
شناسنامه تحقیق
ردیف: 001

عنوان: الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به كنوانســيون 
سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

نگارنده: حيدر فرهمندفر
سال انتشار: 1388

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي

محل چاپ: كارآگاه 
نتیجه گیري

 یکي از اقدامات مؤثر بين المللي برای مقابله با فساد اداری 
و مالي، تصویب كنوانسيون مریدا )كنوانسيون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل( 
است. با پيوستن دولت ایران به كنوانسيون مریدا تکاليفي بر 
عهده مقنن ایران قرار گرفته است و یکي از این تکاليف جرم 
انگاری اعمالي اســت كه در اساسنامه كنوانسيون به عنوان 
جرم كيفری آمده است و هنوز در قانون كيفری ایران جرم 
انگاری نشده است. در بررسي و تطبيق جرائم جدید مطرح 
شده در كنوانسيون با قانون كيفری ایران، مشخص شد كه 
یا چنين جرمي در قوانين ایران وجود ندارد و یا قســمتي از 
آن مشمول جرم انگاری قرار گرفته است، كه در هر صورت 
برای مبارزه مؤثر با پدیده فساد در تمام اشکال آن الزم است 
كه در سياست جنایي ایران این تحوالت صورت گيرد و جرم 
انگاری های جدید نه تنها مغایرتي با قانون اساسي و مباني 
فقهــي ندارد، بلکه قوانين كيفری ایران را در رابطه با جرائم 

فساد مالي و اداری تکميل خواهد كرد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 002
عنوان: مبارزه با فساد مالي و اقتصادي

نگارنده: محمود بسطامي
سال انتشار: 1388

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي

محل چاپ: اندیشه 
راهکارها

 راهبردهای پيشــگيری از فساد: توجه به ارزش ها/ تقویت 
باورهای دیني/ ضرورت كنتــرل و نظارت اجتماعي/ توزیع 

قدرت و انحصارشکني در عرصه اقتصاد. 
نتيجه گيري

 از رایج ترین گونه های فساد مالي و اقتصادی رانت خواری 
اســت. وجود ساختار رانتي مانع رشــد و افزایش بهره وری 
اقتصادی و در نتيجه مانع از هدایت بخش چشــمگيری از 
پس اندازها به ســوی ســرمایه گذاری است. اصوال مفاهيم 
انحصار و فســاد همگرایي و همبستگي نزدیکي با یکدیگر 
دارند، لذا انحصارشــکني در عرصه اقتصاد و سياســت مي 
تواند در رشــد و شــکوفایي اقتصادی و كاهش فساد مالي 
و اقتصادی نقشي اساســي ایفا كند. بنابراین هرگونه اقدام 
اصالحي كه شــرایط رقابتي ســالم را در اقتصاد و سياست 
افزایش دهد، به كاهش فســاد مالي و رانت خواری خواهد 
انجاميد. نتایج به دســت آمده بيانگر آن است كه اوال فساد 
مالي و اقتصادی معلول عوامل گوناگون و متعددی است كه 
عوامل سياســي و اقتصادی و فرهنگي از جمله عوامل مهم 
شــکل گيری این پدیده مي باشد. روش های پيشگيرانه از 
طریق اصالح نظام اقتصادی و شــفافيت در نظام بودجه در 
كنــار تربيت دیني افراد و توجــه به ارزش ها با بهره گيری 
از آمــوزه های دینــي و عمل به احکام شــرعي، به عنوان 

راهکارهای اساسي پيشنهاد شده اند. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 003
عنوان: بين المللي شدن حقوق كيفري در زمينه فساد

نگارنده: امير مقامي
سال انتشار: 1388

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: اطالعات سياسي- اقتصادي 
نتيجه گيري

