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 شناسنامه تحقیق

ردیف: 170
عنوان: فساد و جرم اقتصادي، تهدید عليه امنيت ملي

نگارنده: رضا شيرزادي و سيدحسين حسيني
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي

محل چاپ: كارآگاه 
علل و عوامل 

محدودی��ت های تجاری/ یارانه های صنعتي/ كنترل قيمت 
ها/ نرخ های چندگانه ارزی/ دستمزدهای پایين در خدمات 

دولتي، تجاری/ ذخایر منابع طبيعي مانند نفت. 
پيامدها 

كاهش س��رمایه گ��ذاری و كند ش��دن رش��د اقتصادی و 
در نهای��ت ع��دم تحقق اهداف توس��عه اقتص��ادی/ كاهش 
درآمدهای مالياتي/ تنزل كيفيت زیرساخت های اقتصادی 

و خدمات عمومي. 
راهکارها

 ایجاد نهادهایي برای مبارزه با فس��اد اقتصادی و اصالحات 
اقتص��ادی/ افزایش دس��تمزدهای بخ��ش عمومي/ كاهش 
اندازه دولت در اقتصاد/ حسابرس��ي مالي دقيق/ اس��تقالل 
رس��انه های ارتب��اط جمعي/ اس��تقالل دس��تگاه قضایي/ 
مشاركت ش��هروندان/ تمركززدایي/ اصالح فرهنگ جامعه/ 
ایجاد زمينه اشتغال و كاهش بيکاری/ توزیع عادالنه فرصت 
ها و جلوگيری از رانت خواری/ فراهم كردن حداقل امکانات 

زندگي برای همه مردم. 
نتيجه گيري

 این مطالعه در پي پاس��خ به این پرس��ش اس��ت كه فساد 
چگونه بر رش��د و توس��عه اقتص��ادی و در نهایت بر امنيت 
ملي تأثير مي گذارد. امروزه بعد اقتصادی امنيت ملي جای 
بعد نظامي را گرفته و به نقطه مركزی تبدیل ش��ده اس��ت. 
بنابراین تصور جامعه و جهاني امن بدون توجه به كاركردها 
و روابط اقتصادی، بيهوده و تحقق ناپذیر است و اساسا بعد 
اقتصادی، مهم ترین بعد تهدید امنيت اس��ت. فساد و جرم 
اقتصادی توأما موجب تهدید امنيت اقتصادی كش��ورها به 
ویژه در اقتصادهای رانتي مي ش��وند. پدیده فس��اد و جرم 
اقتص��ادی ابتدا امنيت اقتصادی جوامع را متأثر مي س��ازد 
و س��پس ح��وزه امنيت ملي را مورد تهدی��د قرار مي دهد. 
زیرا مفاسد و جرائم به ش��کل تبعيض و بي عدالتي فراگير 
بروز مي كنند و منجر به از بين رفتن مش��روعيت به عنوان 
یکي از ش��اخص های اصلي امنيت ملي مي شوند. فاسدان 
اقتصادی را مي توان به دو سطح خرد و كالن تقسيم كرد. 
در سطح خرد، سارقين منازل، خودروها، قاچاقچيان خرده 
پ��ا، اختالس كنندگان مبالغ اندک و كالهبرداران غيرحرفه 
ای را مي توان دید. دالیل این جرم ها عواملي چون بيکاری 
و فقر مالي و فرهنگي اس��ت و بدون س��ازماندهي، طراحي 
و پيچيدگي هس��تند. در س��طح كالن اف��راد و گروه هایي 
هس��تند كه برای دستيابي به اهداف نامشروع خود از رانت 
های مختلف سياس��ي- اقتصادی ناش��ي از برقراری روابط 
ب��ا صاحبان قدرت و نفوذ در دس��تگاه ه��ای متولي منابع 
اقتص��ادی )كه بای��د صرف توليد و اش��تغال و رفاه عمومي 
ش��وند( بهره گيری نموده و موجب ایجاد انحراف در منابع 
اقتصادی مي ش��وند. شبکه حمایتي حامي- پيرو نيز نوعي 
دیگر از عوامل زمينه س��از فساد اس��ت. این شبکه نوعي از 
ساخت قدرت اس��ت كه اشخاص با منزلت و موقعيت های 
سياس��ي و حکومتي به عنوان حامي، ب��ا افراد و گروه های 
اجتماعي متنف��ذ به عنوان پيرو، پيوند و ارتباط ش��خصي 
دوجانبه برقرار مي كنند. این روابط متضمن فس��اد اس��ت 
و ب��ر مبنای مالحظات و وفاداری های سياس��ي، عاطفي و 
خویش��اوندی اس��ت. حاكم و حامي ها ب��رای حفظ قدرت 
خ��ود، امتي��ازات و رانت ه��ای اقتصادی را بر اس��اس این 
پيوندها توزیع مي كنند. مش��خصه های مهم نظام حامي- 
پيرو عبارتند از: منابع مالي منحصرا در كنترل حامي است، 

