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اشاره:
پایبندی به مقررات و قوانین از ملزومات یک دیوانساالری کارآمد و موفق است .با این حال ،همانطور
که در قضایایی نظیر فیشهای حقوقی نامتعارف و یا بذل و بخش�شها و تخفیفهای گوناگون به افراد
خاص ش�اهد بودهایم ،بس�یاری از متخلفان اداری و مالی در سازمانهای مختلف توانستهاند تخلف خود را
به نحوی از انحاء به مقررات و قوانین جاری مس�تند س�ازند .با توجه به روند فزاینده اینگونه تخلفات در
س�ازمانهای مختلف کش�ور ،در مطلب حاضر ضمن بررس�ی وضعیت موجود ،علل و پیامدهای احتمالی
این نوع از س�وء اس�تفاده از قانون مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای برونرفت از آن پیش�نهاد
خواهد شد.

مقدمه
ش��فافیت مالی و اداری از آنجایی که زمینه
پاس��خگویی را فراهم میسازند ،جزو یکی
از بنیادیترین مفاهی��م حکمرانی خوب در
جوامع امروزی بهش��مار میروند .در دنیای
کنونی ،به س��ختی میتوان بدون ش��فافیت،
انتظ��ار داش��ت ک��ه اقتص��اد و جامع��ه ب��ه
کارکرد مؤثر دست یابند .با وجود شفافیت
اس��ت که جامعه میتوان��د اطمینان یابد که
ق��درت و اختیاراتی که توس��ط قانون و در
فرایندهای انتخاباتی گوناگون به مس��ئوالن
و سازمانهای دولتی و عمومی واگذار شده
است ،مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد .در
ای��ن میان ،دسترس��ی به اطالع��ات از جمله
مؤلفههای مهم دس��تیابی به شفافیت مطلوب
و نظارت دقیق است.

در نقط��ه مقابل ،میتوان گفت که در غیاب ش��فافیت ،س��رمایه
اجتماعی تضعیف و یا نابود میشود و اعتماد از رابطه میان حکومت و
جامعه رخت برخواهد بس��ت که نتیجه آن نیز جز عدم ثبات اجتماعی
و فقدان زمینههای الزم برای رش��د اقتصادی نخواهد بود .این موضوع
در کشورهایی نظیر ایران مصداق بیشتری دارد چرا که عالوه بر وجود
مسیری بلند تا دس��تیابی به توسعه اقتصادی ،تولید نفت نیز میتواند به
عاملی تبدیل شود که دولتها را از اعتماد عمومی بینیاز سازد.
ِ
نهادی وضع ،تفسیر و اجرای
پایبندی به قانون نیز که همه مراحل
آن را ش��امل میشود ،زمینه اعتماد و اتکای مردم و بخش خصوصی
به ثبات تصمیمگیریها را فراهم میسازد .قانونمندی تضمینکننده
این امر اس��ت که تصمیمها و اقدامات مسئوالن و دستگاههای دولتی
و حاکمیت��ی بر اس��اس قانون بوده و از انگیزههای ناش��ی از فس��اد،
ق��وم و خویشب��ازی ،پارتیب��ازی و منافع گروهه��ای خاص عاری
اس��ت .بدیهی اس��ت که وجود حداقلی از اعتماد عمومی نس��بت به
قانونمداری و شفافیت نظام اداری و حکومتی الزمه هرگونه فعالیت
اجتماعی و سیاسی و بهویژه اقتصادی است.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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بهرغم اذعان به اهمیت وجود و رعایت رویهها ،مقررات و قوانین
ش��فاف در فعالیتهای مختلف س��ازمانی از س��وی همه مقامات و
کارشناسان کشور ،در عرض دست کم دو دهه اخیر موارد متعددی
از اقدامات خالف رویه ،مقررات و یا قانون در کش��ور مشاهده شده
اس��ت که س��طوح مختلف مدیریتی و س��ازمانهای مختلف در آن
دخیل بودهاند .در اغلب موارد ،افش��اء و رسیدگی به اقدامات مزبور
با عناوینی نظیر «تخلف» و «اتهام» ش��روع شده ،اما سپس به قرارهای
مجرمیت منتهی ش��دهاند و کمتر پروندهای وجود داش��ته است که با
برائت خاتمه یافته باشد.

