س
ح را از ســازمان حفاظــت محیط زیســت دریافــت کننــد. به عنوان مثــال  می دهنــد تــا آن هــا را ترغیــب کننــد تــا بــا اســتفاده از قــدرت خــود، مجــوز طــر
ع احــداث یــک واحــد پاالیشــگاهی در یکــی از شــهرها ســال ها مــورد بحــث بــود و نماینــده آن شــهر در مجلــس مهم تریــن منتقــد عملکــرد  موضــو
کــه ایــن نماینــده )به طــور غیرمســتقیم  ســازمان حفاظــت محیط زیســت در عــدم صــدور مجــوز بــرای ایــن پاالیشــگاه بــود. کمــی بعــد مشــخص شــد 

و از طریــق یکــی از بســتگان( در ایــن پاالیشــگاه ســهام دار اســت. 

انگیزه های سیاسی و منطقه ای:
گرچــه در آن  یکــی از معاونــان ســابق ســازمان حفاظــت محیط زیســت کــه اصالتــًا اهــل زابــل بــود، توجــه ویــژه ای بــه دریاچــه هامــون نشــان مــی داد. ا
کــه ایــن  زمــان دریاچــه هامــون در بحــران بی آبــی قــرار داشــت و نیازمنــد توجــه جــدی بــود بااین حــال بــرای برخــی افــراد ایــن شــائبه وجــود داشــت 

ع دریاچــه هامــون داشــت.  معــاون بــه دلیــل اصالــت خــود توجــه ویــژه بــه موضــو

روابط خویشاوندی:
کثــر مــوارد، روابــط خویشــاوندی بــه اســتخدام افــراد خویشــاوند در پســت های ســازمانی )میانــه بــه پاییــن( منجــر می شــود. تعــداد بســیار پاییــن  در ا
ــر روابــط  ــه کاهــش تأثی ــع و ارقــام پاییــن ایــن قراردادهــا عمــًا ب ح هــا و پروژه هــای برون ســپاری ســازمان های محیط زیســت و جنگل هــا و مرات طر

ح هــا منجــر شــده امــا در مــوارد زیــادی اســتخدام هایی بــا همیــن انگیــزه انجام شــده اســت.   خویشــاوندی بــر قــرارداد طر

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  48



ضمیمه شماره )2(: مصاحبه با کارشناسان و مدیران اسبق سازمان حفاظت محیط زیست

محمد درویش )مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست(

برای مدیریت تعارض منافع نمی توان فقط به تصویب قانون اتکا کرد

گــردان« اســت. اشــتغال هم زمــان بــه معنــای  ع »اشــتغال هم زمــان و درب هــای  یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع در حــوزه محیط زیســت، موضــو
اشــتغال کارکنــان دولــت اعــم از کارشناســان، مدیــران و روســای ســازمان های دولتــی و نهادهــای اجرایــی به طــور هم زمــان در دو بخــش دولتــی 
کــه بیــن منافــع عمومــی و ملــی و منافــع شــخصی اش بــر ســر  ع از تعــارض منافــع می توانــد فــرد را در شــرایطی قــرار دهــد  و خصوصــی اســت. ایــن نــو
گــردان نیــز بــه معنــای اشــتغال افــراد  گیــرد در ایــن صــورت انتخــاب نفــع شــخصی می توانــد زمینه ســاز بــروز فســاد شــود. درب هــای  دوراهــی قــرار 
بازنشســته در فعالیت هــای اقتصــادی و اســتفاده از ارتباطــات درون ســازمانی خــود در جهــت منافــع شــخصی اســت. بــرای بررســی مصادیــق، ابعــاد 
ع در ســازمان حفاظــت محیط زیســت و منابــع طبیعــی کشــور بــا »محمــد درویــش« عضــو هیئت علمــی موسســه  و راهکارهــای مدیریــت ایــن موضــو
تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع و مدیــرکل ســابق دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه گفت وگــو نشســتیم. او معتقــد اســت 
کــه ابعــاد تعــارض منافــع بیــن ســازمانی و در ســطح کان بســیار بزرگ تــر از ابعــاد تعــارض منافــع اشــخاص حقیقــی اســت بااین حــال نمی تــوان بــرای 

کــرد. رفــع ایــن معضــل تنهــا بــه تصویــب قوانیــن اتــکا 

کارکنــان یــا بازنشســتگان را ممنــوع  بــه نظــر شــما آیــا می تــوان در حــوزه محیط زیســت و منابــع طبیعــی به طورکلــی اشــتغال هم زمــان 
کــم افــراد متخصــص و بــا تجربــه بــه نســبت ســایر  کنیــم و بــا آن برخــورد قانونــی کنیــم یــا آنکــه بــه دلیــل تخصصــی بــودن ایــن حــوزه و تعــداد 
حوزه هــا می توانیــم بــا اجــرای قانــون و مقرراتــی حضــور افــراد در مشــاغل هم زمــان یــا پــس از بازنشســتگی را بپذیریــم امــا تعــارض منافــع 

کنیــم؟  کنتــرل و مدیریــت  را 
پیــش از آنکــه مدیــرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت شــوم، عضــو هیئت مدیــره ی یــک ســازمان مردم نهــاد 
محیط زیســتی بــودم. بعــد از انتصابــم، نامــه ای از بازرســی بــه دســتم رســید کــه نمی توانــم هم زمــان مدیــرکل باشــم و در هیئت مدیــرة یــک ســازمان 
کــردم. درصورتی کــه بســیاری از کارکنــان و مدیــران  غیردولتــی هــم عضــو باشــم. بــه همیــن دلیــل از هیئت مدیــرة آن ســازمان غیردولتــی اســتعفا 
دولتــی عضــو ســازمان های مردم نهــاد یــا شــرکت های خصوصــی هســتند. همیــن اآلن یکــی از معاونــان ســازمان محیط زیســت عضــو هیئت مدیــره 

یــک شــرکت مهندســین مشــاور در حــوزه سدســازی اســت. 

فکر می کنید اینکه یک معاون سازمان در بخش ارزیابی هم فعالیت دارد مشکلی ایجاد می کند؟ 
گــر رهگیــری کنیــم  گــر بســیاری از قراردادهــای ایــن معاونــت بــا آن شــرکت خــاص منعقــد شــود، آن موقــع مشــکل ایجــاد می کنــد. یــا در مــوارد دیگــر، ا ا
ــر  گ ــدد و ا ــرارداد می بن ــاص ق ــگاه خ ــک دانش ــا ی ــط ب ــرارداد دارد، فق ــاد ق ــد انعق ــش قص ــوزش محیط بانان ــرای آم ــت ب ــازمان محیط زیس ــًا س ــه مث ک
گــر در ارزیابی هــای  کــه در آن دانشــگاه حضــور دارد از دوســتان یــک مدیــر ارشــد ســازمان اســت، قضیــه بــودار می شــود. یــا ا متوجــه شــویم شــخصی 
کــه از دوســتان یــک مدیــر ســازمان هســتند، ایــن اتفاقــات  کــه توســط یــک شــرکت مهندســین مشــاور  محیط زیســتی، پروژه هایــی تائیــد شــوند 

معنــی دار می شــوند. 

فعالیــت افــراد بازنشســته در بخــش خصوصــی، در چــه حوزه هایــی می توانــد بــا اســتفاده از رانــت اطالعاتــی و ارتباطــی باعــث بــروز مشــکل 
شــود؟ ایــن موضــوع چقــدر در محیط زیســت نمــود داشــته اســت؟ 

کــه دارنــد و چم وخــم خیلــی از کارهــا را می داننــد به عنــوان تســهیلگر از آن هــا اســتفاده می شــود چــون در  بازنشســته ها بــه خاطــر تجربیــات زیــادی 
هــر اداره ای دوســتانی دارنــد و از همیــن نفــوذ می تواننــد اســتفاده کننــد و برخــی از قوانیــن را دور بزننــد. 
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موضــوع تعــارض منافــع از بســیاری جنبه هــا می توانــد بــر عملکــرد ســازمانی و شــخصی تأثیرگــذار اســت.  شــما در ســازمان حفاظــت 
ــز به خوبــی می شناســید. چــه مصادیقــی از ایــن تعارض هــا در ایــن دو  ــع را نی محیط زیســت حضورداشــته اید و ســازمان جنگل هــا و مرات

ســازمان ســراغ داریــد؟
متأســفانه یــا خوشــبختانه مصادیــق فراوانــی را می تــوان برشــمرد کــه مصــداق بــارز تعــارض منافــع محســوب می شــود. بخشــی از ایــن تعــارض منافع، 
کــه در الیحــه ی مدیریــت تعــارض منافــع کمتــر بــه آن پرداخته شــده اســت. امــا بــه نظــر مــن خیلــی جدی تــر هســتند و  تعارض هــای ســازمان اســت 
برخــی دیگــر تعارض منافــع شــخصیت های حقیقــی اســت. درواقــع مــا تعــارض منافــع بــرای شــخصیت های حقوقــی زیــاد داریــم. به عنوان مثــال 
کباتــان در اســتان همــدان وجــود دارد و در میانــه ی دهــه 1380 تصمیــم گرفته شــده بــود تــا ارتفــاع تــاج ســد 25 متــر افزایــش  ســدی به عنــوان ســد ا
کــه ایــن رقــم 9 برابــر بودجــه ی ســاالنة بزرگ تریــن نهــاد پژوهشــی کشــور  یابــد. هزینــه ی ایــن کار در آن زمــان ۴5 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده بــود 
یعنــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع بــود. وقتــی بــه رئیــس آن ســد گفتــم چــرا قصــد چنیــن کاری داریــد؟ گفتنــد مخــزن ســد از رســوب پــر 
خ  خ داده؟ گفتنــد بــه خاطــر اینکــه معــادن ســیلیس در باالدســت غوغــا می کننــد، تعــادل دام و مرتــع وجــود نــدارد و نــر شــده. گفتــم چــرا ایــن اتفــاق ر
گــر ارتفــاع تــاج  کــه ا کــرده اســت. گفتــم پــس خودتــان هــم می دانیــد  ک تــا 35 تــن در هکتــار یعنــی چنــد برابــر حــد مجــاز افزایــش پیدا فرســایش خــا
ســد افزایــش دهیــد بــاز هــم چنــد وقــت دیگــر پــر از رســوب می شــود. گفتنــد یعنــی ایــن پــول را بــه وزارت صنایــع و معــادن یــا وزارت کشــاورزی بدهیــم 
تــا معــادن یــا دامداری هــا را کنتــرل کننــد؟ آن وقــت چــه چیــزی عایــد مــن می شــود؟! یعنــی دقیقــًا منافــع بخشــی، منافــع ملــی را ذبــح می کنــد. مــا 
مصداق هــای زیــادی از ایــن ماجــرا داریــم. یــک مثــال دیگــر، ســاخت ســد الســک در منطقــه ی دینــان در باالدســت تــاالب انزلــی اســت و دلیــل آن هــم 
تأمیــن آب شــرب و کشــاورزی عنــوان می شــود. امــا حاضــر نیســتند آب بندان هــای داخــل منطقــه را تعمیــر و الیروبــی کننــد و می گوینــد ۴00 میلیــارد 
تومــان نداریــم تــا تصفیه خانــة انزلــی را احــداث کنیــم درحالی کــه تــاالب انزلــی بــه دلیــل نبــود تصفیه خانــه، فاضــاب شــهری بــه آن وارد می شــود و 
در حــال نابــود شــدن اســت. بااین حــال هزینــه ی 100 میلیــارد تومانــی بــرای ســاخت ســد در باالدســت وجــود دارد! چــرا ایــن کار را می کننــد؟ بــه خاطــر 
کــه بیاینــد آب بندان هــا را تعمیــر کننــد، بــرای مدیریــت  اینکــه شــرکت های مهندســی مشاورشــان بتواننــد ســد بســازند و منفعتشــان در ایــن نیســت 
مصــرف آب و یــا تصفیــه فاضــاب و یــا جلوگیــری از ورود شــیرابه بــه تاالب هــا اقــدام کننــد. ایــن تعــارض منافــع در ســطح گســتردة ســازمان وجــود 

دارد. 

 تعارض منافع در بدنه دولت بین سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دستگاه های اقتصادی بیشتر است. 
ً
ظاهرا

شــما می بینیــد تــاالب هورالعظیــم خشــک شــد. چــون وزارت نفــت می خواســت هزینــه ی اســتخراج نفــت از میــدان آزادگان را 20 درصــد کاهــش دهــد 
و درنتیجــه طــی البــی بــا ســازمان محیط زیســت و آب و بــرق خوزســتان گفــت کــه آن هــا آب را بــه ســمت هورالعظیــم هدایــت نکننــد. چندیــن دیــواره 
کــه حــدودًا ۴00 هــزار هکتــار بــود بــه 120 هــزار هکتــار کاهــش دادنــد و تــاالب را از ماهیــت طبیعــی  داخــل تــاالب کشــیدند، محــدوده طبیعــی تــاالب 
ع زیســتی باشــد را از بیــن بردنــد  کــه می توانســت یــک کولــر طبیعــی بــرای خوزســتان، قطــب گردشــگری و قطــب تنــو ج کردنــد. تاالبــی  خــودش خــار

تــا هزینــه ی اســتخراج نفــت را 20 درصــد کاهــش دهنــد! مثال هــای تعــارض منافــع بیــن ســازمانی بســیار فــراوان اســت. 

گروه هــای سیاســی مدنظــر باشــد.  گاهــی تعــارض منافــع فقــط مربــوط بــه منافــع اقتصــادی نیســت. ممکــن اســت منافــع قومیت هــا یــا  امــا 
چنیــن نیســت؟ 

ــی  ــه ســمنان تعــارض منافــع سیاســی را در باالتریــن ســطح می بینیــم . دســتگاه های متول ح انتقــال خــزر ب ــًا در همیــن ماجــرای طــر ــًا مث ــه دقیق بل
کــه منافعشــان آب رســانی بــه  ح انتقــال آب هســتند امــا روســای باالدســتی  یعنــی وزارت نیــرو و ســازمان محیط زیســت عمــًا و عمیقــًا مخالــف طــر
ح اجــرا شــود. بنابرایــن وقتــی نمی توانیــم در آن باالدســت مشــکل تعــارض منافــع را حــل  اســتان مــورد نظــر خودشــان اســت فشــار می آورنــد تــا طــر

ــم.  ــم کاری کنی ــر نتوانی ــای پایین ت ــه در مقیاس ه ک ــت  ــی اس ــم، طبیع کنی

تــری از تعــارض منافــع را بیــن اشــخاص حقوقــی در ســطح کالن و ســازمانی داریــم کــه نشــئت گرفته  منظــور شــما ایــن اســت کــه ســطح باال
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از قوانیــن ماســت و ایــن قوانیــن افــراد را بــه ســمت دوراهــی منفعــت شــخصی یــا منفعــت ملــی ســوق می دهــد؟
دقیقًا همین طور است. 

کردید، دقیقًا چه کسانی و چه دستگاه هایی هستند؟  که به آن ها اشاره  ذینفعان حقوقی 
هــر ســازمانی کــه موظــف بــه ارائــة ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی اســت مثــل وزارت راه و شهرســازی، صنعــت، معــدن تجــارت، دســتگاه های مربــوط 
بــه تولیــدات صنعتــی و تقریبــًا همــه ســازمان های کشــور بــه نحــوی بــا محیط زیســت در ارتبــاط هســتند. طبــق قانــون ایــن ســازمان بســیار پرقــدرت 
اســت. مثــًا در حــوزة معــادن کشــور مجلــس طرحــی را تصویــب کــرده بــود، امــا در دوران معاونــت احمدعلــی کیخــا در ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ح موجــب تخریــب غیرقابــل جبــران محیط زیســت می شــود و  کــه تصویــب ایــن طــر ــد  ایشــان نامــه ای بــه شــورای نگهبــان نوشــتند و اعــام کردن
ح هــای  ح را تصویــب نکــرد. پــس ایــن ســازمان قــدرت زیــادی در تصویــب یــا رد طر شــورای نگهبــان نیــز بــه اســتناد نظــر کارشناســی همیــن نامــه طــر
گــر ایــن ســازمان  کــه بســیار هــم پول ســاز هســتند، دارد. ا مختلــف اعــم از انتقــال آب، توســعه میدان هــای نفتــی، عملیــات عمرانــی و راه ســازی و... 
کــه می خواهنــد از ایــن مســائل درآمــد مالــی بــه جیــب بزننــد، بــه درآمــد هنگفتــی می رســند. بنابرایــن می توانــد در مقابــل ذینفعــان  بلغــزد، کســانی 

