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1. Tham nhũng như một hiện tượng muôn thuở
Tham nhũng là vấn đề đau đầu của tất cả các chính thể trên thế giới, bất
kể trình độ phát triển, định hướng, khu vực và truyền thống văn hóa, với
những mức độ khác nhau.
Có nhiều quan điểm khác nhau phân tích, đánh giá về căn bệnh mang
tính toàn cầu này, tuy nhiên hầu hết chỉ tập trung vào những biểu hiện bề
ngoài của nó, những kiến nghị hoặc biện pháp chống tham nhũng vì thế
chẳng mấy hiệu quả ngoài việc ít nhiều làm yên lòng dân chúng. Trên
thực tế, việc giải quyết tệ nạn tham nhũng vẫn hoàn toàn bế tắc. Tham
nhũng không hề giảm bớt mà trái lại, dường như còn trầm trọng hơn, và
người hăng hái chống tham nhũng nhiều khi còn phải gánh chịu những
hậu quả khôn lường. Tình trạng này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về
vấn đề một cách nghiêm túc và triệt để. Rõ ràng, để chống tham nhũng
một cách hiệu quả, chúng ta cần có phương pháp tiếp cận mới, cách nhìn
mới, không những khách quan hơn mà còn phải toàn diện hơn.
Trước hết, chúng ta hãy trở lại câu hỏi có tính chất xuất phát: Tham
nhũng là gì? Trên thực tế, câu hỏi phức tạp hơn chúng ta tưởng. Mặc dù
không những cùng với sự phát triển của nhân loại, tham nhũng đã thay
đổi nhiều về quy mô, hình thức và phần nào cả về bản chất. Tuy nhiên,
điều đáng nói nhất chính là hậu quả của tham nhũng không chỉ đối với các
tầng lớp dân chúng nghèo khổ mà cả với các nền kinh tế và thậm chí là cả
các thể chế. Tham nhũng làm lũng đoạn xã hội, xói mòn lòng tin của dân
chúng vào các giá trị của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, tham nhũng
đã trở thành tệ nạn mang tính toàn cầu.
Tham nhũng, nói một cách vắn tắt, là việc sử dụng các quyền lực, uy tín
và địa vị công cộng để chiếm đoạt các giá trị vật chất và tinh thần của xã
hội hoặc của người khác.
Như vậy, theo chúng tôi, đối tượng tham nhũng không chỉ là những giá trị
vật chất như người ta thường quan niệm, mà còn là những giá trị tinh
thần. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kỹ lưỡng hơn những hình thức tham
nhũng này trong phần dưới, nhưng xin phép khẳng định ngay rằng chính
trong lĩnh vực tinh thần, mức độ nguy hiểm của tham nhũng còn ghê gớm
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hơn so với trong lĩnh vực vật chất. Chính trong lĩnh vực có vẻ như yên ổn
này, hiện tượng tham nhũng lại diễn ra tinh vi hơn, nặng nề và tàn phá xã
hội khốc liệt hơn.
Khi bàn đến cội nguồn của tham nhũng, một số người muốn đổ lỗi cho
kinh tế thị trường như là điều kiện để tham nhũng sinh sôi nảy nở. Sự
thực có phải như vậy? Câu trả lời dứt khoát của chúng tôi là không. Tham
nhũng, theo chúng tôi, là căn bệnh muôn thuở, và cội nguồn của nó là
thuộc tính tự nhiên của con người. Khi xây dựng một lý luận, một tiêu
chuẩn trong lĩnh vực tư tưởng hay đạo đức xã hội, một khuynh hướng
thường thấy là người ta không hoặc cố tình không nhìn nhận những gì
đang tồn tại trong thực tế với đầy đủ các khuyết tật tự nhiên của nó. Nếu
nhìn nhận một cách tỉnh táo, chúng ta không thể không thừa nhận sự tồn
tại của những mặt khuyết tật, cái mà chúng ta thường gọi là các căn bệnh
xã hội. Trong vấn đề đang nghiên cứu, chúng ta buộc phải thừa nhận
rằng tham nhũng tồn tại trong mọi xã hội. Mọi thời đại, mọi hệ thống
chính trị và mọi dân tộc ở mọi nơi trên thế giới đều phải đối mặt với tham
nhũng với nhiều biến thái tinh vi. Thậm chí nếu nhìn nhận một cách
nghiêm khắc, người ta sẽ thấy rằng tham nhũng còn diễn ra dưới cả các
mái nhà ít nhiều yên ấm, nơi các bậc gia trưởng dựa vào quyền của mình
để phân phối vật chất và tinh thần một cách không bình đẳng.
