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مخابراتبســیارآزادانهعملکــرده،بهاینمعنیکهنهتنها
در زمینــه ارتباطات موبایلــی مانند انرژی یارانــه نمیدهد،
بلکــهاتفاقاًســازوکارقیمتگذاریبازارآزادبدرســتیفعال
است.بههمیندلیلشرکتهاگسترشمییابند،ارتباطات
افزایــشمییابدوکســیتبلیــغنمیکندکهمــردماینترنت
کمتری مصرف کنند یا کمتر با هم تماس بگیرند .بنابراین،
دولتدرایران،موجودیتهزارچهرهایاستکهنمیتوانید
دربارهکلآننســخهواحدیبپیچید.دولــتدرایران،دارای
ســطوحیازستادتاشــرکتها،استانوشهرســتانهااست.
درمرحلــهبعــد،دولتباقــوایمقننهوقضائیــهونیروهای
نظامی و انتظامی ارتباط دارد .بنابراین دولت موجود بسیار
پیچیــدهایاســتکهدرجهــانبرایشــناختوبررســیآن
نظامهای فکری و دانشگاهی اداری ،سیاستگذاری عمومی
و مدیریــت دولتی ایجاد شــده اســت ،اما رویکرد دانشــگاه و
گفتمانروشنفکریدرایراناساساًمطابقاینشرایطنبوده
اســت،بلکهدانشگاهوروشــنفکر،هموارهبایکدولتواحد
مواجهشــده،واردپیچیدگیهایآننشده،یاخواستهدولت
رابرانــدازدیــامحدودوکنتــرلکند،اماســازوکارهــایدرون
دولترانمیشناسد.درایرانچندمتخصصعلومسیاسی
میشناسیدکهمتخصصنظامبهداشتودرمانباشند؟یا
چندمتخصصجامعهشناسیمتخصصساختارکشاورزی
مــدرنایرانهمهســتند؟همهتنهادرســطحمفهومباقی
ماندنــد.بنابرایندرایــران،ماباچیزیبهنــامدولتمواجه
هســتیم که نمیدانیم درون آن چیست .در بهترین حالت،
عرصههایدولتشناســیرابهاقتصادواگذارکردیم.یعنی
جامعهشناسیوعلومسیاسیگفتندکهکشاورزی،آب،برقو
بهداشتبایدازسویاقتصادبررسیشود،امااقتصادهمدر
اینعرصههاسازوکارهایدولترابررسینکردونشناخت.
بههمیندلیلدربخشهاییماننداقتصادآبوبهداشــت
باجعبهســیاهمواجههســتیم.امــروزپزشــکانمیگوینددر
نظامبهداشتودرمانکسیحقورودندارد،بههمیندلیل
هموارهخودشانسیاستگذارومدیربودهاند،درحالیکهاین
بهمعنایتماموکمال،تعارضمنافعاســت.اینمسألهدر
حــوزهآبوبــرقهممصــداقداردواقتصاددانــانوارداین
عرصههــانشــدند.بههمینخاطراســتکهعلومسیاســی
واقتصــادیدرایــراندرســطحمفاهیمباقیماندنــدووارد
جزئیاتشناختپدیدههایدولتنشدند.
بنابرایــنجامعــهشناســی،اقتصادیواساســاً
محیطعلمی،متنیادستورعملیبرایمسیردولت
درادارهکشورتولیدنکردهاســت.دراینشرایط،چه
کسانیمسیردولتراتعیینمیکنند؟
ناظمی:امــروز در ایران با یک دولت گروگان گرفته شــده
وتسخیرشدهروبهروهســتیم.دولتازسویکسانیکهآنرا
بــهگروگانگرفتهاندراهبریمیشــود.اینافــراد،بیشازهر
چیزگروههایمنفعتیهستند.بهاینمعنیکهدرحوزهآب
یافناوری،باگروههایمنفعتیروبهروهســتیمکهدرجهت
منافعخودتولیدسیاستمیکنندودرجهتمنفعتخود،
درساختارحکمرانیتغییراتایجادمیکنند.
