
5 یکشنبه  22 تیر 1399 
20 ذی القعده 1441   12 جوالی 2020   شماره 3699

Report.Kaenat@gmail.com 

 رویا هاشمی  - تعارض منافع یا تضاد منافع  به موقعیتی 
اتالق می شود، که شخص یا سازمانی در دوراهی انتخاب میان منافع 
شــخصی خود و منافع عمومی قرار گیرد. تعارض منافع موقعیتی 
است که منافع شخصی، تصمیم گیری و اقدام در موقعیت دولتی )یا 
عمومی( را تحت تاثیر قرار می دهد. تعارض منافع یکی از واژگانی 
است که در عمده علوم انســانی مثل حقوق و علوم سیاسی مورد 
بررسی قرار گرفته است. تعارض منافع/تعارض عالئق/تضاد منافع/ 
مناقشه منافع از دیگر واژههای همســان برای این کلمه است. در 
کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی 
که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به نظر میرسد کلمه تعارض 
منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع میتواند جانشین آن 
شود. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه های وجود 

فساد میباشد.
* ضرورِت غلبه بر»تعارض منافع« از طریق »شفافیت« 

رهبر انقالب در پیامشان برای افتتاحیه ی مجلس یازدهم به یکی از 
مهم ترین چالش های چند دهه ی اخیر در کشور اشاره کردند که آن 
مسئله ی »عدالت« است و از اینکه در این مسئله  به آن توفیقی که 
باید می رسیدیم دست پیدا نکردیم گله کردند. این موضوع نیازمند 
آسیب شناسی است تا متناســب با آن، جریان سیاست گذاری در 

کشور هدایت بشود.
مهم ترین مسئله  در مورد عدم تحقق عدالت، اتفاقاتی است که به 
شکل گیرِی »کانون ها یا موتورهای تولید نابرابری« در قلمروهای 
مختلف برمی گردد. یعنی نگاه ما خیریــه ای و امدادی بود و منابع 
زیادی هم صــرف کردیم و زحمات زیادی هم کشــیدیم، اما این 
منابع نتوانستند آن فاصله و شکاف اقتصادی و طبقاتی را تا حد قابل 
قبولی حل کنند و مسائل و بحران های جدیدی ایجاد کردند. ما با 
بررسی کانون های تولید نابرابری می توانیم به یک مدل در فهمشان 
دست پیدا کنیم. یعنی درست است که مثالً آن کانون تولید نابرابری 
در صنعت، مسکن، تجارت، آموزش و پرورش و بقیه ی قلمروهای 
اجتماعی حضور دارند، منتها هرکدام از یک مدل پیروی می کنند. 
در واقع می توان چنین گفت که ما یک کانون تولید نابرابری داریم که 
در قلمروهای مختلف ریشه دوانده  است و در حال بازتولید فاصله ی 

طبقاتی است.
به نظر می رسد کانون اصلی نابرابری، مسئله ی »تعارض منافع« 
اســت. یعنی اصناف و گروه های اقتصادی وجــود دارند که وقتی 
در موقعیت های قانون گذاری قــرار می گیرند، به صورت آگاهانه یا 
ناآگاهانه سیاســت های قانونی و قوانین و آیین نامه ها را به سمتی 
می برند که بیشترین منفعت را به گروه ها و اصناف ذی نفع خودشان 
هدایت می کنند. به عنوان مثال، وقتی برخی پزشکان یا سهامداران 
در پتروشیمی یا مالکان مدارس غیرانتفاعی در موقعیت های ستادی 
اعم از وزارت و... یا کمیسیون های مرتبط در مجلس قرار می گیرند 
جهت گیری ها و سیاست گذاری ها را به سمت وسوی خاصی می برند 
که تأمین کننده ی منافع اصناف و گروه های وابسته به خودشان باشد.
این تعارض منافع با وظایف باعث شده است که جهت گیری ها و 
سیاست گذاری های اقتصادی، مالی و بانکی به سمت و سوی خاصی 
برود که ماحصل آن فاصله ی طبقاتی است. یعنی یک کانون هایی در 
جامعه   و در حوزه ی اقتصاد و قانون گذاری وجود دارند که عمده ی 