Như vậy, tham nhũng là một căn bệnh của nhân loại. Và cũng như các
loại bệnh tật khác, nó là khuyết tật tự nhiên mang tính bản năng, là một
phần thuộc về bản chất đời sống con người. Chính vì vậy, dù có căm thù
hay nguyền rủa tham nhũng đến mức nào, chúng ta cũng không thể xóa
sạch được tham nhũng, đơn giản vì chúng ta không thể tiêu diệt con
người. Chúng ta không thể chỉ nhìn tham nhũng dưới con mắt của một
nhà tội phạm học mà phải nghiên cứu nó một cách toàn diện và biện
chứng dưới những khía cạnh khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. Chỉ
có cách nhìn đúng đắn và khách quan mới giúp chúng ta có được những
phương thuốc hiệu nghiệm để chế ngự, hay ít nhất là hạn chế thứ bệnh
dịch xã hội này.
2. Tham nhũng vật chất và tham nhũng tinh thần
Bộ mặt dễ nhận biết của tham nhũng là tham nhũng vật chất. Tuy nhiên,
ngày nay tham nhũng vật chất không còn hạn chế trong lớp người có
quyền lực mà còn lan rộng ra trong mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, kể
cả lớp người trước đây không thể tham gia vào hoạt động này như thầy
giáo, thầy thuốc… Người thầy đáng kính ngày nay có thể tham nhũng
bằng cách thức chẳng khác bao nhiêu cách thức của một tên lâu la đòi
tiền mãi lộ mỗi khi có học sinh qua “cửa”. Một thầy thuốc “như mẹ hiền”
thì dùng cách bắt chẹt con bệnh. Tại rất nhiều quốc gia đang phát triển,
một bộ phận đáng kể dân chúng, trong đó có nhiều nhân vật đáng kính,
chi dùng số tiền gấp hàng chục lần lương tức nguồn thu nhập hợp pháp
của họ. Nói cách khác, tham nhũng vật chất đã trở thành nguồn sống chủ
yếu của họ. Tham nhũng vật chất trở nên trầm trọng, nguy hại và khủng
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khiếp hơn nhiều khi nó mang tính chuyên nghiệp và trở thành lối sống của
một tầng lớp dân cư có địa vị quan trọng trong xã hội.
Tuy nhiên, tham nhũng vật chất cũng chỉ là bề nổi, là dạng thông thường
của tham nhũng. Chúng ta sẽ phạm phải sai lầm là đơn giản hóa vấn đề,
hay nói khác đi, không nhìn thấy phần chìm của tảng băng tham nhũng,
nếu không chỉ ra hình thức tham nhũng giấu mặt khác đang lộng hành
trong xã hội hiện đại. Xã hội càng phát triển thì hiện tượng tham nhũng
ngày càng tinh vi với nhiều biến thái và sắc thái mới. Một số người tham
nhũng lẽ phải. Đó là tham nhũng tinh thần, bộ mặt thứ hai của tham
nhũng, mà như trên đã nói, mức độ trầm trọng và mối nguy hại gây ra
cho xã hội còn lớn hơn. Điều nguy hiểm là ở chỗ tham nhũng tinh thần
khó nhận biết nên dường như không bị lên án, không bị trừng trị và nhiều
khi chính thủ phạm cũng không ngờ rằng mình phạm tội. Vì thế, ta có thể
khẳng định rằng tham nhũng tinh thần là biểu hiện cao nhất, tinh vi nhất
và cũng nguy hiểm nhất của tham nhũng. Nếu như chống tham nhũng vật
chất có mục đích là làm trong sạch đời sống xã hội thì chống tham nhũng
tinh thần có nhiệm vụ là chống lại sự rủi ro đối với sự phát triển của nhân
loại.