موقتیب�ودن توجه جامع�ه و جناحهای

سیاس�ی نس�بت ب�ه موض�وع تخلف�ات و

مشغولشدن س�ریع به س�ایر موضوعات
از دیگ�ر آس�یبهای مرتبط ب�ا تخلفات
اداری و مالی بوده است.

تک��رار تخلفات مزبور و انتش��ار اخب��ار آنها در س��طح جامعه،
پیامدهای منفی کوتاهمدت و درازمدتی بر جای میگذارد که از آن
جمله میتوان به س��لب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی ،تضعیف
ی��ا نابودی احترام م��ردم به قان��ون و قانونمداری و تش��ویق آنها به
قانونگریزی و سوءاس��تفاده از مسئولیت اش��اره کرد .همچنین قابل
تصور اس��ت که به هر میزان که اخبار تخلفات مزبور گستردهتر بوده
و نهادهای مختلفی از حاکمیت را در بر بگیرد ،به همان اندازه موجب
هراس کارآفرینان و س��رمایهگذارانی میشود که آینده فعالیت خود
را صرف��اً در فضایی باثب��ات ،قانونمن��د و پیشبینیپذیر میجویند.
در ادامه نوش��تار ،ضمن نگاهی اجمالی ب��ه برخی از مهمترین موارد
تخلف��ات و جرای��م اداری و س��ازمانی در ماههای اخی��ر ،برخی از
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جنبهه��ای اجتماع��ی و راهب��ردی تخلفات
مزب��ور مورد توجه قرار گرفت��ه و پیامدهای
احتمالی آنها بررسی خواهد شد.
تأملی در وضعیت موجود
موض��وع دریاف��ت حقوق و مزای��ای کالن
از س��وی برخی مدیران ارش��د دستگاههای
مال��ی و بانک��ی عمومی و ش��بهدولتی که به
«فیشه��ای نجومی» معروف ش��د ،یکی از
مهمتری��ن و تازهتری��ن موارد ع��دم رعایت
ش��فافیت و رویههای غیرش��خصی در امور
سازمانی و مدیریتی بود .با اینکه حقوقها و
مزایای مزبور در اکثر قریب به اتفاق موارد،
با رعایت مقررات و رویههای موجود و پس
از طی مراحل قانونی پرداخت ش��ده بودند،
اما از آنجای��ی که با میانگی��ن دریافتیهای
س��ایر ش��اغالن و نیز وضعی��ت اقتصادی و
معیش��تی کنونی تناسب نداش��ت ،در افکار
عمومی ش��ائبه تخلف از مق��ررات و قوانین
را برانگیخت و ش��هروندان در موقعیتهای
مختل��ف و بهویژه در ش��بکههای اجتماعی،
پرداخته��ای مزب��ور را مورد س��ؤال قرار
دادن��د .تش��کلها و ش��خصیتهای حامی
دولت نی��ز با اش��اره به وضعی��ت رکود در
کش��ور ،دریافت حقوقه��ای نامتعارف را
موج��ب آزردگی و یأس مردم دانس��ته و با
یادآوری حقوق پایین مدیران اوایل انقالب
و دوران جنگ ،خواستار شفافیت و برخورد
ب��ا این موضوع اعتمادس��وز ش��دند .در این
می��ان ،طیف منتقد و مخال��ف دولت نیز که
افش��ای موضوع فیشها را کلید زده بود ،با
نادیدهگرفتن منش��اء و زم��ان آغاز پرداخت
ای��ن حقوقه��ا و نی��ز صرفنظر ک��ردن از
نقش س��ایر نهادهای نظارتی و قانونگذاری

