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و بحران های اجتماعی مواجه اس��ت و یا جامعه ش��اهد آن است 
که برخی از مش��اغل همانند محیط بانان و آتش نش��انان و معلمان 
ف��داکار در قبال حقوق اندکی جانفش��انی می کنند و همانند یک 
سرباز در جبهه جنگ می جنگند، این آمار فضای روانی جامعه را 
هدف گرفته و باعث می شود کورسوی امید به آینده را در جامعه 

غبارآلود کند. 
انتشار فیش های نجومی از منظر سیاسی نیز اشکاالتی را در پی 
داشته است. با توجه به اینکه تنها فیش های حقوقی مدیران دولتی 
در بخش اجرایی برمال ش��ده، این ذهنیت در بدنه ساختار اجرایی 
کشور ایجاد شده که مخالفان سیاسی، دولت را هدف گرفته اند، 
زیرا این دولت با ش��عار مبارزه با فس��اد وارد کارزار شد ولی در 
عمل گامی برنداش��ته اس��ت. این در حالی است که این فرایند نه 
تنها ممکن اس��ت به دعوای سیاس��ی در زمینه فساد اقتصادی در 
کشور در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۱۳۹6 دامن 
بزند و طرفین، یکدیگر را آماج حمالت بیشتری قرار دهند، زمینه 
بی اعتمادی به نظام سیاس��ی را در نهای��ت افزایش  دهد. در واقع، 
این جریان بیش از این که دولت کنونی را مورد هدف قرار دهد، 
ساختار سیاسی جمهوری اس��المی را تحت تأثیر قرار می دهد. به 
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انتش�ار فیش های حقوقی مدیران نهادهای دولتی و تابعه دولت جنجال فراوانی در رس�انه های مختلف در ماه 
مبارک رمضان ایجاد کرد به گونه ای که تمامی مقامات نظام جمهوری اس�المی را به واکنش، عذرخواهی و 
تحرک واداش�ت. گسترش این موضوع از »حقوق های نامتعارف« به »حقوق های نجومی« نشانه آزردگی و 
رنجش فراوان افکار عمومی در این زمینه است. این نوشتار به دنبال طرح این موضوع برای شناخت پیامدهای 

پیدا و پنهان آن برای امنیت ملی کشور است.

تحلیل

:اشاره

دکتر داود غرایاق زندی*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
انتش��ار فیش های حقوقی برخی از مدیران 
دولتی در ماه مبارک رمضان خاطر جمعی 
مردم کش��ور را ب��ه ش��دت آزرده کرد و 
فضای اخالقی جامع��ه را تحت تأثیر قرار 

داد.
این مباحث در شرایطی مطرح شده که 
ب��ه نقل از وزارت رف��اه، ۱2 میلیون نفر در 
ایران زیر خط فقر هستند که تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند. 
خط فقر برای خانوارهای س��اکن تهران تا 
کمتر از ۳ میلیون تومان اعالم ش��ده که در 
این شرایط حداقل دستمزد حدوداً کمتر از 
یک میلیون تومان اس��ت. در مقابل حقوق 
ماهان��ه برخی از مدی��ران دولت��ی برابر با 
سی س��ال خدمت چند نفر از مردم عادی 
اس��ت. در ش��رایطی که کش��ور با بحران 
بیکاری، مش��کالت اقتصادی، قاچاق کاال 
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نظر می رس��د دولت در قبال این جریان مش��ی مناسب با اعتدال را 
دنبال کرده اس��ت. پذیرش واقعیت و اشتباه و عذرخواهی کردن و 
تالش برای حل موضوع در راس��تای اقتدار نظام نه بهره برداری از 
آن برای دعواهای سیاسی و نبش قبر کردن مشکالت فراوان مالی 
گذشته، از وجوه عملی »اعتدال سیاسی« است که باید پاس داشته 
ش��ود. در این میان، برخی از مقامات سیاس��ی بر این مسئله تأکید 
دارن��د که ماجرای فیش ه��ای حقوقی اس��تثنایی و ناچیز و یا تنها 
توسط ۳ درصد مدیران بوده و مابقی مدیران کشور از این جریان 
مبّرا هستند، اما در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا مسبب 
این رویه، خطای مدیریتی اس��ت یا معضل ساختاری؟ اگر خطای 
مدیریتی باشد با اصالح برخی از مقررات و سازوکارهای اجرایی، 
نظارتی و عمومی قابل رفع است، ولی اگر معضل ساختاری باشد، 
نیازمند بازنگری جدی در سازه های اداره کشور است که فراتر از 
س��ازوکارهای مالی و اقتصادی بوده و نیازمند اراده سیاس��ی قوی 

