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پژوهشگر سیاسی و اجتماعی در 
گفت و گو با سیاست روز

هیچکس نمی تواند 
دغدغه مردم و نظام 

را داشته باشد
 اما دغدغه مبارزه با 

فساد نداشته باشد
 

  مفاس�د اقتصادی به عنوان یکی از آفت های سیستم 
های اقتصادی و سیاس�ی و اجتماعی ش�ناخته می شود. 
این دیدگاه مطرح اس�ت که شکل گیری و نهادینه شدن 
فس�اد اقتصادی زمینه ساز ایجاد مفس�ده های دیگر در 
س�طح اجتماع خواهد شد که مس�ئوالن و مردم را در بر 
می گیرد. س�اختار و یا جامعه ای که گرفتار فس�اد شده 
اس�ت عمال کارایی خود را از دس�ت خواهد داد و عمال از 
رش�د و باالیندگ�ی ب�از خواه�د مان�د. این مس�ئله در 
ساختارهایی همچون جمهوری اسالمی که مردم با نگاهی 

آرمان�ی و ایدئولوژی�ک آن را بنا نهاده اند و داعیه 
الگوی�ی ب�رای جهان�ی ش�دن دارد، قطع�ا 

خس�ارت های جب�ران ناپذیر بیش�تری 
خواهد داشت و حتی پیامدهای خارجی 
نیز به همراه خواهد داشت . با توجه به 
اهمیت این موضوع و اقدامات گسترده 
ای که اخیرا از س�وی دستگاه قضا در 

مبارزه با مفاس�د اقتصادی صورت می 
گی�رد سیاس�ت روز این موض�وع را در 
گف�ت و گو با دکتر بابک صمدی افش�ار 

و  سیاس�ی  پژوهش�گر 
مول�ف  و  اجتماع�ی 

اس�تراتژی  کت�اب 
ب�ا قاچاق  مب�ارزه 
قرار  ارزیابی  مورد 
داده ک�ه در ذیل 
مشروح آن آورده 

می شود:

فس�اد اقتص�ادی 
اداری  در سیستم 
دنیای  ب�ه  مربوط 
امروز اس�ت یا در 
سابقه  نیز  گذشته 

دار است؟
موضوع مفاس��د اقتص��ادى در سیس��تم ادارى و در جوامع 
گوناگون، در طول تاریخ، همواره مسأله اى اسفبار و دردناک 
و عامل بس��یارى از نابسامانیها و دردها و رنجها و اختالفهاى 
فاحش طبقاتى و بى عدالتیها و تبعیضها و شورشها و چالشها 

و گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است.
اهمال در مقابل فساد اقتصادی چه پیامدهایی به همراه 

دارد؟
هر گونه اهمال، سستى و مصلحت اندیشى در مبارزه با فساد، 
به وی��ژه در مواردى که مفس��دان در رأس نظ��ام و در رأس 
دستگاه هاى دولتى هستند، موجب گسترش فساد مى شود. 
بنابراین همان گونه که رهب��ر معظم انقالب فرمودند، باید با 
کوچک ترین فس��اد اقتصادى بى رحمان��ه برخورد کرد. هیچ 
توجیهى وجود ندارد که مس��ئولى ب��راى خود در حوزه هاى 
قدرت و سیاس��ت حاش��یه ى امن ایجاد کند و مصلحت هاى 
سیاس��ى یا قوم��ى و قبیله اى یا گروهى و جناح��ى، افراد را 
در حاش��یه ى امن ق��رار دهد.هر که مى خواهد با دش��منان 
ای��ن ملت مبارزه عمل��ِى کارآمد کند، با فس��اد مبارزه کند. 
ابزارهاى دش��من در درون کش��ور و نظام ما عبارت است از 
فس��اد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با اینها مبارزه کنیم. 
ای��ن وظیفه دولت و مجلس و قّوه قضایّیه و همه ارکان نظام 