منابع را به سمت خودشان می کشــند. تا وقتی که ما به مسئله ی 
تعارض منافع توجه نکنیم و آن را مدیریت و رفع نکنیم، دائماً موتور 
تولید نابرابری کار خواهد کرد و هر چقدر هم که منابع را به سمت 
نهادهای امدادی و خیریه ای و صدقه ای ببریم، مسئله و بحران حل 

نخواهد شد.
شفافیت زمینه را فراهم می کند تا »نظارت عمومی« بر کانون های 
تصمیم گیری تقویت شود. برای اینکه بتوانیم این نظارت عمومی را 
فراهم کنیم باید تسهیالت الزم را هم برای این نظارت عمومی فراهم 
کنیم. نظارت را شخص نمی تواند به تنهایی انجام دهد و این قدرت 
و یا این فرصت را ندارد که بتواند نظارت و کنترل کند. رویه هایی که 
وجود دارد باید متشکل بشوند. یعنی حوزه ی عمومی باید متشکل 
شود و اجازه دهیم که این تشکل ها در اشکال مختلف سندیکاها و 
اصناف شکل بگیرند تا نظارت عمومی بر کانون های تولید نابرابری 
افزایش پیدا کند. اتفاقاً کانون های تولید نابرابری خیلی متشــکل 
رفتار می کنند و این ها امکان تشکل یابی خیلی خوبی در این سال ها 
داشتند و به صورت تشکیالتی در برابر شفافیت و مدیریت تعارض 
منافع مقاومت کرده اند. ما به کســانی که به منابع قدرت نزدیک 
شدند، اجازه ی متشکل شدن را دادیم، ولی به کسانی مثل رانندگان، 
کامیون داران، کارگران، معدن چیان، معلّمان و... که از منابع قدرت 

فاصله داشتند اجازه ی تشکل یابی موثر ندادیم.
* تعاریف تعارض منافع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

تعاریف مختلفی برای مسئله تعارض منافع ارائه می شود. با وجود 
این طبق یــک تعریف فراگیر:»مجموعه ای از شــرایط که موجب 
می گردد تصمیمات و اقدامات حرفــه ای، تحت تأثیر یک منفعت 
ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می نامند«. همچنین تعارض منافع 
به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فســاد مورد نظر قرار گرفته است.

نهادهای مختلف بین المللی تعاریف مختلف و البته مشابهی را برای 
تعارض منافع مطرح کرده اند.

 ،) OECD( راهنمای سازمان توســعه و همکاری های اقتصادی
تعارض منافــع را به عنوان تعارضی میان وظایــف دولتی و منافع 
خصوصی مأمورین دولتی تعریف مي کند، به طوری که این منافع 

می تواند به صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
سازمان شفافیت بین الملل تعارض منافع را شرایطی می داند که در 
آن افراد یا نهادها )که می تواند دولت، رسانه، کسب وکار یا سازمان 
مدنی باشد( مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی شان 

می گردند.
در طرح نامه کمیسیون اروپا در مورد دستورالعمل تدارکات دولتی 
)ماده ۲۱ (آمده است که مفهوم تعارض منافع باید دربرگیرنده تمامی 
حالت هایی باشد که در آن کارکنان پیمانکار یا سایر ارائه کنندگان 
خدمات دخیل در فرآیند، دارای منفعت شخصی از نتیجه این قرارداد 
بوده، به گونه ای که بی طرفی و عملکردشان را به طور ناصوابی تحت 

تأثیر قرار دهد.
* مدیریت تعارض منافع، اصلی ترین راهبرد های 

چند هفته قبل محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در 
صفحه  توییتر خود اظهار کرد: مدیریت تعارض منافع از اصلی ترین 

راهبرد های 
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هدف از مدیریت تعارض منافع، 
ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مسئوالن 
و کارمندان بر نحوه انجام وظایــف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فســاد و تقویت کارآمدی و کارایی 
است.حاجی میرزایی تصریح کرد: در جهت صیانت و رعایت حقوق 
او اضافه کرد: ممنوعیت هــم زمان راه اندازی و اداره مدرســه 

غیردولتی، عضویت در شــورای سیاســتگذاری و شورای نظارت 
استان ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرداد اجرای 
طرح های پژوهشی و... از جمله مصادیق تعارض منافع در آموزش 
و پرورش اســت.وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مشموالن این 
دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند 
یا توقف اینگونه فعالیت ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف 

از عضویت در شورا های مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.
* طرح »مدیریت تعارض منافع« در مجلس