میخواهیمباتوجهبهفضایسیاسیواجتماعی
ایــران،ایــنمســألهراشــفافترکنیم،بــهاینمعنی
کــهگروههایمنفعتــی،آیاهمــانگروههایارزشــی
مصطلــحدرجامعههســتندیــاگروههایدیگــریرا
شــاملمیشــود؟زیرادرجامعهمابیشــترینتوجه
معطوفبــهگروههایارزشــینزدیــکبهحکومت
اســت ،درحالی که اکنون گفته میشــود بیشــترین
منافــعورانتهــانصیبگروههــایغیرارزشــیبه
معنایمصطلحآنمیشود.
ناظمی:گروههای ارزشــی یا گروههای فشار که در ادبیات
علمــیبــهکاربردهمیشــودهمحتمــاًجزواینهاهســتند.
باوجــودایــن،میخواهــم ازمنظــردیگــریبــهحرفهــای
آقای علوی تبار اشــاره کنم .ســؤال مهم این است که «وقتی
از اصالحطلبــانســخنمیگوییــم،آیــامیتوانیــمبــهیک
متخصص کشــاورزی اصالحطلب هم اشاره کنیم؟»«یک
متخصــص صنعــت اصالحطلــب چگونــه متخصصــی
اســت؟»درشــرایطفقدانچنیــنچهرههایــاتعاریفی،هر
امرتخصصیبهیکامرسیاســیتبدیلمیشــود.سیاســی
کردناموریعنیاگرچهرههایشــاخصدوجریاناصولگرا
و اصالحطلب را فهرســت کنیــم ،تنها با افراد سیاســی رو به
رومیشــویم،امــانمیتوانیــمیــکاستراتژیســتصنعتی
اصالحطلبیااستراتژیســتحوزهکشــاورزیاصالحطلب
یا اصولگــرا را معرفی کنیــم .به عبارت دیگــر ،ما نمیدانیم

چــهتفاوتهایــیمیاناســتراتژیهاییــکاصالحطلبیا
اصولگــرابــرایحوزهصنعــت،آب،انــرژییادرمــانوجود
دارد.زیرااساساًاستراتژیاصالحطلبانهیااصولگرایانهبرای
حوزههایتخصصی(مانندکشاورزی،آبیامحیطزیست)
وجــودندارد.فاجعهدرســتازهمینجاآغازمیشــود.زیرا
این اتفاق به این معنا اســت که اصالحطلبان و اصولگرایان
بهدنبالکسبقدرتهستند،بدوناینکهراهحلمشخصی
برای اداره کشــور داشــته باشــند .اگر هم راه حلهــای این دو
جریاندریکفهرســتآمادهشــوند،احتمــاالًخواهیمدید
که هر دوجریان سیاســی بــه یک ســری راهبردهای کمکی و
ناکارآمد و مبهم مشــابه میرســند .همین ســرآغاز سیاسی
شــدنحوزههایتخصصیو ورودافرادسیاسیدرمدیریت
اینحوزههااست.
دلیلاینامرچیست؟
فاضلی:علیرغماینکهگفتهمیشــودمادرکشــورثبات
سیاســتینداریــم،اســتداللخواهمکــرداتفاقــاًثابتترین
بخش در جامعه و دولت ایران ،ثبات سیاســتی بوده اســت.
به این دلیل که دولتهــای اصالحطلب و اصولگرا آمدهاند
ورفتهاند،اماسیاستهایکشاورزیوآبثابتماندهاست؛
یعنیسدســاختیم،آبرامنتقلکردیمودرهمهدولتها،
هموارهسیاست«عرضهمحور»رادرحوزهآبدنبالکردیم
ونهاصالحطلبانونهاصولگرایانهیچکدامدنبالسیاست
مدیریت تقاضا و مصرف نبودند .در سیاســت کشاورزی نیز
اصالحطلــب و اصولگــرا تنها دنبــال افزایش تولیــد بودند،
بــدونآنکهبهظرفیتاکولوژیککشــورتوجهکنند.درنظام
بهداشــت و درمــان هــم اصالحطلــب و اصولگرا ،بســته به

گروههایمنفعتیمستقلمیدهم.
