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م وزان تر و خ را با هم ن
فرض کنیــد به عنوان یک شــهروند عادي 
در خیابان حرکت می کنیم. در چنین حالتی 
کمتر پیش می آید که به رفتار کســی شــک 
کنیم. هنگامى که متوجه می شویم که یک نفر 
کنارمان در حال راه رفتن است، آن را طبیعی 
می دانیم. اگر ماشــین پلیس را دیدیم، گمان 
می کنیم آنها در حال گشت زدن عادي هستند و 
احساس امنیت می کنیم. ولی اگر کسی مرتکب 
جرمی شده باشــد، مثالً مواد مخدر همراه او 
باشد، به هر رفتاري شک می کند. گمان می کند 
همه در تعقیب او هستند. پلیس را که ببیند به 
سرعت راه خود را تغییر می دهد و الی آخر. در 
حالی که همه اینها می تواند عادي باشند و هیچ 

ربطی به او نداشته باشند.
حاال بیایید به سال گذشته برگردیم. در طول 
روز ممکن بود که بارها و بارها شاهد جابجایی 
کاالهاى فراوان باشیم. انبارهاي بزرگ و پر شده 
از کاال را ببینیــم، و نه تنها تعجب نکنیم، بلکه 
احساس خوشایندي هم پیدا می کردیم و اصال 
هم ســوء ظنى به دل راه نمى دادیم. ولی حاال 
چه اتفاقی افتاده که وجود هر انباري را مصداق 
احتکار می دانیم؟ مگر ممکن است که اقتصادي 
در اندازه هاي ایران را بدون انبار و نگهداري کاال 
اداره کرد؟ تا کنون صدها بار تصاویر پارکینگ 
خودروهاي کارخانجات ایران خودرو و سایپا را 
منتشر کرده اند و هیچ کس هم نگفته یا مدعی 
نشــده که آنان خودروها را احتــکار کرده اند. 
انبارهاي برنج همیشه بوده و مصرف یک سال 
را در انبار نگهداري می کننــد و به مرور به بازار 
می دهند، ولی چرا اکنــون نگاه دیگري به آنها 

وجود دارد؟
پاسخ روشن است. شرایط تغییر کرده است. 
از این رو رفتارهاي عــادي نیز معناي دیگري 

می دهند. ولی آیا حکومت و دولت هم باید مثل 
یک شهروند عادي رفتار کند. آن شهروندي که 
به همه چیز و هر رفتاري شــک دارد، و با نگاه 
تردیدآمیز رفتارها را ارزیابی می کند، اعصاب و 
آرامش خود را به هم می زند. آیا حکومت هم باید 
به همه با دیده تردید بنگرد؟ اگر چنین کند، جز 
اینکه اقتصاد و رفاه مردم را بدتر خواهد کرد هیچ 

نتیجه دیگري نصیب مردم نمی شود.
از سوي دیگر مبناي مبارزه با فساد چیست؟ 
مگر جــز عدالت می تــوان انگیــزه دیگري را 
برشمرد؟ مگر جز هدف اصالح اقتصادي نتیجه 
دیگري مد نظر است؟ اگر چنین است باید در 
مبارزه با فساد هر دو مسأله را در نظر گرفت. در 
درجه اول رعایت دقیق عدالت الزم است. نباید 
به گونه اي عمل کرد که بدکار و فاسد با درستکار 
و صالح یکســان چوب بخورند. چنین رفتارى 
همان قدر خالف عدالت اســت که اختالس و 

رشوه و فساد مالی بد است.
با قاطعیت می توان گفــت که عموم فعاالن 
اقتصادي درســتکار از وجود فســاد و رشوه و 
رانت در عرصه اقتصادي ناراحت هستند، زیرا 
چنین مسایلی فضاي کسب وکار را مخدوش و 
تخریب می کند و به ضرر فعاالن اصیل اقتصادي 
اســت. بنابراین هرگونه مبارزه اي با فساد باید 
قاعده مند و براي پاالیش فضاي کســب وکار از 
فساد باشد و نباید جهت گیري ضد کارافرینان 
پیدا کند. کارآفرینانی که با سرمایه گذاري خود 
اشتغال ایجاد می کنند و به تولید رونق می دهند 
و تجارت را آسان می کنند باید محترم شمرده 
شــوند، ولی اگر قرار باشد که فضاي احساسی 
ایجاد شود و تر و خشک با هم بسوزند، وضعیت 
زندگی و اقتصاد جامعه و مردم بدتر خواهد شد 

که بهتر نمى شود.
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