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فرشاد مؤمنی در گفتوگو با «جامعه فردا»:

در ســطح نظری ما با تقدم هستیشــناختی فرد
نسبت به جامعه مواجه هستیم ،اما در ساحت عمل
با تقدم رتبهای جامعه نسبت به فرد روبهرو هستیم،
یعنی فرض کنید اگر شــما آن مبنا را بپذیرید و اگر
بگویند برای اصالح چه پیشنهادی دارید ،پاسخ شما
علیاالصول باید این باشد که برویم روی تکتک افراد
کار فرهنگی یا بازدارنــده کنیم و این هم با توجه به
ظرفیتهای اجرایی ایران و برای تبیین یک برنامه،
در بهترین حالت  270ســال زمان الزم دارد .اینها
تجربه شــده و میتوانید خاطرات فردوست را از این
زاویه بخوانید تا ببینید که چگونه فساد مشروعیت
رژیم پهلوی را از بین برد.
اکنون کســانی بــه خاطر فهم ســطحی ،ناقص و
کوتهنگرانه از فســاد فکر میکنند که کشف و شهود
کردهاند و تا اتفاقی میافتد ،میگویند دانهدرشتها
را مورد هدف قرار دهید .اینها مســائلی است که از
منظر کارشناسی حســابوکتابهای روشنی دارد
و به همین خاطر است که میگویند برخورد انفعالی
و پسینی با فســاد به هیچوجه راهگشا نیست .مثال
 5 -6دلیل میآورند که مهمترین آن این اســت که
برخورد انفعالی و پسینی با فساد مطلقا اثر بازدارندگی
اجتماعی نخواهد داشت .ماجرا این است که آن بستر
نهادی که حتی آدمهای سالم را هم به سمت فساد
ی است.
سوق میدهد ،کانون اصلی گرفتار 
زمانی کل سوءاستفاده یک فرد در دوران جنگ به صد
میلیارد تومان هم نرسیده بود .شما ببینید که سطح
فساد آن دوران چقدر اســت و سطح فسادهایی که
االن برمال میشود چقدر؟ مقامات رسمی میگویند
که تازه دانههای درشتتر از اینها هم وجود دارد .فکر
میکنند با خشنترین شیوه با دانهدرشتها برخورد
کنند تا تنبه اجتماعــی و بازدارندگی ایجاد کند .اما
همانطــور که این راه در تمام تجــارب دیگر دنیا با
شکست روبهرو شده اینجا هم با شکست روبهرو شد
و هر روز که میگذرد بر گستره و عمق فساد به ویژه در
بین دانهدرشتها افزوده هم میشود ،گویی هر یک
که تنبیه میکنید ،بقیه تشویق میشوند.

با نادیدهگرفتن عدالت اجتماعی
همه ضرر میکنند

«میزان الحراره فساد بر سرنوشت همه تأثیر خواهد گذاشت ».این جمله را فرشاد مؤمنی پیش از آنکه تظاهرات سراسری در کشور آغاز شود در گفتوگو با «جامعه فردا»
بیان کرد .اکنون اما به نظر میرسد حرفهایش در جامعه نمود عینی پیدا کرده است .بسیاری بر این باورند این نابسامانی اقتصادی ریشه در فساد افسارگسیختهای
دارد که چند ماه گذشــته هر روز خبری از آن در صدر رسانههای داخلی قرار داشته است .حال نتیجه آن در خیابانهای شهرهای سراسر کشور جلوهگری میکند و
خبر از بحرانهای عمیقی میدهد .ما با طرح این سؤال به گفتوگو با فرشاد مؤمنی نشستیم؛ «فساد در ایران سیستماتیک است یا فردی؟»
اگرچــه صاحبنظران برای بیان عریان واقعیتها تحفظاتی به خرج میدهند و گاه تالش میکنند در لفافه ســخن بگویند ،به خوبی میتوان گوهر اصلی کالم را در
صحبتهایشان یافت .فرشاد مؤمنی هم در برابر این سؤال کمی تحفظ به خرج داد ،اما در عوض ویژگیهای فساد سیستماتیک را در این گفتوگو شرح داد تا مخاطبان
خودشان پاسخ سؤال را دریابند .به نظر میرسد کشور در زمینه فساد به روزهای بحرانی خود رسیده است و اگر فکری به حال آن نشود روزهای به مراتب تلختری در
انتظار خواهد بود ،روزهایی که تنها بخش کوچکی از آن را در همین چند روز گذشته در سراسر ایران دیدهایم .مشروح گفتوگو با فرشاد مؤمنی را در ادامه بخوانید.