گــر بخواهــد. حقوقــی بایســتد البتــه ا

به نظر می رسد اثر اشخاص حقیقی در موارد تعارض منافع هم کم نباشد. شما چه مصداق هایی سراغ دارید؟ 
ح  کارشناســی از محیط زیســت اجــرا می شــود، ایــن طــر ح انتقــال آب توســط وزارت نیــرو و بــا اســتعام نظــر  یــک مثــال می زنــم. وقتــی یــک طــر
ــه ای در  ــر مرکــزی را بررســی کنیــد، جمل ــه کوی ح انتقــال آب خــزر ب ــر شــما طــر گ ــد در کوتاه مــدت در حوضــه ی مقصــد تحــول ایجــاد کنــد. ا می توان
کــه  ح افزایــش قیمــت زمیــن در حــوزه مقصــد خواهــد بــود. یعنــی در اســتان ســمنانی  کــه می گویــد یکــی از مزایــای ایــن طــر صفحــه پایانــی آن اســت 
بــا کمبــود آب روبــرو اســت، وقتــی یک بــاره 500 میلیــون مترمکعــب آب انتقــال دهیــم قیمــت زمیــن افزایــش پیــدا می کنــد و آن وقــت آن هایــی کــه در 
ح انتقــال آب اجــرا شــود؟ آن کســی  کــه قــرار اســت 10 ســال بعــد طــر گری زمیــن هســتند، می تواننــد نفــع زیــادی ببرنــد. چــه کســی می دانــد  کار ســودا
ح را می دانــد. اآلن می توانــد در آنجــا هکتــاری زمیــن خریــداری کنــد و بعــدًا متــری بفروشــد.  ح را امضــا می کنــد و آینــدة مقصــد طــر کــه دارد آن طــر
ح ســرمایه گذاری کنیــد، بعــدًا  گــر در ایــن طــر ح را نــدارد و ا کــه مثــًا دولــت هزینــه اجــرای ایــن طــر کنــد  حتــی می توانــد از ثروتمنــدان جلــب مشــارکت 
کــه  خ دادن اســت. جــاده ای  می توانیــم در منافــع افزایــش قیمــت زمین هــا بــا هــم شــریک شــویم. عیــن ایــن ماجــرا در جای جــای کشــور در حــال ر
کــم اســت و آن هــا می توانیــم به صــورت  کــه خیلی هــا خبــر ندارنــد، پیــش از عبــور جــاده، قیمــت زمیــن به شــدت  کنــد  قــرار اســت از جایــی عبــور 
هکتــاری خریــداری کننــد. در همیــن غــرب تهــران قبــل از ســاخت دریاچــه چیتگــر و عبــور اتوبــان همــت، زمینــی به عنــوان بــه میــدان تیــر اســتفاده 
می شــد، اصــًا مجــوزی بــرای ساخت وســاز صــادر نمی شــد. امــا گروهــی آمدنــد و در آنجــا زمیــن خریــداری کردنــد چــون می دانســتند قــرار اســت اینجــا 
گــذار کنــد و فکــر می کنیــد ایــن افــراد به صــورت اتفاقــی آمدنــد و ایــن زمین هــای بــی ارزش  بزرگ تریــن دریاچــه ســاخته بشــود و ارتــش میــدان تیــر را وا
را خریــداری کردنــد و چیــزی حــدود 90 هــزار میلیــارد تومــان در ایــن خریدوفــروش ســود کردنــد؟ بــا این جــور رقم هــا می شــود هرکســی را خریــد! تمــام 
کســانی کــه در ایــن پــروژه دخیــل بوده انــد از پیشــنهاددهنده و مجــری گرفتــه تــا ناظــر و ارزیــاب محیط زیســتی و... می تواننــد از ایــن رانــت اطاعاتــی 
اســتفاده کننــد و همیــن رانــت اطاعاتــی می توانــد در اظهارنظــر آن هــا دربــاره پــروژه تأثیرگــذار باشــد. اخیــرًا آقــای روحانــی در افتتــاح اتوبــان همــت 
ج شــده، چــرا مــا پــول اتوبــان را بدهیــم، برویــد پــول را از  کــر گــران شــدن زمین هــای اطــراف آن در  ج گفــت ســاخت ایــن اتوبــان باعــث  کــر بــه ســمت 
همان هایــی بگیریــد کــه زمین هایشــان گــران شــده اســت. ایــن را می خواهــم بگویــم کــه مدیــران دولتــی کــه ماهانــه 10 تــا 20 میلیــون تومــان حقــوق 
ک گران قیمــت و چندیــن خــودرو دارنــد، آیــا این هــا بــا همــان حقــوق بــه اینجــا رســیده اند؟ وقتــی  می گیرنــد و درعین حــال در شــمال ویــا دارنــد و امــا
گــران  گــران شــده. ولــی چگونــه شــانس آن هــا زده و  بررســی می کنیــد، می بینیــد هیــچ تخلفــی نشــده و ظاهــرًا زمینــی را خریــداری کرده انــد و بعــدًا 
گــر اراده ای وجــود داشــته باشــد، می تــوان مــو را از ماســت کشــید امــا آلودگــی و فســاد  خ نمی دهــد؟ ا شــده درحالی کــه بــرای بقیــه مــردم چنیــن چیــزی ر

کــرده اســت.  کــرده و همه جــا را آلــوده  در همه جــا رخنــه 
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گاهی قوانین و دستورالعمل ها هم افراد را در موقعیت تعارض منافع قرار می دهند. این درست است؟  اما 
درواقــع در بســیاری از مــوارد ایــن قوانیــن هســتند کــه فــرد را در معــرض انتخــاب نفــع شــخصی و عمومــی قــرار می دهنــد.  وقتــی در ســازمان محیط زیســت 
گــر از وضعیــت اخاقــی خوبــی برخــوردار نباشــند، به راحتــی می لغزنــد. چــون کافــی اســت ماتریــس یــک  کارشناســان دفتــر ارزیابــی همیشــه تحــت فشــارند، ا
ارزیابــی را مثبــت اعــام کننــد تــا منافــع مالــی قابــل توجهــی را بــه دســت بیاورنــد و مــا می بینیــم آن کســی کــه ماتریــس ارزیابــی ســد گتونــد را مثبــت اعــام کــرد 
بــه خاطــر ایــن بــود کــه بــه خاطــر چنــد ریــال بیشــتر، تشــکیات نمــک گچســاران را از گــزارش ارزیابــی حــذف کــرده بــود تــا این هــا بتواننــد ایــن پــول را بــه او 
ح ارزیابــی محیط زیســتی ســراغ داریــد کــه رد شــده باشــد؟ چــرا رد نمی شــوند، چــون پیمانــکار و ناظــر و طــراح همــه یکی هســتند.  بپردازنــد. اصــًا شــما چنــد طــر
آن کســی کــه قــرار اســت ســد را بســازد، در جبهــه همــان کســی اســت کــه قــرار اســت ارزیابــی محیط زیســتی را انجــام دهــد و بــه آن کارشناســی کــه می خواهــد 
انجــام دهــد می گویــد مــن بــه شــرطی هزینــه ارزیابــی را پرداخــت می کنــم کــه ماتریــس را مثبــت اعــام کنیــد. یعنــی نتیجــه ارزیابــی بــه نفــع من باشــد! شــخصًا 
ایــن تجربــه مســتقیم را زمانــی کــه در ســد بارانــدوز به عنــوان کارشــناس ارزیابــی در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه فعالیــت می کــردم، داشــتم و صراحتــًا ســاخت 
ح رد شــود نمی توانیــم بــه شــما  گــر ایــن طــر ســد روی رودخانــه بارانــدوز را رد کــردم. شــرکت مهندســی مشــاوری کــه برایــش کار می کــردم صراحتــًا گفــت کــه ا
ــی نخواهــد داد. چنــد درصــد هســتند کــه بخواهنــد از منافــع خودشــان و درآمــد زندگی شــان  ــا پول ــه م ــی پرداخــت کنیــم چــون درواقــع کارفرمــا هــم ب پول

صرف نظــر کننــد بــه خاطــر اینکــه منافــع ملــی حفــظ شــود. قوانیــن مــا ضعــف دارد و باعــث ترویــج فســاد و تخلفــات می شــود. 

کــه از فســاد بــا منشــأ تعــارض منافــع برشــمردید، شــکل  کنــار موضوعاتــی  کــه تعــارض منافــع مســاوی فســاد نیســت. در  الیحــه می گویــد 
ــت،  ــی در وزارت بهداش ــاًل مقام ــد. مث ــته باش ــی داش ــرات غیرمال ــد تأثی ــه می توان ک ــود دارد  ــر وج ــاد کوچک ت ــع در ابع ــات مناف ــری از تعارض دیگ
کنــد در فــروش دارو مؤثــر اســت. بــه نظــر می رســد  گــر ایــن فــرد از ایــن دارو حتــی حمایــت لفظــی  ســهام دار یــک شــرکت ســاخت دارو اســت و ا

مــواردی  شــبیه ایــن در حــوزه محیط زیســت و منابــع طبیعــی وجــود داشــته باشــد. از ایــن مــوارد ســراغ داریــد؟ 
در ایــن مــورد می تــوان بــه آزمایشــگاه های معتمــد ســنجش آلودگــی اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت افــرادی در ســازمان حفاظــت محیط زیســت خودشــان در 
منافــع ایــن آزمایشــگاه ها ســهیم باشــند. یــا اینکــه مثــًا فــردی ممکــن اســت از نوعــی ســم دفــع آفــات حمایت کنــد که اتفاقــًا اثــرات آالیندگی محیط زیســتی  
نیــز دارد. درعین حــال آن فــرد خــودش هــم در واردات و عرضــه ی ایــن ســم منتفــع باشــد و ایــن ســم در ابعــاد وســیع در کشــور عرضــه خواهــد شــد. بســیاری 
کــود شــیمیایی هســتند، حمایت هایــی این چنیــن دارنــد. یــا گروه هایــی روی ورمــی کمپوســت ســرمایه گذاری  کــه در واردات ســم و  از شــرکت هایی 
ــود شــیمیایی یعنــی  ک ــد. چــون مهم تریــن تولیدکننــدگان  ــی شکســت می خورن ــود بســیار ســازگاری اســت، ول ک ــه ازنظــر محیط زیســتی هــم  ک ــد  می کنن
پتروشــیمی ها کــه رانــت زیــادی دارنــد بــا البــی دولــت را راضــی می کننــد کــه مثــًا 500 میلیــارد تومــان اعتبــار وام بــرای خریــد کــود شــیمیایی بــه کشــاورزان 
کــود پاییــن می آیــد و کســی ورمــی کمپوســت خریــداری نمی کنــد. در مــورد خودروهــای هیبریــد هــم همیــن اتفــاق  کــه قیمــت  اعطــا کنــد. طبیعــی اســت 
کــرد مــردم بــه ســمت خودروهــای هیبریــد وارداتــی می رفتنــد چــون صرفــه اقتصــادی داشــت.  کــه چنــد وقــت قبــل مالیــات آن هــا افزایــش پیــدا  افتــاد 
آن وقــت کارخانه هــای خودروســازی داخلــی ضــرر کردنــد و فشــار آوردنــد تــا مالیــات خودروهــای هیبریــد افزایــش پیــدا کنــد. یــا مثــًا در ایــران دوچرخــه در 
کــه از دوچرخــه اســتفاده  گــر مــا بــه تــروج دوچرخه ســواری بپردازیــم و مــردم عــادت کننــد  گمــرک کشــور جــزء کاالهــای لوکــس محســوب می شــود. چــون ا

کننــد، گروه هایــی در ایــن میــان ضــرر می کننــد.  

کــه می تواننــد تصمیمــات و سیاســت های سازمانشــان را بــه نفــع منافــع شخصی شــان برگرداننــد. مــوردی را در  گاهــی افــراد قدرتــی دارنــد 
حــوزه محیط زیســت و منابــع طبیعــی ســراغ داریــد؟ 

ــی  ــه روســای قبل ــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت یکــی از طرفــداران جــدی محصــوالت تراریختــه اســت. درصورتی ک در حــال حاضــر رئیــس کنون
ســازمان حفاظــت محیط زیســت به شــدت مخالــف ایــن محصــوالت بــود. وقتــی بررســی می کنیــد می بینیــد کســانی کــه اآلن در کار واردات محصــوالت 
تراریختــه هســتند، اآلن در ســازمان حفاظــت محیط زیســت مســئولیت دارنــد. کســانی کــه وارد کمیتــه ملــی ایمنــی زیســتی شــده اند، کســانی هســتند 
کــه در تجــارت تراریختــه ســهم دارنــد و معلــوم اســت کــه بــا تســهیل قوانیــن می تواننــد بــرای خودشــان درآمدهــای سرشــاری ایجــاد کننــد. یــا اینکــه در 
بخشــی از ســازمان محیط زیســت کــه مرتبــط بــا صــدور پروانــه شــکار اســت، برخــی از مدیــران حضــور دارنــد کــه در شــرکت هایی کــه پروانه هــای شــکار 
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بــه خارجی هــا می فروشــند منفعــت دارنــد. معلــوم اســت کــه فســاد ایجــاد می شــود. چگونــه اســت کــه در یــک دوره اعــام می کنیــم کــه پروانــه شــکار 
نمی دهیــم چــون ظرفیــت زیســتی طبیعــت کــم اســت و بافاصلــه بــا تغییــر یــک مدیــر اعــام می کنیــم کــه مــا پروانــه شــکار می دهیــم. یعنــی بــا یــک تغییر 
مدیــر، طبیعــت متحــول شــد؟ جــز ایــن نیســت کــه مدیرانــی بــرای منافــع خودشــان چنیــن نرمش هایــی را نشــان می دهنــد کــه بتواننــد ســود خودشــان 
را ببرنــد. حتــی در حــوزة تمرین هــای نظامــی بــرای محیط بانــان، قصــد داشــتیم قــراردادی را منعقــد کنیــم، افــرادی کــه ارتباطاتــی بــا نیروهــای نظامــی 
داشــتند پیشــنهاد می دادنــد کــه برویــم بــا فــان پــادگان قــرارداد ببندیــم کــه ارزان تــر حســاب شــود. چــون درصــدی هــم بــرای ایــن افــراد درآمــد داشــت تــا 

اینکــه مــا برویــم  بــا دانشــکده محیط زیســت قــرارداد ببندیــم. حتــی در قــرارداد خریــد تجهیــزات ایــن افــراد از همیــن رانت هــا اســتفاده می کننــد.

گــر قــرار باشــد فقــط یــک قانــون مثــل  کــرد؟ در بســیاری از همیــن مســائل مربــوط بــه تضــاد منافــع، قانــون دور زده می شــود، پــس ا چــه بایــد 
همیــن الیحــه مدیریــت تضــاد منافــع تصویــب شــود، ممکــن اســت همیــن قانــون هــم دور زده شــود. 

کــه فقــط بــا قانــون بتوانیــم مشــکات ایــن کشــور را حــل کنیــم. آیــا یــک خانــواده می تواننــد  اواًل اینکــه خیلــی نمی توانیــم بــه ایــن امیــدوار باشــیم 
گــر آن عشــق و عاقــه نباشــد به راحتــی می تواننــد بــه یکدیگــر خیانــت کننــد. آن عشــق و عاقــه و مســائل  کنــار هــم زندگــی کننــد؟ ا فقــط بــا قانــون 
گــر تمــام ثــروت دنیــا را هــم دریافــت کنــم هرگــز فرزنــد خــودم را بــه کســی  کــه بایــد جــزء فضیلت هــای غیرقابــل معاملــه باشــد. مــن ا اخاقــی اســت 
کــه فرزنــدم جــزء فضیلت هــای غیرقابــل معاملــة زندگــی مــن  عرضــه نمی کنــم ایــن بــه معنــای ثروتمنــد بــودن مــن نیســت بلکــه بــه ایــن معناســت 
کارون، کرخــه، تاالب هــا، بلوط هــا و... معاملــه می کنیــم. ایــن  اســت. مــا ســر دیــن، کشــور و خانواده مــان معاملــه نمی کنیــم امــا به راحتــی ســر 
مجــال بــرای ایرانیــان فراهــم نشــده کــه به جــای تســت زدن در کســری از ثانیــه، بیاموزنــد چــرا بایــد بــرای وطنشــان حرمــت قائــل شــوند. مــواردی را 
بایــد از پایــه آغــاز کنیــم. آن وقــت مقــررات و قوانیــن می توانــد کمــک کنــد. حتمــًا بــا کســانی کــه خــاف منافــع ملــی اقــدام می کننــد بایــد برخــورد کنیــم 

کــه منافــع ملــی را بــر منافــع شــخصی ترجیــح می دهنــد بایــد تشــویق کنیــم.  و از آن طــرف هــم کســانی 

نقش شفافیت را چگونه می بینید؟ 
گــزارش می کنــد  شــفافیت بایــد درســت و دقیــق انجــام شــود. وقتــی یــک مدیــر مســئولیتی را می پذیــرد و امــوال خــود و بســتگان درجه یــک خــود را 
ــد و کســی  ــش را ســه میلیــون تومــان اعــام می کن ــا وقتــی مســئولی کل اموال ــد کار درســتی اســت. ام و پــس از دوران مســئولیتش هم چنیــن می کن
گــر نهادهــای نظارتــی باالدســت نظــارت دقیقــی بــر شــفافیت داشــته باشــند، کمــک  هــم آن را پیگیــری نمی کنــد دربــاره مــردم چــه فکــری می کنــد؟ ا
کــه منعقــد می شــود مدیــران و بســتگان درجه یــک آن هــا نبایــد نفــع  زیــادی می کنــد. در قراردادهــای دولتــی هــم همین طــور اســت. در قــراردادی 
گــذار شــود. امــا اخیــرًا  کــه نبایــد بــه شــخص وزیــر و بســتگان درجه یــک او زمینــی وا ح طوبــی در وزارت کشــاورزی اعام شــده بــود  ببرنــد. مثــًا در طــر
گــردو ســاختمان  کــه بعــدًا به جــای  گذارشــده بــود  گــردو بــه بــرادر یکــی از وزرا وا معلــوم شــد ۴00 هــزار هکتــار زمیــن در لواســان بــه بهانــه ی کاشــت 

ســاخته بودنــد و آثــار محیط زیســتی فراوانــی بــه دنبــال داشــته. 

دولــت وب ســایتی را بــا عنــوان »ســامانه شــفافیت قراردادهــای کشــور« بــرای انتشــار قراردادهــای دولتــی راه انــدازی کــرده اســت. آیــا چنیــن 
اقداماتــی می توانــد جلــوی مســائل مربــوط بــه تعــارض منافــع را بگیــرد؟ 

کــه تمــام گزارش هــای ارزیابــی روی ســایت  کــرد  کارآمــد اعــام  می توانــد کمــک کنــد. وقتــی تیــم جدیــد مدیریــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت روی 
گــزارش روی ســایت آمــده اســت؟ رســانه  ســازمان حفاظــت محیط زیســت منتشــر خواهــد شــد. ولــی ســه ســال از روی کار آمــدن ایــن تیــم می گــذرد چنــد 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن اطاع ــد. کوچک تری خ نمی ده ــاق ر ــن اتف ــًا ای ــد. واقع ــته باش ــود داش ــد وج ــم بای ــری ه ــرای پیگی ــا ب ــن فض ــد و ای ــری کن ــد پیگی بای
کــه چقــدر نیــاز آبــی مثــًا در اســتان اصفهــان بــرای شــرب،  ح هــای انتقــال آب را می گوینــد محرمانــه اســت و اعــام نمی شــوند. هیچ کــس نمی دانــد  طر
کــه بــرای انتقــال 500 میلیــون مترمکعــب آب دیگــر برنامه ریزی شــده اســت. بــار دیگــر منافعــی مثــل افزایــش قیمــت  صنعــت و کشــاورزی وجــود دارد 
کــه چنیــن اطاعاتــی را اعــام نمی کنیــم چــون می توانــد تنــش امنیتــی ایجــاد  زمیــن نصیــب یــک عــده می شــود. در همیــن موقعیــت عنــوان می شــود 

کــه افــرادی از همیــن فضــا اســتفاده کننــد و قانــون را دور بزننــد.  کنــد درصورتی کــه همیــن اعــام نکــردن اطاعــات باعــث می شــود 
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کمیته ی آموزش انجمن جهانی ارزیابی( بهزاد رئیسیان) متخصص ارزیابی اثرات محیط زیستی و دبیر 

فاصله گرفتن از اصول ارزیابی محیط زیست تعارض منافع را افزایش می دهد

کــه بســیاری از کشــورها بــرای مدیریــت تعــارض منافــع چــه در ســطح فــردی و چــه در ســطح  کــی از آن اســت  ادبیــات جهانــی حا
ــا گاهــی مدیریــت تعــارض منافــع ســاده تر از  ــون شــده اند؛ ام ــه بخشــنامه، آیین نامــه و در موقعیت هایــی قان ســازمانی متوســل ب
ایــن چیزهاســت. تنهــا کافــی اســت قانون هــای موجــود را درســت اجــرا کنیــم، تعــارض منافــع خودبه خــود حــل خواهــد شــد. یکــی 
ع ارزیابــی پروژه هــای محیط زیســتی اســت.  برابــر قانــون، اجــرای پروژه هــای توســعه ای نظیــر ســاخت راه هــا،  از ایــن مــوارد موضــو
احــداث صنایــع، توســعه شــهرها و... منــوط بــه انجــام و تائیــد مطالعــات ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی اســت. یکــی از موضوعاتــی 
کــه ســال ها بیــن کارشناســان و فعــاالن محیط زیســت محــل بحــث و مناقشــه بــوده، چندوچــون گزارش هــای مطالعــات ارزیابــی 
کارفرمــا و دوم روابــط ارزیــاب بــا ســازمان حفاظــت  اســت. ایــن بحــث از دو جنبــه مهــم اســت؛ نخســت روابــط بیــن ارزیــاب و 
کــه موضوعاتــی همچــون تعــارض درآمــد- وظیفــه، اشــتغال هم زمــان و فعالیــت مجــدد بازنشســتگان در حــوزه ی  محیط زیســت 

کاری را شــامل می شــود. 
کمیــت جهــاد دانشــگاهی بــا همــکاری روزنامــه شــهروند و تکیــه بــر بنیــه پژوهشــگران خــود و  مرکــز توانمندســازی جامعــه و حا
اســتفاده ازنظــر کارشناســان حوزه هــای مختلــف بــه بررســی موقعیت هــای تعــارض منافــع در ســازمان ها و وزارتخانه هــا پرداختــه 
اســت. در ایــن گفتگــو بــا بهــزاد رئیســیان متخصــص ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی و دبیــر کمیتــه ی آمــوزش انجمــن جهانــی 
ارزیابــی دربــاره مســئله ارزیابی هــای محیط زیســتی بــه گفت وگــو نشســتیم. ایشــان معتقدنــد در ایــران مقولــه ی ارزیابــی به درســتی 
درک نشــده اســت و اصــول بنیادیــن آن اجــرا نمی شــود. شــفافیت به تنهایــی می توانــد مهم تریــن نیــروی محــرک بــرای مدیریــت 

تعــارض منافــع در ایــن حــوزه باشــد.