برای رفع آن است.

پیامدهای دستمزدهای نامتعارف مدیران
مسئله فیش های حقوقی مدیران زمینه ساز برخی آسیب ها و پیامدها 
در جامعه اس��ت که اشاره به بخشی از آنها در سه حوزه اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی در اینجا می تواند مفید باشد:
- در حوزه اقتصادی باعث خدش��ه به سیاس��ت های اقتصادی 
دولت برای بهبود ش��رایط کش��ور در دوران پس��ابرجام می شود؛ 
در حالی که تالش دولت این اس��ت ک��ه روال اقتصادی متعارف 
به جامعه بازگردانده ش��ود، این پدیده می تواند مانع رش��د س��الم 
اقتص��ادی در جامع��ه می ش��ود؛ ضم��ن اینکه کاه��ش بهره وری 
اقتص��ادی به  خاط��ر کاهش انگی��زه برای نیروه��ای متخصص و 
کارمن��دان و کارگ��ران در کش��ور ممکن اس��ت کلی��ت جریان 
اقتص��ادی را فلج کند. پرداخت های نامتع��ارف و بی قاعده باعث 
افزایش رقابت ناس��الم، افزایش هزینه معامالت، افزایش قیمت ها 
و خارج ک��ردن روال اقتص��ادی از فرایند س��الم عرضه و تقاضا و 
اتالف منابع ملی شده و در نهایت با کاهش رونق اقتصادی و تولید 
ملی و رش��د بیکاری و فضای پیش بینی ناپذیری اقتصادی کشور، 
مانع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز می شود و سرمایه 
داخلی را به خارج از کش��ور سوق می دهد. این در حالی است که 

س��رمایه خارجی نیز از محیط غیرشفاف و 
نامطمئن گریزان است. 

- در ح��وزه اجتماع��ی، باعث کاهش 
انگی��زه فعالی��ت در می��ان نیروه��ای کار 
جامعه می ش��ود و توزی��ع ناعادالنه ثروت 
در جامعه را افزای��ش می دهد، به  گونه ای 
ک��ه تمامی اقش��ار جامعه نس��بت به وضع 
خود در جامعه احساس غبن می کنند. این 
پدیده، با افزای��ش حس تبعیض در جامعه 
و تعمی��ق ش��کاف های اجتماع��ی فزاینده 
باعث افزایش جرم و جنایت و آسیب های 
اجتماعی فراوان شده و نشاط و همبستگی 
اجتماعی و در نهایت اعتماد اجتماعی افراد 
جامعه نس��بت به یکدیگر را نابود می کند، 
به  گونه ای که خودی خطرناک تر از بیگانه 
پنداشته می ش��ود. تمامی این روندها نشان 
می دهد پرداخت های نامتعارف، »س��رمایه 
اجتماع��ی« جامعه را ک��ه همچون پول در 
ح��وزه اقتص��ادی و خون در بدن اس��ت، 
مورد هدف قرار می ده��د. این کار باعث 
می ش��ود جامعه صرفاً به جس��دی بیمار و 

