
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

شناسنامه تحقیق
ردیف: 95 

عنوان: پیش�گیري از فس�اد اداري با تأکید بر فناوري 
اطالعات

نگارنده: فرید محسني
سال انتشار: 1392

شاخه: حقوق
روش: توصیفي

محل چاپ: دیدگاه هاي حقوق قضایي 
نتیجه گیري

 روش های گوناگوني برای مبارزه با فساد و به ويژه نوع اداری 
آن وج��ود دارد ك��ه از جمله مي توان به پاس��خگويي دولت 
در براب��ر مردم، اطالع رس��اني و آموزش و مهم ترين راهکار، 
يعني ش��فاف س��ازی اش��اره كرد. مهم ترين و كارآمدترين 
ابزار شفاف س��ازی، بزرگترين دستاورد عصر حاضر، فناوری 
اطالعات و ارتباطات مي باشد كه استفاده از قابلیت های ويژه 
و سیستم های نظارتي آن، انقالبي عظیم در عرصه مبارزه با 
فس��اد به پا كرده اس��ت. با توجه به ويژگي های پديده فساد 
اداری و عوارض جانبي بیش��مار آن در ابعاد گوناگون جامعه 
و ع��دم كارآيي قوانین و مق��ررات موجود، يکي از مهم ترين 
راهکارهای استفاده مؤثر از فناوری اطالعات در جهت تحقق 
ش��فاف س��ازی، بازنگری قوانین موجود، در راستای برطرف 
كردن خألها و كاس��تي ه��ای اين حوزه و اق��دام به تدوين 
قوانین جامع و حاوی ضمانت های اجرايي الزم، ضمن ايجاد 
زمینه استفاده صحیح از فناوری اطالعات در اين زمینه است. 

اس��تفاده صحیح از اين فنون و روش ها ضمن اجتناب از به 
كارگیری افراطي از توانايي های اين عرصه، ترسیم مرزهای 
دقی��ق میان حق��وق و آزادی ها و حق جامعه بر دانس��تن و 
ايجاد تعادل میان ش��فاف س��ازی، حريم خصوصي و آزادی 
اطالعات و بیان، با به��ره گیری از قوانین ناظر بر اين حوزه، 
مانن��د اعالم اموال و دارايي های مقام��ات عمومي و نظارت 
دقیق بر عملکرد ش��غلي آنان در حوزه عمومي، زمینه س��از 
استفاده موفقیت آمیز از فناوری اطالعات در زمینه مبارزه با 

فساد اداری خواهد بود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 96

عن�وان: ابعاد فس�اد از دی�دگاه خواجه نظ�ام الملک 
توسي

نگارنده: محمدرضا حاج بابایي و محمود شهبندي
سال انتشار: 1391

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: سیاست 
نتیجه گیري

 بر اس��اس دي��دگاه خواجه نظام الملك در كتاب سیاس��ت 
نامه، موضوع فس��اد در چهار سرفصل فساد سیاسي، اداری، 
ديني و اجتماعي بررس��ي مي ش��ود. خواجه نظام الملك در 
اين كتاب ديدگاه های خود را در خصوص ساختار حکومتي 
مطلوب بیان و مشکالت موجود در ساختار سیاسي و اداری 
سلجوقیان را بازگو مي كند. اين مطالعه به ارائه ديدگاه های 

خواجه نظام الملك بر اساس كتاب مذكور پرداخته است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 97

عنوان: برنامه هاي دولت و فساد اداري در روسیه
نگارنده: زهرا محمدي و رقیه کرامتي نیا

سال انتشار: 1392
شاخه: علوم سیاسي

روش: توصیفي
محل چ�اپ: مطالعات آس�یاي 

مرکزي و قفقاز 
راهکارها

 راهکارهای پیشنهادی در خصوص 
روسیه )اين راهکارها صرفا مواردی 
در جهت كاستن از قدرت الیگارشي 
با تأكی��د بر تقويت حاكمیت قانون 
و جامعه مدني را ش��امل مي شود(: 
تقويت حاكمیت قانون/ برابری آحاد 
جامعه )فقیر و غني( در برابر قانون/ 
س��المت كامل دس��تگاه قضايي و 
استقالل آن از دولت، مجازات های 
سنگین، ممنوعیت ها و محرومیت 
های گس��ترده برای الیگارش های 