تحلیل

در گذش��ته و حال ،با بهرهگیری از فرصت
ایجادشده ،دولت را مورد انتقاد و حمله قرار
دادند و تالش کردند تصویری اشرافگرا و
رفاهطلب از مس��ئوالن دولتی ترسیم نمایند.
در مقاب��ل ،برخی فعاالن سیاس��ی مس��تقل
ی��ا حامی دولت نیز خواس��تار شفافش��دن
حقوق و دس��تمزد مس��ئوالن همه نهادهای
حوزه عموم��ی ،نیروهای مس��لح ،تعاونیها
و ...ش��دند .گروهی دیگر نیز خواستار ارائه
گزارشهای ش��فافتر از هزینههای واقعی
برخ��ی پروژههای ملی و یا ش��هری ش��دند
که بعضاً توس��ط برخی شرکتهای منتسب
به نهاده��ای نظام��ی و انقالبی انجام ش��ده
اس��ت .مس��ئوالن دولتی بالفاصله نسبت به
این موضوع واکنش نش��ان دادند و شخص
رئی��س جمهور در تیرماه  1395با اش��اره به
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم
ایس��تادن در مقابل حقوقه��ای نامتعارف و
ضمن یادآوری درس��تکاری اکث��ر مدیران
ارش��د دولت ،تأکید کرد ک��ه «دولت برای
عذرخواه��ی از م��ردم لکن��ت ن��دارد» و با
دریافت حقوقهای نامتعارف مقابله خواهد
کرد .در همین راس��تا ،رئی��س جمهور طی
فرمان��ی ،مع��اون اول خ��ود را موظف کرد
ت��ا موض��وع را پیگیری ک��رده و ب��ه مردم
گ��زارش دهد .وی ب��ا ی��ادآوری این نکته
ک��ه ممکن اس��ت پرداخته��ای مزبور در
مواردی «با مق��ررات بهجامانده از دورههای
قبل توجیهپذیر باش��د» در هر ح��ال ،آنها را
ب��ا معیاره��ای عدالتخواهانه و مس��ئولیت
در براب��ر بیتالم��ال و نی��ز منش��ور اخالقی
دولت ناس��ازگار و غیرقاب��ل قبول خوانده و
برخی موارد را نیز مصداق س��وء استفاده از
اعتماد دولت دانس��ته و شناسایی همه موارد