 اینك تردیدی وجود ندارد كه مي توان از یك حقوق كيفری 
جهاني بر مبنای معاهدات بين المللي برای مبارزه با جرائم 
اقتصادی سخن گفت، به شرط آنکه مفاد این معاهدات )كه 
معمــوال منوط به حقوق داخلي شــده اند( رعایت و قوانين 
مربوط در هر كشــور تصویب شــود. حقوق ایــران، در این 
زمينه هنوز در مورد دو معاهده مهم درباره جرائم ســازمان 
یافته و مبارزه با فســاد منتظر تصویب نهایي آنهاســت كه 
مي تواند گامي به پيش در مبارزه با جرائم اقتصادی باشــد. 
همچنين الزم است قوانين داخلي مورد نياز جهت انطباق با 
كنوانسيون های مزبور و بهره مندی از همکاری بين المللي، 

تدوین و تصویب شود.

شناسنامه تحقيق
ردیف: 004

عنوان: بررســي شاخص فســاد مالي در ایران و كشورهاي 
برگزیده جهان

نگارنده: یداهلل دادگر و روح اهلل نظري
سال انتشار: 1388

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: اطالعات سياسي- اقتصادي
نتيجه گيري

 فساد مالي پدیده ای جهاني است و تا اندازه زیادی در سایه 
دگرگوني های سياســي و اقتصادی، ابعاد تازه یافته است. 
فساد مالي و سياسي در كشــورهای رو به توسعه و توسعه 
نيافته، تنها یك مشــکل اداری نيســت، بلکه یك بيماری 
مزمن و از ویژگي های دولت ها به شــمار مي آید. سازمان 
شــفافيت بين الملل در گزارش 2007 خــود درباره دامنه 
فساد مالي و اداری در كشــورهای گوناگون، شاخص هایي 
آورده و بر پایه آنها، كشورها را رده بندی كرده است. در این 
گــزارش، دانمارک و فنالند و نيوزلند با رتبه یك و باالترین 
نمره از 10 یعني 4/ 9، دارای كمترین ميران فســاد دانسته 
شــده اند و عراق، برمه و ســومالي در پایين ترین رده قرار 
گرفته اند. در این گزارش رتبه 133 و نمره 2/5 از 10 برای 
ایران برآورد شده اســت. بنابراین ایران هنوز جایگاه خوبي 
در این فهرســت به دست نياورده است. بر سر هم، مي توان 
گفت كه فساد در بسياری از كشورهای اسالمي و كشورهای 
آفریقایي بيشتر از كشــورهای پيشرفته است. این پژوهش 
همچنين شامل 31 نکته تحليلي و مقایسه ای مشخص در 

خصوص شاخص فساد كشورهاست. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 005
عنوان: اســتراتژي مبارزه با فساد: آیا خصوصي سازي فساد 

اداري را كاهش مي دهد؟
نگارنده: زینب شکري و منصور خيرگو

سال انتشار: 1388
شاخه: علوم سياسي

روش: توصيفي
محل چاپ: اطالعات سياسي- اقتصادي

علل و عوامل
 سطح حقوق و مزایای كاركنان/ ميزان مداخله دولت در ارائه 
كاال و خدمات )دولتي بودن اقتصاد(/ روابط خویشــاوندی/ 
افراط در وضع قوانيــن و محدود كردن فعاليت های بخش 
خصوصي از طریق این قوانين/ نقص تشــکيالت و سيستم 
نظارتي سازمان ها و واحدهای اداری/ عدم حساسيت جامعه 
بــه معيارهای اخالقي/ افزایش شهرنشــيني/ شــدت و اثر 