مهسا امرآبادی
روزنامهنگار

فساد ساختاری یا فساد فردی ایران همواره
مورد بحث کارشناســان بوده است .نشانهها
و مؤلفههای فســاد در ایران نشان از فساد
ساختاری دارد یا فساد فردی؟
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روشن است که ما در یک اقتصاد سیاسی رانتی زندگی
میکنیم و از آنجایی که عدم شفافیت مهمترین الزمه
تداوم مناسبات رانتیست ،آنهایی که از این مناسبات
برخــوردار میشــوند ،تواناییهــای خارقالعادهای
در زمینــه گیجکردن مردم و مســئوالن کشــور پیدا
میکنند .به تعبیر میشل فوکو ،آنها قادر شدهاند به طرز
بیســابقهای رژیمهای واقعیت را به جای واقعیت جا
بزنند یا به تعبیری که ژان بودریار مطرح میکند اینها
 hyperealityرا  realityجا میزنند که مقصودش از
 hyperealityاین است که این دسته از افراد واقعیتی
کماهمیت را به اندازهای هیوالیــی بزرگ میکنند تا
منافع خاصی پدید بیاید یا یک واقعیت بســیار بزرگ
را به اندازهای کوچک میکنند که چه عامه مردم و چه
نخبگان و حتی ســاختار قدرت خیلی سهلانگارانه از
آن عبور کنند.
به نظر من صحبت درباره فساد و فراخواندن همگان برای
تببین یک صورتبنــدی مفهومی دقیق با یک مبنای
نظری قابل اعتماد ،اهمیت زیادی دارد ،چون به دلیل
طرز تلقیهای ما از فســاد ،ما هم به مسائل بنیادیاش
توجه نمیکنیم و ذهنمان بــه کماهمیتترین وجوه
قسمتهای ماجرا درگیر میشــود و به آن جنبههای
اصلی مسئله فساد بیتوجه هستیم.
عین این مســئله در مورد طرز مواجهــه با بودجه هم
مطرح اســت .در مناســبات رانتی وقتــی قصد داریم
راجع به بودجه صحبت کنیم ،اساس اشکاالت بودجه،
پس پرده این تخصیصها باید باشد،
جهتگیریهای ِ
اما کسی راجع به آنها که بعضیهایش دودمان بر باد دِه
هســتند ،اصال بحث نمیکند و تمام دغدغهها از منظر
رانتی به این خالصه میشود که به چه کسی چه سهمی
از رانت رســیده است ،در حالی که این کماهمیتترین
قسمت ماجراست.
از مناسبات رانتی حساسیتزدایی میشود و ریشههای
اصلی در نظر گرفته نمیشود ،اما به دلیل آنکه اقتضاء
ســاخت رانتی ،کوتهنگری ،یعنی ترجیح نظاموار امور
بلندمدت به مسائل روزمره و فوری ،است کسی راجع به
اینکه یک سال دیگر با این جهتگیریهای بودجه چه
حالی خواهیم داشت ،نه فکر و نه بحث میکند.
در تئوریهایــی که اقتصاد سیاســی رانتی را توضیح
میدهند ،برخی معتقدند اگر مناسبات رانتی چند دور
ادامه پیدا کند ،رانتی بودن دولت به رانتی شدن ملت هم
منجر میشود .من معتقدم اکنون شرایط کنونی ایران
یک پرده باالتر از آن هم به نمایش گذاشــته و آن هم
رانتی شدن روشنفکران است ،یعنی حتی در شبکههای
مجازی و حوزه عمومی هم بحثها فقط در همین حد
مانده که نظم توزیع رانت چگونه بوده است؟ شما ببینید
که کنشها و واکنشهای افشاگرانه به اصطالح حوزه
عمومی هم اینگونه است که اگر میگوییم به فرد  Xدر
یک جناح اینقدر رســیده میگویند فرد  Yرا در جناح
خودتان نگاه کنید ،این مصداق «یکی بر ســر شاخ بُن
میبرید» است.
ماجرای فســاد هم اینگونه است .خانمی به نام سوزان
عنوان دانشــمند شماره ِ
یک
ُرز آکرمن که در جهان به
ِ
شناخت طول و عرض مسئله فساد ،کتابی به عنوان فساد
و دولت دارد که به فارسی هم ترجمه شده است .در این
کتاب شاهکاری را از منظر نهادی ارائه کرده که هیچکس
به این عمق و ظرافت به مسئله فساد توجه نکرده بود .در
این کتاب گفته میشــود فساد جنبهای شخصی دارد.
برای مثال افراد  X، Yو  Zمرتکب فساد شدهاند ،اما اصل
ی اســت که از مناسبات مبتنی بر
ماجرا سیستم نهاد 
فساد پشتیبانی میکند .سپس میگوید اگر بخواهیم
آن سیستم نهادی را زیر ذرهبین بگذاریم ،باید گفت هر
قدر که فساد گســتره و عمق بیشتری پیدا میکند در
ابعاد بیشتری منعکسکننده ناتوانی سیستمی ساختار
نهادی در پشــتیبانی از فعالیتهای تولیدیست .این
سخن بسیار حکمتآمیز است و چقدر به شرایط کنونی
ایران میخورد.
در ســطح نظــری میگوییــم کــه فســاد یکــی از
مشمئزکنندهترین گونههای توزیع مجدد ضدتوسعهای
اســت .ما میگوییم ویژگی مشــترک رانت ،ربا و همه
انواع فساد این است که در چارچوب این فعالیتها که
دانشهای خاص ،مهارتهای خاص و هزینههای خاص
خود را نیز دارد ،انرژیهایی صرف میشود ،اما در نهایت
چیزی خلق نمیشود ،یعنی به موجودی جهان چیزی
اضافه نمیشود ،اما از جایی که جمعیت جهان مرتبا در
حال افزایش است ،اینها فقط جابهجایی انجام میدهند،
یعنی زحمت را فرد دیگری کشــیده و شیره جان آن
تکِش را رباخوار میبــرد ،دالل و بخشهایی از
زحم 
واردکنندگان و کسانی که از شیوههای فاسد مانند رشوه
و ...کسب درآمد میکنند هم همینطور!
از منظر تحلیلهای ســطح توســعه ،اساس ماجرای
مذموم بودن فســاد فقــط وجه اخالقی آن نیســت،
بلکه یک نوع ظلم هم محســوب میشود ،به این معنا
که اساس فســاد بر توزیع مجدد ظالمانه است .یعنی
زحمتها را کســان دیگری کشیدند و فاسدها چیزی
خلــق نمیکنند و نه تنها به ذخیــره موجودی جهان