موضــوع ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی پروژه هــای بــزرگ و نتایــج آن حاشــیه های فراوانــی دارد. یکــی از مهم تریــن ایــن حاشــیه ها 
 نهادهــا و واحدهــای اقتصــادی قدرتمنــد - بــه ارزیــاب پرداخــت می شــود 

ً
کارفرمــا- معمــوال کــه مســتقیمًا توســط  هزینه هــای ارزیابــی اســت 

و درنتیجــه بــه دلیــل وابســتگی مالــی عمومــًا ارزیابــی پروژه هــا مثبــت اعــالم می شــود. آیــا ایــن موقعیــت یکــی از مصادیــق تعــارض منافــع 
ــت؟ نیس

این صحبت را بارها از زبان افراد مختلف شنیده ام اما خودم چنین استداللی را قبول ندارم. معتقدم چنین استداللی یک سوءتفاهم است. 

کــه در حــال حاضــر هزینــه ی خدمــات ارزیابــی به طــور مشــخص توســط چــه کســی  بــه ایــن موضــوع خواهیــم رســید. امــا ســؤال ایــن اســت 
بــه ارزیــاب پرداخــت می شــود؟ 

کــه پــروژه را اجــرا  کــه ممکــن اســت دســتگاهی دولتــی یــا نهــادی خصوصــی باشــد. یعنــی کســی  ح بــه ارزیــاب پرداخــت می شــود  توســط مجــری طــر
ــی  ــه ی ارزیاب ــد درنتیج ــد، می توان خ می ده ــران ر ــه در ای ــا آنچ ــردازد. ام ــه آن را می پ ــم هزین ــودش ه ــرد خ ــروژه می ب ــن پ ــی  از ای ــع مال ــد و نف می کن

اثرگــذار باشــد.

این تأثیر به چه شکل است؟ 
کــه در ایــران  باعــث می شــود تــا به عنــوان یــک ارزیــاب بــه اصــول و تعهــدات حرفــه ای خودمــان پایبنــد نباشــیم. کامل تــر بخواهــم بگویــم، چیــزی 
کــه به نوعــی تنهــا اســم آن را می تــوان  انجــام می دهیــم ارزیابــی نیســت. بلکــه نمایشــی از ارزیابــی اســت و بــا آنچــه بایــد باشــد آن قــدر فاصلــه دارد 
کنــون دیگــر هیــچ پــروژه ی مطالعــات ارزیابــی اثــرات محیط زیســتی در داخــل کشــور را  ارزیابــی گذاشــت. بــه همیــن دلیــل از ســال 2010 میــادی تا

قبــول نکــرده ام. 
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کــه روش ارزیابــی در کشــور مــا ازنظــر فنــی بــا آنچــه در کشــورهای دیگــر انجــام می شــود متفــاوت اســت؟ یــا اینکــه  منظــور شــما ایــن اســت 
منظورتــان از فاصلــه چیــز دیگــری اســت؟

ــی اصــول  کــه در کشــورهای توســعه یافته تهیــه می شــود. ول ــًا 90 درصــد مشــابه همــان چیــزی اســت  اجــزای گزارش هــای ارزیابــی در ایــران تقریب
ــی در  ــن اتفاق ــدم چنی ــدارد. معتق ــود ن ــان« در آن وج ــارکت ذینفع ــی« و »مش ــی بخش گاه ــخگویی«، »آ ــفافیت«، »پاس ــامل »ش ــی ش ــن ارزیاب بنیادی

ــی می گنجــد.  ــه حکمران ــوط ب دســتة مســائل مرب

کارفرمایش هم تأثیرگذار است.  و قاعدتًا روی منافع ارزیاب و 
ــزارش فدایــت شــوم!«  ج از ایــران هــم بعضــی ارزیاب هــا اصطاحــًا »گ ــه تأثیرگــذار اســت. بالقــوه و بالفعــل چنیــن چیــزی وجــود دارد. حتــی خــار بل
گزارش هایــی اصطــاح sweet heart report  وجــود دارد یعنــی فقــط از پــروژه تعریــف می کنــد و بــرای رضایــت  می نویســند. دقیقــًا بــرای چنیــن 
کارفرمــا و ســازمان دولتــی نوشــته می شــود. از آن طــرف هــم کارشناســانی در ســازمان محیط زیســت حضــور دارنــد کــه فقــط بگوینــد نــه و کارفرمــا هــم 
بــرای جــواب مثبــت گرفتــن فشــار مــی آورد و درنهایــت زور دســتگاه های دیگــر دولتــی بــر ســازمان محیط زیســت می چربــد و پــروژه اجرایــی می شــود. 

خ نخواهــد داد.   درصورتی کــه در ارزیابــی اصولــی چنیــن اتفاقاتــی ر

اینکه می فرمایید موضوع در مقوله ی حکمرانی می گنجد، مشخصًا منظور چیست؟ 
البتــه قبــًا معتقــد بــودم در مقولــه حکمرانــی می گنجــد امــا امــروز می گویــم عــاوه بــر حکمرانــی، فرهنــگ هــم در ایــن قضیــه به شــدت نقــش دارد 
گــر همیــن قوانیــن درســت اجــرا شــوند، خیلــی از مشــکات  کــه بحثــی مفصــل اســت. قبــًا فکــر می کــردم قوانیــن در حــوزه ارزیابــی خــوب اســت و ا
ــی  ــن ارزیاب ــول بنیادی ــتند و اص ــص هس ــیار ناق ــیار بس ــن بس ــه قوانی ــت. اول اینک ــط اس ــرف غل ــن ح ــردم و ای ــر می ک ــتباه فک ــا اش ــوند. ام ــل می ش ح
ــط ارزیابــی اش نه تنهــا  کــه در قوانیــن و ضواب ــران شــاید تنهــا کشــوری اســت  کــه خــودم انجــام دادم، ای ــدارد. طبــق مطالعــه ای  در آن هــا وجــود ن
کانــادا  کــه 2013 در  کــه حتــی اشــاره ای نیــز بــه آن هــا نشــده اســت. در مقالــه ای  گاه ســازی مــردم و پاســخگویی ذکــر نشــده  کلمــات شــفافیت، آ
کــرده بودنــد و می پرســیدند »مگــر امــکان دارد؟ پــس چــرا بــه  کــردم هــم گفتــم در نظــام ارزیابــی ایــران مشــارکت وجــود نــدارد و همــه تعجــب  ارائــه 
کــه  آن می گوییــد ارزیابــی؟!« حرفــم را بــاور نمی کردنــد! شــخصًا از رئیــس دفتــر ارزیابــی در ســازمان حفاظــت محیط زیســت نامــه ی مکتــوب دارم 
کــرد. یــک تشــکل  کــه می تــوان در نظــام ارزیابــی یــک کشــور پیــدا  نوشــته اند »گــزارش ارزیابــی محرمانــه اســت!« ایــن یعنــی مضحک تریــن چیــزی 
محیط زیســتی در یکــی از شهرســتان ها بــه اجــرای پــروژه ای در شهرشــان اعتــراض داشــتند چــون فکــر می کردنــد بــه نفــع شهرشــان نیســت. بــرای 
کــه بگذاریــد تصویــب شــود بعــدًا بــه شــما می گوییــم! در مــوردی دیگــر رئیــس  گــزارش ارزیابــی، بــا ســازمان مکاتبــه کردنــد و پاســخ شــنیدند  مطالعــه 
ح انتقــال آب بودنــد  گــزارش ارزیابــی محیط زیســت یــک طــر کــه خواســتار مطالعــة  ســازمان محیط زیســت در پاســخ بــه فعــاالن محیط زیســت 
کــرده ام  گــزارش را ارائــه نمی دهیــم! شــخصًا بــا روســای مختلــف دفتــر ارزیابــی ســازمان در دوره هــای مختلــف صحبــت  کــه  کــرد  به صراحــت اعــام 
کــه بداننــد. ولــی بهانه هــای متفاوتــی بــرای ایــن کار دارنــد. مثــًا  گــزارش ارزیابــی محیط زیســت را منتشــر نمی کنیــد؟ ایــن حــق مــردم اســت  کــه چــرا 
گــزارش ارزیابــی محیط زیســت را منتشــر نمی کنیــم چــون ارزیاب هــای دیگــر از آن کپی بــرداری می کننــد!« یــا »برایمــان دردســر  می گوینــد »گــزارش 
می شــود«، »مشــارکت مــردم خــوب اســت امــا اول مــردم بایــد بــا ســواد شــوند!« یــا »می آینــد سوءاســتفاده می کننــد!« یعنــی هنــوز بحــث بــر ســر ایــن 

کــه یــک خــودرو بایــد موتــور داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد.  اســت 

کپی برداری شده؟  آیا قوانین و ضوابط ارزیابی در ایران توسط خودمان وضع شده اند یا اینکه از جایی 
کار انجام شــده، ایــن بخش هــای مهــم آن یــا دیــده  کــه ایــن  ایــن قوانیــن از کشــورهای دیگــر کپی بــرداری شــده امــا در ابتــدا تصــور می کــردم زمانــی 
نشــده یــا نخواســته اند دیــده شــود و نتیجــه، ایــن شــیر بــی یــال و دم و اشــکم شــده کــه نامــش را ارزیابــی گذاشــته ایم. ولــی مــن مشــکل را جایــی دیگــر 
کــه برایشــان احتــرام زیــادی قائلــم را بررســی و بــا بعضــی از آن هــا نیــز صحبــت  کــردم. مفــاد درســی 12 اســتاد دانشــگاه ازجملــه اســتادان خــودم  پیــدا 
گــر از آن هــا پرســیده  گاهی رســانی اشــاره ای نمی کننــد. نه تنهــا ایــن، بلکــه ا کــرده ام. هیچ یــک از ایــن اســتادان بــه مشــارکت و پاســخگویی و آ
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کاهــش آلودگی هــای محیط زیســتی، جلوگیــری از خســارات  گفتــه می شــود هــدف از ارزیابــی، توســعه پایــدار،  شــود »هــدف ارزیابــی چیســت؟« 
کــه در ایــران  محیط زیســتی و انتخــاب بهتریــن گزینــه بــا بیشــترین اثــر مثبــت محیط زیســتی اســت. درواقــع هــدف ارزیابــی چیزهایــی نیســت 
تدریــس می شــود. ارزیابــی یعنــی جامعــه بدانــد کــه اجــرای یــک پــروژه چــه تأثیــری بــر محیط زیســت، فرهنــگ و جامعــه خواهــد داشــت، یعنــی مــردم 
ع بایــد شــفاف  بداننــد چــه چیــزی را بــه دســت می آوریــم و چــه چیــزی را از دســت می دهیــم و معیــار پذیــرش یــک پــروژه چــه بــوده اســت. ایــن موضــو

گــر کاری برخــاف خواســت عمومــی انجام شــده بــود تصمیم گیرنــدگان بایــد مســئولیت و پاســخگویی داشــته باشــند.   باشــد و ا

اینکــه می گوییــد قوانیــن از کشــورهای دیگــر آمــده امــا بخش هــای مهــم آن شــامل شــفافیت و پاســخگویی نیامــده، آیــا کســی از نیامــدن 
ایــن مفاهیــم در قانــون نفــع می بــرد؟ 

گــر  کــردن دلیــل کمــی ســخت تر می شــود. مثــًا ا نمی دانــم. جــدا از مســئله کپی بــرداری از قوانیــن، وقتــی در مفــاد درســی مــا هم چنیــن نیســت پیــدا 
کــه  کیــد می کردنــد و می گفتنــد »شــفافیت و پاســخگویی اصــول پایــه هســتند امــا یــک عــده نگذاشــتند  اســتادان در کاس هــا بــر ایــن مفاهیــم پایــه تأ
کــه از ایــن ریزه کاری هــا می شــود فهمیــد  ع مشــخص بــود. امــا جــدا از ایــن، یــک ریزه کاری هایــی در ارزیابــی وجــود دارد  در قوانیــن بیایــد« موضــو
کــه آن افــراد از نبــود چنیــن ارکانــی منفعــت می برده انــد. شــاید اآلن  کــه آن هــا ارزیابــی را به درســتی درک نکرده انــد. مــن ایــن اســتنباط را نــدارم 
چنیــن باشــد کــه شــما صحبــت از شــفافیت و پاســخگویی در ارزیابــی کنیــد و یــک عــده جبهــه بگیرنــد، ولــی فکــر نمی کنــم روز اول بــه خاطــر منفعــت 
کار بــا مســائل آبجکتیــو  ع را درک نکرده انــد. در ارزیابــی بخشــی از  کــه نشــان می دهــد اصــًا موضــو کــه دیــده نشــده. بلکــه دالیــل دیگــری دارم  بــوده 
ــل  ــه غیرقاب ک ــم  ــروکار داری ــابجکتیو )subjective( س ــا مســائل س کار ب ــم  کــه قابــل محاســبه هســتند. امــا بخــش مه ــم  ــروکار داری )Objective( س
محاســبه و مربــوط ارزش هــای انســانی هســتند و بایــد مــردم نظــر بدهنــد. متأســفانه معــادل مناســبی بــرای آبجکتیــو و ســابجکتیو در فارســی نداریــم. 
مثــًا می توانیــم محاســبه کنیــم پــس از ســاخت یــک ســد هــزار پرســتو می میرنــد. ممکــن اســت بــرای یــک نفــر مــرگ ایــن تعــداد پرســتو مهــم نباشــد 
کــه بــا  کــه چــه اتفاقــی دارد می افتــد، یعنــی آن بخــش مهــم  امــا بــرای فــرد دیگــر مــرگ یــک پرســتو هــم غیرقابــل قبــول باشــد. وقتــی مــردم نداننــد 

ارزش هــای انســانی ســروکار دارد را نادیــده گرفته ایــم. 

یعنی هیچ مکانیزم اطالع رسانی وجود ندارد؟
کــه وجــود آن، عینــًا از دســتورالعمل های خارجــی بــرای  در ابتــدای گزارش هــای ارزیابــی، متنــی به عنــوان »چکیــده ی غیرفنــی« نوشــته می شــود 
کــه مــردم  گــزارش ارزیابــی محیط زیســت کپی بــرداری شــده اســت. دلیــل وجــود ایــن چکیــده ی غیرفنــی در یــک متــن علمــی و فنــی آن اســت  تهیــه 
گاه شــوند و دربــاره آن بداننــد امــا همیــن چکیــده هــم در اختیــار مــردم قــرار  ح آ عــادی آن را بخواننــد چــون بایــد همــه جامعــه از مزایــا و معایــب طــر

نمی گیــرد. 

کارفرما چگونه تأثیر می گذارند؟   درک ارزیابی برشمردید، روی منافع ارزیاب و منافع 
ً
که از مشکالت ساختاری و اصوال مواردی 

کنــم. بــرای مطالعــات امکان ســنجی، یــک مشــاور  کــه می خواهــم روی یــک معــدن ســرمایه گذاری  فــرض کنیــد مــن یــک ســرمایه گذار هســتم 
گــر  کــه معــدن مــورد نظــر مــن بــه دلیــل خلــوص پاییــن مــاده معدنــی، صرفــه اقتصــادی نــدارد. مــن ا اســتخدام می کنــم و مشــاور بــه مــن می گویــد 
خ می دهــد. بــه دلیــل  عقــل داشــته باشــم بایــد دســتش را ببوســم و هزینــه خدماتــش را هــم بــه او پرداخــت کنــم. امــا متأســفانه خــاف ایــن قضیــه ر
ح و راه انــدازی نمی شــود بلکــه بــا پــول مــردم راه انــدازی می شــود. عــاوه بــر ایــن، در خیلــی  اینکــه خیلــی از پروژه هــا بــا پــول خــود کارفرماهــا مطــر
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. 