بی روح و در حال احتضار بدل شود.
- در حوزه سیاسی چهار مشکل جدی 
ایجاد می کند: نخس��ت این که مشروعیت 
نظام سیاسی را به ش��دت به تحلیل می برد 
و کلی��ت نظام سیاس��ی را در چش��م مردم 
کم اعتب��ار می کن��د که این امر زمینه س��از 
افزای��ش اختالف��ات اجتماعی و سیاس��ی 
می ش��ود. در این رابطه کس��ب قدرت در 
جامعه برای رسیدن به صرفه های اقتصادی 
به جای روالی قاعده مند و مس��ئولیت زا، به 
صحنه جنگ و نبرد بی امان بدل می ش��ود. 
رقابت سیاس��ی جای خ��ود را به اختالف، 
درگیری و نزاع سیاس��ی می دهد. زیس��ت 

حقوق های نامتعارف؛ زمینه ها و 
آسیب ها 
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ل
حلی

ت

سیاس��ی در این ش��رایط به عرصه ای برای 
بقای نیروهای سیاسی و نه حوزه مدیریت، 
امنیت و نظارت برای رش��د اجتماعی بدل 
خواهد ش��د. س��ومین مش��کل این اس��ت 
که رابط��ه و پیوند ملت و دولت گسس��ته 
ش��ده و دولت تنها در ش��بکه های رانتی و 
حامی پ��روری در جامعه تعریف می ش��ود 
که گروه های سیاسی فقط برای رسیدن به 
اهداف خود س��عی دارند جامعه را با خود 
همسو س��ازند. این موضوع در بیانیه رئیس 
 جمهور نیز م��ورد تأکید قرار گرفت: »این 
مس��أله ... می تواند پیونده��ای عمیق میان 
دولت و ملت را خدشه دار نموده و خدای 
ناکرده اس��تواری رابطه می��ان مردم و نظام 
را نش��انه رود«. در نهایت فضای فس��اد در 
انواع مختل��ف آن در جامعه باعث کاهش 
اطمینان سیاس��ی به آینده کشور می شود؛ 
ای��ن امر در ش��رایطی نظیر کودت��ا، حمله 
خارج��ی، ضعف دولت مرک��زی و یا هر 
حادثه و بحران داخلی و خارجی پایداری 
نظام سیاس��ی را تاب��ع می��زان بهره برداری 
مادی می س��ازد ت��ا جان فش��انی هایی نظیر 

آنچه در دفاع مقدس انجام شد.

مش�کالت مفهوم�ی و فن�ی بررس�ی 
فیش های حقوقی

بخشی از موضوع فیش های حقوقی ریشه 
در دو نگاه مفهومی در نظام اداری کشور 
ما دارد که متأثر از آن مباحث فنی دیگری 
نی��ز در پی داش��ته اس��ت. ن��گاه مفهومی 
متفاوت ب��ه موضوع، به نگاه عدالت محور 
و نگاه پیش��رفت گرا بازمی گردد. در نگاه 
عدالت مح��ور نوع��ی همگون��ی کلی در 
نظ��ام پرداخت و پاداش م��ورد توجه قرار 

می گی��رد. در این ن��وع برداش��ت، مدیریت منصبی اس��ت که با 
دید مادی نباید نگریسته ش��ود و تنها مسئولیتی است که خداوند 
ب��رای آزمایش به برخی از انس��ان های برگزیده می دهد. این نوع 
برداش��ت از اوایل انقالب اس��المی نیز در جامعه به عنوان بدیلی، 
جایگزین برداشت رایج غربی بود و همچنان نیز یکی از الگوهای 
مورد نظر اس��ت. این الگ��و روال خود را از ای��ن جمله حضرت 
امیر گرفته است که »خداوند بر حاکمان و پیشوایان عدالت مقرر 
فرموده اس��ت که زندگی خود را در ح��د »پایین ترین« مردم قرار 
دهی��د«. در این نگاه مدیران برای بهبود وضعیت جامعه اس��المی 
بای��د تمام تالش خود را به کار برند و در انجام این کار هم نباید 
انتظار پاداش غیرمتعارف داش��ته باشند. در این روند، تمایز جدی 
میان بخش های مختلف جامعه وجود ندارد و رس��یدن به موقعیت 
مدیری��ت در جامعه موجب اختالف نیس��ت زی��را باعث افزایش 
مس��ئولیت افراد نیز می شود و در نهایت نیز مشخص نیست که آیا 

فرد از این آزمایش س��ربلند بیرون آید.