فاسد/ حاكمیت ضوابط بر روابط/ اعالم علني دولت در كناره 
گی��ری از الیگارش ها و كوتاه كردن دستش��ان از رانت های 
كالن اقتص��ادی و دولتي/ اتکاء دولت ب��ه حمايت مردمي و 
الت��زام عملي نس��بت به تأمی��ن منافع آح��اد جامعه/ ايجاد 
رس��انه های جمعي كه با مشاركت مردمي تأمین مي شوند 
و افش��اگری آنها درباره فساد اداری/ افزايش مردم ساالری و 
مبارزه با رانت خواری/ اصالح نظام مالیاتي/ خصوصي سازی 
ش��فاف با اطالع عمومي و ب�ه دور از انحصارگرايي، حماي�ت 
مالي دولت از بن��گاه های تولیدی كوچك و مردمي/ تقويت 
جامعه مدني و باالبردن حساسیت جامعه نسبت به عملکرد 

الیگارش ها و به خصوص فساد اداری. 
نتیجه گیري

 بنای اين مقاله پاس��خ به اين پرسش اس��ت كه چرا برنامه 
های دولت روس��یه در مب��ارزه با فس��اد اداری ناموفق بوده 

اس��ت؟ ظهور الیگارش��ي روس��یه در روند اجرای خصوصي 
سازی مالکیت دولتي و همزمان با رياست جمهوری بوريس 
يلتسین اتفاق افت�اد. مهم ترين ابزار قدرت اي�ن گروه، ثروت 
های بي ش��ماری بود كه در بستر سیاست خصوصي سازی 
شتابزده، انحصاری و غیرش��فاف، توأم با اقدامات غیرقانوني 
و الب��ي گری ب���ه چنگ آورده بودن��د و از اين طريق ضمن 
نزديکي به حاكمیت و نفوذ سیاس��ي توانس��تند پازل قدرت 
خ��ود را با در اختیار گرفتن رس��انه ه��ای جمعي و افزايش 
نفوذ رسانه ای كامل كنند. با وجود شعارهای ضدفساد اداری 
يلتسین در روند مبارزات انتخاباتي و تصويب قوانین ضدفساد 
اداری، ن��ه تنها در عمل جديتي از جانب دولت در راس��تای 
مبارزه با فس��اد اداری صورت نگرفت، بلکه نزديکي دولت و 
كسب و كار، اجرای ناقص برنامه خصوصي سازی و مشاركت 
اطرافیان يلتس��ین در معامالت فاس��د به رشد بي رويه اين 
معض��ل دامن مي زد. با روی كار آم��دن والديمیر پوتین در 
س��ال 2000 ديگر بار عرصه سیاس��ت و اقتصاد دستخوش 
تغیی��رات قابل توجهي ش��د كه از مهم تري��ن آنها مي توان 
تمركزگراي���ي و تقويت حاكمیت دولت، ايجاد عمود قدرت، 
اصالح س��اختار فدرال، رش��د بوروكراس��ي و افزايش تعداد 
مقامات دولتي، فقدان رس��انه های مستقل از دولت، دخالت 
گسترده دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد و عدم رقابت 
سیاس��ي و احزاب سیاس��ي كارآمد را نام برد. بسیاری از اين 
موارد اگرچه ب�ه تقويت حاكمیت دولت انجامید و در آغاز به 
طور مقطعي به كاهش فس��اد منجر شد، اما به زودی زمینه 
مناسبي را برای رشد دامنه آن فراهم آورد. سیاست مبارزه با 
فساد اداری رئیس جمهور روسیه بیش از همه شامل اقدامات 
حقوقي و سیاس��ي و افزايش تعامل مبارزه ب�ا فساد اداری در 
س��طح بین المللي بود. اما اين بار نیز حمايت و پش��تیباني 
پوتی��ن از الیگارش های وابس��ته به دولت ك��ه با حمايت و 
وفاداری نس��بت به حاكمی��ت )در جهت تأمین منافع خود( 
پايه های عمود قدرت پوتین را اس��تحکام بخشیدند، دامنه 
اقدام و عملکردهای اساسي وی را در مبارزه با فساد محدود 
میکرد. با آغاز رياس��ت جمهوری مدوديف، مبارزه ب�ا فس��اد 
اداری در سايه تقويت مشاركت جامعه مدني به عنوان شعار 
اصلي حاكمیت وی مطرح ش��د. در 
اين دوره با شکل گیری فعال مباني 
سیاست های ضدفساد اداری، مسئله 
مبارزه ب�ا فس��اد اداری مورد توجه 
افکار عمومي قرار گرفت، همچنین 
ب��ا ه��دف ش��فاف س��ازی دولت، 
س��ازوكار انتش��ار تصمیمات دادگاه 
ه��ا و اطالع��ات مربوط ب��ه فعالیت 
های دستگاه های اجرايي فدرال در 
خصوص رسیدگي به فساد اداری در 
فضای مجازی عملي ش��د. با وجود 
هم���ه اقدامات قانون��ي، ترويجي و 
تنبیهي انجام شده در دوران رياست 
جمهوری وی، مبارزه با فساد اداری 
در اين دوره نیز نتیجه محسوس��ي 
نداش��ت. مي توان گف�ت، قدرت مدوديف در حدی نبود كه 
بسیاری از طرح های اساسي وی در مبارزه با فساد اداری به 
مرحله اجرا درآيد، از اين رو، قوانیني كه به تصويب رسیدند، 
صرفا بر كاغذ پیاده شدند. در حقیقت الیگارشي دولتي روسیه 
از آنجا كه از منابع قدرت برخوردار است، قدرتمند است. لذا 
جهت افزايش تأثیرگذاری راهبردهای ضدفساد اداری، عالوه 
بر برخورد با مظاهر و عوامل فس��اد، اقدام اساسي در راستای 
حذف يا كاهش موانع كار آمدی راهبردهای ضدفساد اداری 
ضروری است. همچنین در اين مقاله الگويي در همین راستا 
پیش��نهاد شده است كه در اين راهبرد، مبارزه با فساد اداری 
همزمان در سه راس��تای همسطح )يعني مبارزه با مظاهر و 
مصادي��ق فس��اد اداری، از بین بردن بس��ترها و عوامل آن و 
مبارزه با موان��ع اجرای موفق برنامه های ضدفس��اد اداری( 