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به  اهمیت طرح مدیریت 
تعارض منافع گفت: اصل تعارض منافع مســاله جدی در کل دنیا 
است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و باید در خصوص 
این موضوع مهم و کاهش اثار تعیین کننــده و جبران ناپذیر این 

موضوع بررسی شود.
تعارض منافع در بسیاری از محیط ها و سازمان ها وجود دارد از 
جمله در مجلس که این مساله نگران کننده است. به عنوان مثال 
چون قرار است در مجلس برای دولت ریل گذاری انجام شود، باید 
در کمیسیون های تخصصی نکاتی را که در آن تعارض منافع مشهود 
است شناســایی و برطرف گردد. اگر در یک کمیسیون تخصصی 
مساله ای مطرح شد و نماینده ای در آن نافع بود، عاقالنه آن است 
که در آن رای گیری شرکت نکند زیرا ممکن است با لحاظ کردن 

منافع شخصی مصالح عمومی آسیب ببیند.
وی با توجه به اینکه این طرح در سال ۹۶ از طرف دولت به صورت 
پیش نویس ارائه شده اســت و عمال دولت کاری انجام نداده است 
گفت: تصویب طرح مدیریت تعارض منافع، درگیر تعارض منافع 
است؛ زیرا تصویب چنین طرح و لوایحی ممکن است منافع شخصی 
عده ای را به خطر بیاندازد.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی اظهار 
کرد: تعارض منافع حکم »ال اهلل اال اهلل« را دارد، تا موانع این طرح را 

برطرف نکنیم نمیتوانیم طرح جامع و مفیدی را ارائه دهیم.
گودرزی گفت: این طرح یکی از اولویت های ما در کمیســیون 
اجتماعی است و به دنبال آن هستیم تا بتوانیم در آینده ای نزدیک 
طرح جامع و کاملی و کارشناسی شده ای را به صحن ارائه دهیم و 

باعث امید و جلوگیری از فساد و رانت در جامعه شویم.
* تعارض منافع در آموزش و پرورش یک قدم به پیش

اگر چه وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد که »مسووالن و مدیران 
مشــمول الیحه تعارض منافع ظرف دو ماه بایــد تکلیف خود را 
مشخص و میان مسوولیت در آموزش و پرورش یا موقعیت متعارض 
یکی را انتخاب کنند.« با توجه به پیامدهای گسترده اشتغال همزمان 
در دستگاه های دولتی، حاجی میرزایی نیز همچون دو مورد قبلی 

تاکید عمده دستور خود را بر اشتغال همزمان گذاشته است.
در واقع دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش شامل تمام مشموالن 
الیحه مدیریت تعارض منافع می شود. نحوه اجرای این دستورالعمل 
می تواند آزمونی برای ارزیابی میزان موفقیت الیحه باشد. بر اساس 
این دستورالعمل تمام مدیران، معاونان، سازمان ها و دانشگاه های 
وابسته، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز 
شورای نظارت استان ها و شهرستان ها موظف هستند از قرار گرفتن 
در موقعیت تعارض منافع از جمله راه اندازی و اداره مدرسه یا مراکز 

آموزش وپرورش غیردولتی امتناع کنند.

باید اذعان داشت که تعارض منافع در آموزش وپرورش یکی از 
دالیل عمده فقر و بی عدالتی آموزشــی در کشور است. مجموعه 
بزرگی از این مسائل ناشــی از راه اندازی مدارس غیردولتی توسط 
مدیران و معلمان آموزش وپرورش، برگزاری کالس های خصوصی، 
کتاب های کمک آموزشی یا همکاری با این موسسات است. حضور 
همزمان کارکنان آموزش و پرورش در بخش خصوصی و دولتی آثار 
منفی جبران ناپذیری به دنبال داشــته است: هر قدر کتب درسی 
پیچیده تر، بی ثبات تر و ســخت تر شود، بازار کتب کمک درسی 
پررونق تر می شود. موسسات خصوصی می توانند از شبکه خود در 
وزارت آموزش وپرورش استفاده کنند و نظام آموزشی را به سمتی 
سوق دهند که دانش آموزان به موسسات خصوصی و کتب کمک 