در نقطه مقابل، تفکر پیش��رفت گرا وجود دارد که معتقد است 
مس��اوات لزوماً نه تنها عدالت محور نیس��ت بلکه ممکن اس��ت به  
واس��طه کاه��ش انگیزه فرد ب��رای فعالیت و کار، روند پیش��رفت 
جامعه را کند کند. در این نگاه این مس��ئله مطرح می شود که چرا 
افرادی در جامعه با اختصاص وقت و انرژی و توان مادی و معنوی 
خود بای��د همانند پایین ترین افراد جامع��ه زندگی کنند و اگر در 

و  مؤث�ر  نظارت�ی  س�ازوکارهای 
دس�ترس بودن  قاب�ل  و  انتش�ار 
اطالع�ات  و  اس�امی  فهرس�ت 
حق�وق مدی�ران عال�ی، موج�ب 
کاهش مش�کالتی می شود که در 
رتبه بندی کش�ور توس�ط مجامع 

بین المللی ایجاد شده است.
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جامعه متناس��ب با فعالیت افراد در جامعه پاداش دریافت نشود، به 
تعبیر قرآنی فرقی میان دانایان و دیگران نیست و نتیجه امر تالشی 
برای خالقیت و پیشرفت در جامعه نخواهد بود. بر اساس این نوع 
نگاه، نمونه های بیرونی این موضوع در کش��ورهای اش��تراکی که 
ه��ر کس به اندازه نیاز و هر کس به اندازه توان پاداش و خدمات 
دریافت می کردند، چندان که باید وافی به مقصود نبوده و اساس��اً 
در ش��رایط پیش��رفت جامعه امکان بهتری برای رسیدگی به حال 
محرومان و اس��قرار عدالت اجتماعی فراه��م خواهد بود. در نگاه 
دوم، شایس��تگی و کارآمدی در اولویت قرار می گیرد و کس��انی 
که بتوانند در این رابطه مؤثر باشند، قاعدتاً باید پاداش مناسب تری 
دریاف��ت کنند. قانون نظام هماهنگ پرداخت س��ال ۱۳7۰ بیش��تر 
در قواره نخس��ت و قانون خدمات کش��وری سال ۱۳86 بیشتر در 

رویکرد دوم قرار می گیرد.

متأثر از ای��ن دو مبنای مفهومی، دو موض��وع فنی نیز مطرح 
ش��ده اس��ت. نگاه نخس��ت ب��رای ایج��اد عدالت و تس��اوی به 
دنبال دولتی کردن بیش��تر نظام سیاس��ی اس��ت و در مقابل، نگاه 

پیش��رفت گرا ب��ه دنب��ال ای��ن اس��ت که 
بهره وری بخش خصوصی به دلیل این که 
خودکفاست، بیش��تر خواهد بود و اموال 
دولتی نیز هرز نم��ی رود. بنابراین، دولت 
باید بیش��تر بر نظارت تا مداخله در اقتصاد 
جامعه تأکید داش��ته باشد. نکته فنی دیگر 
این اس��ت که دس��تگاه هایی که درآمدزا 
هس��تند باید در بخشی از درآمدهای خود 
شریک باش��ند وگرنه چه ضرورتی دارد 
که یک بخش��ی مشغول درآمدزایی باشد 
و بخش دیگر تنها مصرف کننده و طفیلی 