گــر ارتبــاط مالــی مســتقیم ارزیــاب و کارفرمــا قطــع شــود  کــه می فرماییــد تأثیــر کارفرمــا روی ارزیــاب زیــاد اســت. فکــر می کنیــد ا  آن طــور 
ً
ظاهــرا

یعنــی دولــت هزینــه را پرداخــت کنــد، یــا آنکــه کارفرمــا پــول را بــا واســطه ی دولــت بــه ارزیــاب پرداخــت کنــد موضــوع حــل می شــود؟ 
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در تمــام کشــورها هزینــه مطالعــات ارزیابــی توســط کارفرمــا پرداخــت می شــود. بایــد هم چنیــن باشــد. چــون کارفرمــا ذینفــع مســتقیم یــک پــروژه 
ــوط  کــه هزینه هــای مرب ــد پرداخــت کنــد، همان طــور  ــی آن را هــم خــودش بای ــرد، پــس هزینه هــای مطالعات ــی می ب اســت و از اجــرای آن ســود مال
بــه طراحــی و امکان ســنجی و ســایر هزینه هــا را خــودش پرداخــت می کنــد. به غیــراز ارزیابــی، در دنیــا یــک دوجیــن مکانیــزم نظارت هــای شــخص 
کــه  کــه پــول آن را کارفرمــا بایــد پرداخــت کنــد. مثــل حسابرســی رســمی شــرکت ها یــا در مــورد بازرســی فنــی بــرای واردات. مکانیزمــی  ثالــث داریــم 
گــر یــک شــرکت در حسابرســی ســاالنه اش  باعــث می شــود آن هــا نتواننــد گزارش هــای غیرواقعــی اعــام کننــد »چشــم نظارت گــر جامعــه « اســت. ا
ــت  ــده مطابق ــه ادعاش ک ــزی  ــا آن چی ــی ب ــر کاالی واردات گ ــد. ا ــقوط می کن ــهامش س ــی رود. س ــش م ــود و آبروی ــوم می ش ــردا معل ــد، ف ــن کاری کن چنی
کــه جلــوی تخلفــات این چنینــی را  گــردش آزاد اطاعــات اســت  نداشــته باشــد، معلــوم می شــود و فــروش نمــی رود. یعنــی بــازار مصرف کننــده و 
گــزارش ارزیابــی محیط زیســت ســاخت ســدها،  می گیــرد. در ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی مــردم چشــم نظارت گــر جامعــه هســتند. وقتی کــه 
گــر ارزیــاب نامــة فدایــت شــوم نوشــته باشــد آبرویــش مــی رود. در آن صــورت، ایــن مــردم  نیروگاه هــا، پاالیشــگاه ها و ســایر پروژه هــا شــفاف شــوند، ا
کــه مدعــی می شــوند. ایــن اتفــاق یک شــبه نمی افتــد. چشــم نظارت گــر جامعــه یــک روزه و دو روزه چیــزی را اصــاح نمی کنــد ولــی به تدریــج  هســتند 
گــردش آزاد  گزارش هــای غیرواقعــی و ارزیابی هــای نادرســت را نمی کنــد. وقتــی شــفافیت و  کســی جــرأت ارائــه ی  کــه  کار را به جایــی می رســاند 

اطاعــات وجــود داشــته باشــد، خودبه خــود مشــکل حــل می شــود. 

آیا در کشورهای دیگر چنین مکانیزمی توانسته جلوی پروژه های مخرب و تصمیم های نادرست را بگیرد؟ 
کــه کارفرمــا تصمیمــی می گیــرد و مــردم دربــاره تصمیــم و مطالعــات ارزیابــی ســؤال می کننــد. در ســال  در کشــورهای دیگــر گاهــی پیــش می آیــد 
کــه ثبــت میــراث جهانــی بــرای صنایــع ســنتی آن منطقــه بــود. روی  کنفرانــس ارزیابــان در پرتغــال بــود. بازدیــدی از یــک دره داشــتیم   2012
همــان دره ســدی بــرای تأمیــن بــرق پیشنهادشــده بــود و فعــاالن محیط زیســت و میــراث فرهنگــی به شــدت مخالــف احــداث ایــن ســد بودنــد. 
کــه معایــب آن را  گــزارش ارزیابــی محیط زیســت ایــن ســد را  کــه علیــه احــداث ایــن ســد برگــزار می شــد، یــک صفحــه از  آن هــا در راهپیمایی هایــی 
کــرده بودنــد و بــا خــود حمــل می کردنــد. یعنــی ارزیــاب پــول را از کارفرمــا گرفتــه بــود امــا نظــر  بیشــتر از مزایایــش دانســته بــود، در ابعــاد بــزرگ چــاپ 
خــودش را نوشــته بــود. چــون می دانســت هــزاران نفــر آن را می خواننــد و از او بازخواســت می کننــد. بااین وجــود دولــت تصمیمــش را عــوض نکــرد 
کــه می افتــد ایــن اســت آن دولــت و حزبــش محبوبیــت خــود را از دســت می دهنــد  کــه شــده اجــرا شــود. اتفاقــی  و می خواســت پــروژه بــه هــر قیمتــی 
و بایــد بــه خاطــر چنیــن تصمیمــی پاســخگو باشــد. وقتــی مســائل ثبــت می شــوند و شــفاف هســتند، کســی نمی توانــد در برابــر تصمیمــش پاســخگو 

ــر عملکــرد ارزیــاب و تصمیم گیــران، شــفافیت اســت.  ــروز تعــارض منافــع و جلوگیــری از تأثیــر آن ب نباشــد. راه جلوگیــری از ب

کارفرما برای پرداخت پول و قطع ارتباط مالی مستقیم هم مخالفید.  گرفتن دستگاه دولتی بین ارزیاب و  به نظر می رسد با قرار 
کارایــی گزارش هــای ارزیابــی اســت. اتفاقــًا کارفرمــا بایــد  کــه بــه وجــود مــی آورد،  بلــه. چــون مســائل دیگــری را بــه وجــود مــی آورد. یکــی از مشــکاتی 
گــزارش، گزینه هــای عجیب وغریــب  کــه در  بــاالی ســر ارزیــاب باشــد چــون ارزیــاب هــم بایــد مســئولیت پذیر باشــد. بــرای یــک ارزیــاب کاری نــدارد 
کــه بــرای کارفرمــا صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد. ایــن بی مســئولیتی  ح کنــد. بــا ایــن کار قیمــت تمام شــده ی محصــول آن قــدر بــاال مــی رود  مطــر
اســت. مثــًا در یــک پــروژه پــرورش میگــو در ســواحل هرمــزگان، ارزیــاب در گــزارش خــود نوشــته بــود کــه بایــد معــادل 25 درصــد مســاحت اســتخرها، 
فضــای ســبز ایجــاد شــود. نوشــتن چنیــن گزینه هــای مضحکــی بــرای ارزیــاب کاری نــدارد. حــال تصــور کنیــد قــرار نباشــد ارزیــاب دســتمزدش را از 
کارفرمــا بگیــرد. ببینیــد چــه بایــی ســر کارفرمــا خواهــد آمــد! چنیــن فراینــدی باعــث دشــواری های بی مــورد بــرای ســرمایه گذار، صنعتگــر و بخــش 
ــی  ــی زورش به جای ــش خصوص ــا بخ ــرد ام ــوزش را می گی ــی رود و مج ــده، م ــه ش ک ــی  ــار و الب ــد و فش ــر ترفن ــا ه ــی ب ــش دولت ــود. بخ ــی می ش خصوص
ع فســاد اداری هــم وجــود  نمی رســد. جــدا از اینکــه قطــع ارتبــاط مالــی مســتقیم ارزیــاب و کارفرمــا می توانــد چنیــن مســائل را بــه وجــود بیــاورد، موضــو

دارد. 

درباره فساد اداری در این موضوع بیشتر توضیح می دهید؟
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کارفرمــا پــول را بــه ســازمان  گــزارش او تأثیــر نگــذارد و بــرای جلوگیــری از آن  کارفرمــا مســتقیم بــه ارزیــاب ندهــد تــا در  گفتــه می شــود پــول را 
کــه قصــد  محیط زیســت یــا هــر ســازمان دولتــی دیگــری بدهــد و آن ســازمان پــول را بــه ارزیــاب پرداخــت کنــد. تصــور کنیــد مــن کارفرمایــی هســتم 
دارم پــروژه ام را بــه هــر قیمتــی راه انــدازی کنــم. مکانیزمــی هــم بــرای شــفافیت و پاســخگویی در ایــن سیســتم وجــود نــدارد. مشــاوری را اســتخدام 
گــزارش را این طــور بنویــس و مجــوز را برایــم روی میــز بگــذار. حــاال بگوییــم پــول را دولــت بگیــرد و بــه ارزیــاب بدهــد. مگــر  می کنــم و بــه او می گویــم 
کــرد؟ مگــر فســاد اداری وجــود نــدارد؟ بــا ایــن کار فقــط فســاد را از  گــزارش مــورد نظــر کارفرمــا نمی شــود بــا افــرادی در دولــت زد و بنــد  بــرای دریافــت 
ــر هــم می شــود و فســاد  ــًا آلوده ت ــت منتقــل می کنیــد. دســت های بیشــتری داخــل کار می آینــد، اتفاق ــه بیــن کارفرمــا و دول ــاب ب بیــن کارفرمــا و ارزی

می شــود.  دولتی تــر 

کرد؟  فکر می کنید چه باید 
ــی اســت را جایگزیــن کنیــم.  کــه همــان ارزیابــی اصول کنــار بگذاریــم و شــیر واقعــی  کــه نامــش را ارزیابــی گذاشــته ایم  بایــد آن شــیر بی یــال و دمــی 
کــه خــودش جلــوی بســیاری از فســادها و فــرار از مســئولیت پذیری ها را می گیــرد. به جــای وضــع قوانیــن مختلفــی  ارزیابــی اصولــی به گونــه ای اســت 
کــه راه دور زدن آن هــا هــم بــرای افــراد راحــت اســت، بایــد همــان یــک قانــون را اصــاح کنیــم و آن را بــه اصــول بنیادینــش بازگردانیــم. امــا قطعــًا در 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــر آن مقاومت های براب

شما ذینفعان اصلی این مقاومت را چه کسانی می دانید؟ 
حــدس می زنــم کل جامعــه ی ارزیابــی یعنــی مشــاوران، اســتادان دانشــگاه و کارشناســان حتمــًا مقاومــت می کننــد. به خصــوص اســتادان قدیمی تــر 
گــروه دیگــر، به طــور حتــم متولیــان و تصمیم گیــران  کــه در ایــن ســال ها آمده انــد را بایــد به کلــی تغییــر دهنــد.  و صاحب نام تــر. چــون مســیری 
کار اقتــدار تصمیم گیــری را از دســت آن هــا می گیریــم و از طرفــی بایــد شــفاف و پاســخگو باشــند. از نماینــده  پروژه هــای بــزرگ هســتند چــون بــا ایــن 
مجلســی کــه در حــوزه انتخابیــه اش قــول جــاده و معــدن و کارخانــه می دهــد گرفتــه تــا وزارتخانــه ای کــه پشــت درهــای بســته بــرای 80 میلیــون نفــر 
کــرد. قطعــًا  کــه از تصمیم گیری هــای این چنینــی نفــع می برنــد، همــه در برابــر ایــن تغییــر مقاومــت خواهنــد  تصمیــم می گیــرد و همچنیــن کســانی 
بــا شــروع شفاف ســازی حاشــیه ها زیــاد می شــوند، شــایعات افزایــش پیــدا می کننــد و بســیاری مســائل پیــش می آینــد و این هــا طبیعــی هســتند. 

کــه چهــل ســال اشــتباه بــوده را نمی توانیــم یک شــبه درســت کنیــم ولــی راهــی غیرازایــن نداریــم. فراینــدی 

ــی  ــا ارزیابان ــت آی ــان اس ــتغال هم زم ــع، اش ــارض مناف ــوارد تع ــی از م ــت. یک ح اس ــر ــی مط ــز موضوعات ــازمان نی ــا س ــاب ب ــط ارزی ــاره رواب درب
کار  کــه به طــور مســتقیم در ســازمان حفاظــت محیط زیســت اشــتغال داشــته باشــند یــا پــس از بازنشســتگی از ایــن ســازمان  هســتند 

ارزیابــی انجــام دهنــد؟ 
کــرده بــود و فــردی بــه او گفتــه  کــه کارفرمــای مــن بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت مراجعــه  بلــه مــواردی وجــود دارد. در گذشــته پیش آمــده بــود 
گــزارش  کــه در ســازمان شــاغل بوده انــد و بــا نــام مســتعار  کار را بــه مــا بــده تــا ســریع برایــت مجــوز بگیریــم!« افــرادی  بــود »مشــاورت خــوب نیســت، 

گــر پــول خدمــات ارزیابــی را بــه ســازمان بدهیــم، فســاد پیچیده تــر خواهــد شــد.  ارزیابــی محیط زیســت می نوشــتند. اتفاقــًا باوجودایــن مــوارد، ا

ایــن موضــوع می توانــد از دو جنبــه اهمیــت داشــته باشــد. اینکــه فــرد شــاغل در ســازمان حفاظــت محیط زیســت از رانــت اطالعاتــی خــود 
کــه توســط همیــن افــراد تهیه شــده  گزارش هــای ارزیابــی  کنــد و یــا آنکــه باعــث شــود در رونــد تصویــب  گرفتــن پــروژه ارزیابــی اســتفاده  بــرای 

مســامحه و آســان گیری اتفــاق بیافتــد. 
گــزارش  کــه  ــاره یــک پــروژه مطلــع می شــود  در مــورد رانــت اطاعــی معمــواًل این طــور نیســت، چــون در قریــب به اتفــاق مــوارد، ســازمان زمانــی درب
خ  کار ارزیابــی انجام شــده اســت. امــا در مــورد تأثیرگــذاری در تصویــب بلــه ایــن اتفــاق ر کــه  ارزیابــی اش بــه دفتــر ارزیابــی برســد. یعنــی زمانــی 
می دهــد. متأســفانه در جلســات کمیتــه ی ارزیابــی بــرای بررســی گزارش هــا برخوردهــای ســلیقه ای زیــادی انجــام می شــود و همیــن ارتباطــات در 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان حفاظت محیط زیست  58



ــردد.  ــخگویی بازمی گ ــفافیت و پاس ــود ش ــه نب ــم ب ــاز ه ع ب ــو ــن موض ــفانه همی ــذارد. متأس ــر می گ ــات تأثی ــن جلس ای

 در وزارت آموزش وپــرورش و ســازمان بهزیســتی قوانیــن و دســتورالعمل هایی تصویــب شــد تــا مشــکل اشــتغال هم زمــان در 
ً
اخیــرا

کننــد. در بهزیســتی نزدیــک بــه 200 نفــر مجبــور شــدند بیــن بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی، یکــی  بخــش خصوصــی و دولتــی را حــل 
کاری مشــابه ســازمان  کــه بتــوان  کننــد. آیــا فکــر می کنیــد در ســازمان حفاظــت محیط زیســت چنیــن پتانســیلی وجــود دارد  را انتخــاب 

بهزیســتی یــا وزارت آموزش وپــرورش انجــام داد؟ 
کــه  افــراد نــام فــرد دیگــری را جایگزیــن نــام خودشــان می کننــد یــا آنکــه نــام شــرکت یــا موسســه  کــه عمــًا اتفــاق می افتــد آن اســت  بــه نظــر مــن کاری 
تجاریشــان را تغییــر می دهنــد و گزارش هــا بــه نــام خودشــان نوشــته نمی شــود. یعنــی راه دور زدن ایــن قانون هــا وجــود دارد. مثــًا شــما ببینیــد در 
ــد و  ــه رســتورانی خــوب بروی ــر ب گ ــی ا ــدارد ول ــه مشــتری نمی دهــد وجــود ن کــه ســرویس خــوب ب ــرای جریمــه رســتوران هایی  حــال حاضــر قانونــی ب
بگوییــد از غذایتــان راضــی نیســتم، برخــورد آن هــا بــا شــما چگونــه اســت؟ در یــک رســتوران خــوب بــا شــما بــا احتــرام برخــورد می کننــد. ایــن قانــون 
کــه آن هــا را مکلــف بــه احتــرام  کــه آن هــا را مجبــور بــه احتــرام می کنــد. بلکــه رقابــت بــا همــکاران یــا همــان چشــم نظارت گــر جامعــه اســت  نیســت 

گذاشــتن بــه مشــتری می کنــد. همیــن مکانیــزم در مــورد ارزیابــی، بــا شــفاف بــودن گزارش هــا انجــام می شــود.

ــه یــک فــرد هم زمــان در بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی فعــال  ک ــر شــفافیت وجــود داشــته باشــد و مــردم بفهمنــد  گ ــد ا یعنــی معتقدی
اســت، موضــوع اشــتغال هم زمــان حــل می شــود؟ 

نیــروی اصلــی کــه بایــد وجــود داشــته باشــد، شــفافیت اســت. قوانیــن و مصوبــات بعــد از نیــروی اصلــی اثرگذارنــد. مکانیزمــی کــه در آن تصمیم گیــری 
کــرد.  پشــت درهــای بســته انجــام می شــود فســاد درســت می کنــد. در بهتریــن حالــت افــراد ســوگیری خواهنــد داشــت یــا ســلیقه ای برخــورد خواهنــد 
کــه بــا شــفافیت همه چیــز درســت می شــود بلکــه شــفافیت اصلی تریــن نیــرو اســت. بــا شــفافیت، کســی نمی توانــد هــر حــرف و نظــری را  نمی گویــم 

بــدون پاســخگویی بیــان کنــد.
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ک سازمان حفاظت محیط زیست( سروش مدبری )دانشیار زمین شناسی زیست محیطی، مدیرکل اسبق دفتر آب وخا

وجود معیارهای مشخص بروز فساد در نظارت محیط زیستی را کاهش می دهد

ــی در  ــت باالی ــد دق ــد، نیازمن ــر عهده دارن ــی ب ــف نظارت ــه وظای ــت ک ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــد س ــی همانن کمیت ــتگاه های حا دس
اجــرای وظایــف قانونــی خــود هســتند. ممکــن اســت کارکنــان ایــن ســازمان ها بــه دالیــل مختلــف در موقعیت هایــی 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 

گفتــه می شــود. 
کمیــت بــا همــکاری روزنامــه شــهروند در گفت وگوهایــی بــا کارشناســان و صاحب نظــران بــه بررســی  مرکــز توانمندســازی جامعــه و حا
موقعیت هــای مختلــف تضــاد منافــع در ســازمان ها و ادارات مختلــف می پــردازد. یکــی از ایــن دســتگاه ها، ســازمان حفاظــت 
ــه و کاهــش آلودگی هــای  ــرای مقابل ــه در زیرمجموعــه معاونــت محیــط انســانی ایــن ســازمان، ســاختاری ب محیط زیســت اســت ک
ک« فعالیــت می کــرد کــه در ســاختار جدیــد،  ک قــرار دارد. پیش ازایــن، ایــن ســاختار به عنــوان »دفتــر بررســی آلودگــی آب وخــا آب وخــا
فعالیت هــای گســترده ی ایــن دفتــر در قالــب دو دفتــر و مرکــز تقسیم شــده اســت. بــا »دکتــر ســروش مدبــری«، دانشــیار زمین شناســی و 
محیط زیســت دانشــگاه تهــران کــه در دولــت نهــم ریاســت ایــن دفتــر را بــر عهــده داشــت دربــاره موقعیت هــای مختلــف تضــاد منافــع 
در حــوزه ی کاری ایــن دفتــر بــه گفت وگــو نشســتیم. وی معتقــد اســت کــه عــدم وجــود معیارهــا و اســتانداردهای مشــخص می توانــد 

موجــب بــروز فســاد شــود و راهــکار جلوگیــری از چنیــن موقعیتــی، راه انــدازی نظــام »چک لیســت« و »ناظــر ســوم« اســت. 