چیزی اضافه نمیکنند بلکه آنچــه موجود بوده را به
ناحق از جایی به جایی دیگــر منتقل میکنند .وقتی
چنین اتفاقی گسترش پیدا کند چه پیش خواهد آمد؟
تقاضای کل جامعه چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس
جهانی دائما در حال افزایش است ،اما به موجودی جهان
در اثر این نوع فعالیتها چیزی اضافه نمیشود .تعبیر
تئوریک این است که میگویند بحران کمیابی شدت
پیدا میکند و در شرایطی که بحران کمیابی شدت پیدا
کرد منطق دسترسی به نیازها ،منطق خِ رد ،خالقیت،
توانایی و شایستگی نمیشــود ،بلکه منطق پول ،زور
و فریب اســت .به این ترتیب مناسباتی که فسادپرور
است الگوی مســلط مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی را
به جای تشــویق به همکاری و اعتماد به سمت ستیز
و حذف میبرد .بــه دلیل آنکه ذخیره موجودی جهان
کاهش مییابد ،برای دســتیابی به آن امکانات کم هر
کس ســعی میکند رقبای بالقوه خود را حذف کند.
از این نظر میگویند بین مناســبات فاسد ،مناسبات
رانتی و مناســبات ضدتولیدی پیوند تمامعیار برقرار
میشــود .یعنی همه اینها همین کار را میکنند .ما در
سالهای  1352تا  1356و  1384تا  1390دو شوک
بزرگ نفتی داشتهایم .در هر دو زمان در ساختار قدرت
ایران محوریت به میزان زیادی با حذف و خشونت بوده
است .یعنی هیچکس به کس دیگری رحم نکرده است،
مثال محمدرضا شــاه را نگاه کنید و ببینید که کسانی
که چند ده سال با او همراهی و در راستای تحکیم رژیم
او حرکت میکردند را لتوپار کرده است .حتی در اواخر
کار به امثال نصیری ،هویدا و ...نیز رسید.
ما باید حواسمان را جمع کنیم که میزانالحراره وضعیت
فساد میتواند روی سرنوشــت عامه مردم و سرنوشت
تولیدکنندگان اثر بگذارد.
اینکــه مناســبات مبتنــی بر فســاد سیســتمی یا
ی و تحوالت گستره و
ساختاریست یا خیر ،به طرز تلق 
عمق فساد چه در مقیاس وضع موجود با گذشته کشور و
چه در مقایسه با استانداردهای جهانی چه وضعیتی پیدا
کرده است ،بازمیگردد .تقریبا  2-3سال پیش یکی از
کسانی که مسئولیتهای خیلی مهمی در کشور داشته
و االن هم خیلی به ساختار قدرت نزدیک است ،اول بار
این تعبیر فساد سیستمی را مطرح کرد.
راجع به فساد سیســتمی پنج تلقی داریم که یکی از
متداولترین آنها این است که فساد سیستمی زمانی
موضوعیت پیدا میکند که آنهایی که متولی مبارزه با
فساد هســتند خودشان هم درگیر این مناسبات شده
باشند و طبیعتا وقتی خصلت سیستمی پیدا میکند،
میگویند این فقط به ردههای باالی ســاختار قدرت
منحصر نمیشود و باید در تمام ساخت سلسلهمراتبی
قدرت مشــاهده شــود ،از این نظر من واقعا با اطالق
فساد سیستمی در شــرایط ایران موافق نیستم .یعنی
فکر میکنم مــا در ایران با سیســتمهای خیلی زبده
فاسدی روبهرو هســتیم که اینها از نظر تعداد خیلی
زیاد نیستند ،اما از نظر شدت سازمانیافتگی و شدت
عبَــری و قدرتی که در تجهیز امکانــات دارند ،ابعاد
نف 
بیسابقهای پیدا کردهاند .اکنون مشاهدات ما میگوید
که اکثریت قاطع جمعیت ایران را ســالمها تشــکیل
میدهند .اینکه میبینید مثال در گزارشهای رسمی
نهادهای حمایتی ایران صحبت از این است که بین 27
تا  37درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند ،به
معنای آن است که اکثریت فرودستان به بهای اضطرار و
فشارهای مافوق طاقت به زندگیشان ،هنوز تن به فساد
ندادهاند ،اما چــون اینها فاقد قدرت ،فاقد ثروت و فاقد
سازماندهی هستند خودشان را در برابر فاسدها هیچ
میدانند .من همین امسال کتابی تحت عنوان «عدالت
اجتماعی ،آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم
که روح کلی و پیام اصلی این کتاب به صورت مستقیم
خطاب به حسن روحانی و به صورت غیرمستقیم به کل
ارکان ساختار قدرت در ایران است و گفتم که به هزار
و یک دلیل مبانی نظری و هم شواهد تجربی ،راه نجات
ایران منحصرا از مسیر توسعه عادالنه عبور میکند .اما
احمدینژاد عدالت اجتماعی و توسعه عادالنه را بدنام