باقی بماند.
این دو موضوع فنی ب��ا توجه به نکته 
مفهوم��ی مطرح ش��ده در باال بیان ش��ده 
است، اما این دو مس��یر لزوماً مانعه الجمع 
نیس��تند، بلکه امکان و زمین��ه پیاده کردن 
آن، اهمی��ت دارد. ای��ن در حالی اس��ت 
از  ناش��ی  مش��کالت  از  بس��یاری  ک��ه 
فیش ه��ای حقوقی به این دلیل اس��ت که 
هیچ ک��دام از دو نوع ن��گاه مفهومی باال 
در کش��ور پیاده نشده اس��ت. برای مثال، 
اگر قرار است بخش خصوصی گسترش 
یابد ش��رایط واقعی خصوصی سازی باید 
در کش��ور فراهم ش��ود و اگر پیامدهایی 
نیز ب��رای طبق��ات محروم جامع��ه ایجاد 
می کن��د، از طری��ق ش��بکه های حمایت 
اجتماعی جبران گردد تا ش��أن و کرامت 
انس��انی اف��راد حف��ظ گ��ردد و طبق��ات 
ضعیف جامعه در چرخ دنده های توس��عه 
کشور گرفتار نشوند. با این حال، واقعیت 
آن اس��ت که در کش��ور ما مدت هاست 
بح��ث اج��رای اص��ل ۳۹ قانون اساس��ی 
مورد توجه ق��رار گرفته، اما همچنان ما با 
شرکت هایی مواجه هستیم که به صورت 

مس�ئله فیش های حقوقی مدیران ممکن 
اس�ت به سیاس�ت های اقتص�ادی دولت 
ب�رای بهب�ود ش�رایط کش�ور در دوران 
پسابرجام خدش�ه وارد آورد؛ در حالی که 
تالش دولت ب�از گرداندن روال اقتصادی 

متعارف به جامعه بوده است.
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اس��می، خصوص��ی و غیردولتی هس��تند 
اما بس��یاری از پروژه های اصلی کش��ور 
را ب��ا ایج��اد رابطه و مش��ارکت مقامات 
دولتی در هی��أت مدیره ه��ای مختلف و 
دریافت های بی حساب و کتاب به دست 
می آورند. این شرکت های تابعه در واقع 
دولتی ام��ا در ظاهر خصوصی هس��تند و 
ب��ر این اس��اس معتقدند اگ��ر حقوقی نیز 
به افراد داده ش��ده، تضی��ع اموال عمومی 
نیست و بر اس��اس تصویب هیأت مدیره 

انج��ام می پذی��رد.
نکت��ه دوم فنی نی��ز در اینجا از اهمیت 
بس��یاری برخوردار است. اگر شرکت های 
تابعه ی��ا بخش های درآم��دزای دولتی به 
دنبال اختصاص بخشی از درآمد برای خود 
هستند؛ اما آیا انتظار آنها در شرایطی است 
که این ش��رکت ها و نهادهای درآمدزای 
دولت��ی ب��رای پیش��رفت کش��ور تالش��ی 
کرده ان��د و افراد شایس��ته ای در رأس آن 
قرار دارند که مستحق دریافت پاداش های 
آنچنانی باشند؟ روش��ن است که بانک ها 
و ش��رکت نف��ت عمدت��اً ب��ه درآمدهای 
عموم��ی و منابع ملی وابس��ته اند و در عین 
ح��ال اتفاق خاصی نیز از آنها دیده نش��ده 
که مبیّن کمک به چرخه اقتصاد ملی باشد. 
بنابراین، مش��کل جدی فیش های حقوقی 
در این اس��ت که ملزومات فنی پیاده سازی 
و توجی��ه آن را نیز ندارند. اگر اینطور بود 
در صورت شفاف س��ازی، امری قابل دفاع 
و مقبول بود و نشانه توان و قابلیت فردی و 
فنی و سازمانی قلمداد می شدند؛ در حالی 
که افش��ای این م��وارد و واکنش وجدان 
عمومی جامعه به این موضوع نشان می دهد 

این شرایط تأمین نبوده است.