است..
راهکار مقابله با فساد از منظر شما چیست؟

یکى از عوامل اصلى و مؤثر در بازدارندگى از فساد و هر گونه 
آلودگى و انحرافى، رش��د و احیا و تقوی��ت باورهاى اخالقى 
و معنوى و تأکید بر کرامت انسانهاس��ت. باز اش��اره میکنیم 
به قس��متى از فرمایش��ات مقام معظم رهبرى در سال 
٨٣:)اگر انس��ان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در 
درجه ى اول مراقب باش��د که فساد دامن خودش 
را نگی��رد. داخل خودت��ان و درون مجلس مراقب 
باش��ید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم 
پاک خواهد توانست در حوزه ى اقتدار وسیعى که 

شما دارید، همه چیز را پاک کند.(

نظارت و بازرسی چه جایگاهی 
در این عرصه خواهد داشت؟

اصل بازرس��ى و نظ��ارت، به 
عنوان یکى از وظایف حساس 
و اصل��ى در هر س��ازمان و 
مؤسسه و نهاد و ارگان است 
که به وسیله آن مى تواند بر 
س��اختار و عملکرد و برنامه 
هاى ی��ک مجموعه، نظارت 
ک��رد و نقاط ق��وت و ضعف 
و اعتدال و ی��ا انحراف آن را 

فهمید.
ام��روز، در ه��ر دس��تگاهى، 

نظارت، به منزله چش��م آن دستگاه و مدیریت مربوط است 
یکى از مس��ایل و موضوعات مهم در بازرس��ى، شخصیت و 
صفات و ش��رایط بازرسان و صالحیت و شایستگى و کفایت 
و درای��ت آن��ان در انجام دادن این امر خطیر اس��ت. یکى از 
بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام على )ع( مبارزه 
با ظلم، فس��اد و طغیان، تبعیض، بى عدالتى و احقاق حقوق 
مردم و حاکمیت اسالم اصیل و ایجاد اصالحات همه جانبه، 

عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسالمى بود.
تحول در ساختار ادارای و مدیریتی چگونه باید باشد که 

از فساد اقتصادی جلوگیری نماید؟
یک بخش مهم از این اصالحات به تحوالت ساختارى، ادارى 
و مدیریتى، قضایى و اجرایى و نوع نگرش به بودجه عمومى 
کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره بردارى و استفاده از 
آن بوده است.امام على )ع( وعده این تحوالت و اصالحات را 
در آغاز مسؤولیت و زمامدارى خود داد و فرمود: »به آنچه مى 
گویم متعهد و پاى بند هستم و سر حرف خود ایستاده ام و 
با کسى مالحظه و رو در بایستى نخواهم داشت.«در فرهنگ 
و میراث علوى)ع( بحث دس��تگاه قضایى و اعتبار و استقالل 
و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روش��ن و کارساز و 
مؤثر در پیشگیرى از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان 
و جنایتکاران به حس��اب آمده است و از این حیث، همه، در 
برابر قان��ون، برابرند و قاضى، موظف به اجراى حق و عدل و 
احقاق حقوق عامه و مبارزه با فس��اد در اشکال گوناگون آن 

شده است.
امیرالمؤمنین)ع( در دوران خالفت و والیت خود، بر استفاده 
از قضات شایسته و بایسته، تأکید فرمود و بر اهمیت قضاوت 
ارش��اد کرد و در جهت تقویت امور قضایى کوشید و راههاى 
پیچی��ده قض��اوت را با بیان و قضاوتهاى حی��رت انگیز خود 
روشن ساخت و بر کار قضات نظارت کرد و نقاط ضعف آنان 
را گوش��زد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت 
و تأمی��ن زندگى و رفاه و معیش��ت قضات عنایت داش��ت تا 
دستگاه قضایى، حقیقت را فداى مصلحت نکند و تحت تأثیر 
رش��وه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد و اهل مداهنه نباش��د و 
نیز بداند که بر مسند پیامبر)ص( و یا وصى او تکیه زده است 
و منصب قضا امانت اس��ت و نه تج��ارت.در فرمان حکیمانه 
امام)ع( به مالک اشتر، به وضوح قابل مالحظه و قابل استفاده 
خواه��د بود که میفرمایند؛ب��راى داورى میان مردم، برترین 
افراد خود را برگزین! از کس��انى که داراى س��عه صدر باشد 
و ام��ور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخاصمه و کینه 
توزى دو طرف دعوا، او را به خش��م و ک��ج خلقى وا ندارد و 
در اش��تباهاتش پافش��ارى نکند و چون متوجه اشتباه خود 
ش��ود، بازگش��ِت به حق و اعتراف به آن، برایش سخت نیاید 
و نَْفس او، تمایل به طمع نداش��ته باشد و در فهم مطالب به 
اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را تا پایان دنبال کند، 
کسى که در شبهات از همه محتاط تر باشد و در یافتن حق 
و اس��تناد به ادله، جدى تر باشد و از کثرت مراجعه دو طرف 
دعوا، کمتر خس��ته شود و در کش��ف امور، از همه صابرتر و 