مجازات برای مرتکبين به فساد. 
پیامدها 

فســاد اداری از طریق خدشــه وارد كردن بر سياست های 
دولت برای تأمين منافع و اهداف اكثریت، باعث اتالف منابع 
محدود و اقتصادی شــده و هزینه های هنگفتي بر جامعه 
تحميل مي كند/ فساد اداری باعث كند شدن رشد اقتصادی 
مي شــود، زیرا انگيزه ســرمایه گذاری را كاهش مي دهد/ 
فساد اداری سبب قهقرایي و پسروی فعاليت های خدماتي 
و تجاری انجام شده توســط شركت های كوچك مي شود 
و فعاليــت های اقتصادی مهم را بــه انحصار بخش دولتي 
یا خصوصي )افراد بانفوذ و وابســتگان به قدرت( درآورده و 
به طور كلي ســاختارهای انحصارطلبي را تقویت مي كند/ 
فســاد اداری از درجه مشروعيت دولت ها مي كاهد و ثبات 
و امنيت جوامع را به خطر مي اندازد، همچنين ارزش های 
دمکراســي و اخالقيات را مخدوش مي سازد و از این طریق 

مانع توســعه سياســي و اجتماعي مي شــود/ فساد اداری 
موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانایي و اراده سياسي دولت 
برای جلوگيــری از زیاده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد به 
آیندهای بهتر شده و مشروعيت اخالقي دولت را زیر سؤال 
مي برد و در نتيجه سبب كاهش اعتماد عمومي و مقبوليت 

اجتماعي حکومت مي گردد. 
نتیجه گیري

 مهم ترین عامل موفقيت در مبارزه با فســاد اداری، عزم و 
اراده سياسي و حمایت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه 
با فســاد اســت. بين آزادی اقتصادی و كاهش فساد اداری 
وابســتگي نزدیکي وجود دارد و فساد اداری در شرایطي كه 
قيمت ها مغشــوش و مداخالت گسترده دولتي در فعاليت 
های اقتصادی وجود دارد، گســترش مــي یابد. خصوصي 
ســازی از طریق ایجــاد رقابت، كاهش قــدرت انحصاری 
كاركنان دولت، افزایش شــفافيت و پاسخگویي مسئوالن و 
حــذف انحصارات و محدودیت های گســترده و زائد حاكم 
بر بخش های بازرگاني، مالي، ارزی و گمركي، باعث رشــد 
اقتصادی و كاهش فســاد اداری مي گردد. اما نکته مهم در 
خصوصي ســازی این اســت كه گرچه استراتژی خصوصي 
سازی به عنوان راهکاری برای كاهش فساد اداری، افزایش 
كارآیي و بهره وری، كاهش تصدي گری دولت، آزادســازی 
اقتصادی، تشویق شهروندان به مشاركت بيشتر در فعاليت 
های اقتصــادی و اجتماعي جامعه تلقي مي شــود اما اگر 
فرآیند خصوصي ســازی به شيوه صحيح و منطقي و همراه 
با نظارت های دقيق قانوني انجام نشود، خود به ابزاری برای 
گسترش فساد تبدیل خواهد شد، ولي در صورتي كه پس از 
بررسي های كارشناسي و انجام رویه های قانوني، تصميم به 

واگذاری شــركت های دولتي گرفته شود، فرآیند خصوصي 
سازی با كمترین ریسك در جهت توسعه اقتصادی و تأمين 
منافع مالي توليدكنندگان و مصــرف كنندگان تحقق مي 

یابد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 006
عنوان: تأثيــر تركيب هزینه هاي دولت بر فســاد مالي در 