لودگــی  کارشــناس آ کارشناســان دولتــی در بخــش خصوصــی اســت. مثــاًل یــک  یکــی از موقعیت هــای تعــارض منافــع اشــتغال هم زمــان 
کاری خــود  کاراســت. مــواردی ازاین دســت در حــوزه  ج  از ســازمان مشــغول بــه  در ســازمان حفاظــت محیط زیســت در آزمایشــگاهی خــار
کرده انــد.  کــه بازنشســته شــده امــا هنــوز ارتباطــات خــود را حفــظ  کــه در ســازمان اشــتغال دارنــد و چــه افــرادی  ســراغ داریــد؟ چــه افــرادی 

وجــود قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در معامــات دولتــی ســبب شــده تــا چنیــن روابطــی به طــور علنــی و آشــکار نباشــند امــا ایــن موقعیت هــا در 
ســازمان بــه شــکل دیگــری وجــود دارد. مثــًا ممکــن اســت شــرکتی توســط بازنشســتگان ســازمان حفاظــت محیط زیســت تأســیس شــود . نیروهــای 
فعلــی ســازمان هــم بــا آن هــا همــکاری کننــد یــا آنکــه ارتبــاط خــود را بــا بخش هــای مرتبــط بیرونــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود حفــظ می کننــد. 
کــه مثــًا کارخانــه ای ممکــن اســت بــرای  خ می دهــد. شــکل کار در ایــن دفتــر به گونــه ای اســت  ک کمتــر از ایــن مســائل ر البتــه در دفتــر آب وخــا
ــدت در  ــات طوالنی م ــتر ارتباط ــد. بیش ــت کن ــز پرداخ ــه وی را نی ــد و حق الزحم ــوت می کن ــد روز دع ــا چن ــاعت ی ــد س ــرای چن ــی را ب ــاوره کارشناس مش
دفتــر ارزیابــی شــکل می گیــرد. کارشــناس چندیــن مــاه بــا یــک شــرکت خصوصــی همــکاری می کنــد و نهایتــًا بــرای آن هــا گــزارش ارزیابــی می نویســد و 
کــه مطمئــن اســت گــزارش فــوق بــه دســت همــکار ارزیــاب رســیده و او نیــز  کارفرمــا نیــز حق الزحمــه ای چنــد برابــر معمــول بــه وی پرداخــت می کنــد چرا
ج از ســازمان، ازآنجایی کــه ایــن آزمایشــگاه ها بــه نیــروی تمام وقــت نیــاز دارنــد،  کــرد. در مــورد آزمایشــگاه های معتمــد خــار گــزارش را تائیــد خواهــد 
کــه کارشناســان ســازمان بنــا بــه  کمتــر امــکان اشــتغال هم زمــان نیروهــای ســازمان در ایــن آزمایشــگاه ها وجــود دارد امــا ایــن امــکان هــم وجــود دارد 

ع ایــن قانــون اســت. ج از موضــو کــه فکــر می کنــم ایــن مــورد خــار دالیلــی، آزمایشــگاه های خاصــی را به عنــوان معتمــد معرفــی کننــد، 

ج از روابــط شــغلی، مثــاًل روابــط خویشــاوندی یــا قومیتــی بیــن برخــی آزمایشــگاه های معتمــد و برخــی افــراد در دفاتــر  آیــا روابطــی خــار
ســازمان وجــود دارد ؟

بلــه هــم وجــود دارد و هــم احتمــال وجــود آن هســت. مثــًا آقــا یــا خانــم فانــی مدیــری در ســازمان اســت و یکــی از خویشــاوندانش را بــه یــک 
آزمایشــگاه معرفــی می کنــد، مجــوز آزمایشــگاه معتمــد صــادر می شــود و کار هــم بــه ایــن آزمایشــگاه ارجــاع داده می شــود . هــم در مــورد آزمایشــگاه ها 
گــر بررســی کنیــد شــاید بتوانیــد مــواردی از تشــابه اســمی هــم بیــن افــراد حاضــر در  ع وجــود دارد و ا و هــم در مــورد شــرکت های مشــاوره ایــن موضــو

ــد.  ــدا کنی ــازمان پی ــه کار در س ــغول ب ــراد مش ــگاه ها و اف ــرکت ها و آزمایش ش
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که برای افراد ایجاد می کند، ازنظر فنی چه مشکالتی را به وجود می آورد؟  فکر می کنید چنین روابطی جدا از موضوع منافع مالی 
از منظــر فنــی هــم مشــکات زیــادی بــه وجــود خواهــد آمــد. وقتــی چنیــن روابطــی در ســازمان حکم فرمــا باشــد دور از ذهــن نخواهــد بــود که آزمایشــگاه 
کنــار می گــذارد. در ایــن شــرایط   معتمــد جــواب درخواســتی کارفرمــا را در اختیــارش قــرار دهــد و نــه جــواب واقعــی را. درواقــع آزمایشــگاه، بی طرفــی را 
گــر مختصــر بودجــه ای هــم هســت بایــد بــه آن آزمایشــگاه اختصــاص  کار آن آزمایشــگاه بایــد زودتــر انجــام شــود، نتایجــش بایــد زودتــر تائیــد شــود، ا
خ می دهــد. در ســال های گذشــته تعــداد آزمایشــگاه های معتمــد تشکیل شــده در بعضــی اســتان ها بســیار  کــردن ر بیابــد و اصطاحــًا حــق و ناحــق 

کار به انــدازه کافــی بــرای همــه ایشــان وجــود نــدارد. بیشــتر از ظرفیــت آن اســتان بــود و بنابرایــن 

کــه  الیندگــی اســت  موقعیــت دیگــر، تعــارض درآمــد اســت. یکــی از درآمدهــای عمــده ســازمان حفاظــت محیط زیســت، جریمه هــای آ
کــه در تغییــرات اخیــر، صنــدوق ملــی محیط زیســت و شــهرداری ها بخشــی از ایــن  از صنایــع مختلــف دریافــت می کنــد. ایــن درســت 
جریمه هــا را دریافــت می کننــد امــا درنهایــت ایــن جریمه هــا جــزء منافــع ســازمان حفاظــت محیط زیســت محســوب می شــوند.؟آیا کســب 

الیندگــی موقعیــت تعــارض منافــع نیســت؟  درآمــد ســازمان از جریمــه آ
کــه ایــن درآمــد به حســاب ســازمان حفاظــت محیط زیســت واریــز شــود. پیــش از تشــکیل صنــدوق ملــی محیط زیســت  بــه نظــرم اتفاقــًا خــوب اســت 
ــا 17  ــن 12 ت ــی بی ــل آالیندگ ــه دلی ــه 1380 ب ــه  ده ــه در میان ــوالد مبارک ــم. ف ــی بزن ــد. مثال ــز می ش ــهرداری ها واری ــاب ش ــا به حس ــوارض آالیندگی ه ع
میلیــارد تومــان جریمــه می شــد و ایــن پــول بــه شــهرداری مبارکــه داده می شــد. شــهر مبارکــه مگــر چقــدر هزینــه دارد؟ ورود ایــن پــول بــه آنجــا فســاد 
کــه محــل هزینه کــرد ایــن پــول بایــد بــه  ســازمان  ایجــاد می کنــد. همــان زمــان اختافــی بیــن مســئوالن شــهر مبارکــه بــا ســازمان درگرفتــه بــود 
ــد  ــه بای ک ــه محیط زیســت فشــار مــی آورد  ــه ب ــه تبعیــت از مبارک حفاظــت محیط زیســت اعــام شــود. در همــان ســال شــهرداری شاهین شــهر هــم ب
پاالیشــگاه را جریمــه کنیــد چــون آالینــده اســت. بــه ایــن دلیــل کــه پــول جریمــه به حســاب شــهرداری واریــز شــود. ایــن  یــک فســاد جدیــد ایجــاد کــرده 
ج شــویم!«  کــه از فهرســت صنایــع آالینــده خــار بــود. حتــی مدیرعامــل وقــت فــوالد مبارکــه می گفــت »مــا رفــع آلودگــی کرده ایــم امــا اجــازه نمی دهنــد 
گــر ایــن درآمــد به حســاب محیط زیســت واریــز شــود آن موقــع بــا یــک حســاب گســترده تر روبــرو  چــون آن درآمــد را شــهرداری از دســت مــی داد. امــا ا
کــه بــه صنــدوق واریــز می شــود ممکــن اســت در سیســتان و بلوچســتان یــا ســمنان و نقــاط دیگــر هزینــه شــود و ردیــف هزینه کردهــا  هســتیم . پولــی 
کنــد بــه میــزان 10 تــا 90 درصــد مشــمول بخشــودگی  گــر صنعــت آالینــده ای بــرای رفــع آلودگــی اقــدام  کــه ا هــم مشــخص اســت. بعــدًا آمدنــد گفتنــد 
ــون  ــود. چ ــاد می ش ــا ایج ــی اینج ــاد اصل ــر. فس ــا مدی ــناس ی ــوان کارش ــن به عن ــد؟ م ــن می کن ــی تعیی ــه کس کار را چ ــن  ک ای ــا ــد . م ــم خواهدش جرائ
معیــار مکتوبــی نیســت و مــِن کارشــناس تشــخیص می دهــم کــه بــرای رفــع آلودگــی اقــدام شــده یــا نــه و چقــدر مشــمول بخشــودگی می شــود. یک بــار 
کــرده اســت. مدیــرکل محیط زیســت اســتان  کــه ایــن صنعــت رفــع آلودگــی  صنعتــی دو میلیــارد تومــان جریمه شــده بــود و بعــد از مدتــی اعــام کردنــد 
نامــه نوشــته بــود کــه ایشــان اقدامــات محیط زیســتی را انجــام داده و مشــمول بخشــودگی اســت. فهرســت اقدامــات را کــه نــگاه کــردم دیــدم ســاخت 
اســتادیوم ورزشــی جــزو اقدامــات ایــن صنعــت آمــده! مــن قبــول نکــردم. متأســفانه همیــن چیزهــا باعــث فســاد می شــود چــون متــر و معیــار و ســنجه 

کــردن آن وجــود نــدارد.  بــرای مشــخص 

کنــد. امــا  گــر پــول جریمــه بــه ســازمان محیط زیســت نیایــد می توانــد درجایــی دیگــر فســاد ایجــاد  کــه ا ایــن صحبــت شــما درســت اســت 
کنــد . بــه  کــرد بــا او برخــورد  لودگــی ایجــاد  گــر کســی آ لودگــی را بگیــرد و ا کــه جلــوی آ یک قــدم عقب تــر را ببینیــم. وظیفــه ســازمان ایــن اســت 
لودگــی  نظــر می رســد تعــارض اینجــا بــه وجــود می آیــد کــه اقــدام پیشــگیرانه ی ســازمان برایــش نفــع مالــی نــدارد امــا جریمــه پــس از انتشــار آ

منفعــت مالــی بــرای ســازمان دارد. ایــن موضــوع، محــل تعــارض منافــع اقتصــادی ســازمان و وظیفــه ی قانونــی اش نیســت؟ 
ــاز  ــرف ساخت وس ــا ص ــود ی ــان وارد می ش ــوق کارکن ــف حق ــم به ردی ــه بگویی ک ــد  ــت نمی چرخ ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــول در س ــن پ ــون ای ــه چ ن
کــه در حــال حاضــر بــه صنــدوق ملــی محیط زیســت وارد می شــود قــرار اســت صــرف هزینه هــای رفــع آلودگــی شــود. ســازمان بــا  می شــود. پولــی 
تعامــل دانشــگاه انجــام پروژه هایــی همچــون اســتخراج ارزش هــای ازدســت رفته محیط زیســتی را تعریــف و اجــرا می کنــد درحالی کــه قبــًا ایــن 

پــول بــه ســازمان محیط زیســت داده نمی شــد.
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ــد یک هــزارم  ــا لکنــت اجــرا می شــود. در قانــون آمــده صنایــع بای  ب
ً
کــه معمــوال موضــوع دیگــر در مــورد قانــون یــک در هــزار صنایــع اســت 

الینــده و جرائــم زیســت محیطی. بــه نظــر می رســد ممکــن اســت یــک  کننــد، و یــا قانــون صنایــع آ درآمدشــان را صــرف محیط زیســت 
کــه ســازمان از آن منفعــت مالــی بــه دســت مــی آورد  الینــده باقــی بمانــد چرا صنعــت در فهرســت صنایــع آ

بلــه مــواردی بــود کــه افــراد اســنادی می آوردنــد کــه جــزء صنایــع آالینــده نیســتند امــا ســازمان آن هــا را در فهرســت آالینده هــا قــرار داده بــود. ایــن یکــی 
از همــان مصادیــق تضــاد درآمــد اســت. امــا قبــًا درآمــد آن به حســاب محیط زیســت واریــز نمی شــد. 

کنیم؟  برای مقابله با چنین پدیده هایی چه مکانیزمی را می توانیم اجرا 
ــد  ــای معتم ــه بخش ه ــًا ب ــازمان مث ج از س ــار ــه خ ــور ب ــی ام ــذاری برخ گ ــد. وا ــواب می ده ــازمان« ج ج از س ــار ــارت خ ــت« و »نظ ــزم »چک لیس مکانی
و داشــتن چــک لیســت های مشــخص و شــفافیت اطاعــات باعــث می شــود تــا راحت تــر و دقیق تــر ارزیابــی کنیــم. بــه دلیــل نبــودن ایــن چــک 
کــه معمــواًل بــا مــوارد مختلــف ســلیقه ای برخــورد می شــود. مثــًا در یــک اســتان به صــورت ســلیقه ای یــک صنعــت را آالینــده معرفــی  لیست هاســت 
ــی در اســتانی دیگــر این طــور نیســت.. متأســفانه در دســتورالعمل ها، مــوارد مختلــف در صنایــع مختلــف به صراحــت مشــخص نشــده  می کننــد ول
و چنیــن مســائلی بــه وجــود آمــده. مثــًا در مــورد قانــون معــدن کاری در مناطــق حفاظت شــده، گاهــی نحــوه برخــورد اســتان های مختلــف بــا ایــن 

ــرای فســاد باشــد.  ــد مســیری ب ــدارد و ایــن می توان قانــون متفــاوت اســت. چــون چک لیســت های دقیــق و مشــخص وجــود ن

ج از ســازمان بــه نظــر شــما آیــا می تــوان بــه آن ناظــر هــم اعتمــاد داشــت؟ بعضــی موضــوع ناظــر را بــا شــفافیت  دربــاره موضــوع نظــارت خــار
کلــی جامعــه تبدیــل بــه ناظــر می کنــد. شــما در ایــن مــورد  کــه شــفافیت، مــردم را به عنــوان ذینفعــان اصلــی و  ح می کننــد به گونــه ای  مطــر

چــه نظــری داریــد؟ 
کنــار گذاشــت چــون عمــوم مــردم کارشــناس نیســتند و ممکــن اســت یــک  ع هســتم امــا ناظــر ســوم را هــم به ســادگی نمی تــوان  موافــق ایــن موضــو
کــه آن  گــر مشــاوری امیــن بگویــد  ــوده اســت. امــا مثــًا ا کــه امــروز اتفــاق افتــاده تصــور کننــد یــک محــل آل پارامتــر را ببیننــد و بــه اســتناد پارامتــری 
ع متفــاوت می شــود. درواقــع  پارامتــر در یــک مــدت بســیار کوتــاه اتفــاق افتــاده و ازنظــر فنــی معیــاری بــرای آالینــده تشــخیص دادن نیســت، موضــو
آن ناظــر متخصــص بایــد وجــود داشــته باشــد امــا بــا شــفافیت اطاعــات کامــًا موافقــم. مثــًا گزارش هــای ارزیابــی یــا حداقــل خاصــه آن هــا و نظــرات 
کمیته هــای مختلــف روی ســایت ســازمان بیایــد و مــردم گزارش هــا را بــا مســتندات علمــی در اختیــار داشــته باشــند. به این ترتیــب، خــود ناظــران 

کار کننــد و خطــا نکننــد.  هــم مجبورنــد طبــق اصــول 

کــه در ایــن ســال ها بســیار پرحاشــیه هــم  ک و هــوا و مســائل مربــوط بــه آن هــا، حــوزه ی بســیار مهمــی  لودگــی آب وخــا عــالوه بــر حــوزه ی آ
کــه ورود بــه موضــوع پســماند  بــوده، حــوزه ی مدیریــت پســماند اســت. تجربیــات عمــده ی فعــاالن بخــش خصوصــی نشــان می دهــد 
کــه بیــن شــهرداری ها و پیمانــکاران ســنتی خودشــان  کــه بــرای ایــن امــر ادعاشــده، اتحــادی اســت  بــرای آن هــا غیرممکــن اســت. دالیلــی 
غ از ورود پیمانــکار جدیــد، اطالعــات مربــوط بــه پســماندها  شــکل گرفته و اجــازه ورود پیمانــکاران جدیــد بــه ایــن حــوزه نمی دهنــد. فــار
ــرو  ــت روب ــع اس ــارض مناف ــق تع ــی از مصادی ــه یک ک ــذار  ــری و قانون گ ــاد مج ــی اتح ــا نوع ــد ب ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــر نمی ش ــتی منتش به درس
هســتیم. آیــا چنیــن چیــزی صحــت دارد؟ یــا اینکــه دالیــل دیگــری بــرای عــدم ورود بخــش خصوصــی تــازه کار بــه حــوزه مدیریــت پســماند 

اســت؟ 
کــه در ایــن عرصــه وجــود دارد واقعــی  کــه گفتیــد و بیشــتر از صحــت هــم هســت! صحبت هــا از فســادی  دو دلیــل دارد. یکــی همیــن مــوردی اســت 
ــن  ــز ای ــکاران نی ــازمانی و پیمان ــت های س ــورد پس ــی در م ــود. حت ــروش می ش ــی خریدوف ــای باالی ــا قیمت ه ــماند ب ــت پس ــت های مدیری ــت و پس اس
ــود و  ــتم بش ــن سیس ــته وارد ای ــی نتوانس ــد کس ــی را نمی دهن ــازه ورود کس ــهرداری ها اج ــماند ش ــث پس ــل در بح ــن دلی ــه همی ــود دارد و ب ــه وج قضی
کــه دانــش  کار را ادامــه می دهنــد  کنــد. هرکجــا وارد شــود جلویــش را می گیرنــد و بــا همــان روش ســنتی خودشــان  ســازوکارهای جدیــد را پیــاده 
ــت  ــی اس ــد. طبیع ــام می دهن ــه را انج ــوی زبال ــع آوری و دپ ــری جم ــن روش کارگ ــاده ترین و بی تخصص تری ــه س ــی ب ــه بیان ــد و ب ــی نمی خواه خاص
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ــه پســماند را  ک ــزه ای داشــته باشــیم  ــا اینکــه سیســتم مکانی ــد ت ــرار کنن ــالم برق ــات ناس ــد ارتباط ــر می توانن ــکاران ایــن سیســتم راحت ت ــا پیمان ــه ب ک
ــه دلیــل اول بازگــردد، نبــود زیرســاخت  ــاز ب کــه شــاید ب ــا بازیافــت کنــد. دلیــل دوم هــم  ــه روش اســتاندارد زباله ســوزی و ی جمــع آوری، تفکیــک، ب
ــا ایــن تجــارت خــوب از  ــا ایــن زیرســاخت ها فراهــم شــود ت کــه شــاید همیــن سیســتم اجــازه نــداده ت اســت.  مــا زیرســاخت های الزم را هــم نداریــم 
کــه  ک ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــودم، دیــدم  کــه در دفتــر آب وخــا ع واقعیــت دارد و زمانــی  ج نشــود. متأســفانه ایــن موضــو دستشــان خــار

شــهرداری ها اجــازه ورود سیســتم های جدیــد را نمی دهنــد. 