ش��کیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه 
قاطع تر باش��د. از کسانى باشد که ستایش ستایشگران، او را 
فریب ندهد و تمجیدهاى بس��یار، او را از حق متمایل نسازد 
و عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسى، او را نفریبد. و 

البته این چنین نیروهایى، بسیار کم هستند.«
بارزسان در این حوزه چه ویژگی هایی باید داشته 

باشند؟
بازرس��ان و مسؤوالن در این خصوص باید از شایسته ترین و 
امانتدارترین و وفادارترین اش��خاص نسبت به نظام و رهبرى 
آن باش��ند تا با گزارش��هاى صحیح و دقیق و س��ریع، زمینه 
تصمیم گیرى بجا و کارس��از را فراهم کرده و از گزارش��هاى 
خ��الف واقع و دور از صواب و تأثیرپذی��رى و دروغ و خدعه 
به دور باش��ند. تأکید ارزش��مند امام)ع( بر اعزام بازرسان به 
دورترین نقاط بالد اس��المى و کس��ب خبر از رفتار و کردار 
کارگزاران و خدمتگزاران مردم و در جریان امور قرار گرفتن 
رهبر جامعه اسالمى و شایستگى بازرسان مأموران حکومتى 
و برخورد قاطع با خائنان و فاس��دان، همه، درسهاى آموزنده 

اى است که امروز نیز ضرورى و بدیع مى نماید.
نکته دیگرى که در بخش��هاى مختلف از فرامین مبارک امام 
على )ع(تکرار ش��ده که تاکید بر ح��وزه هاى مختلف کارى 
و نظارتى است: نظارت بر دس��تگاههاى اجرایى و نظارت بر 
مالیات و دخل و خرج کشور و بودجه عمومى و بیت المال و 
تأکید بر تولید و س��رمایه گذارى و آبادانى و عمران و نظارت 
ب��ر بازار و توزیع و مب��ادالت اقتصادى و تجارتى و صنعتى و 
رس��یدگى به کلیه اموِر مربوط ب��ه بازرگانان و صنعتگران و 

کسبه و تجار و خدمات مربوط به آن.
واضح اس��ت که ناظران مربوط، خود، باید مصونیت داش��ته 
باش��ند و از اصل خودکنترلى و تقوا برخوردار باش��ند و اسیر 
تمایالت و مطامع نباش��ند و تحت تأثیر جریانهاى فریبنده و 
لغزنده قرار نگیرند. مقام معظم رهبرى میفرمایند: امروز یکى 
از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه 
مسؤوالن کشور بفهمند. فساد یعنى چه؟ فساد یعنى این که 
کس��انى با زرنگى، با قانوندانى، با زبان چرب و نرم و با چهره 
حق به جانب، به جان بیت المال این ملت بیفتند و کیسه هاى 
خود را پُر کنند. ایشان در جاى دیگر مى فرمایند: چه دست 
داشتن در فساد اقتصادى، چه چشم بستن بر فساد اقتصادى، 

چیزهایى است که حرکت عمومى کشور را ُکند مى کند.
ایش��ان در همین حال در جاى دیگرى بر این مسئله تاکید 
کردند که دو وظیفه بس��یار مقدس و مهم و کارس��از امر به 
معروف و نهى از منکر در معارف اس��المى و سیره علوى)ع(، 
به صورت روش��ن و گسترده، مورد توجه و عنایت قرار گرفته 
و بر رعایت آن دو تأکید شده است.که احدى در ترک آن دو 
معذور نیس��ت و بهانه و سهل انگارى و فرار از مسؤولیت و یا 
ضع��ف و عجز و جهل، نمى توانند مانع انجام وظیفه ش��وند، 
بلکه در صورت لزوم، باید ش��رایط و مقدمات انجام وظیفه را 
فراهم کرد.انجام دادن ای��ن دو وظیفه مقدس، هم در درون 
سیستم ادارى و قضایى حکومت، به صورت یک اصل فراگیر، 