صورت مي گیرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 98

عنوان: پنجاه و هشت سال تبهکاري، خیانت و غارت، 
تأملي پیرامون بنیاد پهلوي و فساد مالي رژیم شاه

نگارنده: سیدمحمدجواد قربي و فرهاد سهامي
سال انتشار: 1393

شاخه: تاریخ
روش: توصیفي

محل چاپ: پانزده خرداد 
نتیجه گیري

 اي��ن مقاله به بررس��ي تاريخي دوران حکومت رضا ش��اه و 
محمدرضا شاه از منظر اتفاقات مرتبط با فساد و به خصوص 
دقت در وقايع مرتبط با ش��کل گیری و فعالیت بنیاد پهلوی 

مي پردازد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 99

عنوان: پیشگیري از رشوه و ضرورت مقابله با آن
نگارنده: ارسالن اشرافي

سال انتشار: 1392
شاخه: علوم اجتماعي

روش: توصیفي
محل چاپ: کارآگاه 

راهکارها
 راهکاره��ای الزم جه��ت پیش��گیری و مقابل��ه با رش��وه: 
راهکارهای حقوقي- قانوني، راهکارهای اقتصادی-اجتماعي 
شامل: فقرزدايي/ اصالح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد/ 
خصوصي سازی/ حکمراني خوب/ فرهنگ سازی برای مبارزه 

با رشوه خواری/ شفافیت گسترده. 
نتیجه گیري

راهکاره��ای الزم جهت پیش��گیری و مقابله با رش��وه يکي 
راهکارهای حقوقي- قانوني اس��ت كه در اين جهت نیازمند 
وضع قانوني جامع و مانع هس��تیم كه عالوه بر جرم انگاری 