Tham nhũng tinh thần thường được che đậy, ẩn giấu dưới ba hình

thức phổ biến sau đây:
2.1 Tham nhũng quyền lực:
Có thể kể ra ba mức độ khác nhau của tham nhũng quyền lực. Thứ nhất,
lạm dụng và vận dụng một cách sai trái các quyền hợp pháp mà xã hội
trao cho; thứ hai, chế ra các hình thức để mở rộng quyền lực nhằm thỏa
mãn những lợi ích không hợp pháp; và thứ ba, lợi dụng quyền lực để thỏa
mãn khát vọng về quyền lực nhằm duy trì quyền lực đã tham nhũng được
hoặc mưu cầu cương vị quyền lực cao hơn.
Điển hình cho hình thức tham nhũng quyền lực là hiện tượng nhiều cá
nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất nhưng lại chiếm giữ nhiều
cương vị nhiều khi rất quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Câu nói trong
dân gian “tham quyền cố vị” chính là muốn nói đến loại tham nhũng này.
Trong bức tranh chung về tham nhũng người ta sẽ thấy tham nhũng
quyền lực là yếu tố mở đầu để tham nhũng phát triển lên quy mô lớn hơn.
Nhiều nhà cải cách xã hội hết lòng chống tham nhũng nhưng do không
nhìn rõ và không ngăn chặn được hiện tượng tham nhũng quyền lực nên
thường bị thất bại.
2.2 Độc quyền tư duy:
Tương tự như sự độc quyền và đặc quyền trong tham nhũng vật chất, độc
quyền tư duy là sự tước đoạt quyền tư duy của dân chúng, coi họ là
những người thấp kém không có địa vị đáng kể trong xã hội. Chế độ kinh
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tế bao cấp, trong đó người dân sống trong sự bao cấp vật chất và tinh
thần, nhất cử nhất động đều phải thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của cấp trên là
một ví dụ như thế. Hậu quả là toàn xã hội rơi vào tình trạng trì trệ. Ngày
nay, khi đã chuyển sang kinh tế thị trường, tình trạng độc quyền tư duy
vẫn còn để lại những di chứng trầm trọng cho xã hội mà chúng ta hầu hết
chưa ý thức được hết mức độ tai hại. Rất nhiều người, kể cả những trí
thức hàng đầu, vẫn tiếp tục sống
yên ổn trong sự bao cấp tinh thần, cho rằng tư duy về những vấn đề
“quốc gia đại sự” là độc quyền của cấp trên, còn nhân dân thì cứ thực
hiện theo mệnh lệnh.
Về bản chất, độc quyền tư duy tước mất khả năng và quyền tư duy sáng
tạo của quần chúng và tư duy trở thành độc quyền của một nhóm người.
Khi đó, khoa học sẽ mất đi giá trị chân chính, cuộc sống sẽ đơn điệu và
nguy hiểm là nhân dân không còn là người chủ của xã hội, những người
không chỉ có khả năng mà còn có quyền tư duy và đóng góp trí tuệ cho
công cuộc xây dựng và kiến tạo cuộc sống mới. Độc quyền tư duy là sự
níu kéo quá khứ, cản trở sự phát triển của lịch sử.
2.3 Độc chiếm lẽ phải:
Đời sống tinh thần của nhân loại không chỉ bị nghèo nàn bởi sự độc quyền
tư duy mà còn bị vẩn đục và méo mó bởi nạn độc chiếm lẽ phải. Độc
chiếm lẽ phải là biến những lý thuyết mà mình phát hiện, biến những tín
điều mà mình nghĩ ra thành “chân lý” của toàn nhân loại. Nhiều người
trong giới được gọi là trí thức, là những “nhà lý luận” hay “nhà khoa học”,
thường tự coi mình là biểu hiện của lẽ phải. Họ mặc nhiên coi những điều
họ nghĩ, họ nói, họ làm là đúng và áp đặt “lẽ phải” của họ cho toàn xã
hội. Đó là biểu hiện cao nhất và cũng là nguy hiểm nhất của tham nhũng
tinh thần. Nó làm nghèo nàn đời sống tinh thần của nhân loại. Nó xóa bỏ
những xu hướng tự nhiên cần thiết cho một môi trường tinh thần lành
mạnh và tiến bộ. Nó chính là hiện tượng đúng nhất để lấy làm ví dụ cho
tính từ “phản động”.