کرد .یعنی پرچم عدالت بلند کرد ،ولی بیسابقهترین
سطوح فساد و فالکت را به این جامعه تحمیل کرد .این
سبب شده طیف دیگری که آنها مطلقا قائل به اهمیت
عدالت اجتماعی نیســتند و با کمال تأســف حســن
روحانی هم چه در جهتگیریهای سیاستی و چه در
انتخاب افراد با اینها بسیار همدلی دارد؛ به بهانه اینکه
احمدینژاد از عدالت بد دفاع کرده اصال حرفی از این
موضوع مهم نمیزند.
هــدف و پیام من در کتــاب این بود که نشــان بدهم
بیاعتنایی به عدالت اجتماعی و توســعه عادالنه روی
دیگر ســکه بد دفاع کردن از عدالت اجتماعیســت.
اینها از نظر عملکرد و اثر اقتصادی ـ اجتماعی تفاوتی
با هم ندارند .من خواستم با نهایت خضوع و شفقت هم
به حســن روحانی و هم به کل اعضــای تیمی که با او
همکاری میکنند و هم به تمام اجزاء ســاختار قدرت
در ایران بگویم که شما سوراخ دعا را گم کردید .عدالت
اجتماعی اگر نادیده گرفته شود همه ضرر خواهند کرد.
مهمترین ویژگی فعالیتهــای توزیع مجدد مخرب،
ظالمانه و غیرعادالنه بودن آن است .سیستم تبلیغاتی
ما و به خصوص روحانیت با کمال شگفتی راجع به عدالت
اجتماعی حرف نمیزنند .باورها و اعتقاد ما جزو عدلیه به
حساب میآید و عدل جزو اصول دین ماست ،اما کسی
راجع به این صحبت نمیکند.
خیلی خوب است که به مؤسسههای پژوهش دینی پول
میدهند ،اما باید از آنها مسئولیت مطالبه کنیم و بگوییم
مگر عدالت به تعبیر شهید مطهری در سلسله علل احکام
نیست؟ چرا شما به ما شاخصهای شسته و رفتهای در
این زمینه نمیدهید؟
شما گفتید که پنج تلقی برای فساد سیستمی
وجود دارد و یکی از آنها را مثال زدید و بر طبق
این تلقی ایران فساد سیستماتیک ندارد ،در
تلقیهای دیگر چطور ؟

از جایــی که همــه مقامات مــا اذعان دارنــد که در
دستگاههای نظارتی کشور هم از باال تا پایین سطوحی از
فساد مشاهده میشود ،ما میتوانیم بگوییم که خیلی به
سمت فساد سیستمی نزدیک شدهایم ،اما وقتی از فساد
سیستمی حرف میزنیم و این ادعا را مطرح میکنیم،
ظلمی هم اتفاق میافتد و آن هم این است که اکثریت
قاطع مردم ایران را پاکدامنها تشــکیل میدهند .در
آن کتاب یک فصل را به عنوانی به نام «مدارای نجیبانه
مردم ایران با فقر» اختصاص دادم .
در آن فصل براســاس شــواهد و گزارشهای رسمی
که انتشار پیدا کرده نشــان دادم که از  1386تا امروز
خانوارهــای ایرانی صرفهجوییهایشــان را به مصرف
کمتر مواد پروتئینی ،مواد لبنی و برخی مواد نشاستهای
مصروف کردهاند .به نظر من این قله شرافت و پاکدامنی
اکثریت قاطع این جمعیت را نشان میدهد ،یعنی آنها
سختیها را تحمل میکنند و مظلومانه و نجیبانه این کار
را انجام میدهند ،اما متأسفانه گویی فریادرسی ندارند.
اما قرائت دیگری هم میشود داشت و اینکه
ممکن است فساد ســاختاری در ایران به این
برنگردد که گستره عظیمی دچار فساد شدند،
بلکه بــه این برگردد که گســتره عظیمی از
مسئوالن دچار فساد شدهاند؟