رشوه در بخش خصوصي، در زدودن 
زمینه های حقوق��ي و قانوني ايجاد 
رشوه موفق باشد و مجازات متناسب 
و قاطع را برای مجرمین جرائم رشاء 
و ارتش��اء پیش بیني كند كه در اين 
راس��تا دو ماده قانوني در متن مقاله 
در خص��وص رش��اء و ارتش��اء برای 
وضع توسط مجلس شورای اسالمي 
پیشنهاد شده است. البته وجود يك 
سیستم نظارتي واحد و قوی، پلیس 
نیرومند و استقالل دستگاه قضايي از 
ضروريات اس��ت، زيرا بدون اين سه 
مورد، هر ان��دازه قانون جامع و مانع 
باشد عمال در جريان رسیدگي های 
قضايي و اجرای اح��کام ذبح خواهد 

شد. عالوه بر اين اتخاذ راهکارهای اقتصادی-اجتماعي نیز در 
اين جهت ضروری اس��ت كه مهم ترين اين راهکارها عبارت 
اس��ت از: فقرزدايي كه فقر، هم از زمینه های پیدايش رشوه 
است و هم از پیامدهای آن و به همین دلیل است كه ايجاد 
اش��تغال مولد و كاهش نرخ بیکاری در چشمانداز جمهوری 
اس��المي ايران در افق 1404 هجری شمس��ي جزء سیاست 
های كلي نظام ذكر شده است. اصالح سیستم پرداخت حقوق 
و دس��تمزد از طريق رفع هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق 
و دس��تمزد، ترمیم حقوق و مزايای كاركنان س��طوح پايین 
و اجرای صحیح، دقیق و كارشناس��ي ش��ده نظام هماهنگ 
پرداخت كاركنان و همچنین جبران خدمات شايسته كاركنان 
دولتي در قالب پرداخت اضافه كار، هزينه سفرهای تفريحي و 
غیره. خصوصي سازی زيرا اقتصاد كشورهای پیشرفته بیانگر 
اين واقعیت اس��ت ك��ه امروزه اقتصادهای پررونق و ش��کوفا 

همگي بر مالکیت خصوصي اس��توارند. البته خصوصي سازی 
بايد با تأسیس نهادهای مناسب صورت گیرد در غیر اينصورت 
در فرآيند خصوصي س��ازی يعني عب��ور از اقتصاد دولتي به 
اقتصاد باز، فرصت رانت خواری و رشوه خواری بیشتر خواهد 
شد. حکمراني خوب از طريق ارتقای كیفیت مديريت بخش 
عمومي و شايسته ساالری در كشور و همچنین مقابله با ديوان 
س��االری و كاهش قدرت اعضای ديوان ساالر و جلوگیری از 
تباني آنها. فرهنگ سازی برای مبارزه با رشوه خواری از طريق 
توجه به دستورات شارع مقدس در خصوص امر به معروف و 
نهي از منکر و نیز ارتقای سطح آگاهي های عمومي به شرحي 
كه در اصل هشتم و بند 2 اصل سوم قانون اساسي جمهوری 
اسالمي ايران صراحتا بیان شده است. ترويج آموزه های ديني 
در خصوص زشتي و حرمت رشوه خواری نیز از ابزارهای الزم 
در اين جهت است. شفافیت گسترده، زيرا شفاف سازی باعث 
مي ش��ود همگان به صورت آزاد به اطالعات دسترسي داشته 
باش��ند و كارگزاران حکومت��ي و صاحبمنصبان نیز در مقابل 
افکار عمومي خود را پاس��خگو بدانند. در اين جهت تضمین 
دسترس��ي همگاني به اطالعات دولت��ي، رعايت دقیق اصل 
چهل و نهم قانون اساس��ي جمهوری اس��المي ايران و مفاد 
كنوانسیون س��ازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 

31 اكتبر 2003 میالدی كارگشاست. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 100

عنوان: بررسي نقش فناوري اطالعات در کاهش فساد 
اداري از طری�ق افزای�ش ش�فافیت اطالع�ات، بهبود 
پاس�خگویي و ارتقاي اعتماد و درس�تي: مورد مطالعه 

شعب بانک صادرات شهر اصفهان
نگارنده: حسین شریفي و محمدحسین مشرف جوادي 

و مرضیه حاجیپور
سال انتشار: 1392

شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: دانش و مدیریت اطالعات 
نتیجه گیري