Để chống lại thói độc quyền lẽ phải trước tiên cần nâng cao nhận thức của
nhân dân. Mỗi chúng ta, đặc biệt là những nhà chính trị, những nhà khoa
học, cần phải có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với vận mệnh của nhân
loại. Chúng ta không nên và không được phép đưa ra các dự báo viển
vông, không nên khuyến dụ con người đi theo các cuộc phiêu lưu vô trách
nhiệm. Lịch sử cho thấy nhân loại đã phải trải qua những kinh nghiệm đau
xót khi bằng thói tham nhũng lẽ phải người ta biến mình thành chúa,
thành thánh, thực chất là thành kẻ độc quyền và độc tài về mặt chân lý,
khi hàng triệu con người bị biến thành vật thí nghiệm cho những ý tưởng
cá nhân.
Hai bộ mặt của tham nhũng có mối quan hệ gắn bó với nhau, chúng hỗ
trợ và che chở lẫn nhau. Tham nhũng tinh thần là cơ cấu bảo trợ về chính
trị cho tham nhũng vật chất, còn tham nhũng vật chất làm ô nhiễm đời
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sống tinh thần của toàn xã hội, tạo điều kiện cho tham nhũng tinh thần
phát triển.
Chúng ta hãy tưởng tượng một người không đủ năng lực nhưng vào một
ngày đẹp trời nào đó, vì nhiều lý do, anh ta trở thành bộ trưởng. Chắc
chắn khi đó ngài bộ trưởng bắt đầu cảm thấy mình cần được hưởng thụ
nhiều hơn. Quá trình tham nhũng vật chất bắt đầu. Như vậy, xét trên quy
mô toàn xã hội, tham nhũng tinh thần đã trở thành cơ cấu bảo trợ về
chính trị cho những hành vi tham nhũng vật chất của anh ta. Sự bảo trợ
này còn thể hiện ở khía cạnh che đậy hoặc biện minh về tính “hợp pháp”
cho hành vi tham nhũng vật chất. Chẳng hạn, một người chẳng có mấy
kiến thức và trên thực tế cũng không có đóng góp gì cho khoa học, nhưng
khi được phong danh hiệu giáo sư, tức là sau hành vi tham nhũng tinh
thần, vị giáo sư này sẽ cảm thấy yên lòng khi hưởng thụ những đãi ngộ
cao của xã hội.
Ngược lại, giống như các nhà sản xuất, vì mục tiêu lợi nhuận, làm ô nhiễm
môi sinh, những cá nhân tham lam, vô đạo đức làm ô nhiễm môi trường
tinh thần của toàn xã hội. Tình trạng ô nhiễm nguy hiểm đến mức ngày
nay dân chúng dường như cam chịu môi trường tinh thần ô nhiễm ấy. Khi
biết con cái của người thân hay bạn bè được tuyển vào cơ quan nhà nước,
người ta không hỏi việc thi tuyển diễn ra khó khăn như thế nào, mà
thường hỏi phải chi bao nhiêu cho việc tuyển mộ. Cũng vậy, khi tổ chức
một cuộc hội nghị, hội thảo, ban tổ chức phải có phong bì, còn khách
tham dự thì quan tâm đến phong bì hơn là đến nội dung thảo luận. Thực
tế trên cho thấy rằng trong xã hội đã hình thành những yếu tố của một
“nền văn hóa tham nhũng”, nếu chúng ta có thể dùng từ “văn hóa” trong
hoàn cảnh như vậy. Người ta mặc nhiên thừa nhận tham nhũng như một
yếu tố bình thường của cuộc sống.
3. Nguồn gốc kinh tế - chính trị - xã hội của tham những hiện đại.
Mặc dù là một hiện tượng muôn thuở, tham nhũng ở mỗi quốc gia, mỗi
thời đại lịch sử, chịu tác động của những nhân tố kinh tế - chính trị - xã
hội khác nhau. Để chống tham nhũng hiệu quả cần phải dựa trên cơ sở
phân tích khoa học những nhân tố đó. Dưới đây chúng tơi xin đưa ra
những phân tích sơ bộ:
3.1 Về mặt chính trị, tham nhũng là kết quả của hệ thống chính trị
thiếu khả năng tự kiểm soát.