فیش های حقوقی: خطای مدیریتی یا معضل ساختاری
آنچه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی جالب توجه اس��ت، 
مس��ائل مربوط به افش��ای آنهاس��ت. این موضوع از آن رو جای 
تعجب دارد که اقدام ب��ه دریافت حقوق غیرمتعارف، امر پنهانی 
نب��وده بلکه ای��ن نهادهای نظارت��ی بوده اند که ب��ه این موضوع 
توجه شایس��ته نداش��ته  و یا به چند تذکر  بس��نده کرده اند و در 
نهایت به نظر می آید با هدف فشار بر دولت پیگیری موضوع در 
دس��تور کار قرار گرفته است. لذا یکی از محورهای اصلی بحث 
فیش های حقوقی بررس��ی این موضوع اس��ت ک��ه چرا نهادهای 
نظارتی درس��ت عمل نکرده اند و این ش��ائبه را دامن زده اند که 
در مواق��ع ضروری مطرح کردن آنه��ا و پیگیری موضوع را الزم 

دانس��ته اند. 
نکت��ه دوم این اس��ت که س��طح فیش ه��ای حقوقی نش��ان 
می دهد که عمدتاً در س��طح دولت��ی بوده و آن هم در نهادهایی 
همانند ش��رکت نفت، بیمه، بانک ها و صندوق توس��عه ملی که 
درآمدهای باالیی دارند، اتفاق افتاده اس��ت. این نکته دو نتیجه 
را در پی دارد: نخس��ت این که گس��تره پدیده، عمومی نبوده و 
کلیت جامعه با آن درگیر نیست که در این شرایط سالمت کلی 
جامعه دچار خس��ران جدی می ش��د. دوم این ک��ه باید از این به 
بعد نس��بت به نهادهای درآمدزا مراقبت بیشتری صورت گیرد. 
نکته س��وم این که باید بررسی ش��ود که فیش های حقوقی امری 
تصادف��ی و خاص بوده یا امری س��ازمان یافته؟ اگر تنها به همین 
نهادهای دولتی محدود است، موضوع می تواند خطای مدیریتی 
باش��د، ولی اگر کلی و فراگیر باشد، با مشکل ساختاری مواجه 
هس��تیم. نکته چهارم این اس��ت که موض��وع فیش های حقوقی 
ممکن اس��ت وجه آش��کار قضیه باش��د و باید بررسی شود که 
غیر از فیش ه��ای حقوقی چه روال دیگری برای تداوم احتمالی 
حقوق نامتعارف ممکن اس��ت دنبال گردد. مباحثی مثل وام های 
کالن کم بهره یکی از این موارد است. این نکته ما را به موضوع 
دیگری رهنمون می کند که ممکن اس��ت برخی از مدیران پس 
از این آشکارا اقدام به دریافت های نامتعارف نکنند و روال های 
پنهانی را پیگیری کنند. در نهایت، به نظر می رسد آنچه مقامات 
سیاسی کش��ور در مورد محدودبودن حجم این حقوق ها مطرح 
کردند، تنه��ا یک خطای مدیریتی بوده ک��ه اقدامات چند روز 

ل
حلی

ت
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اخی��ر دول��ت و مجلس نی��ز در همین راستاس��ت؛ ام��ا اگر این 
پدیده س��اختاری اس��ت، دو مش��کل ج��دی را در آینده درپی 
خواهد داشت: نخس��ت این که باعث تداوم اش��کال دیگری از 
بهره مندی های نامتعارف می ش��ود و نکته دوم که از نکته نخست 
مهم تر اس��ت این ک��ه احیای اعتماد م��ردم در آینده در صورت 

رخدادهای این چنینی بس��یار دش��وارتر خواهد بود.