گاهــی محدودیت هــا بــه خاطــر محدودیــت منابــع اســت یعنــی مثــل همــان موضــوع  اینکــه می گوییــد نمی گذارنــد بــه چــه شــکلی اســت؟ 
آزمایشــگاه های معتمــد، تعــداد پیمانــکار بیشــتر از میــزان کار اســت. امــا گاهــی مســائل دیگــری باعــث محدودیــت می شــود. در حــوزه پســماند بــه 
نظــر می رســد کــه موضــوع میــزان منابــع نیســت، بلکــه ایــن کار بــرای پیمانــکاران و شــهرداری ها منافعــی دارد. موضــوع کمــی گنــگ اســت. آیــا ورود 
کــه اصــاًل ایــن اجــازه ورود نــدادن بــه چــه شــکل انجــام می شــود؟  پیمانــکار جدیــد منافــع کســی را در خطــر قــرار می دهــد و ســؤال دیگــر ایــن اســت 
اینکــه چگونــه و بــا چــه روشــی ایــن اتفــاق می افتــد را به درســتی نمی دانــم امــا وقتــی پســت های مدیریتــی ایــن حــوزه خریدوفــروش می شــود 
گــر در مــورد پســماند  یعنــی بــرای بررســی بایــد بــه رده هــای باالتــر مدیریتــی برویــم. اتفاقــًا منابــع محــدود نیســت و بســیار زیــاد اســت. فــرض کنیــد ا
کــه فســاد پایین تــر اســت امــا فســاد در ایــن حــوزه بســیار بســیار باالتــر از  در محــدوده یــک ناحیــه شــهرداری صحبــت می کنیــد، می توانیــم بگوییــم 
کــه سیســتم مشــخص نداشــته باشــد،  این هاســت. در پســماند درآمــد واقعــًا هنگفــت اســت و بایــد برویــم ســراغ دریــای درآمــد. درواقــع هــر چیــزی 
کــه بــه مــا بگویــد از مدیریــت پســماند چقــدر  کــرد. منظــورم از سیســتم، همــان ســنجه و خط کشــی اســت  در آن راحــت می تــوان چنیــن کارهایــی را 

می توانیــم درآمــد داشــته باشــیم و چــه روش هایــی در دنیــا بــرای ایــن کار وجــود دارد. 

مصداقی از این موارد سراغ دارید؟ 
گــواری بــود. طبــق  ک ســازمان، بــا وزارت بهداشــت مشــکاتی در مــورد پســماندهای پزشــکی داشــتیم. وضعیــت نا در زمــان حضــورم در دفتــر آب وخــا
ــا تولیدکننــده  قانــون مدیریــت پســماند، جمــع آوری پســماند پزشــکی بــه عهــده شــهرداری نیســت. چــون طبــق قانــون، مدیریــت پســماند ویــژه ب
کــه پســماند نفتــی را وزارت نفــت بایــد مدیریــت کنــد، پســماند پزشــکی را هــم وزارت بهداشــت بایــد مدیریــت کنــد. امــا کارگــران  اســت و همان طــور 
ــادی انجــام دادم  ــادی شــده بودنــد. شــخصًا مطالعــات زی زحمتکــش شــهرداری بــه خاطــر حمــل زباله هــای بیمارســتانی متحمــل آســیب های زی
کیــد  کــه شــد، دیدیــم وزارت بهداشــت تأ و آیین نامــه ضوابــط مدیریــت پســماندهای ویــژه ی بیمارســتانی را هــم خــودم نوشــتم. موقــع تصویــب 
کیــد غیرمنطقــی ویــژه ای بــود بــرای همیــن بــه کمیســیون زیربنایــی دولــت رفــت امــا آن زمــان  خاصــی دارد کــه مــا بایــد از »اتــوکاو« اســتفاده کنیــم. تأ

دیگــر مــن در جلســه نبــودم رئیــس ســازمان محیط زیســت مجبــور شــد در آن جلســه کوتــاه بیایــد و اتــوکاو تصویــب شــد.
دســتگاه اتــوکاو تنهــا می توانــد پســماند عفونــی را مدیریــت کنــد و درواقــع فقــط آن هــا را ضدعفونــی می کنــد. پســماندهای تیــز و برنــده، شــیمیایی 
کــه یــک زباله ســوز مرکــزی داشــته باشــید و همــه  و پســماندهای دیگــر را نمی توانــد مدیریــت کنــد. درحالی کــه تمــام پروتکل هــای دنیــا می گوینــد 
گــر کســی انگشــتش قطــع  کــه مثــًا ا پســماندهای بیمارســتانی را در آن بســوزانید. وزارت بهداشــت در آن زمــان بــه توجیهــات عجیبــی متوســل شــد 
ــرای آن انگشــت قبــر بخریــم و آن را دفــن کنیــم و بحث هایــی ازاین دســت را پیــش کشــیدند. درنهایــت  ــد ب شــده باشــد طبــق ضوابــط شــرعی بای
ســراغ اتــوکاو رفتنــد و بــرای 150 بیمارســتان کشــور مناقصــه برگــزار کردنــد و بــه قیمــت ســال 85، مبلــغ 72 میلیــارد تومــان مشــخص شــد . تــا اینکــه 
ــد و مدیریــت پســماند و ســامت  ــون را جابه جــا کردن ع شــد. این همــه قان ع واردشــده و متوجــه فســاد در ایــن موضــو ــه موضــو بازرســی کل کشــور ب
کــه مســئولیت داشــت آمــد و از جایــگاه قانونــی اش  کــه در آن فســاد بــود انجــام دهنــد. یعنــی فــردی  ــا بتواننــد کار خــود را  کشــور را تهدیــد کردنــد ت
ــا اتــوکاو را تصویــب کنــد و ســهم خــود را دریافــت کنــد! در بخش هــای دیگــر هــم همیــن  کــرد و همه چیــز را بــه نفــع خــودش تغییــر داد ت اســتفاده 
ــد و  کــه می گفتنــد ایــن لجن هــا را می برن ــد  کــه در همــان زمــان افــرادی بودن ــه چشــم می خــورد. مثــل مدیریــت لجن هــای مخــازن نفتــی  مــوارد ب
هیدروکربن هایــش را جــدا می کننــد و پولــی هــم بــه وزارت نفــت می دهنــد. امــا وزارت نفــت می گفــت نمی توانــم چنیــن کاری بکنــم چــون در قانــون 

کــه چنیــن پولــی بــه حســابم بیایــد و اجــازه ورود بــرای مدیریــت ایــن پســماندهای ویــژه را نمــی داد. نیامــده 
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لــوده می کننــد.  کــه برخــی خطــوط لولــه انتقــال نفــت مربــوط بــه 80 ســال قبــل هســتند و دائمــًا اطرافشــان را آ گفتــه بودیــد  در مصاحبــه ای 
ــا  کننــد ولــی اقدامــی انجــام نداده انــد و از طرفــی محیط زیســت هــم نتوانســته ب لودگــی ایــن لوله هــا اقــدام  طبــق قانــون بایــد بــرای رفــع آ
کــه جلــوی اقــدام ســازمان حفاظــت محیط زیســت  کنــد. آیــا قــدرت ذینفعــان در مــواردی این چنینــی این قــدر زیــاد اســت  آن هــا برخــوردی 

را می گیــرد یــا دلیــل ایــن عــدم اقــدام چیــز دیگــری اســت؟ 
بلــه متأســفانه ذینفعــان آن قــدر قــدرت دارنــد کــه از ســازمان هــم قدرتشــان بیشــتر اســت. مــا ســال ها دنبــال ایــن بودیــم کــه بتوانیــم جلــوی اســتفاده 
از جیــوه در یــک واحــد پتروشــیمی را بگیریــم. هــدف مــا تعامــل بــا صنعــت بــود به شــرط آنکــه بیایــد و کاری انجــام بدهــد. ولــی نتوانســتیم چــون 
قدرتــش زیــاد بــود و انجــام نمــی داد. یــا کارخانــه ای در اصفهــان آلودگــی کلــر داشــت و 28 اســفند نامــه نوشــتم کــه ایــن واحــد را تعطیــل کننــد. اقــدام 
گــر ایــن واحــد تعطیــل شــود کلــر در کشــور کــم می آیــد و بــرای تصفیــه آب بــه مشــکل برمی خوریــم.  انجــام شــد امــا بــه فاصلــه چنــد روز فشــار آوردنــد کــه ا
کــه بیــکار می شــوند. از طرفــی مســئول واحــد صنعتــی  کار اســت  این یــک زنجیــره اســت. بخشــی از کار همیــن مســائل اســت. بخــش دیگــر نیــروی 
ــد  ــا ســازمان محیط زیســت بای ــت ی ــه بودجــه جلوگیــری از آلودگــی در پتروشــیمی را دول ک ــًا می گوینــد  ــدارد. مث ــرای رفــع آلودگــی ن هــم انگیــزه ای ب
کــه  تأمیــن کنــد! ایــن حــرف خنــده دار اســت چــون تأمیــن ایــن بودجــه بــرای پتروشــیمی آســان اســت. شــاید عــده ای در ایــن قســمت نفــع می برنــد 
وارد آن نمی شــوند. ولــی واحدهــای کوچک تــر را ببینیــد. مثــًا یــک واحــد صنعتــی لبنیــات می گفــت ســاالنه دو میلیــون تومــان بــرای فاضابــم 
ــه جریمــه ام بکننــد مهــم  ک ــارد تومــان هزینــه کنــم. هرســال هــم  ــد 10 میلی ــر بخواهــم سیســتم تصفیــه فاضــاب بگــذارم بای گ جریمــه می دهــم. ا
نیســت. همیــن واحــد الگویــی بــرای دیگــر واحدهــای هم جــوارش می شــود. متأســفانه ســازمان محیط زیســت یکــی از ضعیف تریــن ســازمان های 
کــه واحدهــای صنعتــی  کشــور اســت. مثــًا در همــان ســال های دهــه 80 بــرای مقابلــه بــا آلودگــی رودخانــه در لواســان الیحــه ای را تنظیــم کردیــم 
ــه  ک ــید  ــتمان رس ــه دس ــس ب ــده مجل ــای ۴0 نماین ــه امض ــه ای ب ــان نام ــان زم ــوند. در هم ج ش ــار ــه خ ــی رودخان ــم کیف ــاری از حری ــکونی و تج و مس
گفتنــد حریــم کیفــی رودخانــه جاجــرود  حــذف  شــود! یــا مثــًا پاالیشــگاه تهــران از بــدو تأسیســش در هشــتاد ســال قبــل آلودگــی اش شروع شــده بــود. 
کــه ایــن آلودگــی از چــه زمانــی بــوده؟ گفتنــد از  مســئولیت کمیتــه رفــع آلودگــی ایــن پاالیشــگاه را بــه مــن ســپرده بودنــد. بــه آنجــا رفتیــم و پرســیدیم 
کــه راه افتــاده! گفتیــم چــرا کاری اش نکردیــد؟ گفتنــد کســی بــه مــا چیــزی نگفــت مــا هــم رهایــش کردیــم. تــا اینکــه مــردم منطقــه چــاه زدنــد  روزی 
ک کردنــد و بــا خریــد همــان زمین هــا، محوطــه پاالیشــگاه  ع رســانه ای شــد. آن هــا هــم صورت مســئله را پــا کــه بــه آب برســند امــا نفــت بــاال آمــد و موضــو
را بزرگ تــر کردنــد. شــما می دانیــد کــه ورود بــه پاالیشــگاه بــرای کارشــناس ســازمان محیط زیســت به ســادگی امکان پذیــر نیســت. متأســفانه ســازمان 
اقدامــی نمی توانــد انجــام دهــد. بخواهــد شــکایت کنــد، می گوینــد بــرای شــکایت بایــد 100 میلیــون تومــان تمبــر باطــل کنیــد و ســازمان بودجــه ای 

کار نــدارد و رهایــش می کنــد یــا اینکــه تــا آن پــول را تهیــه کنــد، خودپاالیــی، باعــث حــذف قســمتی از آلودگــی شــده اســت..  بــرای ایــن 

ج شــما از آن دفتــر پــروژه متوقــف شــد.  کردیــد و بعــد از خــرو ک حضــور داشــتید، پــروژه اطلــس آلودگی هــا را آغــاز  کــه در دفتــر آب وخــا زمانــی 
خ بدهــد؟  کــه چنیــن اتفاقــی ر کار را ادامــه نــداد. چــه دلیلــی باعــث شــد   تیــم بعــدی ایــن 

ً
ایــن اطلــس یکــی از نیازهــای کشــور بــود امــا ظاهــرا

کــه پــروژه اهمیــت نــدارد یــا آنکــه دالیــل دیگــری باعــث چنیــن اتفاقــی شــد؟  آن تیــم دریافتنــد 
ــزارش وضعیــت آلودگــی آب  گ ــه  ک ــم خواســتم  ــد. از همکاران ــه کشــورهای دیگــر چــه کرده ان ک ــدم  ــه ایــن مســئولیت را گرفتــم، رفتــم و دی ک ــی  زمان
کــه از ســازمان محیط زیســت کشــورهای مختلــف گرفتــم بــه یــک ســری  کــه هیــچ اطاعاتــی موجــود نبــود. ایــده ای  در کشــور را برایــم بیاورنــد 
کــه عمدتــًا صــرف حقــوق و دســتمزد کارکنــان می شــد، در آن ســال ها بــا  ح هــا رســیدم. آن زمــان بودجــه دفتــر 500 میلیــون تومــان در ســال بــود  طر
ــی محــل دفــع  ــه مکان یاب ــم. ازجمل ــروژه را آغــاز کردی ــد پ ــم . چن ــارد تومان-افزایــش دادی ــه ســالی هفــت میلی ــاع در ســازمان برنامه وبودجــه، ب دف
ــماندهای  ــن پس ــوزاندن و دف ــردازش، س ــرای پ ــی را ب ــی مکان های ــه اطاعات ــدود 80 الی ــاس ح ــر اس ــد ب ــتان بای ــر اس ــه ه ک ک  ــا ــماندهای خطرن پس
کــه  ح کنتــرل، کاهــش و پیشــگیری از آلودگــی رودخانه هــای کشــور بــود  کــه بــرای 28 اســتان انجــام شــد. مــورد دیگــر طــر ک مشــخص کننــد  خطرنــا
ح را بــرای آب هــای زیرزمینــی انجــام دادیــم و بیــش از 20 دشــت آلــوده  تمــام رودخانه هــای کشــور را زیرپوشــش مطالعــه بردیــم. مشــابه همیــن طــر
ح شناســایی فلــزات ســنگین و منابــع آلودگــی آن هــا و اطلــس آلودگی هــای  کشــور را انتخــاب کردیــم و ایــن مطالعــات را در آن هــا انجــام دادیــم. دو طــر
ح هــا در زمانــی کــه حضــور داشــتم در حــال اتمــام بــود ولــی مدیریــت بعــدی تمــام آن هــا را  کشــور را  بــرای 15 اســتان کشــور آغــاز کردیــم. تمــام ایــن طر
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کــه غربالگــری ابتدایــی بــود، هات اســپات های کشــور را ازنظــر مشــکل آلودگــی شناســایی کنیــم و  ح  ادامــه نــداد. انتظــار داشــتیم در قالــب ایــن طــر
کــه کارشناســان ســازمان  ح هــا متوقــف شــدند امــا چرایــش را نمی دانــم. نکتــه جالــب ایــن اســت  بعــدازآن بــه دنبــال رفــع آلودگــی اش برویــم. ایــن طر
ح هــا  کــه در ســال گذشــته ادامــه طر کــه بســیار خوش فکــر و علمــی هســتند، متوجــه شــدم  ح هــا نرفتنــد و بــا آمــدن دکتــر تجریشــی،  هــم دنبــال آن طر
ــود می شــود. بخشــی از رکــود و  ح هایــش هــم ناب ــا رفتــن یــک مدیــر طر کــه ب ــه ســازمان اســت  از ســر گرفته شــده اســت. ایــن مشــکل مهمــی در بدن
انفعــال ســازمان را بایــد بگذاریــم به حســاب بدنــه، نــه مدیریت هــا. مثــًا در شــرکت نفــت هــر مدیــری کــه بیایــد و بــرود، دســتگاه کار خــودش را انجــام 

می دهــد. در ایــن دســتگاه های مدیــر از صفــر تــا صــد را تغییــر نمی دهــد. امــا در ســازمان محیط زیســت ایــن رکــود وجــود دارد. 

کــه ایــده ای نــو اســت و بــرای کشــور منفعــت دارد و هــر مدیــری آن را بــه پایــان برســاند می توانــد بــه  زمانــی طرحــی وارد یــک دفتــر می شــود 
کــه بــرای مدیــر دارنــد  کــه بــرای کشــور دارنــد و منافــع معنــوی  ح هــای این چنینــی بــا وجــود منافعــی  گاهــی می بینیــم طر کنــد. امــا  آن افتخــار 
ــراد  ــرای اف ــا ب ح ه ــن طر ــدن ای ــام نش ــری از انج ــع قوی ت ــاید مناف ــم، ش کنی ــگاه  ــوع ن ــه موض ــه ب ــم بدبینان ــر بخواهی گ ــوند. ا ــف می ش متوق
گرفتــه می شــود یــا اینکــه منافــع بیشــتر  ح هــا  کــه جلــوی اجــرای ایــن طر وجــود داشــته باشــد. فکــر می کنیــد فقــط ناتوانــی کارشناســی اســت 

از عــدم اجــرا؟ یــا اینکــه ســلیقه در ایــن موضــوع هــم دخیــل اســت؟
کــه بعــد از مــن آمــد، تخصــص مدیریــت پســماند داشــت. مــن هــم به عنــوان یــک زمین شــناس  برخــورد ســلیقه ای وجــود دارد امــا مدیــری 
کــردم، بــرای کشــورم وقــت و انــرژی گذاشــتم، مطالعــه  ک بــود. ولــی وقتــی مســئولیت قبــول  زیســت محیطی، رســاله دکترایــم آلودگــی آب وخــا
کــه دیگــر پســت مدیریتــی قبــول  کــردم و ضوابــط پســماند پزشــکی نوشــتم. خانــواده ام مــن را نمی دیدنــد. بــه همیــن دلیــل بعــدازآن تصمیــم گرفتــم 
نکنــم. ولــی مدیــر دیگــری بــود کــه چنــد جــای دیگــر کار می کــرد و تنهــا چنــد ســاعت در هفتــه در دفتــرش حضــور داشــت و ایــن چالش هــا را نداشــت. 
ح هــای این چنینــی ادامــه پیــدا نکنــد. انجــام نــدادن پــروژه نفعــی بــرای آن هــا  ضعــف کارشناســی هــم کــه در بدنــه وجــود دارد. طبیعــی اســت کــه طر

نداشــت. شــاید بایــد وقــت بیشــتری می گذاشــتند و آن وقــت بیشــتر را نداشــتند. 