درسی بیشتری نیاز داشته باشند.
مدیران آموزش وپرورش که در یک طرف میز خود سیاستگذار و 
در طرف دیگر صاحب منفعت هستند، مقرراتی وضع می کنند که 
بتوانند از کمک دولتی بیشتر بهره مند شوند. مدارس غیردولتی که 
قرار بود به کسری بودجه دولت در این بخش کمک کنند در سال 

۹۸ مصوب شد که از صندوق ذخیره ارزی کمک گیرنده شوند.
برای افزایش درآمد مدارس غیردولتی، دانش آموزان در شهرهایی 
مانند تهران از مدارس دولتی به مدارس غیرانتفاعی در طرحی به 
نام خرید خدمت از مــدارس غیردولتی به این مدارس انتقال داده 

می شوند.
نمونه های فوق نشــان می دهد تعارض منافع در دستگاه های 
اجرایی یک مساله جدی اســت. از طرف دیگر تجربه قبلی وزرای 
دولت در مواجهه با مدیریت تعارض منافع، حاکی از مقاومت سخت 
ذی نفعان اســت. این به معنای آن است که اگر رسانه ها، دولت و 
سازمان های مدنی و تمام کسانی که دغدغه اصالح دولت را دارند، 
نقشــی فعال در این نبرد نپذیرند، وزرا به تنهایی از عهده مقابله با 

تعارض منافع بر نخواهند آمد.
مساله تعارض منافع به دالیل گوناگون آنچنان که شایسته است، 
شناخته شده نیست. برای جلب حمایت افکار عمومی و کسانی که 
از رفع تعارض منافع منتفع می شوند، باید مفهوم تعارض منافع و 
پیامدهای مخرب آن را برای مردم روشن کرد. بدون چنین درکی، 
احتمال پشتیبانی سیاسی و ایجاد ائتالف و هم افزایی برای موفقیت 
پروژه های مدیریت تعارض منافع ناچیز خواهد بود. به هر حال، دولت 
دوازدهم به همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز بررسی 
های استراتژیک ریاست جمهوری، الیحه »نحوه مدیریت تعارض 
منافع در انجام وظایف قانونــی و ارایه خدمات عمومی« را در آبان 
۱۳۹۸ برای تصویب به مجلس داده اســت. این الیحه یکی از مهم 
ترین بسترهای پیشگیری از فساد و مهم تر از آن بهبود کارآمدی 
حاکمیت است. مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم 
در حوزه تعارض منافع انجام شد، نشان می دهد که دولت به نقش 
بی بدیل مدیریت تعارض منافع در حمایت از منافع عمومی پی برده 
است . رفع تعارض منافع که پروژه ای برای اصالح نهاد دولت، تقویت 
اخالق مدنی و حرفه ای و در نهایت کاهش فقر است، نیازمند حمایت 
جدی مردمی است. اگر رسانه ها و جامعه مدنی از وزرایی که شعار 
مبارزه با تعارض منافع را سر داده اند یا خواهند داد، حمایت نکنند، 

آنها مجبور به عقب نشینی می شوند.

گزارش »کائنات« از نحوه مدیریت تعارض منافع در ارایه خدمات عمومی؛

بهای ساخت طبقات اجتماعی فرادست در ایران امروز

 عضو هیأت رئیسه مجلس، نسبت به وجود تعارض منافع در حوزه آموزش عالی و سهامداری برخی مدیران وزارت علوم در دانشگاه های غیردولتی هشدار داد و گفت: بهتر است این افراد پیش از ورود مجلس به این حوزه آبرومندانه استعفا دهند. علی کریمی فیروزجایی ملت با برشمردن 
برخی اولویت های حوزه آموزش عالی، اظهار کرد: امروز یکی از اولویت های اصلی حوزه آموزش عالی، توجه وزارت علوم به اسالمی سازی محتوای کتب دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی بوده؛ در این زمینه وزارت علوم در سال های اخیر کم کاری کرده است. نماینده مردم بابل در مجلس شورای 
اسالمی، مسئله تعارض منافع در وزارت علوم را یکی دیگر مشکالت حوزه آموزش عالی برشمرد و افزود: امروز شاهد هستیم که برخی از مدیران وزارت علوم خود از سهامداران دانشگاه غیردولتی هستند که این مسئله به دور از هرگونه منطقی است. 

گزارشکریمی فیروزجایی: برخی مدیران وزارت علوم سهامدار دانشگاه غیردولتی هستند