اینکه عرض کردم پنج تلقی وجود دارد به همین دلیل
است ،وقتی فردی که به ساختار قدرت هم خیلی نزدیک
است ،این تعبیر را در مصاحبهای به کار برد ،گفتم من
جرأت اینکه اینقدر بیمحابا و بیاحتیاط صحبت کنم
را ندارم و این عبارت را هم تا زمانی که تعریف عملیاتی
نشده باشد واجد دقتهای کافی کارشناسی نمیدانم.
مثال تلقی دیگری از فســاد سیســتمی این است که
میتوانید آن را با پنج متغیر بسنجید .این پنج متغیر چه
چیزهایی هستند؟ 1ـ چارچوبهای ضعیف پشتیبانی
از حقوق مالکیت 2 ،ـ سیاستهای اقتصادی نادرست؛
یعنی سیاســتهایی که عامه مردم و تولیدکنندهها را
تنبیه و رانتخوارها ،رباخوارها ،داللها و فاســدان را
چاق میکند3 ،ـ تخصصگریزی؛ یعنی ماجرای خودی
در برابر غیرخودی باشد نه صالحیت و شایستگی برای

در اختیار گرفتــن منصبهای مهم 4 ،ـ نادیده گرفتن
آزادیهای مدنی .در ایران هم مانند جاهای دیگر وقتی
میگویید آزادی منظور آزادیهای مشروع و قانونیست
و کسانی هم که خواستار این آزادیها هستند معموال
جزو متخلفتریــن افرادند ،اما میبینید وقتی صحبت
از آزادی میشــود بالفاصلــه از تریبونهــای خاصی
میگویند ،کسانی که آزادی میخواهند آزادی بیبند
و باری را مطالبه میکنند .آثار شــهید بهشتی و شهید
مطهری را بخوانید .یک بار آنها چنین تعابیری را به کار
نبردند .شهید بهشتی در یکی از درخشانترین آثار خود
که راجع به آزادی است ،میگوید اگر کسی آزادیهای
مشروع و قانونی مردم را ســلب کند ،برخالف مشیت
خداوند حرکت کرده است .یا شهید مطهری میگوید
همیشه تاریخ ،وقتی میخواستند آزادیهای مشروع
و قانونی را سلب کنند پشت ارزشها پنهان میشوند.
ایشان میگویند در طول تاریخ اسالم هر وقت ارزشها
بهانه شد و آزادیهای مشروع و قانونی دچار محدودیت
شد ،اولین و بزرگترین قربانی همان ارزشها هستند.
متغیر پنجم هم نظارتهای نادرست یا بیمورد است.
مثال از این زاویه نظــام بودجهریزی ایران را نگاه کنید.
االن به طور رسمی  22دســتگاه بر طرز عمل سیستم
تخصیص بودجه در ایران نظارت میکنند ،ولی هیچگاه
راجع به این مســئله فکر و بحث نکردهایم ،که چرا این
 22دســتگاه کارکرد ندارند؟ دلیــل اینکه میگویند
کارکرد ندارند برای این است که دیوان محاسبات طی
سالهای مســئولیت آقای محمود احمدینژاد به طور
ســاالنه تخلفات آن دولت را از کانال نظام بودجهریزی
بررســی کرده و دیده بود که در هشت ساله مسئولیت
احمدینژاد فقط از کانال بودجه ،ساالنه به طور متوسط
دو هزار تخلف صورت گرفته اســت .شــما اگر تعداد
روزهای کاری رسمی در ایران را احصاء کنید میبینید
که در بهترین حالت ،تعداد روزهای کاری ایران حدود
 200روز در سال است که سالی دو هزار تخلف فقط از
کانال بودجه اســت ،یعنی به ازای هر روز کاری به طور
متوسط روزی  10تخلف.
اما چرا این کار هشــت سال ادامه یافت و آبی هم تکان
نخورد؟ این یک وجه ماجراســت که نشــان میدهد
نظارتهای ما نقصهای فراوانی دارد .وجه دیگری هم
دارد .بودجه کل کشور دو قسمت دارد؛ بودجه عمومی
و شرکتها ،االن بیش از  15سال است که وزن بودجه
شرکتها بیش از دو برابر وزن بودجه عمومیست ،اما
چرا آن دقتها و نظارتهایی که راجع به بودجه عمومی
میشود درباره این کانون اصلی مداخلههای دولت در
اقتصاد اعمال نمیشود؟ مثال فرض کنید بخش بزرگی
از خاصهخرجیهــا به خاطر این اســت در آنجایی که
کماهمیتتر است ،بیشترین فشار نظارتی وجود دارد
و آنجایی که بسیار پراهمیتتر است ،کمترین سیستم
نظارتی روی آن وجود دارد .حال تصور کنید که چطور
آن خاصهخرجیها در شــرکتهای دولتــی کانالیزه
میشود.