Một hệ thống chính trị không xây dựng được các tiêu chuẩn, không tự
kiểm soát được, để cho quyền lực bị đánh cắp đại trà trên quy mô xã hội,
dưới mọi hình thức, mọi mức độ sẽ tạo cơ hội tốt cho tham nhũng phát
triển. Hệ thống chính trị thiếu khả năng tự kiểm soát sẽ làm xuất hiện sự
nhập nhằng trong nhận thức và những cơ cấu không được pháp chế hóa.
Tất cả những yếu tố này giải thích tại sao trong thời đại chúng ta, tham
nhũng lại nở rộ tại những quốc gia có nền chính trị không chuyên nghiệp,
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hay nói một cách giản dị, tại những quốc gia trong đó nền chính trị tuột
khỏi tầm kiểm soát của xã hội.
Tham nhũng là kết quả của tình trạng thiếu dân chủ trong sinh hoạt chính
trị. Tham nhũng gắn liền với bản chất con người, nhưng không phải bất kỳ
ai cũng tham nhũng và cũng có thể tham nhũng. Để tham nhũng phải có
quyền hoặc quyền lực. Ngoài ra, tham nhũng phụ thuộc vào các cơ chế xã
hội có nhiệm vụ ức chế hành vi tham nhũng.
Khi một quốc gia lâm vào tình trạng thiếu dân chủ trong sinh hoạt chính
trị, những người thoát khỏi sự ức chế của các cơ chế xã hội sẽ lợi dụng,
lạm dụng quyền lực, địa vị, uy tín xã hội để thực hiện hành vi tham
nhũng. Cùng với tình trạng thiếu dân chủ trong sinh hoạt chính trị, sự
thiếu công khai trong đời sống chính trị cũng tạo ra không gian đen tối
cho hiện tượng tham nhũng phát sinh và phát triển.
3.2 Về mặt kinh tế, tham nhũng là hậu quả của môi trường kinh tế
thiếu minh bạch.
Môi trường kinh tế thiếu minh bạch là mảnh đất tốt cho các hành vi tham
nhũng sinh sôi nảy nở. Điều này lý giải tại sao tham nhũng tại các nước
đang phát triển trầm trọng hơn nhiều so với các nước phát triển, nơi có
môi trường kinh tế minh bạch hơn. Tại những nước có môi trường kinh tế
kém minh bạch, việc trốn thuế diễn ra tràn lan, lý do đơn giản là tại đó
hành vi này dễ dàng thực hiện trót lọt hơn tại các quốc gia khác. Trong
môi trường kinh tế thiếu minh bạch, sự can thiệp thái quá và nhiều khi
thô bạo của các cơ quan nhà nước vào hoạt động kinh doanh làm méo mó
các quan hệ kinh tế - xã hội. Đó là tình trạng thích hợp, là cơ hội vàng để
các quan tham dễ bề trục lợi.
3.3 Về mặt nhà nước, tham nhũng là con đẻ của những thể chế tồn
tại bất hợp lý và bị độc quyền lũng đoạn
Chúng ta đã thấy tham nhũng phát triển cả về hình thức lẫn quy mô cùng
với sự phát triển của xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là có một sự
tương quan tỷ lệ nào đó giữa tham nhũng và phát triển. Quy mô tham
nhũng lệ thuộc nhiều vào tính chất của thể chế nhà nước. Chẳng hạn tại
các quốc gia nghèo khổ Châu Phi, nơi tập trung nhiều thể chế lạc hậu và
phi dân chủ, các quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị bị phân chia một
các tùy tiện hoặc không được bảo vệ và sử dụng cẩn trọng, tức là các
quyền lực này dễ bị tham nhũng để mở đường cho nạn tham nhũng tràn
lan trong xã hội. Các thể chế này không đủ năng lực để tự kiểm soát,
nhưng lại ra sức ngăn cản việc xây dựng một thể chế mới có thể quản lý
xã hội hữu hiệu hơn. Tình trạng bất hợp lý của thể chế có thể thấy rõ ở
những quốc gia mà một bộ phận nhân lực quan trọng của nó được trả
lương quá thấp so với nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Thể chế bất hợp lý
đã buộc nhiều người phải tham nhũng để sống, để tồn tại.