اقتصاد ایران
نگارنده: عزت اهلل عباسيان و محمد معين جهانگير

سال انتشار: 1388
شاخه: علوم سياسي

روش: كاربردي
محل چاپ: اطالعات سياسي- اقتصادي

نتيجه گيري
 شاخص سنجش فساد CPI در مورد ایران تنها برای چند 
سال محاسبه شــده و نيز دسترسي به آن برای بررسي هر 
چه بيشتر ابعاد فساد مالي، در عمل ناممکن است. از این رو، 
بر پایه روابط آشــکار موجود ميان اقتصاد زیرزميني و فساد 
مالــي، در این پژوهش، حجم اقتصــاد زیرزميني به عنوان 
جایگزیني برای فســاد مالي در نظر گرفته مي شود. در این 
پژوهش، در راســتای برآورد حجم اقتصاد زیرزميني، روش 
MIMIC به كار گرفته شــده اســت. در الگوی مورد نظر 
از متغيرهــای بار مالياتي مســتقيم، افزایش بهای كاالهای 
مصرفي، نرخ بيکاری و درآمد ســرانه به عنوان علل اقتصاد 
زیرزميني و از متغيرهای مصرف ســرانه، نسبت نرخ ارز در 
بازار موازی به نرخ ارز رســمي، تقاضا برای پول نقد، مصرف 
نهایــي انرژی به GDP و نرخ رشــد توليد ناخالص داخلي 
به عنوان شــاخص های اقتصاد زیرزميني استفاده مي شود. 
دوره زماني مورد بررسي در این تحقيق سال های 1346الي 

1383بوده و برای بررسي تأثيرگذاری متغيرهای مورد نظر 
بر ميزان فساد، از رگرسيون سری زماني استفاده شده است. 

یافته های این پژوهش عبارتند از: 
1. ميانگين حجم نســبي اقتصــاد زیرزميني در دوره مورد 
بررســي 18/88 درصد بوده و بيشترین مقدار آن در طول 
دوره 25/48 درصد و مربوط به سال 1356 است. همچنين 
كمترین ميزان حجم نسبي اقتصاد زیرزميني نيز مربوط به 

1346 و 11/02 درصد است. 
2. بررسي ميزان و شــيوه اثرگذاری اجزای گوناگون هزینه 
های دولت بر فســاد مالي گویای آن اســت كه هزینه های 
عمراني دولت اثری معنادار بر فساد مالي دارد، حال آنکه بر 
پایــه این پژوهش، معناداری اثر هزینه های جاری دولت بر 

فساد مالي تأیيد نمي شود. 
3. در چارچوب بررسي اثرگذاری بودجه دولت بر پایه كارها 
بر فساد مالي باید دانست كه تنها كارهای اقتصادی بر فساد 
مالي اثر معنادار و مثبت داشــته است و اثرگذاری كارهای 

اجتماعي و عمومي تأیيد نمي شود. 
4. بررســي بودجه دولت به لحاظ اثرگــذاری فصول آن بر 
فســاد مالي نيز گویای آن است كه تنها فصل راه و ترابری 
اثری مثبت و معنادار بر سطح فساد مالي دارد. نکته مهمي 
كه باید به آن توجه داشــت، آن اســت كه در حالت كلي، 
حجم و ميزان تصدي گری های دولت در شــمار مهم ترین 
عواملي اســت كه زمينه پيدایش و گســترش فساد مالي را 
فراهــم مي آورد. از این رو هر چه دولت دامنه نفوذ خویش 
در حيطه اجرا را كاهش دهد و به ســوی وظایف حاكميتي 
و نظارتي خود برود، بيشــتر مي تواند فساد مالي را كاهش 
دهد. از ســوی دیگر، هزینه های عمراني دولت به گونه عام 
و در آن ميــان هزینه های عمراني اقتصادی به وجه خاص، 
زمينه ســاز فساد مالي بيشتری اســت. بر این پایه، كاهش 
فعاليت های دولت در زمينه اجــرای پروژه های عمراني و 
لزوم توجه بــه اصل چهل و چهارم قانون اساســي در این 
زمينه و واگذاری اجرای اینگونه پروژه ها به بخش خصوصي 
در كنار لزوم نظارت بر آنها از ســوی دولت ضروری به نظر 
مي رســد. همچنين باید توجه داشت كه در ميان كارهای 
اقتصــادی در بودجه عمرانــي دولت، فصــل راه و ترابری 
بيشترین اثرگذاری بر فساد مالي را دارد. از این رو ضرورت 
تشکيل نهادهای تخصصي نظارت بر كاركرد مجریان طرح 