نتیجه گیری
آنچه تا کنون اش��اره شد نشان می دهد موضوع فیش های حقوقی 
عمدتاً خطای مدیریتی بوده اس��ت. با این ح��ال دو نکته باید در 
ای��ن رابطه مورد توجه قرار گیرد، نخس��ت این ک��ه هنوز خاطره 
عموم��ی مردم با توجه به اتفاقات گذش��ته از این موضوع آزرده 
اس��ت و دوم این که مقابله با این پدیده همانگونه که مورد تأکید 
مق��ام معظ��م رهبری قرار گرفت��ه، باید دایمی و بی امان باش��د تا 
نتیج��ه قابل قبول��ی را بتوان از آن گرفت. لذا ت��داوم این مبارزه 
و نش��ان دادن قاطعیت در این راس��تا می تواند برخی از روال های 
ناخوش��ایند گذشته را بازس��ازی کند و وفاق، آرامش و امنیت و 

اعتماد عمومی جامعه را ارتقا بخش��د.
با این فرض که موضوع فساد اداری تنها یک خطای مدیریتی و 
سهل انگاری نظارتی است، راه کارهای مبارزه با آن عمدتاً عبارت 
خواهد بود از: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و 
کارگزاران نظام؛ تعیین سقف حقوق و دستمزدها؛ قاعده مندکردن 
قانون تنوع پرداخت ها؛ ممنوعیت اعطای وام با تس��هیالت خاص؛ 
تعیین ضمانت های اجرایی مناس��ب؛ س��ازوکارهای نظارتی مؤثر 
و انتش��ار و قابل دسترس بودن فهرست اس��امی و اطالعات حقوق 
مدیران عالی. این راه کارها موجب می ش��ود از مش��کالتی که در 
رتبه بندی کش��ور توس��ط مجامع بین المللی ایجاد می شود، کاسته 

شود.
در عی��ن حال، اگر این پدیده س��اختاری باش��د، راه کارهای 
قوی تر با اراده سیاس��ی و س��ازوکارهای امنیت��ی و نظارتی ویژه 
و عمومی ضروری اس��ت ک��ه برخی از آنه��ا عبارتند از نظارت 
بر فس��اد اس��تخدامی و رانت جوی��ی؛ ایجاد و تقوی��ت نهادهای 
مس��تقل و دایمی برای مبارزه با فس��اد؛ آم��وزش مدیران دولتی؛ 
آزادی و مصونیت مطبوعاتی؛ تشویق کارمندان به ویژه در بخش 

امور مالی و ش��هروندان برای افشاگری؛ 
و  سیاس��تمداران  پاس��خ گویی  افزای��ش 
مقام��ات عال��ی اداری؛ کوچک ک��ردن 
دولت و خصوص س��ازی واقعی؛ کاهش 
فساد اداری با حذف قواعد زاید؛ اجرای 
اتوماس��یون اداری؛ بهره برداری از سیستم 
اطالعاتی؛ س��ازوکارهای شفاف سازی و 
سیستم های  نظام مندکردن  اطالع رس��انی؛ 
حسابرس��ی و مال��ی؛ برخ��ورد قاط��ع با 
جامع��ه؛  در  فرهنگ س��ازی  مجرم��ان؛ 
انجام و رصد پژوهش ه��ای راهبردی در 
این زمینه؛ اجرای سیس��تم کنترل کیفیت 
کاری و در نهای��ت، حفظ اس��تقالل قوه 
قضایی. این راه کاره��ا لزوماً به این معنی 
نیس��ت که بای��د چنین ام��ری رخ دهد و 
س��پس نظام سیاس��ی به س��وی ای��ن نوع 
راه کاره��ا برود، بلکه ش��اید توجه به این 
مدیریتی  موارد خط��ای  ب��رای  راه کارها 
نیز بتواند نه تنها از آثار س��وء آن بکاهد، 
بلک��ه کارکرد پیش��گیری و بازدارندگی 

ساختاری داشته باشد.

حقوق های نامتعارف؛ زمینه ها و 
آسیب ها 