کــه می فرماییــد مســئله ای خصوصــًا در مــورد بازنشســتگان یــا جداشــدگان از ســازمان  ح هــای داخــل ســازمان  دربــاره همیــن موضــوع طر
ح  کــه چــون بــه جزئیــات آن طــر ح می کننــد و بعــد از خروجشــان از ســازمان می داننــد  وجــود دارد. اینکــه افــراد طرحــی را در ســازمان مطــر

ح را بــرای اجــرا می گیرنــد. ایــن موضــوع چقــدر در ســازمان محیط زیســت وجــود دارد؟ اشــراف دارنــد، خودشــان دوبــاره آن طــر
ک زیــاد نیســت. چــون عمــده کارشناســان ســازمان بیشــتر در حــوزه محیط زیســت طبیعــی کارکرده انــد، ایــن  ع در حــوزه دفتــر آب وخــا ایــن موضــو

مــوارد بیشــتر در مطالعــات ارزیابــی وجــود دارد 

کــه معتقدیــد دربــاره تعــارض منافــع و یــا فســاد اداری، قوانیــن مــا مناســب اســت امــا اجــرا نمی شــود  شــما جــزء آن دســته از افــرادی هســتید 
کــه بــه وضعیــت موجــود ختــم می شــود؟  کــه معتقدیــد ضعف هایــی زیربنایــی در قوانیــن وجــود دارد  یــا از آن دســته هســتید 

گــر کســی می خواهــد  کنیــد ا  مــن فکــر می کنــم قوانیــن خوب انــد امــا بایــد ضابطه منــد شــوند و اطاعــات شــفاف شــود. بــه ایــن صــورت فــرض 
کنــد بایــد بــرود در وب ســایت ســازمان حفاظــت محیط زیســت، یــک چک لیســت را پــر کنــد و بــدون نیــاز بــه حضــور و روبــرو  کارخانــه ای را احــداث 
شــدن بــا کارشــناس و ارائــه  مــدارک متعــدد مختلــف بــا اســتفاده از الیه هــای اطاعــات در ســامانه اطاعــات مکانــی  بتواند بــرای مجوزش اقــدام کند. 
کــدام نقطــه احــداث کنیــد، اطاعــات  کــرده و وقتــی شــما می دانیــد قــرار اســت چــه صنعتــی را در  امــروزه علــم GIS در همــه جــای دنیــا کارهــا را ســاده 
حریــم ســکونتگاه ها، جهــت بــاد، وضعیــت حیات وحــش و بســیاری اطاعــات دیگــر مشــخص اســت و بــا طراحــی چنیــن سیســتمی به راحتــی 
می توانیــم در همــان سیســتم به ســرعت بــه افــراد پاســخ اســتعام را به صــورت ضابطه منــد بدهیــم. مثــًا 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 پاســخ هایی 

ــا هزینــه کمتــر انجــام می شــود. راه انــدازی چنیــن سیســتمی هیــچ کار پیچیــده ای نیســت. کــه کارهــا ســریع تر و ب ازاین دســت 
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کیادلیری )دکترای تخصصی جنگلداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات( هادی 

سازمان جنگل ها و مراتع قربانی تعارض منافع با وزارت جهاد کشاورزی است

در الیحــه مدیریــت تعــارض منافــع، مســائلی همچــون اشــتغال هم زمــان کارکنــان یــا بازگشــت بازنشســتگان بــه ســازمان های دولتــی و... 
کارکنــان و درون یــک ســازمان مــورد توجــه قــرار داده اســت. امــا بــه نظــر می رســد تعارض هــای  کــه ایــن مســائل را در ســطح  ح شــده  مطر
بزرگ تــری در منافــع بیــن ســازمانی وجــود دارد. به نحوی کــه منافــع دو ســازمان یــا دو وزارتخانــه ی دولــت بــا یکدیگــر در تضــاد هســتند و 
مثــل ســازمان منابــع طبیعــی و محیط زیســت اســت کــه در چنیــن مــواردی مغلــوب دســتگاه های دیگــر می شــود. آیــا شــما مصادیقــی از ایــن 

نــوع  تعــارض منافــع بیــن مأموریت هــای ســازمانی در حــوزه منابــع طبیعــی ســراغ داریــد؟ 
کــرده  کــه شــرایط را بــرای تعــرض بــه منابــع طبیعــی فراهــم  مطمئنــًا وجــود دارد به ویــژه در همیــن دو دهــه اخیــر قوانینــی در مجلــس تصویب شــده 
و آســیب های جبران ناپذیــری بــه بیت المــال واردشــده اســت . ماننــد تصویــب مــاده واحــده ی تعییــن تکلیــف اراضــی اختافــی یــا فــروش اراضــی 
کتشــاف و بهره بــرداری معــادن، قوانیــن مرتبــط بــا توســعه گردشــگری، قانــون توزیــع عادالنــه آب یــا همیــن الیحــه جامــع منابــع  تصرفــی، قانــون ا
کــرد. همــه این هــا بــدون توجــه بــه قانــون  کــه می تــوان به عنــوان مصادیقــی از تعــارض منافــع بــه آن هــا اشــاره  طبیعــی و تعــداد زیــادی آیین نامــه 

وضع شــده اند.   جنگل هــا  ملی شــدن 

کــه بــا  کمیــت و قانون گــذای وجــود نــدارد تــا جلــوی تصویــب مــواردی  ایــن قوانیــن چگونــه وضــع می شــوند؟ آیــا دســتگاهی در ســطح حا
ــرد؟  ــد را بگی ــن در تعارض ان ــاد قوانی مف

بحــث اصلــی در همین جاســت. تقریبــًا همــه قوانیــن، پیــش از تصویــب در وزارتخانه هــای متولــی مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیرنــد و در رونــد 
تصویــب آن هــا، همــان وزارتخانه هــا هــم نقــش دارنــد. وزارت جهــاد کشــاورزی متولــی حفــظ منابــع طبیعــی کشــور اســت. حــاال ســؤال ایــن اســت 
ــک  و  ــن مال ــوان بزرگ تری ــع به عن ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــت. س ــکال اینجاس ــد؟ اش ــام نمی ده ــتا انج ــن راس ــی در ای ــه اقدام ــن وزارتخان ــرا ای ــه چ ک
کمیتــی و غیرخدماتی،کــه مالــک 83 درصــد مســاحت کشــور اســت زیــر مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت . همیــن وزارتخانــه  یــک دســتگاه حا
متولــی ارائــه خدمــات بــه کشــاورزان نیــز هســت همین جــا یــک مــورد قابل بحــث وجــود دارد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــدون در نظــر گرفتــن ســهم 
کــه حــدود 80 درصــد از همیــن میــزان  ک کشــور اســت  ســازمان جنگل هــا و مراتــع، ازنظــر میــزان زمین هــای کشــاورزی، تنهــا متولــی 13 درصــد از خــا
هــم در مالکیــت شــخصی کشــاورزان اســت.  ایــن وزارتخانــه تنهــا ارائه دهنــده خدمــات حمایتــی بــه کشــاورزان اســت ولــی حــدودًا 100 هــزار نفــر در 
کــه ازنظــر میــزان مالکیــت زمیــن قابــل مقایســه  کشــور در بخــش کشــاورزی ایــن وزارتخانــه مشــغول بــه کار هســتند. درحالی کــه ســازمان جنگل هــا 
کــه بایــد 100 درصــد مأموریت هایــش توســط دولــت انجــام شــود حــدود 13 هــزار  کمیتــی نیــز اســت  بــا بخــش کشــاورزی نیســت و یــک دســتگاه حا

نیــرو بیشــتر نــدارد. 

به گونــه ای شــما معتقدیــد تعــارض منافــع در ســطح ســازمانی در بخــش منابــع طبیعــی خیلــی بیشــتر و مهم تــر از تعــارض منافــع در ســطح 
کارکنــان اســت؟ 

اعتقــاددارم درســت اســت کــه تعارضاتــی در ســطح کارکنــان و یــا بیــن قوانیــن وجــود دارد کــه ســازمان های مختلــف از همیــن تعارضــات علیــه منابــع 
طبیعــی اســتفاده می کننــد امــا وضعیــت فعلــی ازنظــر ســازمانی ماننــد ایــن اســت کــه شــما وکیــل خوبــی برای دفــاع کــردن از خودتــان در دادگاه نداشــته 
گــر حــق بــا شــما باشــد وقتــی وکیــل خوبــی نداشــته باشــید یــا آنکــه وضعیــت شــما بــرای وکیــل اهمیتــی نداشــته باشــد، شــما شکســت  باشــید. حتــی ا

خواهیــد خــورد. 

منظور شما از وکیل، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است؟ 
بلــه. امــا بــه چــه دلیــل ایــن وکیــل خــوب نیســت؟ چــون ایــن ســازمان زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت. ســازمان جنگل هــا و مراتــع 
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کــه آن  کشــاورزی اســت  کــه  تمــام امکانــات و توانایــی ایــن ســازمان در خدمــت وزارت  کشــاورزی اســت. چرا خــودش قربانــی وزارت جهــاد 
ــاورزی و زیرمجموعــه اش یعنــی  ــاد کش ــارض مهــم بیــن وزارت جه ــان اول تع ــات بدهــد. یعنــی از هم ــاورزان خدم ــه کش ــد ب ــه هــم بای وزارتخان
ســازمان جنگل هــا و مراتــع وجــود دارد. وزارت جهــاد کشــاورزی وزارتخانــه ای خدماتــی و تولیــدی بــا برنامه هــای کوتاه مــدت اســت ولــی ســازمان 
ــر کشــاورزی منصــوب  ــا برنامه هــای غیرتولیــدی و بلندمــدت اســت. در کشــورهای درحال توســعه وقتــی وزی کمیتــی و مدیریتــی ب جنگل هــا حا
کــه در دوران وزارتــش کمبــود محصــوالت کشــاورزی حــس نشــود. ولــی در خصــوص منابــع طبیعــی اصــًا  می شــود، تمــام تمرکــزش بــر ایــن اســت 
خ می دهــد، تأخیــری اســت کــه بیــن اقدامــات مــا و بــروز اثــرات  این طــور نیســت. مــا می گوییــم یکــی از دالیلــی کــه فجایــع بــزرگ در منابــع طبیعــی ر
خ ندهــد امــا ســه تــا  خ می دهــد. بــه همیــن دلیــل وقتــی مــا اقداماتــی انجــام می دهیــم در نــگاه اول ممکــن اســت اتفــاق خاصــی ر آن اقدامــات ر
کــرده اســت. مثــًا وقتــی در حــوزه دریاچــه ارومیــه بــا احــداث ســد روی رودخانه هــای  کــه آن اقدامــات فاجعــه درســت  چهــار دهــه بعــد می بینیــم 
ورودی دریاچــه، کشــاورزی را توســعه می دهیــد در نــگاه اول بــرای بخــش کشــاورزی خوشــایند اســت چــون باعــث شــکوفایی شــده، امــا عــدم 

کولــوژی در بلندمــدت فاجعــه اقتصــادی بــه بــار مــی آورد.  توجــه بــه مســائل منابــع طبیعــی و ا

کــه طبیعتــًا ایــن زمین هــا از اراضــی ملــی و  کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد، تخصیــص زمیــن بــرای کشــاورزی اســت  بیشــترین بحثــی 
گرفتــن منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی فقــط موضــوع  منابــع طبیعــی تخصیــص داده می شــوند. آیــا اثــرات منفــی قــرار 

تخصیــص زمیــن اســت یــا مســائل دیگــری هــم تأثیرگذارنــد؟ 
کــه گفتــم یکــی  فقــط تخصیــص زمیــن نیســت. مســائل دیگــری هــم هســت. از اســاس روح ایــن دو دســتگاه بــا هــم در تضــاد اســت. همان طــور 
گــرس،  بــه دنبــال تولیــد و اثــرات کوتاه مــدت اســت و دیگــری بــه دنبــال مدیریــت و اثــرات بلندمــدت اســت. شــما در هــر نقطــه ای کــه برویــد، چــه زا
چــه جنگل هــای شــمال و چــه نقــاط دیگــر، یکــی از عوامــل مهــم تخریــب منابــع طبیعــی توســعه کشــاورزی اســت. مثــًا طرحــی همچــون انتقــال 
آب خــزر بــه ســمنان بــا آن آثــار مخــرب فــراوان هــم بــا هــدف توســعه کشــاورزی انجــام می شــود. در کشــورهای درحال توســعه دالیــل مهــم 
تخریــب منابــع طبیعــی عمدتــًا توســعه کشــاورزی، افزایــش جمعیــت، فقــر و عــدم درک هزینه هــای زیســت محیطی تولیــد کاالهــا و خدمــات 
کــه هیچ وقــت در قیمــت تمام شــده محصــوالت در نظــر گرفتــه نمی شــود. در کشــور خودمــان توســعه  کشــاورزی نیازمنــد زمیــن و خدمــات  اســت 
کــه بــه خاطــر قــرار داشــتن بخــش منابــع طبیعــی در زیرمجموعــه وزارت کشــاورزی رایــگان تلقــی می شــود. بزرگ تریــن عامــل  کوسیســتمی اســت  ا
ع توســعه کشــاورزی اســت. حــاال تصــور کنیــد در ایــن شــرایط ســازمان جنگل هــا و مراتــع بخواهــد الیحــه ای  نابــودی جنگل هــای مــا همیــن موضــو
ــه ایــن  ــال ارائ کان ــا توســعه بی قاعــده ی زمیــن کشــاورزی را بگیــرد،  ــوی دامــداری بی ضابطــه در عرصه هــای طبیعــی ی کــه جل کنــد  را تصویــب 
کــه قــرار اســت چهــار یــا هشــت ســال در وزارتخانــه بمانــد خــود را در چنیــن  مصوبــات از داخــل وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی می گــذرد. آیــا آن وزیــر 
چالشــی قــرار می دهــد؟ از نماینــده مجلــس نمی تــوان انتظــار داشــت چــون دغدغه هــای آن هــا حــل مســائل منطقــه ای اســت و متأســفانه ملــی 
ــع  ــع طبیعــی قــوی باشــد؟ مناب ــه مناب ک ــد انتظــار داشــته باشــیم  ــع طبیعــی اســت. آن وقــت بای ــه مناب ــه هــم علی فکــر نمی کننــد. خــود وزارتخان
طبیعــی در میــان کارهــای جهــاد کشــاورزی گم شــده اســت، وقتــی می بینیــد جنگلــی دچــار حریــق شــده یــا تخریــب می شــود، هیچ کــس از وزیــر 
کــه وزیــر کشــاورزی مســئول  جهــاد کشــاورزی ســؤال نمی کنــد و توضیــح نمی خواهــد. یعنــی هیچ کــس ازنظــر حســی هــم احســاس نمی کنــد 
جنگل هاســت. امــا رئیــس ســازمان محیط زیســت را در مــورد جنگل هــا زیــر ســؤال می بریــم درحالی کــه وظایــف او نظارتــی اســت و وظیفــه 
کــردن آتــش بــا دســتگاه نظارتــی نیســت بلکــه بــا دســتگاه اجرایــی اســت. در مــورد بســیاری مســائل دیگــر مثــل بحــران ریزگردهــا کســی  خامــوش 
وزیــر کشــاورزی را مواخــذه نمی کنــد درصورتی کــه مســئول مســتقیم ایــن مــوارد خــود اوســت ســازمان جنگل هــا در وظایــف جهــاد کشــاورزی 
ــه توســعه اراضــی  ــرد در حکــم انتصابــش ب ک ــر جهــاد کشــاورزی رئیــس ســازمان جنگل هــا را منصــوب  ــه وزی ک گم شــده اســت. چنــد ســال قبــل 

ــود!  کشــاورزی در اراضــی شــیب دار اشاره شــده ب

کــه بــا افزایــش جمعیــت، بایــد غــذای افــراد تأمیــن  ح می شــود  کردیــد. اینجــا بحثــی مطــر شــما بــه توســعه کشــاورزی و دامــداری اشــاره 
شــود و کشــاورزی نیازمنــد توســعه اســت. منظــور شــما از توســعه کشــاورزی دقیقــًا چیســت؟ 
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گــر روی ســطح شــیب دار کشــت کنیــد، دو ســال  منظــورم دقیقــًا توســعه اراضــی کشــاورزی اســت، نــه مســائل فنــی و تکنولــوژی در حــوزه. مثــًا ا
ع توســعه اراضــی و تخریب هــای مربــوط  بیشــتر جــواب نمی دهــد. مــن چــون دربــاره ابعــاد فعالیــت ایــن وزارتخانــه صحبــت می کنــم بــه موضــو
گــر وزارت منابــع طبیعــی  گــر بخواهــم در ایــن مــورد گســترده تر ســخن بگویــم بایــد بــه مســائل دیگــری هــم اشــاره کنم. ا بــه آن اشــاره می کنــم. ا
داشــته باشــیم، 83 درصــد مســاحت کشــور زیــر نظــر ایــن وزارتخانــه خواهــد رفــت و آن وقــت کاربــری همــه زمین هایــی کــه در اختیــار دســتگاه های 
کــه بــه زودی همــان  مختلــف قرارگرفتــه زیــر ذره بیــن ایــن وزارتخانــه مــی رود. متأســفانه خیلــی از نیازهایمــان را در جاهایــی برطــرف می کنیــم 
منابــع نابــود خواهنــد شــد. از منابــع آبــی گرفتــه تــا منابــع معدنــی. ایــن مســئله بــه دلیــل نبــود آمایــش ســرزمین بــه وجــود آمــده اســت. همه مــان 
کار را انجــام دهــد. امــا انجــام نمی دهــد چــون بــا  کــه ایــن  کــه آمایــش ســرزمین اقــدام مناســبی اســت و وظیفــه جهــاد کشــاورزی اســت  می دانیــم 
ایــن کار بســیاری از کاربری هــای فعلــی اراضــی کشــور بایــد بــه نفــع منابــع طبیعــی تعطیــل شــوند. یــک نکتــه مهــم دیگــر سیاســت خارجــی مــا اســت 

کــه بــر منابــع طبیعــی و محیط زیســت داخلــی مــا بســیار تأثیرگــذار اســت. 