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3.4 Về mặt pháp luật, tham nhũng là kết quả của tình trạng các
quyền và lợi ích cá nhân bị hạn chế hoặc chưa được hợp pháp hóa.
Tình trạng nhiều quyền lợi chính đáng của cá nhân không được hợp pháp
hóa hoặc bị hạn chế có thể quan sát thấy tại nhiều quốc gia chậm phát
triển. Ta có thể lấy ví dụ như tình trạng “ngăn sông cấm chợ” tại Việt Nam
trước đây hay sự hạn chế các hoạt động của nữ giới tại Afghanistan mới
đây, khi chỉ vì những suy nghĩ thiển cận, người ta muốn tối thiểu hóa
không gian sống của mỗi cá nhân. Điều này trên thực tế đã đẩy nhiều
người vào vòng xoáy tham nhũng để thỏa mãn các khát vọng thật ra là
chính đáng của họ. Điều nguy hiểm là ở chỗ tình trạng này sẽ tạo ra sự
nhập nhằng về nhận thức. Việc thay thế các quy định của pháp luật bằng
những thỏa thuận ngầm trên quy mô xã hội hoặc đạo đức xã hội khiến
các nhóm lợi ích luôn chèn ép, chen lấn lẫn nhau trên cùng một cá nhân.
Nếu chúng ta tạo cho cá nhân một không gian sống tốt, nếu chúng ta hợp
pháp hóa các quyền cá nhân chính đáng để mỗi cá nhân có thể phát huy
tối đa sức sống, sức sáng tạo của họ trong khuôn khổ pháp luật, chắc
chắn rất nhiều người bình thường sẽ sống và ứng xử theo những chuẩn
mực được chấp nhận rộng rãi trong xã hội.
3.5 Về mặt văn hóa xã hội, tham nhũng bắt nguồn từ sự đạo đức
giả của hệ thống chinh trị - xã hội.
Hệ thống xã hội được xây dựng trên nền tảng đạo đức giả này đã đẩy
nhiều người phải sống với bộ mặt giả tạo. Chẳng hạn, việc trả công chủ
yếu không theo hình thức tiền lương mà dưới hình thức các tiêu chuẩn
hưởng thụ là cơ sở kinh tế của một lối sống đạo đức giả. Một ví dụ khác có
thể thấy ở nhiều nền kinh tế chuyển đổi, khi người ta thủ tiêu chế độ đặc
quyền đặc lợi, nhưng lại không có biện pháp cân bằng các lợi ích bị đột
ngột xóa đi ấy, dẫn đến kết quả là một số người tìm đến những biện pháp
phi pháp để giành lại những gì đã mất. Với cách nhìn như vậy, chúng ta
thấy rằng đôi khi các vị quan tham vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của
một hệ thống xã hội xa lạ với bản chất con người.
Tham nhũng còn được hỗ trợ bởi những yếu tố tiêu cực trong nền văn
hóa, chẳng hạn tính gia trưởng vốn là một đặc điểm rất rõ nét tại nhiều
nước Châu Á. Trong lịch sự đương đại Châu Á có quá nhiều ví dụ về các
nhà chính trị gia trưởng, độc tài, những người trong thời kỳ cầm quyền lâu
dài đã trở thành những “bố già” của đất nước. Văn hóa gia trưởng gắn liền
với việc độc quyền sở hữu lẽ phải chúng tôi vừa đề cập ở trên. Kết quả là
quyền lực dễ bị đánh cắp, tạo cơ sở cho cả tham nhũng vật chất và tinh
thần.
3.6 Về mặt nhân văn, tham nhũng là hậu quả của quan niệm lệch
lạc và thái độ thiếu tôn trọng các giá trị cá nhân.
Các giá trị cá nhân không được tôn trọng sẽ dẫn đến sự xâm hại các giá
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trị công cộng. Điều này có vẻ ngược đời nhưng thực ra rất hợp lô gích.