متأســفانه نهادهای نظارتی ما به جای اینکه
اندیشــهورزان و صاحــب صالحیتها را به
نظارت بگمارند نظارت را یک امر فیزیکی در
نظر میگیرند.

اگرهر کدام از زاویهها درســت مورد بررسی قرار گیرد،
میتوان گفت که امیــد زیادی برای اصالح وجود دارد.
هنوز هم با تمام فاجعههایی که برنامه تعدیل ساختاری
در ایــران ایجاد کــرده ،افقهای روشــنی را میتوان
متصور شد ،اما به اعتبار همان مالحظاتی که در ابتدای
سخن اشــاره کردم ،گویی تمایل داریم به حیطههای
کماهمیتتر بیشتر بپردازیم و به حیطههای پراهمیتتر
کمتر بپردازیم.
آیا میتــوان گفت فســاد فردی فســاد
سیســتماتیک را شــارژ و ایران را به فساد
سیســتماتیک نزدیک میکند؟ فساد فردی
اتفاقا در جامعه ایران زیاد است ،آیا فسادهای
فردی به صورت زنجیروار کشــور را به فساد
سیستماتیک نزدیک میکنند؟

اینجــا دو مبحث مطرح میشــود؛ یکی
قبحزدایی از مســاله فساد است و دیگری
مساله چگونگی برخورد با فسادها!

شما از قبحزدایی صحبت میکنید و من میگویم اثر
بازدارندگی اجتماعی اندک! وقتی که موارد بیشمار
فساد وجود داشته باشد ،شــما با هر متر و معیاری
تعدادی را گزینش کنید و با آنهــا برخورد کنید به
ازای هر یــک نفر که تنبیه میشــود ،صدها نفر در
جامعه وجود دارند که فساد مرتکب شدهاند و تنبیه
نمیشوند و پیامی که به جامعه میدهد این است که
چه کسی به این مسائل رسیدگی میکند و بنابراین
به هیچوجه بازدارنده نخواهد بود.
ساختار چقدر این افراد را تشویق میکند؟

ساختار با همین رویهی انفعالی و پسینی برخورد با
فساد ،عمال تشویق میکند .بحث بر سر این است که
در اینجا هم با ایده مرکزی اولویت پیشگیری بر درمان
روبهرو هستیم .زمانی تحلیلی وجود داشت مبنی بر
اینکه تا ما مســئله فســاد و ُمفتخوارگی را کنترل
نکنیم ،امکان ندارد انگیزههای تولیدی در ایران شکل
بگیرد و تا آن انگیزهها شکل نگیرد و تولید ایران ارتقاء
کمی و کیفی پیدا نکند ،رویکرد مسلطستیز و حذف
جای خود را به همکاری ،تعــاون و ارتقاء و بالندگی
نمیدهد .بر اســاس همین تحلیل به محض اینکه
حسن روحانی بر سر کار آمد من از سر شفقت بحثی
مطرح کردم که در حوزه عمومــی مورد توجه قرار
گرفت ،اما متأســفانه تا امروز هیچ واکنشی از سوی
دولت ندیدهایم .من با همین منطق که پیشــگیری
بر درمان ترجیح دارد و بستر نهادی ضریب اهمیت
بســیار تعیینکنندهتری از افراد دارد به یک تجربه
موفق در دوره جنگ اســتناد کردم ،مخالفان دولت
جنگ و مخالفان امروزی نخستوزیر آن زمان از ترس
اینکه نکند مشــخص شود ایشان چه خدماتی برای
کشور انجام داده مسائل مملکتی را هم شخصمحور
نگاه میکنند و به همین خاطر کشور را عاجز کردهاند
که از تجارب قبلی درس بگیرد.
من گفته بودم ســه کانون وجود دارد که هم امکان
برخورد پیشگیرنده از فساد برای آن مهیاست و هم
تجربه تاریخی بسیار موفقی را پشت سر داشته است.
در ایران کسانی که دنبال مناسبات رانتی هستند و
از عدم شفافیتها نفع میبرند ،دائما داعیهی این را
دارند که نکند اگر چیزی شــفاف شد دیگران از آن
سوءاستفاده کنند .بنابراین با پوسیدگی و پیشرفت
عفونت در بدن ،نظام تصمیمگیری را غیرحســاس
میکنند و با گذشــت بیش از ربع قرن هم این نظام
تصمیمگیری متأســفانه آنگونه پشــتیبانی فکری
نمیشــود که به هوش بیاید .همه میفهمند که در
شــرایطِ جنگی توجیه برای پنهانکاری هزار پله از
شرایط عادی بیشتر است .آقای مهندس موسوی و
آقای عالینسب یک نوآوری نهادی انجام دادند که در
تمام دوره نفتی شدن اقتصاد ایران بینظیر بود .آن هم
چیزی نبود جز اینکه آقای مهندس موسوی شخصا
نامهای به مرحــوم هاشمیرفســنجانی که رئیس
مجلس بودند نوشتند و از ایشــان تقاضا کردند که
تصمیمگیری درباره دالرهای نفتی بر عهده مجلس
گذاشته شود .یکی از شاهبیتهای مواریثی که آیتاهلل
شهید دکتر بهشتی برای ایرانیان گذاشتند ،این است
که براســاس قانون اساسی هر آنچه از کانال مجلس
عبور میکند ،شفاف میشود.
کانون اصلی توزیع رانت در ایران دالرهای
نفتیست .وقتی اینها این تقاضا را کردند و
مجلس وقت هم پذیرفت ،پنج اتفاق افتاد
که تا زمانی که آن پنج اتفاق نیفتد دوباره
ایران روزگار خــوش نخواهد دید ،آن پنج
اتفاق چه بود؟