تخلّف در اس��رع وقت و اس��ترداد وجوه مربوطه به بیتالمال و عزل
مدیران متخلّف را خواستار شد .پرونده این موضوع تا زمان نگارش
ای��ن مطلب ،با اقداماتی نظیر اس��ترداد بخش قاب��ل توجهی از وجوه
پرداختی به بیتالمال ،استعفا یا عزل برخی از مدیران ذینفع ،انتشار
داوطلبانه فیشهای حقوقی از س��وی تعدادی از مسئوالن ،افشاگری
درب��اره پرداختیها به مدیران مالی و بانکی در دولت س��ابق و نهایتاً
اقداماتی در قوای س��هگانه برای اصالح قوانین و مقررات در جریان
بوده است.
ب��ا فاصله چند ماه از ط��رح موضوع فیشه��ای نجومی ،پرونده
دیگری از اتهامات مربوط به تخلفات مالی و س��ازمانی در شهرداری
تهران گشوده شد .بر اساس اتهامات مزبور ،که از یک نامه استعالمی
سازمان بازرس��ی کل کشور به شهرداری تهران اس��تنباط شده بود،
تع��دادی از زمینها و امالکی که در اختیار ش��هرداری تهران بود ،با
تخفیفهای کالن در قیمتگذاری و س��پس با تسهیالت نامتعارف
در پرداخت بهای ملک ،به تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری،
برخی اعضای ش��ورای ش��هر و تع��دادی از افراد خارج از س��ازمان
ش��هرداری تهران واگذار شده است .پیش از این ،برخی کارشناسان
و نیز اعضای شورای شهر تهران ،از جمله رئیس کمیسیون سالمت و
نیز رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ،در مناسبتهای مختلف نسبت
به شفافنبودن سیستم اطالعاتی حسابرس��ی شهرداری تهران تذکر
و اعتراض خ��ود را اعالم کرده بودند .البته الزم به یادآوری اس��ت
ک��ه موضوع اعطای ام�لاک تخفیفی هنوز در حد ابهام و اس��تعالم
بوده و مس��ئوالن ش��هرداری نیز در موقعیتهای مختلف ضمن دفاع
از عملک��رد خود ،هرگونه واگذاری را در چارچوب موازین قانونی
و اختیارات خود دانس��تهاند؛ ب ه طوری که شهردار تهران طی نامهای
به دادس��تان کل کشور ،خواستار رس��یدگی سریع و قاطع به هرگونه
تخلف در مجموعه مدیریتی خود ش��د .رئیس شورای شهر تهران نیز
طی نامهای به رئیس قوه قضاییه ،ضمن یادآوری حساسیت موضوع،
خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور شد تا از مخدوششدن
اعتماد مردم جلوگیری شود.
ع��دم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد ش��هید و مجموعه
اقتص��ادی تح��ت مدیریتی آن از دیگ��ر مواردی بود ک��ه برخی از
نماین��دگان مجل��س را  ،از جمله رئیس کمیت��ه تحقیق و تفحص از
بنیاد ش��هید در مجلس هش��تم ،بر آن داش��ت ضمن اع�لام اعتراض
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مکرر نس��بت به این ام��ر ،در فرصتهای مختلف با علنیس��اختن
فرازهایی از گ��زارش مزبور ،مدعی وجود تعداد زیادی از تخلفات
در بنیاد ش��وند که میتوان به تخلفاتی در بانک ،بیمه و صرافی دی،
تخلفات س��ازمان اقتصادی کوث��ر ،تخلفاتی در س��ازوکار اعطای
درصد جانبازی ،تخلفاتی در اس��تخدام نیروها و اعطای تس��هیالت
به جانب��ازان و ایثارگران و تخلفاتی در زمین��ه برخی واگذاریها و
مناقصهها اش��اره ک��رد .در آخرین تحول در این ارتباط ،دادس��تان
عموم��ی و انقالب تهران از ارجاع گ��زارش مربوط به بانک دی به
دادگاه خبر داده و بازداشت مدیرعامل سابق این بانک را تأیید کرد.
در گزارش��ی دیگ��ر ،رس��انهها در اوای��ل ش��هریور 1395
گزارشهایی حاکی از احتمال وقوع فس��اد مالی در بانک س��رمایه
و صن��دوق فرهنگیان منتش��ر ک��رده و برخی از اعضای کمیس��یون
آموزش مجلس نیز خواستار انجام تحقیق و تفحص از این صندوق
ش��دند .در گزارشهای منتشره ،مواردی نظیر اختالس ،حقوقهای
نجومی ،س��وء مدیریت و ناکامی در جلب رضای��ت فرهنگیان که
س��رمایه بانک را تأمین کردهاند و نیز عدم اخذ وثیقههای متناس��ب
ب��رای وامهای کالن آمده اس��ت که پیامد آن ،انباش��ت معوقات به
بیش از 4هزار میلیارد تومان بوده که بیش از س��ه هزار میلیارد تومان
از آن متعلق به  5نفر است.
در کن��ار این م��وارد کالن ،موضوعاتی نظی��ر واردات خودرو
ب��ا اس��تفاده از س��همیه ارز دارو (بنا به گزارش رئی��س انجمن ملی
حمای��ت از حقوق مصرفکنن��دگان ،تیر  ،)1395بازداش��ت چند
نفر از اعضای ش��ورای ش��هر تبریز ،بررسی عملکرد و عزل شهردار
نیش��ابور توس��ط هیئت تخلف��ات اداری وزارت کش��ور ،تخلفات
از مقررات شهرس��ازی نظیر پدیده ش��اندیز و پ��روژه جهانمال در
مشهد ،پیگیریهای قضایی برخی از اعضای شورای شهر کرمانشاه،
اختالس س��ههزار میلیارد تومان��ی در بانکها (س��الهای  1388تا
 ،)90اختالس 1000میلیاردتومانی در سازمان تأمین اجتماعی (آبان
 ،)1390بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویزخان در ارتباط
ب��ا پرونده قاچ��اق 15هزارمیلیارد تومان��ی ( ،)1392تخلف 12هزار
میلیارد تومانی در پروژه راهآهن مشهد ـ گرگان (دوره دولت نهم)؛
تعطیلی اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند به دلیل احضار کارکنانش
به دادگستری (اس��فند  )1394و ابهامات مربوط به خصوصیسازی
ش��رکتها و کارخانهه��ای دولت��ی از جمله ش��رکت مخابرات در
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س��الهای قبل از جمل��ه م��وارد تخلفات و
فس��اد مالی و اداری اس��ت که در سالهای
اخی��ر افزایش یافت��ه و س��رمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی را نسبت به دولت و نهادهای
حاکمیتی خدشهدار نموده است.
علل و پیامدها
فق��دان و یا عدم رعای��ت رویهها و مقررات
مرب��وط به ش��فافیت و پاس��خگویی ،عالوه
ب��ر اینک��ه زمینه سوءاس��تفاده از مس��ئولیت
را فراه��م میکن��د ،در عین ح��ال ،فرصتی
در اختی��ار اف��راد و رس��انههای مغ��رض یا
غیرمس��ئول قرار میدهد که با اعالم آمارها
و برآوردهای��ی ک��ه اغلب بدبینانه هس��تند،
جامع��ه را با س��ردرگمی و تناق��ض مواجه
ساخته و س��رمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
را در روندی فرسایش��ی گرفتار س��ازند .در
این م��ورد میت��وان به موض��وع فیشهای
حقوق��ی اش��اره ک��رد ک��ه اوالً در صورت
وجود ش��فافیت در مسائل مالی و دستمزدی
تعدادی از مدیران ،اص ً
ال زمینهای برای بروز
نمییافت؛ و ثانیاً ،اگر اطالعرس��انی صحیح
و بهن��گام در مورد آنها صورت نمیگرفت،
قطعاً آسیبهای عمیقتری به اعتماد عمومی
وارد میس��اخت؛ هرچن��د ک��ه در این حد
نیز آس��یب نگرانکنندهای را موجب ش��ده
اس��ت ک��ه ترمیم آن دش��وار خواه��د بود.
خارجب��ودن برخ��ی دس��تگاهها از ش��مول
قوانینی نظیر قان��ون نظام هماهنگ پرداخت
کارکن��ان دولت ،قان��ون مدیریت خدمات
کش��وری و قانون ارتقاء سالمت نظام اداری
و گستردهترش��دن تدریج��ی دایره اینگونه
استثناها به سازمانهای مختلف و نیز اجتهاد
شخصی ،عملکرد سلیقهای و بخشی از سوی