منظورتان از سیاست خارجی چیست؟
کــه دلیــل مشــکات خارجــی کشــور مــا تقصیــر  منظــورم همــان روابــط دیپلماتیــک کشــورمان بــا بقیــه کشورهاســت. بنــده بــه ایــن کاری نــدارم 
کــه اآلن وجــود دارد، تحریــم شــدن ماســت. وقتــی مــا  کیســت چــون تخصصــی در ایــن زمینــه نــدارم و سیاســی نیســتم. فقــط می دانــم چیــزی 
تحریــم هســتیم بــه دنبــال امنیــت غذایــی هســتیم و بــا تمــام قــدرت بایــد تولیــد غــذا کنیــم. از آن طــرف در علــم و تکنولــوژی هــم تحریــم هســتیم. 
کــه شــده غــذا را در کوتاه مــدت تأمیــن کنیــم  کــه توانســتیم و بــه هــر قیمتــی  کار را انجــام دهیــم؟ مجبــور می شــویم از هرکجــا  چگونــه بایــد ایــن 
گــر ایــن تحریم هــا نباشــد و روابــط خوبــی  کــه ایــن باعــث فقــر ســرزمین خواهــد شــد و بــا ادامــه ایــن وضعیــت اســتقال را از دســت خواهیــم داد. ا
بــا دیگــر کشــورها داشــته باشــیم، اصــًا نیــازی نداریــم تــا هــر محصــول کشــاورزی را خودمــان تولیــد کنیــم و بــه خودکفایــی برســیم. می توانیــم 
کاربری هــای 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. درحالی کــه ایــن  یــک ضعــف مدیریتــی اســت. در کشــورهای توســعه یافته، تقســیم بندی منابــع درآمــدی 
وجــود دارد کــه بخشــی از آن منابــع ملمــوس ماننــد منابــع طبیعــی و بخشــی دیگــر از منابــع غیرملمــوس ماننــد علــم و تکنولــوژی اســت. مثــًا ژاپــن 
ج می کننــد. در  از علــم و تکنولــوژی کســب درآمــد می کنــد. در مقابــل کشــورهای توســعه نیافته بــا مدیریــت نادرســت، از منابــع طبیعی شــان خــر
ج کــردن از جیــب منابــع طبیعــی را بگیریــم،  گــر جلــوی ایــن خــر ج منابــع طبیعــی اســت. ا کشــور خودمــان بیــش از 70 درصــد درآمدهایمــان بــه خــر
گــر وزارت منابــع طبیعــی هــم تشــکیل شــود، همــه مشــکات حــل خواهــد شــد. خیــر!  کشــور دیگــر چیــزی نخواهــد داشــت. منظــورم ایــن اســت کــه ا

مــا مشــکات بــرون بخشــی هــم داریــم. 

برگردیم به موضوع جهاد کشاورزی و منابع طبیعی. از دیگر مشکالت بگوییم. 
کــه منابــع طبیعــی بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی بســیار بی اهمیت  متأســفانه حتــی آمارهایــی کــه ارائــه می شــوند هــم چنــدان قابل اتــکا نیســت چرا
کــه زیرمجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی اســت  اســت. یــک مثــال مســاحت جنگل هــای شــمال اســت. موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
کــرده اســت. ســازمان جنگل هــا و مراتــع ایــن عــدد را دو میلیــون هکتــار  اخیــرًا ســطح جنگل هــای شــمال را یک میلیــون و 650 هــزار هکتــار اعــام 
کــه وزارتخانــه بــه کدام یــک از ایــن آمارهــا اســتناد می کنــد؟  اعــام می کنــد. کاری به درســتی و غلطــی ایــن آمارهــا نــدارم. ســؤالم ایــن اســت 
متأســفانه خیلــی سرســری از ایــن اختــاف آمــار گذشــته اند. اتفاقــًا ایــن مســئله ی جــدی و بزرگــی اســت. نــه از بابــت میــزان ســطحش، بلکــه از 
ع دارنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه  بابــت فلســفه ی کارشــان کــه دو زیرمجموعــه ی بــزرگ یــک وزارتخانــه اطاعــات بســیار متفاوتــی از یــک موضــو
گــرس حــدود یک میلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزی تحــت کشــاورزی زیراشــکوب اســت.  اصــًا اهمیتــی نــدارد. همیــن اآلن در جنگل هــای زا
گــرس مشاهده شــده بــود مبــارزه کنیــم؟  کــه در جنگل هــای زا کــه چگونــه می توانیــم بــا آفــت چوب خــوار  کــرد  وزیــر جهــاد کشــاورزی از مــن ســؤال 
گــوزن از گرســنگی در حــال مــرگ باشــند، شــما بــرای نجاتشــان الشــخورها و کفتارهــا را  گلــه  گــر یــک  گفتــم بــا یــک ســؤال جــواب می دهــم. ا
می کشــید؟ پرســید یعنــی چــه؟ گفتــم ایــن چوب خوارهــا حشــرات درجــه دوم هســتند و نقــش الشــخور و کفتــار را در جنــگل بــازی می کننــد و اتفاقــًا 
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کــه  مفیــد هســتند چــون بــه درختــان ضعیــف و بیمــار حملــه می کننــد. ایــن درختــان پیــر شــده اند یــا در حــال پیرشــدن هســتند. ســؤال ایــن اســت 
گــرس وجــود نــدارد؟  چــرا یــک نهــال در زا

کــردن موضــوع پیرشــدن و آفت زدگــی  ح  گفتیــد مســائلی غیــر از اشــغال زمیــن وجــود دارد. بــا مطــر کــه  می خواهــم همیــن را بپرســم 
ــر منابــع طبیعــی اســت؟  کولوژیــک کشــاورزی ب ــر ا ــان تأثی ــا منظورت گــرس آی درختــان زا

ک ازدســت رفته و در بعضــی مناطــق بــه  ــا فرســایش، خــا کــه ب گــرس آینــده ای وجــود نــدارد. چــون اواًل آن قــدر کشــاورزی انجام شــده  بلــه. در زا
ســنگ بســتر رســیده ایم. یک میلیــون هکتــار هــم کــه در بســتر جنــگل به عنــوان کشــت زیراشــکوب در حــال کشــت اســت. از طرفــی بــه دلیــل آنکــه 
گــر نهالــی هــم برویــد دام اجــازه رشــد بــه آن نمی دهــد. حتــی آمارهــا در مــورد تعــداد دام  ســه تــا چهــار برابــر ظرفیــت، دام در منطقــه موجــود اســت ا
گــر تعــداد دام در  اهلــی در مناطــق مختلــف هــم دقیــق نیســت. در مراتــع تحــت مدیریــت ســازمان جنگل هــا و مراتــع دام اهلــی وجــود دارد. آیــا ا
کــه تولیــد گوشــت برایــش اهمیــت دارد،  یــک منطقــه بیــش از ظرفیــت باشــد، ایــن ســازمان بــا توجــه بــه اینکــه زیرمجموعــه وزارتخانــه ای اســت 

می توانــد جلــوی آن را بگیــرد؟ قطعــًا نــه. 

کردیــد، در شــکل انتصابــات مربــوط بــه روســای ســازمان جنگل هــا و منابــع طبیعــی مشــهود  کــه اشــاره  بــه نظــر می رســد موضوعاتــی 
اســت. 

هیچ یــک از روســای ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور دانش آموختــه منابــع طبیعــی نبوده انــد یــا ســابقه ی جنگلبانــی نداشــته اند. همگــی از 
کــه قــرار نیســت آن هــا کاری بــرای منابــع طبیعــی انجــام دهنــد، بلکــه بایــد کاری بــرای کشــاورزی  بخــش کشــاورزی بوده انــد. بــه ایــن دلیــل 

ــزرگ را حــل نکنیــم نمی توانیــم جلــوی تخریــب منابــع طبیعــی توســط بقیــه دســتگاه ها را بگیریــم.  ــا ایــن تعــارض ب انجــام دهنــد. مــا ت

ــد جلوگیــری و  ــرار داشــتن ســازمان جنگل هــا در زیرمجموعــه کشــاورزی در خصــوص رون ــرات منفــی ق صحبت هایــی در خصــوص اث
ــه اســت؟  ــر منفــی چگون مهــار آتش ســوزی جنگل هــا وجــود داشــت. ایــن اث

گــرس دیــده ام. بحثــی  بگذریــم از اینکــه ریشــه بســیاری از آتش ســوزی جنگل هــا در کشــاورزی اســت. مــن چنیــن چیــزی را بــا چشــم خــود در زا
کــه بــرای مهــار آتش ســوزی امکانــات نــدارد. امــا قانــون  کــه ســازمان جنگل هــا و مراتــع معمــواًل می گویــد  کــرده بــودم در ایــن خصــوص  ح  را مطــر
کــه بــرای مهــار آتش ســوزی منابــع طبیعــی می توانــد از امکانــات دســتگاه های مختلــف دیگــر اســتفاده کنــد. هرکــس هــم  کــرده  به صراحــت ذکــر 
کمــه خواهــد شــد. تــا اآلن چندبــار ســازمان جنگل هــا توانســته از دســتگاه های دیگــر بــه خاطــر عــدم همــکاری شــکایت کنــد؟  کمــک نکــرد محا
کــه باعــث  کــه بیــن وزارتخانه هــا وجــود دارد مــا نمی توانیــم شــکایت کنیــم. تعاملــی  هیچ وقــت. یکــی از کارشناســان گفتــه بــود بــه دلیــل تعاملــی 
گــر منابــع طبیعــی وزارتخانــه ای جــدا بــود و ایــن کار را نمی کــرد مواخــذه می شــد. جــدا از ایــن بــه  نابــودی ســرزمین شــود، چــه تعاملــی اســت؟ حــاال ا
کیــد کنــم کــه  خاطــر همیــن ســاختار گرفتــن، ایــن وزارتخانــه می توانســت تجهیــزات و بودجــه بگیــرد و در مقابلــش اســتیضاح شــود. ایــن را هــم تأ
گــر ایــن ســاختار اصــاح شــود، مدیریتــی کــه در رأس آن قــرار می گیــرد هــم نبایــد مدیریــت موهبتــی باشــد چــون آن هــم فاجعــه ی بزرگ تــری  حتــی ا

کــه بــر اســاس شــاخص ها و صاحیت هــا انتخــاب شــود.  خواهــد بــود. بلکــه مدیریتــی بایــد باشــد 

ــا  ــازمان جنگل ه ــاختار اداری س ــدن س ــوان مان ــی و نات ــع طبیع ــر مناب ــاورزی ب ــک کش کولوژی ــرات ا ــن، اث ــری زمی کارب ــر  ــه تغیی ــا ب ــا اینج ت
به عنــوان اثــرات زیرمجموعــه بــودن بخــش منابــع طبیعــی در بخــش کشــاورزی اشــاره کردیــد. همان طــور کــه گفتیــد راهکارتــان ارتقــای 

ســطح اداری ســازمان جنگل هــا و مراتــع بــه وزارتخانــه اســت. در مــورد ایــن راهــکار بیشــتر توضیــح می دهیــد؟ 
ع اصلــی ایــن اســت کــه منابــع طبیعــی یــک کل اســت و کشــاورزی یــک جــزء. مــا آمده ایــم کل را زیرمجموعــه ی جــزء قــرار داده ایــم. درواقــع  موضــو
ج  منابــع طبیعــی بایــد مهم تریــن پشــتیبان بخــش کشــاورزی باشــد درحالی کــه مــا کاری کرده ایــم کــه منابــع طبیعــی را بــرای بخــش کشــاورزی خــر
می کنیــم. در موردارتقــای  ســطح اداری چنــد ســناریو وجــود دارد. یــک ســناریو باقــی مانــدن در ســطح ســازمان و قــرار گرفتــن در زیرمجموعــه ی 
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ریاســت جمهــوری، یعنــی چیــزی شــبیه ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت. ایــن کارآمــد نخواهــد بــود چــون دولت هــا بــر اســاس نیازشــان 
ــد در ایــن ســطح کارایــی الزم را داشــته باشــد و قدرتــی نخواهــد داشــت. ســناریو دیگــر  کــرد و یــک ســازمان نمی توان ج خواهنــد  از جیبشــان خــر
ادغــام محیط زیســت و جنگل هــا و مراتــع در قالــب یــک وزارتخانــه اســت. ایــن هــم پــر اشــکال اســت چــون حــوزه مأموریت هــا متفــاوت اســت. 
کمیتــی اســت. در حــال  محیط زیســت نظارتــی اســت و بایــد اســتانداردها و معیارهــا و شــاخص ها را مشــخص کنــد ولــی منابــع طبیعــی اجرایی-حا
کــه بهتــر اســت چنیــن بخش هایــی  کمیتــی نیســتند  حاضــر بخش هایــی از محیط زیســت ماننــد صــدور پروانــه شــکار جنــس اجرایــی دارنــد و حا
از محیط زیســت بــه منابــع طبیعــی منتقــل شــوند. چنیــن ادغامــی ازنظــر قانونــی هــم امکان پذیــر نیســت. یــک ســازمان نمی تــوان هــم مجــری 
باشــد و هــم ناظــر. البتــه بخشــی از محیط زیســت بــه منابــع طبیعــی مربــوط می شــود و در ســازمان محیط زیســت بخــش انســانی و آلودگــی هــم 
ــتگاه  ــد دس ــد؟ بای ــارت می کن ــا نظ ــر آن ه ــی ب ــه کس ــم، چ ــام کنی ــن دو را ادغ ــر ای گ ــی ا ــد. در ثان ــی نمی گنجن ــع طبیع ــار مناب کن ــه در  ک ــود دارد  وج
دیگــری بســازیم کــه کارش تعییــن اســتانداردها و نظــارت بــر وزارتخانــه ی ادغامــی باشــد. از طرفــی بــا ایــن کار موانــع تخریــب منابــع طبیعی کشــور 
کــه همــواره بــا منابــع طبیعــی در تعــارض بوده انــد ســاده تر کرده ایــم. امــا  کار را بــرای دســتگاه هایی  را از دو مانــع بــه یــک مانــع کاهــش داده ایــم و 
ســناریوی آخــر تشــکیل وزارت منابــع طبیعــی اســت. ایــن وزارتخانــه شــامل خیلــی مســائل می شــود. آن بخــش اجرایــی حفاظــت طبیعــت ماننــد 
ــًا  ــی رود. مث ــه م ــن وزارتخان ــه ای ــیات ب ــه ش ــوط ب ــائل مرب ــی، مس ــور اراض ــد ام ــی مانن ــت، بخش های ــازمان محیط زیس ــکار در س ــای ش پروانه ه
کــی فعالیتــی انجــام نمی دهنــد چــون در  کــه بخشــی از وزارت کشــاورزی اســت در مــورد امــور مربــوط بــه ماهیــان غیرخورا همیــن ســازمان شــیات 

حــوزه مأموریتــش نیســت. درصورتی کــه آن بخــش بســیار مهــم اســت. 

یعنــی تمــام بخش هــای اجرایــی مربــوط بــه طبیعــت و تنــوع زیســتی بــا هــم در قالــب وزارتخانــه منابــع طبیعــی ادغــام شــوند و ســاختاری 
کمیتــی هــم بــرای تعیین اســتانداردها داشــته باشــیم؟  حا

کار اجرایــی بــه منابــع طبیعــی مــی رود. یعنــی  بلــه محیط زیســت در جایــگاه خــود به عنــوان ناظــر باقــی می مانــد و بــه وظایفــش عمــل خواهــد و 
کار را انجــام می دهــد امــا امــور اجرایــی بــه  گــر نیــاز بــه ارزیابــی یــک پــروژه یــا اظهارنظــر دربــاره معیارهــا و اســتاندارها باشــد محیط زیســت ایــن  ا

گــذار می شــود.  ــع طبیعــی وا مناب

کــه زیرنظــر دولــت هســتند مجبورنــد عملکردهــای دولــت را ارتقــا دهنــد و همیــن باعــث می شــود تــا عملکــرد   ســاختارهایی 
ً
معمــوال

ــاًل  ج از دولــت چیســت؟ مث ــاره تشــکیل یــک ســاختار مدیریــت طبیعــت خــار ــان درب ــا ایــن وضعیــت، نظرت مناســبی نداشــته باشــند. ب
کــه زیرنظــر دولــت نیســت و مســتقیمًا زیــر نظــر رهبــری اداره می شــود.  ســاختاری ماننــد ارتــش 

کــه دولــت روی آن هــا تأثیــر می گــذارد عمــًا بایــد همــه را از  گــر بخواهیــم این طــور در نظــر بگیریــم  بســیاری ســازمان ها زیــر نظــر دولــت هســتند و ا
ج کنیــم. نمی توانیــم دولــت را حــذف کنیــم بلکــه بایــد ســاماندهی کنیــم.  زیرمجموعــه دولــت خــار

منظورتان از ساماندهی چیست؟ یعنی تغییر قوانین؟ 
کــه  اول ســاختار را بایــد تصحیــح کنیــم. یعنــی ابتــدا وزارتخانــه را تشــکیل بدهیــم و بعــد همیــن وزارتخانــه بــر اســاس وضــع جدیــد و مشــکاتی 
کــه می دهــد اعتبــارات را نیــز تصحیــح کنــد. بعــد از  ح و برنامه هایــی  دارد بــرود بــه اصــاح قوانیــن و وضــع قوانیــن جدیــد بپــردازد و بــر اســاس طــر

تمــام ایــن کارهــا بایــد یــک ارزیابــی فنــی داشــته باشــیم. 

منظور شما از ارزیابی فنی، بررسی مشکالت و عملکرد دستگاه هاست؟
کــه رقمــی را بــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری هزینــه  در نظــر بگیریــد کــه بخــش آبخیــزداری در ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور اعــام می کنــد 
کــرده اســت. ریــز هزینه هــای انجام شــده شــامل ســیمان و ســنگ و هزینــه کارگــر هــم کامــًا درســت و دقیــق اســت. امــا مشــکل ســازمان حفاظــت 
گــر  محیط زیســت در همین جاســت کــه بایــد ازنظــر فنــی بررســی کنــد بازخــورد ایــن اقــدام چقــدر بــوده اســت. آیــا مشــکلی کــم یــا رفــع شــده یــا خیــر. ا
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مثــًا یــک میلیــارد تومــان بــرای مقابلــه بــا یــک آفــت هزینــه شــده، محیط زیســت از منظــر اینکــه یــک دســتگاه نظارتــی اســت بایــد بررســی کنــد کــه 
آیــا هزینه کــرد ایــن رقــم تأثیــری در حــل مشــکل داشــته و چقــدر از ایــن هزینــه صــرف شــده. ارزیابــی فنــی یعنــی بررســی عملکــرد فنــی دســتگاه ها 
کــه ایــن ارزیابــی نباشــد، تغییــر  کــه متأســفانه در حــوزه محیط زیســت و منابــع طبیعــی کًا گم شــده اســت. تــا زمانــی  نه فقــط عملکــرد مالی شــان 

ســاختار هــم مشــکلی را حــل نمی کنــد. 

71مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



موقعیت ها و مصادیق تعارض منافع  در  سازمان حفاظت محیط زیست 

و راهکارهای مقابله با آن

تعارض منافع و راهکارهای مدیریت آن در دستگاه های اجرایی - 3
 کد گزارش: 130 - مسلسل: 9924 

مجری: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه


	جلد  13 - محیط زیست-
	13 - محیط زیست  6-9-99
	جلد  13 - محیط زیست-
	Blank Page