های عمراني بلندمدت به ویژه در این فصل اهميت دارد. 
شناسنامه تحقيق

ردیف: 007
عنوان: فساد، ویژه بهر، ویژه خواري

نگارنده: فریبزر رئيس دانا
سال انتشار: 1388

شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي

محل چاپ: حقوق و اقتصاد
نتیجه گیري

 ویژه بهر معموال از طریق ســازوكارهای سياسي، زدوبندها 
و فعاليت های غيرقانوني و زیرزميني پدید مي آید، هرچند 
كه صورت ظاهر آن، یارانــه های رفاهي و انتقالي یا كمك 
هزینه ای و توليدی باشــد. منظور از ویژه بهر رانت اســت. 
ویژه بهرهای موقعيتي و زمينه ســازی )دولتي و سياسي( 
خواه ناخواه تا زماني كه نظــام كامل دمکراتيك و بي بهره 
كشــي و مداخله قدرت ها برقرار نشــده اســت، ایجاد مي 
شــوند. شــماری از آنها از موقعيت طبيعي و مکاني كشور 
ناشي مي شوند، شماری حاصل سياست گذاری ها هستند 
و برخي به انواع فشــار و اعمال نامشــروع و ناقانوني قدرت 
برمي گردند. وضع مطلوب آن است كه گروه اول در خدمت 
توسعه پایدار و برای سرمایه گذاری های اساسي، بلندمدت 
و بين نســلي قرار گيرند، گروه دوم باید از خرد برنامه ریزی 
سيستمي دمکراتيك و نظارتي و در عين حال، خود اصالح 
گر برخوردار شــوند، گروه سوم باید از ریشه، یعني از محل 
قدرت و ســازمان های اصلي و دانه درشت های فساد مورد 
تهاجم بي امان قرار گيرند و این بدین معنا نيســت كه در 
برخورد با منابع و عوامل اصلي فســاد و ویژه خواری، مبارزه 
اخالقي، اجتماعي، فرهنگي و اجــرای روش های بي وقفه 
نظارتي در سطوح مياني و پایيني جامعه نادیده گرفته شود. 
هركجا پای مبارزه با فســاد استواری خود را از دست بدهد، 
همانجا خاســتگاه و محل رشــد و نمو ویروس های فساد و 
ویژه خواری مي شــود. راه حل اساســي دمکراتيسم است، 
دمکراتيسمي گسترده، ژرف و پيگير. در راه حل دمکراتيك، 
برقراری دمکراتيســم وابسته به رشــد تشکل های مستقل 
مردمي و نيروی كار و ایجاد سامانه هماهنگي و هم اندیشي 
مســتقالنه آنهاست. ویژه بهرهای طبيعي باید تحت نظارت 
دولت دمکراتيك باشــند و بيشتر به صندوق های اقتصادی 
رفاهي و عمراني منتقل شــوند، اما ویژه بهرهای ناشــي از 
برنامه ریزی ها و برنامه گذاری ها و سياست های اقتصادی 
)پولي، مالي و بازرگاني( نياز به تغيير اساسي در هدف ها و 

ابزارهای سياست گذاری دارند. دولت دمکراتيك اساسا نمي 
تواند كارشناســي وابسته و چاپلوس و ویژه خوار را در خود 
جای دهد و مثل بدني كه عضو پيوندی ناسازگار را دفع مي 
كند، آنها را بيرون مي راند. اما ویژه بهرهای ناشــي از فساد 
با نظارت های دمکراتيك و با برنامه های گســترده و ژرف و 
پربلندای تبليغاتي و آموزشي و برخوردهای قضایي و انتظامي 
قاطع، روشن، عادالنه و پایدار قابل كنترل و كاهش است. اما 
همه اینها بر بستر رهایي از سلطه طبقاتي از طریق برقراری 
جامعه مدني كه در آن تشکل های مردمي و نيروی كار فعال 
مي شود، امکان پذیرند. در دمکراسي مشاركتي، اصل عدالت 
اجتماعي، تشکل های مردمي و نظارت و نقد جنبه محوری 