تحلیل

برخی مدی��ران (که ممکن اس��ت با مقاصد
خیرخواهانه و در جهت تس��ریع امور انجام
گرفته باش��د) از جمله دالیل بروز تخلفات
اداری است که خواه ناخواه فساد مالی را نیز
در پی میآورد.
در کنار ضعفه��ا و حفرههای قانونی،
آسیب نگرانکنندهای نیز در سطوح مختلف
مدیریتی و اداری کشور به چشم میخورد.
الزم اس��ت ای��ن موضوع بهص��ورت عمیق
مورد بررسی قرار گیرد که چرا تعدادی از
مدیران ارشد کشور نگاهی غنیمتی به منابع
عمومی داش��ته و از هیچ فرص��ت و روزنه
قانونی برای س��وء استفاده از مقام و منصب
خویش و به حداکثررساندن منافع شخصی
خود چشمپوش��ی نمیکنند .این نکته با در
نظرگرفتن این فرض قابل تأملتر میش��ود
ک��ه صالحیته��ا و شایس��تگی اخالقی و
سیاس��ی همه این مدیران پی��ش از انتصاب
مورد ارزیابی ق��رار میگیرد .همچنین الزم
اس��ت ب��ه افزایش بس��یار ش��دید اینگونه
س��وء اس��تفادهها از گریزگاهه��ای قانونی
در س��الهای اخیر اش��اره ک��رد ،در حالی
ک��ه همین گریزگاهها در دهههای گذش��ته
نی��ز موجود بود اما ،م��وارد قانونگریزی و
سوءاس��تفاده به صورت کام ً
ال اس��تثنایی و
نادر روی میداد و ارقام س��وء اس��تفاده نیز
بسیار کوچکتر از ارقام کنونی بود.
در هر حال قابل انکار نیس��ت که تداوم
ای��ن وضعی��ت تبعات بس��یار ناگ��واری در
س��طوح و عرصهه��ای مختل��ف اجتماعی،
سیاس��ی و اقتص��ادی در ب��ر دارد ک��ه از
مهمتری��ن آنها میتوان به القای حس غارت
ام��وال عمومی به م��ردم و بیانگیزهش��دن
ش��هروندان قانونمدار نس��بت ب��ه وضعیت