اولین پیامد آن تمهیــد نهادی که دولت وقت انجام
داد این بود که به تعبیــر اقتصاد ،آنها هزینه فرصت
رانتجویــی و فســاد را به شــدت بــاال بردند ،اگر
تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص دالرهای نفتی به
صورت غیرشفاف و پشت پستو و در چارچوب مذاکره
یک مقام توزیعکننده رانت با فرد رانتجو باشد ببینید
که برای آن رانتجو چقــدر هزینه دارد و بعد این را
مقایسه کنید به اینکه اگر قرار باشد این مطالبه رانت
در صحن علنی و با نیاز به حداقل کسب موافقت 150
نماینده حاصل شــود ،آن خصلت معجزهوار تمهید
نهادی این اســت که حتی اگــر کیفیت نمایندگان
مجلس هم به شدت پایین باشد به حکم شفاف شدن
این مسئله هزینه فرصت رانتجویی از چند کانال را
به شدت افزایش میدهد .وقتی برای مهمترین آنها

توانســتیم راهحل نوآورانه نهادی داشته باشیم پس
برای آنها هم میتوانیم .پیامــد دومش هم این بود
که کل دستگاه اجرایی کشور از فسادهای معطوف
به رانت نفتی مصون شــد .این تعجبآور نیست که
مثال در کل دولتهای پس از انقالب پاکدامنترین
دولت متعلق بــه دوره جنگ اســت ،بعضیها فکر
میکنند مردم چون آن زمان احساســاتی و جوگیر
بودند پاکدامن بودند ،اما اگر احساسات و جوگیری
پشتیبانی نهادی نشود ،تداوم پیدا نمیکند ،آن هم
برای هشت سال.
پس دومین پیامد این اقدام این بود که کل سیستم
اجرایی کشور را در برابر فسادهای ناشی از رانت نفتی
واکسینه کرد.
ک تک
پیامد ســوم این بود که دولــت را در برابر ت 
دالرهایی که تخصیص میداد پاســخگو کرد ،یک
عده شعار دولت پاســخگو میدهند ،اما قادر به ارائه
ســازوکارهای اجرایی و عملیاتی برای آن نیستند.
برای اینکه اهمیت این جنبه را خوب درک کنید باید
به تجربه دولت احمدینژاد در سال  91بازگردید و
فلسفه عزل خانم دکتر وحید دستجردی را بررسی
کنید اعتراض ایشان این بود که چرا دالرهایی که باید
صرف واردات دارو میشد صرف واردات لوازم آرایش و
خودروهای لوکس شده است؟
تا زمانی که تخصیص دالرهای نفتی از کانال مجلس
الزام قانونی ایجاد نکرده باشد منطق تخصیص دالرها،
منطق صالحدیدهای شخصیســت .شما حداکثر
میتوانید بگویید که مــن این منطق یا صالحدید را
نپذیرفتــم و آن فرد را برکنار کنیــد ،اما نمیتوانید
مجازات کنید .به همین خاطر هم دیدید که هیچکس
در دولت احمدینژاد بابت این مسئله مجازات نشد،
پس ببینید که ســومین کارکرد این شفافسازی،
پاسخگو کردن دولت بود.
اعمال نظارتهای تخصصی
کارکرد چهارم امــکان
ِ
مدنی را فراهم کرد ،وقتی تخصیص دالرهای نفتی
شفاف میشود ،همه نیازمندان به دالر نفتی نیازهای
خودشان را از نظر ضریب اهمیت برای مصالح توسعه
ملی با آنهایی که گزینش شــدند میســنجد و اگر
استدالل و شواهدی دارد میتواند اعتراض کند.
کارکرد پنجم که به نظر من از همه حیاتیتر اســت
این بود که آن اقدام به همه بازیگرهای اقتصادی در
ایران پیام داد که دوران مفتخوارگی به سر آمده و هر
کس استعداد و توانایی دارد اگر میخواهد برخوردار
شود باید به ســمت تولید برود .میخواهم بگویم با
این تمهیدات بود که ایران توانســت جنگ را آنقدر
شرافتمندانه و آبرومندانه اداره کند.
بنابراین اگر ایــن تجربه اجرا شــود و بعد به نحوه
تخصیص اعتبارات بانکی و نحوه تصمیمگیری و اجرا
در گمرکات کشور و همینطور در ماجرای مناقصهها
تداوم و تعمیم داده شود ،برآوردهای کارشناسیمان
نشــان میدهد که اگر این  4-5نقطــه کلیدی را با
ابزارهای نهادی پیشگیرنده و شفافســاز ،کنترل
کنیم چیزی حدود  75درصد موارد وقوع فســاد در
ایران بالموضوع میشود و اگر اینچنین شد آن زمان
چون موارد وقوع فساد اندک میشود ،میتوان با تمام
آنها مقابله کرد و زمانی که شما این کار را کردید ،اثر
بازدارندگی اجتماعی پیدا میکند .بنابراین کشور به
سمت یک سالمت عمومی کشیده میشود.
من آن زمان به آقای روحانی و سخنگوی محترمش
پیام دادم که اگر این پیشنهاد را شنیدید و پسندیدید
چــرا به اجــرا در نمیآورید و اگر هم بــه هر دلیلی
نپسندیدید و برای آن ضعف و کاستی در نظر دارید،
اگر امکان دارد به هر شکلی که صالح میدانید ،من را
در جریان آن کاستیها و ضعفها قرار بدید تا بتوانم
تالشهای فکری خودم را ادامه بدهم و با پژوهشهای
جدید سعی کنم آن کاستیها را هم برطرف کنم ،اما
عزیزان به من میگویند که شــما انتقادات خود را
محکم انجام دهید و ما هم کار خودمان را میکنیم.
هیچ تماسی با شما نگرفتند؟