 هدف اين مطالعه، بررس��ي رابطه 
شفافیت اطالعات، بهبود پاسخگويي 
و ارتقای اعتماد و درستي ناشي از 
اس��تفاده فناوری اطالعات )تلفن و 
فکس، كامپیوتر و خدمات بانکداری 
الکترونیك( با كاهش فس��اد اداری 
در ش��عب بان��ك صادرات ش��هر 
اصفهان است. نمونه تحقیق شامل 
269 نفر از كاركنان ش��عب بانك 
صادرات شهر اصفهان بوده و جمع 
آوری اطالعات از طريق پرسشنامه 
انجام گرفته اس��ت. نتايج حاكي از 
آن اس��ت كه ش��فافیت اطالعات، 
بهبود پاسخگويي و ارتقای اعتماد و 
درستي ناشي از فناوری اطالعات شامل تلفن و فکس، كامپیوتر 
و خدمات بانکداری الکترونیك، با كاهش فس��اد اداری رابطه 
معنادار و مس��تقیم دارد. لذا مديران و مس��ئوالن ارشد بانك 
مي بايس��ت تقويت و گسترش زيرساخت های نوين فناوری 
اطالعات را جدی گرفته و با فراهم آوردن تسهیالت بهتر برای 
دسترسي مش��تريان و كاركنان به اطالعات بانکي، شفافیت 
را ارتقا دهند. همچنین تمام ش��عب را به پاس��خگويي و ارائه 
گزارش عملکرد سالیانه به عموم موظف كنند، مسئوالن بانك 
موظف به تهیه منشوری الکترونیکي برای مشتريان باشند كه 
اين منش��ور شفافیت بیشتری برای خدمات ارائه شده فراهم 
س��ازد و در نتیجه كاركنان بانك را نس��بت به عملکرد خود 
پاسخگو كند و امکان پیگیری رفتار كاركنان خاطي را میسر 
سازد. از سوی ديگر سطح حقوق و مزايای كاركنان متناسب 

با هزينه های زندگي آنان در نظر گرفته شود. 
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»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام 
شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی 

)85( میکند

لزوم نهادینه سازی 
مبارزه با فساد اداری و 

اقتصادی

ترويج آموزه های ديني در خصوص 
زشتي و حرمت رشوه خواری نیز از 
ابزارهای الزم در اين جهت است. 
ش���فافیت گس���ترده، زي���را ش���فاف 
س���ازی باعث مي ش���ود همگان به 
صورت آزاد به اطالعات دسترس���ی 
داشته باشند و كارگزاران حکومتی 
و صاحبمنصبان نیز در مقابل افکار 

عمومی خود را پاسخگو بدانند

روش های گوناگوني برای مبارزه با فساد 
و به ويژه نوع اداری آن وجود دارد كه از 
جمله مي توان به پاسخگويي دولت در 
براب���ر مردم، اطالع رس���اني و آموزش و 
مهم ترين راهکار، يعني شفاف سازی 
اش���اره ك���رد. مهم تري���ن و كارآمدترين 
ابزار شفاف سازی، بزرگترين دستاورد 
و  اطالع���ات  فن���اوری  حاض���ر،  عص���ر 

ارتباطات می باشد

 اش���اره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز 
همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، 
ارزش ها، فرهنگ، سیاس���ت و قوانین اداره ش���وون 
مختلف آن اس���ت. امور اقتص���ادی در واقع خروجی 
و دس���تاورد پنهان و آش���کار اس���ناد فرادس���ت و ایده 
آل های هر ملت اس���ت که از طریق سلس���له مراتب 
اختی���ارات و قوانی���ن ب���ه بدنه و کف جامع���ه و زندگی 
مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه 
معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر 
شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین 
علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل 
ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره 
امور گوناگون جامعه اس���ت که زمینه س���وء استفاده 
زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق 
موضوعات���ی چ���ون عنوان، نگارنده، س���ال انتش���ار، 
شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید 
شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها 
و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده است. 
»چالش قانون« پیش���اپیش از ارائه نظرات س���ازنده 
عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این 
نوش���تار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه 
فس���اد اداری و اقتصادی می پ���ردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 
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