Trên thực tế, việc chống chủ nghĩa cá nhân một cách thái quá luôn luôn
dẫn đến một tình trạng cực đoan trong đời sống tinh thần của xã hội. Tâm
lý xem nhẹ, nếu không muốn nói là bài bác các giá trị cá nhân khiến
người ta tìm mọi cách tối thiểu hóa không gian sống của cá nhân, làm cho
con người thiếu ý thức trách nhiệm về hành vi của mình, dễ dàng bằng
lòng với thực tại, dễ dàng tham nhũng, tiếp tay hoặc ít nhất là mặc nhiên
thừa nhận tham nhũng.
Sự ngộ nhận về giá trị cá nhân và giá trị tập thể còn dẫn đến cả hiện
tượng tham nhũng mang tính tập thể, nghĩa là có sự kết cấu, đồng tình để
tiến hành hành vi tham nhũng trên quy mô lớn hơn. Đó là gì nếu không
phải là mầm mống của tội phạm có tổ chức? Còn nếu cá nhân nào không
chịu tham nhũng, họ sẽ không còn là người của tập thể, họ sẽ bị loại khỏi
cuộc chơi. Điều này giải thích tại sao tham nhũng tại những nước có sự
nhìn nhận sai lạc về cá nhân và tập thể lại càng trầm trọng và khó đẩy lùi
hơn nhiều nước khác

4. Những điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng.
Những phân tích ở trên về những nguồn gốc kinh tế - chính trị - xã hội
cho thấy rằng để chống tham nhũng chúng ta phải sử dụng các biện pháp
toàn diện, dựa trên những giải pháp có tính khoa học, tuyệt đối không
được xem việc chống tham nhũng chỉ như một biện pháp mang tính hình
sự nhằm trừng trị con người. Tuy nhiên, có hai biện pháp quan trọng hơn
cả có thể coi như chìa khóa để giải quyết vấn đề nan giải này.
4.1 Dân chủ hóa như là điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng.
Như trên đã nói, tham nhũng vật chất cũng như tinh thần ngày nay đã
phát triển với quy mô rất lớn, với những dạng thức vô cùng tinh vi, phúc
tạp và gây nên những tác động khủng khiếp tới đời sống xã hội. Nó khiến
cho rất đông dân chúng rơi vào trạng thái thụ động hoặc cam chịu. Vì thế
cuộc chiến chống tham nhũng cần bắt đầu bằng việc hâm nóng lại quyết
tâm chống tham nhũng của người dân. Điều này không phải đơn giản. Sự
sùng bái cá nhân ở một số quốc gia, sự nô dịch tư tưởng ở một số quốc
gia khác cũng như cảnh bần cùng về vật chất tại những quốc gia kém
phát triển nhất đã dập tắt những hy vọng cuối cùng về một xã hội trong
sạch. Chính vì vậy, chúng ta phải chống tham nhũng chủ yếu trên phương
diện chính trị, với những biện pháp chính trị và được tiến hành với tư cách
của những nhà chính trị, trong đó việc đầu tiên là phải trong sạch hóa,
phải gương mẫu hóa bộ máy nhà nước. Muốn vậy, lãnh đạo không thể
được coi là địa vị có các quyền để tham nhũng, mà phải là sự thể hiện và
biểu dương những giá trị cao quý của con người. Khi nào các thành viên
của bộ máy nhà nước trở thành những mẫu mực của đời sống tinh thần,
thể hiện tài năng và đạo đức, như là tấm gương để dân chúng noi theo thì
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lúc ấy bắt đầu một trạng thái nhà nước kiểu mẫu. Khi mỗi bộ trưởng là
một danh nhân, một nhân sĩ, một huyền thoại, một mẫu mực về con
người. Chỉ có nhà nước kiểu mẫu như vậy mới đủ sức kiểm soát được
chính mình và khống chế được tham nhũng. Đó là nhà nước dân chủ,
đúng nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong một xã hội dân
chủ con người có quyền lựa chọn những chân lý mà mình nhận thức được
chứ không phải bị bắt buộc phải tuân theo những “chân lý” mà người khác
áp đặt. Giá trị của xã hội dân chủ chính là ở chỗ con người có quyền lựa
chọn, xác định chân lý phù hợp với nhận thức của mình.
4.2 Làm trong sạch môi trường tinh thần, xây dựng môi trường
văn hóa chống tham nhũng.