پيدا مي كنند.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 008
عنوان: بررســي عوامل مؤثر بر كاهش فساد اداري )مطالعه 

موردي شهرداري تهران(
نگارنده: شمس السادات زاهدي و سينا محمد نبي و مهدي 

شهبازي
سال انتشار: 1388

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: مدیریت فرهنگ سازماني 
راهکارها

 با توجه به یافته های تحقيق، پيشنهادهایي به طور مشروح 
ارائه شده است كه عناوین آنها عبارتند از: تناسب شخصيت 
با شغل/ شفافيت/ ارزیابي عملکرد، نظارت و كنترل/ انضباط/ 
یگانگــي نســبي اهداف فرد و ســازمان/ مشــاركت مردم/ 
مطبوعات آزاد و رســانه های مســتقل/ اجتماعي ســازی/ 
اخالق/ اختيار و مســئوليت )اســتقالل در شغل و پاسخگو 
بــودن(/ ایمني و بهداشــت رواني محيــط كار/ همکاری و 

مشاركت كاركنان. 
نتيجه گيري

 این پژوهش این پرســش را دنبال مــي كند كه آیا عوامل 
كيفيت زندگي كاری، فردی، درون سازماني، برون سازماني 
و فرهنگي بر ميزان فساد اداری اثرگذار است یا خير. جامعه 
آمــاری این تحقيق را كاركنان و كارشناســان معاونت امور 
مناطق و معاونت اداری و مالي شــهرداری تهران تشــکيل 
مي دهند. حجم نمونه 108 نفر اســت و به منظور بررســي 
عوامل مؤثر بر كاهش فســاد كاركنان از پرسشنامه استفاده 
شده اســت. نتایج تحقيق نشــان مي دهد كه همه عوامل 
مورد بررسي، فساد و تخلفات كاركنان را كاهش مي دهند، 
بــه عبارت بهتر مي توان گفت كــه به ترتيب تمامي عوامل 
كيفيت زندگي كاری، عوامل درون ســازماني، عوامل فردی، 
عوامل فرهنگي و عوامل برون ســازماني در فســاد كاركنان 
مؤثر مي باشــند. بنابراین توجه بيشــتر بر عوامل مذكور به 
ویژه عوامل كيفيت زندگي كاری مانند اختيار و مســئوليت 
كاركنان و مشاركت آنها در تصميم گيری و ایمني و بهداشت 
رواني محيط كار مي تواند زمينه های كاهش فساد اداری را 

فراهم كند.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 009
عنوان: فساد و كنترل فساد: نگاهي به پدیده فساد با رویکردي 

به اسناد بين المللي در زمينه پيشگيري و منع فساد
نگارنده: هانس یورگ آلبرشت

مترجم: مجيد قورچي بيگي
سال انتشار: 1388

شاخه: حقوق
روش: توصيفي

محل چاپ: اطالع رساني حقوقي 
نتيجه گيري

 مسلما فساد با مجموعه ای از مشکالت، مانند اقتصاد و جامعه 
موازی، عدم شفافيت، از بين رفتن پاسخگویي، ضعف ساختار 
دمکراتيك و بي اعتمادی به نهادهای سياسي و قضایي مرتبط 
است. با اینحال، هنوز مشخص نيست كه آیا فساد سبب وجود 
چنين مشــکالتي مي شود یا با دیگر معضالت اجتماعي، كه 
بيانگر مشکالت ریشه ای عميق در جوامع توسعه نيافته یا در 
حال توسعه است، همگام و همزمان مي شود. اما ظاهرا دالیل 
گویای این نکته هستند كه فساد نشانه بيماری است و موجب 
مي شود كه توجه سياســي و علمي از این مسئله دور شود. 
به هر حال فســاد یا دركي كه از فســاد وجود دارد به عنوان 
شــری نهایي است كه باید از جامعه ریشه كن شود. سياست 
ضدفساد اسناد بين المللي و داخلي به سمت گسترش مفهوم 
فساد در حال حركت است به طوری كه فساد سياسي، تجاری 
و اداری را دربــر مي گيرد. ارزیابي دقيق اجرای اســناد بين 
المللي مبارزه با فســاد، منجر به نظارت دائمي كشورها شده 
است. اما مشــکل جایي است كه مي بينيم نه تنها با اجرای 
قوانين ضدفســاد، ميزان این جرائم كاهش پيدا نکرده است، 
بلکه با گسترش پيشگيری كيفری مدار نيز هيچ نشانه ای از 