کش��ور و نیز تضعیف و یا نابودی اعتبار قانون در جامعه اشاره کرد.
بدیهی اس��ت که وقتی شهروندان مشاهده کنند دریافتی یک مسئول
در نظام اس�لامی و عدالتخواه دهها برابر حداقل دستمزد در کشور
بوده و حتی در مقام مقایس��ه ،از حقوق رؤس��ای جمهور کشورهای
بزرگ دنیا نیز بیش��تر است و یا شاهد اعطای مجوزها و تخفیفهای
گوناگون به گروهی خاص از شهروندان باشند ،ممکن است احساس
تعلق خود را نس��بت به نظام و کش��ور از دست داده و یا صرفاً در پی
تأمین منافع خود باشند.

موضوعات�ی نظی�ر افش�اگری درب�اره دریافتیهای
نامتع�ارف ،اعطای ملک و ی�ا هرگونه امتیاز و رانت
خارج از ضوابط در هر ارگان و س�ازمانی ،فینفسه
آس�یب نبوده و حتی شاید فرصتی باشد تا نهادهای
مس�ئول با اس�تفاده از آن بتوانند از طریق برخورد
قاطع با متخلفانی که با شعار و ظاهرسازی در صدد
س�وء اس�تفاده از جایگاه و منصب خود برمیآیند،
ضمن تبرئه کل نظام ،زمینه ترمیم شکاف میان نظام
و مردم را فراهم ساخته و انگیزه برای درستکاری
و قانونمداری را تقویت نمایند.