فاضلی:مســأله دیگر این اســت؛ به همان اندازه که خود
دولــتموجــودچنــدبعدی،چنــدچهــرهوپیچیدهاســت،
تســخیرکنندگان دولــت هــم چندبعــدی ،چنــد چهــره و
پیچیده هســتند .در بعضی موارد تســخیرکنندگان کســانی
هســتند کــه از گفتمــان مذهبــی خاصــی پیــروی میکننــد.
امــادرعرصههــایدیگــروقتــیبــاشــرکتهایپیمانکاری
روبهرومیشــویم،میبینیمآنــاندرسخواندههایامریکا
هســتند کهمیدانند چگونه از ساختار تقسیممنافعموجود
اســتفاده کننــد و پروژههــای خــود را تصویــب کننــد و اتفاقــاً
ایــندرسخواندههــایامریکاکهفرهنگدیگــریدارند،با
ارزشیترینگروههاییکهباهمتضادایدئولوژیکدارندهم
کارمیکننــد؛یــادرحوزهکشــاورزی،دولتتسخیرشــدههم
کشاورزان خرد و هم کشــاورزان بزرگ است .اما در کشاورزی
مــا،واقعیتدیگریهمنهفتهاســتمبنیبــراینکهبخش
کشــاورزیاساســاًمالیــاتنمیدهــد.درکشــورمــادرصدی
ازکشــاورزانبــزرگهســتندکــههرکــدام 4تــا 5هــزارهکتار
زمیــندارنــدکهســاالنه 40- 30میلیاردتومانســودکســب
میکننــد،اماایناننیزهمپایهمانکشــاورزخــردهپاییکه
 700تــا هزار متــر زمیــن دارد ،مالیــات پرداخــت نمیکنند.
بهاینترتیب،درکشــاورزی،دولتتســخیرشــدهکشاورزان
خردهپاوکشــاورزانمتمولهمهست.درحوزهبرق،دولت
تسخیرشدهشهروندیاستکهکمترازمیزانمصرفخود،
پــولپرداخــتمیکنــد.جالــباســتبدانیدمیــزانقبض
46درصــدمصرفکننــدگانبــرقدرایــران،کمتــراز 10هزار
توماناست،قبضبرق 75درصدمصرفکنندگانخانگی

فاضلی :علیرغم اینکه گفته میشود ما در کشور ثبات سیاستی نداریم،
استدالل خواهم کرد اتفاقاً ثابتترین بخش در جامعه و دولت ایران ،ثبات
سیاستی بوده است .به این دلیل که دولتهای اصالحطلب و اصولگرا
آمدهاند و رفتهاند ،اما سیاستهای کشاورزی و آب ثابت مانده است؛ یعنی
سد ساختیم ،آب را منتقل کردیم و در همه دولتها،
همواره سیاست «عرضه محور» را در حوزه آب دنبال کردیم و نه
اصالحطلبان و نه اصولگرایان هیچ کدام دنبال سیاست مدیریت تقاضا و
مصرف نبودند
نظرشــخصیتبروکراتهاییکــهدروندولتقرارگرفتند،
منافــعگروههــایخاصیراکهعمدتاًپزشــکمحــوربودند،
تأمین کردنــد .بنابراین ،این گونه نیســت کــه اصولگرایان یا
اصالحطلبــان در اداره کشــور تفاوتهــای بنیادیــن داشــته
باشــند.ایندوجریان،تنهــادردوعرصهباهمتفاوتدارند،
یکی در سیاســت خارجی کــه اصالحطلبان بیشــتر از قواعد
بینالمللیتبعیتکردندودیگردرعرصهسیاستداخلیو
احزابکهایندونیزامرسیاسیاستونهسیاستی.