كاهش مشکالت كلي فساد مشاهده نمي شود.

 یک شنبه  ۱۷ فروردین ۱۳۹۹  شماره ۵۲۷۱ 

اذان ظهر: ۱۳:۰۷ اذان مغرب: ۱۹:۴۸ اذان صبح فردا: ۵:۱۹  طلوع آفتاب فردا: 6:۴۵
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پيرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد 
 88013870-6 تلفن:    16 پالک  بابك،  كوچه  جهان آرا، 

 نمابر: 88007575   كدپستي: 1438634871 
 شاپا: 3947 - 2008

 سازمان آگهي ها: 88006969 
 چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گزارش

انحصارشکني در عرصه اقتصاد و سیاست 
مــي توانــد در رشــد و شــکوفايي اقتصــادی 
و كاهــش فســاد مالــي و اقتصــادی نقشــي 
اساســي ايفــا كنــد. بنابرايــن هرگونــه اقدام 
را در  رقابتــي ســالم  كــه شــرايط  اصالحــي 
اقتصاد و سیاست افزايش دهد، به كاهش 

فساد مالي و رانت خواری خواهد انجامید
فســاد بــا مجموعــه ای از مشــکالت، ماننــد 
اقتصــاد و جامعــه مــوازی، عــدم شــفافیت، 
از بیــن رفتــن پاســخگويي، ضعــف ســاختار 
نهادهــای  بــه  اعتمــادی  بــي  و  دمکراتیــك 
سیاســي و قضايي مرتبط است. با اينحال، 
هنوز مشــخص نیســت كه آيا فســاد ســبب 
وجود چنین مشــکالتي مي شــود يا با ديگر 
معضــالت اجتماعــي، كــه بیانگر مشــکالت 
ريشــه ای عمیــق در جوامــع توســعه نیافتــه 
يا در حال توســعه است، همگام و همزمان 

مي شود.

امام حسین )ع(: پنـج چيز است اگر در انسـان نباشد، بهـره زیادی در او 
نخـواهد بود: 1ـ عقل 2ـ  دین 3ـ  ادب 4ـ  حيا 5ـ  خوش  اخالقی.

دكتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
 اقتصــاد هر جامعه، محل ظهور و بــروز همه متغیرهای 
فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، 
سیاســت و قوانین اداره شــوون مختلف آن است. امور 
اقتصادی در واقع خروجی و دســتاورد پنهان و آشکار 
اسناد فرادست و ايده آل های هر ملت است كه از طريق 
سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و كف جامعه و 
زندگی مردم می رسد. فســاد اداری و اقتصادی بیش از 
آنکه معلول فرآيندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر 
شرايط سیاســی و فرهنگی جامعه است. مهم ترين علت 
فساد اداری و اقتصادی، تسلط انديشه و عمل ناكارآمد از 
طريق قانونگذاری سنتی و ناكارآمد بر اداره امور گوناگون 
جامعه اســت كه زمینه سوء اســتفاده زياده خواهان را 
فراهم می كند. اين نوشتار به معرفی پژوهش های انجام 
شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد كه هم 

اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )2( میکند:

کاستیهای قانون و قانونگذاری در فساد اداری و اقتصادی