سیاسیکاری ،موضعگیری و برخورد گزینشی با تخلفات مشابه و
نیز مصلحتسنجی و پنهانکاری از جمله مواردی است که میتواند
آس��یب وارده به س��رمایه اجتماعی را تش��دید نماید .به عنوان مثال،
رئیس دیوان محاس��بات مجلس در تیرم��اه  1395از اطالع آن دیوان
از دریافتهای غیرمتعارف خبر داد و علت رس��انهاینکردن موضوع
را پرهیز از تلخکام کردن مردم دانست .گروهها و جناحهای سیاسی،
شخصیتهای مذهبی ،ارگانهای انقالبی و ملی نیز بعضاً ممکن است
بنا به دالیلی مواضع تبعیضآمیزی در قبال تخلفات مشابه اتخاذ کنند
که این امر ،از یک طرف مباحث مربوط به تخلفات و یا قانونشکنیها
را در ح��د منازع��ات جناحی تن��زل میدهد و از ط��رف دیگر ،نزاع
جناحی بر سر پروندههای تخلف ممکن است باعث ایجاد مالحظاتی
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در قوه قضاییه و دادگاه رسیدگیکننده شده و روند رسیدگی قضایی
را مختل نماید .عالوه بر این ،به موازات قطبیش��دن فضای سیاس��ی
کش��ور بر سر هر کدام از پروندههای تخلف ،احکام صادره نیز مورد
تردید و نقد جناحی قرار گرفته و زیر سؤال برده میشود که همین امر
نیز نهایتاً به تضعیف و س��لب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مسئول
منجر خواهد ش��د .از همین رو بوده است که دادستان کل کشور در
تیرماه  1395ضمن اش��اره به موضوع حقوقهای کالن برخی مدیران
و درخواس��ت عزل مدیرانی که تخلف آنها با اس��ناد و مدارک ثابت
میش��ود ،ابراز تأس��ف کرد که فیشه��ای حقوقی به اب��زاری برای
برخوردهای جناحی تبدیل شده است.
موقتیبودن توجه جامعه و جناحهای سیاس��ی نس��بت به موضوع
تخلفات و مشغولشدن سریع به سایر موضوعات از دیگر آسیبهای
مرتب��ط با تخلفات اداری و مالی بوده اس��ت .به عن��وان مثال ،رئیس
جمهور در پی افش��ای فیشهای نامتع��ارف ،در بیانیهای ضمن اعالم
نتیج��ه بررس��یها درباره منش��اء قانونی وقوع تخلف��ات مزبور ،همه
دس��تگاههای اجرایی را مرظف نمود که ظرف یک ماه «تمام حقوق
و مزای��ای دریافتی کلیه مقامات کش��وری و لش��کری را به صورت
حداقل و حداکثر دس��تمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا
س��ازمان ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامهریزی
کش��ور برای آگاهی عموم درج نمایند»؛ اما با گذش��ت بیش از دو
و نی��م ماه از صدور دس��تور مزب��ور ،این امر از س��وی هیچکدام از
سازمانها و نهادها اجرا نشده است.
نتیجهگیری
ب��ه نظر میرس��د موضوعات��ی نظیر افش��اگری درب��اره دریافتیهای
نامتعارف ،اعطای مل��ک و یا هرگونه امتیاز و رانت خارج از ضوابط
در هر ارگان و سازمانی ،فینفس��ه آسیب نبوده و حتی شاید فرصتی
باشد تا نهادهای مسئول با استفاده از آن بتوانند از طریق برخورد قاطع
با متخلفانی که با شعار و ظاهرسازی در صدد سوء استفاده از جایگاه و
منصب خود برمیآیند ،ضمن تبرئه کل نظام ،زمینه ترمیم شکاف میان
نظام و مردم را فراهم ساخته و انگیزه برای درستکاری و قانونمداری
را تقوی��ت نمایند .همانطور که برخی کارشناس��ان متذکر ش��دهاند،
در بدنه س��اختار دیوانساالری هرکدام از س��ازمانها و دستگاههای
کشور کس��انی وجود دارند که طی سالیان مختلف با تصویب برخی
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مق��ررات و تثبی��ت بعضی رویهه��ا ،ظاهری
قانونی ب��رای مزایا و پاداشه��ای نامتعارف
خود ایجاد کردهاند .بدیهی اس��ت که چنین
افرادی ،صرفنظر از اینکه کدام فرد یا جناح
مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته باشد،
خواه��ان حفظ وضعیت موجود هس��تند .اما
در ه��ر حال میتوان با اقداماتی نظیر انتش��ار
دریافتی نمایندگان ،مسئوالن ارشد و مدیران
در وبس��ایتها ،فراهمکردن زمین��ه فعالیت
روزنامهنگاری تحقیقی و نیز افزایش شفافیت
در نظام دیوانس��االری کشور ،اجرای دقیق
و ب��دون مماش��ات قوانینی نظی��ر ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستهها و دوشغلهها ،شمول
همه دستگاهها به نظارت و حسابرسی شفاف
و علنی ،قطع هرگونه ارتباط میان فعالیتهای
س��ودآور و وظای��ف س��ازمانها و نهادهای
دولت��ی و عموم��ی زمینههای ابهام و س��وء
استفاده را به حداقل رساند.
نکته مه��م دیگر درب��اره این دس��ته از
تخلفات ،اس��تناد به قوانین و مقررات است؛
ب��هطوری ک��ه در بررس��ی حقوقی ،ش��اید
بت��وان بخش اندکی از آنها را قانونش��کنی
حس��اب کرده و به مجازات قانونی رس��اند.
به همین دلیل ،در اینگونه تخلفات و س��وء
استفادهها ،سؤال اساسی درباره قانونیبودن
یا غیر قانونیبودن ظاهری آنها نیس��ت؛ بلکه
مسئله عبارت است از منافات اقدامات مزبور
با ارزشهای مس��لم اجتماعی و اخالقی .از
این رو است که ضمن جدیگرفتن تخلفات
و بررسی دقیق علل افزایش آنها ،باید پدیده
مزب��ور را همانند س��رطانی دانس��ت که در
صورت عدم عالج ،میتواند تمام ساختار و
اجزای نظام سیاسی و اداری را در بر گرفته و
آن را با مشکالت بسیار جدی مواجه سازد.