Việc chữa bệnh muốn hiệu quả thì không chỉ tập trung vào việc loại bỏ
những tác nhân ngoại lai gây bệnh mà còn phải chú ý đúng mức đến việc
đảm bảo một môi trường tốt để duy trì và nâng cao thể trạng con người,
tức là tăng khả năng đề kháng của cơ thể. Cũng vậy, việc chống tham
nhũng đòi hỏi phải làm trong sạch môi trường tinh thần, nơi hình thành,
nuôi dưỡng và phát triển nhân cách của con người. Xã hội có thể và cần
phải tự xây dựng một nền văn hóa có khả năng đề kháng đối với những
mầm mống tham nhũng. Sở dĩ ngày nay tình trạng tham nhũng tràn lan ở
mọi cấp, mọi ngành, là vì đã có thời chúng ta tự ru ngủ mình về những
phẩm chất ưu việt nào đó. Để giải quyết bài toán tham nhũng, mỗi quốc
gia phải xây dựng được một môi trường văn hóa lành mạnh, theo nghĩa là
nó không dung nạp các yếu tố thuận lợi cho tham nhũng. Một môi trường
văn hóa lành mạnh giúp con người biết tự đấu tranh để không bị rơi vào
vòng xoáy của tham nhũng. Trong một cộng đồng nhỏ, một công ty
chẳng hạn, nhà lãnh đạo không chỉ cần có tài mà còn cần phải trong sạch
mới có thể điều hành công ty tốt. Cũng vậy, trên quy mô toàn xã hội, để
điều hành đất nước tốt mỗi quốc gia phải làm trong sạch hóa bộ máy nhà
nước ở các cấp.
Dĩ nhiên, môi trường văn hóa lành mạnh mới chỉ là điều kiện cần chứ
chưa đủ để hình thành những con người trong sạch. Để có đội ngũ lãnh
đạo trong sạch, phải tạo cho họ một mức sống cao hơn người thường.
Mức sống cao cho những người lãnh đạo tài năng là điều kiện vật chất để
đảm bảo cuộc sống trong sạch của họ. Đó chính là điều kiện đủ, thiếu nó
người ta vẫn phải sống nhưng đó là sống trong cảnh đạo đức giả, và vì
vậy chống tham nhũng chỉ còn là sự hô khẩu hiệu.
Tóm lại, cuộc chiến chống tham nhũng không phải là việc có thể hòan
thành một sớm một chiều hay giải quyết một lần là xong. Điều chắc chắn
là nếu hôm nay chúng ta hữu khuynh với các hiện tượng tiêu cực thì ngày
mai chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho sự nhu nhược ấy. Ước mơ có một
cuộc sống giàu có, sung túc về vật chất và phong phú về tinh thần là một
ước mơ phổ biến và cao đẹp của nhân loại.
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Điều đáng trách chính là sự ngộ nhận và sự cố gắng hiện thực hóa ước mơ
ấy bằng mọi cách mọi giá. Đó chính là nguồn gốc tự nhiên của tham
nhũng. Vì thế, chúng ta cần phải nhìn nhận hiện tượng tham nhũng một
cách tỉnh táo, khách quan và biện chứng, trong đó bên cạnh tham nhũng
vật chất, đã đến lúc chúng ta phải mổ xẻ, phân tích một hình thức tham
nhũng tinh vi và nguy hiểm hơn, đó là tham nhũng tinh thần.
Chúng tôi cho rằng nếu tiến hành chống tham nhũng bằng những biện
pháp triệt để và hợp lý trên phạm vi toàn xã hội, chúng ta hoàn toàn có
thể hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, ít nhất là sẽ giải thóat cho nhiều
người khỏi tình trạng bị bắt buộc phải tham nhũng để tồn tại. Dân chủ
hóa đời sống tinh thần, trả lại cho họ sự thanh thản của lương tâm và sự
bình yên của cuộc sống, đồng thời tiến những bước đầu tiên trên con
đường lành mạnh hóa xã hội. Và đó chính là điều kiện tiên quyết để hạn
chế và đẩy lùi tham nhũng.

Nguyễn Trần Bạt
Nguồn: http://www.hatnang.net
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