به هیچوجه .من میخواهم عرض کنم که در دوران
جمهوری اسالمی بیسابقهترین سطح سرمایهگذاری
در زمینه تربیت نیروی کارشناسی انجام شده و ما االن
از نظر ذخیره دانایی برای برونرفت از مشکل فساد
آنقدر مشکل نداریم که در زمینه اراده کافی و سازمان
مناسب مشکل داریم .به نظرم رسانهها حداقل باید به
انقالبیون سابق یادآوری کنند که مشکل فساد چقدر
در میزان مشروعیتزدایی رژیم پهلوی تأثیر داشت و
به این عزیزان بگویند که اگر در این زمینه دیر بجنبید
نه از تاک و نه از تاکنشان اثری نخواهد بود.
در اینجا ســؤالی پیش میآید :آیا فساد
اقتصادی و سیاسی علت و معلول همدیگر
هستند و هر کدام از آنها زمینهساز فساد
دیگریست یا مانند دو عنصر مجزا و موازی
با هم جلو میروند؟

مــا در تمام دنیا و نظریههای پیشــرفته توســعه این
وفاق جمعی را مشــاهده میکنیم که میگویند یک
درهمتنیدگی تمامعیار بین اقتصاد و سیاســت وجود
دارد ،اینهــا تفکیکپذیــر از هم نیســتند .عدلهای
هم برای این مســئله آورده میشــود و قله این عدله
ن دوگانه»
را داگالسنــورس فقیــد در کتاب «تــواز 
صورتبندی نظری کرده اســت .اما در ایران ،ساخت
سیاسی نقطه عزیمت است ،یعنی در تاریخ اقتصادی
ایــران همواره از طریق اشــغال مناصب در ســاختار
قدرت امکان دســتیابی به ثروت فراهم شــده است.
بنابراین با وجود تأکید قاطع بر اینکه اینها از همدیگر
تفکیکناپذیر هستند میخواهم بگویم که از نظر اصولی
و بلندمدت تقدم با شفافســازی در ساختار قدرت و
تالش برای هر چه رقابتیتر کردن مناســبات قدرت
است.اگر شما به تاریخ اقتصادی پس از انقالب اسالمی
هم نگاه کنید در هر دورهای که توزیع قدرت عادالنهتر
بوده و رویههای حذف و ســتیز کمتر در دستور کار
قرار داشته ما هم از نظر پاکدامنی اقتصادی وضعیت
بهتری داشتیم و هم از نظر عملکرد اقتصادی وضعیت
کامال قابل دفاعتری داشــتهایم .متأســفانه در این
دعواهای حیدری-نعمتی که در ساخت سیاسی ما
به جریان افتاده ،راه بر بحثهای بنیادیتر کامال بسته
است و همه گویی به همین خو گرفتهایم که مدام علیه
یکدیگر افشاگری کنیم ،منشاءهای اندیشهای این
مناســباتی که همه از آن ناراضی هستند اگر به نحو
بایستهای زیر ذرهبین گذاشته شود آن وقت مالحظه
خواهید کرد که واقعا ذخیره دانایی موجود در ایران
برای اداره شــرافتمندانه ،کمهزینه و پردســتاورد
اقتصاد وجود دارد و نادیده گرفتن این ذخیره دانایی
که بخش اعظم آن به خرج جمهوری اسالمی فراهم
ی در نظر گرفت.
شده را میتوان خودزن 