قابل توجه و داراى بازدهى و بهره دهى فراوان و آثار و برکات 
بى ش��مار اجرایى و کارى است و هم در رابطه متقابل دولت 
با مردم و مردم با دولت، به معناى عام کلمه. وظیفه مردم و 
جامعه در این رابطه، بسیار حساس و شفاف و ارزشمند است. 
در فرهن��گ علوى)ع( بحث امر به مع��روف و نهى از منکر و 
نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر 
و نظارت و پیگیرى امور از سوى مردم، به عنوان یک وظیفه 
ش��رعى و یک تکلیف الهى، همواره، مورد تأکید قرار گرفته 
اس��ت. تا جایى ک��ه در بحث حقوق متقاب��ل حاکم و مردم، 
به اصل نصیحت و دو طرف��ه بودن این اصل، همواره عنایت 

شده است.
پیامبر اکرم )ص(فرمودند :س��ه وظیفه است که قلب انساِن 
مسلمان، هرگز، در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها 
را براى خدا انج��ام بدهد؛ اینکه همواره، خیرخواه زمامداران 

اسالمى باشد؛ اینکه جماعت مسلمانان را هرگز رها نکند.«
نقش دولتها در مبارزه با فساد اقتصادی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
به طور قطع، یکى از عوامل عمده ضعف هر دولتى در مبارزه 
با فس��اد و پیش��گیرى از فس��اد، ضعف کارآیى و مسؤولیت 
پذیرى و گس��ترش و فربه شدن بدون هدف تشکیالت است 
که احیاناً بدون ضوابط روش��ن و قوانین و مقررات کارساز و 
نظ��ارت دقیق و به روز و کارآمد و ع��دم کفایت و درایت در 
کارها، موجب نارس��ایى و نابسامانى و فساد و اتالف منابع و 

خسران دولت و ملت خواهد شد.
ب��راى تحقق چنین س��از و کارهایى، بای��د بر کوچک کردن 
حجم دولتها و ارتقاى کیفیت آنها، بیش��تر تأکید کرد و اصل 
را بر رقابت در امور اقتصادى و خدماتى گذاشت و دولتها، به 
جاى تصدى بیشتر، باید بر اصل حاکمیت و سیاستگزارى و 
مدیریت و نظارت تأکید کنند و دولت توسعه باشند نه توسعه 
دولت. چنانکه مقام معظم رهبرى به دفعات تاکید فرموده اند 
:من مى خواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را 
جّدى بگیرید و دنبال کنید. این که ما دو سه سال قبل گفتیم 
اصالحات واقعى در کش��ور، مبارزه با فقر و فس��اد و تبعیض 
است، هر روز که مى گذرد، اعتقاد بنده به این مسأله راسختر 
مى ش��ود. هیچ اصالحى در کشور بدون پرداختن به این سه 

مقوله اساسى و بنیانى ممکن نیست صورت گیرد.
نکته پایانی اگر هست بفرمایید؟

در نهایت به این امر باید تاکید نمایم که مبارزه با فس��اد در 
ذات نظام مقدس جمهورى اس��المى وجود دارد و هیچکس 
نمى تواند دغدغه مردم، نظام و کش��ور را داش��ته باش��د اما 
دغدغه مبارزه با فس��اد نداشته باشد.تاکید درباره ى مبارزه با 
فس��اد یکى از پرتکرارترین مفاهیمى اس��ت که رهبر انقالب 
همواره دقت مس��ئوالن و توجه م��ردم را به آن جلب نموده 
و همواره با تعابیر گوناگون، اهمیت برخورد با فس��اد و عنصر 

فاسد را گوشزده کرده اند.
ممنون که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

من هم از شما ممنونم.