ناظمــی :در حــوزه دانشــگاه نیــز ،بــا تحلیــل محتــوای
انتقادهایاصالحطلبانبهسیاســتهایدانشــگاهیدوره
احمدینژاد،درمییابیمکهاینانتقادهاتنهادرسطحفردو
امورخردبودهاست.حداکثرگفتهمیشد«چراچندنفربدون
کنکور وارد دانشــگاه شــدند؟»اما هیچ گاه ســؤال جدیتری
مطــرحنشــدکــهاساســاً«چــرابایدتحصیــاتتکمیلــیرا
گســترشدهیم؟»«آیــادانشــگاهوســاختاردانشــگاهیمــا
مناســب افزایش تحصیالت تکمیلی بوده اســت یا خیر» یا
«تعریفماازدانشگاهمطلوبچیست؟»بنابراینمیبینیم
تفاوتهایاصولگراواصالحطلبتنهادرحوزههایخردو
فردیاســتونهدرحوزههایکالنیاسیاستهاواستراتژی
هــا.بنابراین،تنهاعاملتفاوتگذاریمیانایندوامرعینی
«منفعــتگرایانه»خواهدبــود.دراینصورتبــرایایندو
جریان،مســألهاصلیایناســتکه«حامیانکدامیکباید
منفعــتاصلیراببرنــد؟»مثــاًدرمخابرات،کشــاورزییا
حــوزهآب،حامیاناصالحطلبــانمنفعتببرندیاحامیان
اصولگرایــان؟بنابرایــنوقتیازمنمیپرســیدکــهدولتاز
سویچهکسانیتسخیرشدهاست،حتماًباالترینامتیازرابه

درایــرانکمتــراز 20هــزارتومــاناســت،قبضبــرقماهانه
 86درصد مصرفکنندگان برق خانگــی زیر 30هزار تومان
اســت 86 .درصــد مصرفکننــدگان بــرق خانگــی ،یعنــی
 8.6دهــکجامعــه.حالســؤالایناســتکهآیامــابایدبه
دهکهایباالترکهبهمراتببرقبیشتریمصرفمیکنند
هم یارانه پرداخت کنیم؟ بنابراین ،تسخیرکنندگان دولت،
تنهایکگروهاندکوخاصیاگروهیباویژگیدسترســیبه
قدرت نیستند ،بلکه مردم عادی نیز همچون تکنوکراتها،
پزشــکانواســتاداندانشــگاه،دولترابامنافعخودتسخیر
کردنــد.آیاپزشــکانجزوگروههایارزشــیهســتندکهشــما
ازآنســخنمیگوییــد؟قطعــاًایــنطورنیســت،امابخش
عمدهای از پزشــکان پردرآمد ،نه بدرستی مالیات پرداخت
میکنند و نه در حوزه بهداشــت و درمــان تابع مکانیزمهای
تنظیــمگــریدردنیــاهســتند.درچنیــنوضعیتــی،وقتــی
ســازوکارهای دولــت را نمیشناســیم ،نخواهیــم دانســت
کــه پزشــکان ،کشــاورزان ،کارمنــدان دولــت ،شــهروندان،
اســتادان دانشــگاه و خانــوار مصرفکننــده بــرق ،هــر یــک
چگونــه دولت را تســخیر میکننــد .بنابرایــن ،ما در ایــران با
یک دولت تسخیر شــده مواجه هســتیم که در مقابل منافع
هرکــدامازایــنگروههــا،قــادربــهتصمیمگیــریمبتنــیبر
خیرجمعینیست؛مدامبههمهاینگروههاامتیازمیدهد،
امااینگروههامدامپرتوقعتروناراضیترمیشوند.
بنابرایــن،همــهمــا،ازمردمعــادیتاپزشــکانو
مهندسانواستاداندانشگاهازدولتنفعمیبریمو
هیچکدامراضینیستیم.
ناظمی:اساســاًنقطه آغاز تعریف فســاد سیســتماتیک