اطالع رساني شفاف وجود ندارد، روابط غيررسمي، باندی و 
ش��خصي بر روابط رسمي- قانوني چيرگي دارند، مرز منافع 
عمومي و خصوصي مبهم اس��ت و روابط فسادآميز حمایتي 
در س��اخت اقتصاد دولتي و رانتي بيش��تر از ساخت اقتصاد 
بازاری است. دمکراسي با سازوكارهای نظارتي، پاسخگویي، 
شفافيت، گردش آزاد اطالعات، رسانه های مستقل و احزاب 
نيرومن��د به مثابه نمونه آرمان��ي و مطلوب، معيار و مقياس 
برای ارزیابي فس��اد در كشورها اس��ت. هر چه حکومتي به 
این الگوی آرماني نزدیك تر شود، ميزان فساد در آن كمتر 
و برعکس با دوری گزیدن از آن، فس��اد بيشتر خواهد شد. 
فس��اد در نظام های دمکراتيك، تصادفي اس��ت و در نظام 
ه��ای غيردمکراتي��ك نظام مند و سيس��تمي. ارتباط ميان 
پدیده فساد و رشد اقتصادی را مي توان به دو گروه تقسيم 
كرد: اول نظریه هایي كه معتقدند فساد قادر است از طریق 
دور زدن قوانين و مقررات ناكارآمد و انعطاف ناپذیر تحميل 
ش��ده توس��ط دولت )خصوصا در كش��ورهای كمتر توسعه 
یافت��ه( به افزایش رش��د اقتصادی منجر ش��ود. دوم نظریه 
هایي كه فس��اد را به مثابه نيرویي مي دانند كه به عملکرد 
مناس��ب بازارها آسيب مي رس��اند و از این رهگذر، زمينه 
كاهش رش��د اقتصادی را فراهم مي آورد. هرجا بوروكراسي 
اداری ناكارآم��د، پرهزینه، وقت گير و تحميل كننده هزینه 
مبادله باش��د، عقالنيت اقتصادی، كارگزاران اقتصادی را به 
س��وی روش های كم هزینه تر س��وق مي ده��د و آنان را 
وا ميدارد كه روش��ي را برگزینند كه مس��تلزم صرف هزینه 
كمتر اس��ت. در اینجا فساد اداری به عنوان گزینه بدیل به 
جای پيمودن مس��ير طوالني و طاقت فرسای اداری مطرح 
مي ش��ود و ب��ه تدریج به قاعده بازی كارگ��زاران اقتصادی 
تبدی��ل مي گردد. این قاعده جدید و غيررس��مي اگرچه از 
لحاظ ارزشي مذموم و ناپسند است، اما از نظر اثباتي كارآتر 
از قاعده بازی مرسوم و قانوني است و مخصوص كشورهایي 
اس��ت كه از بوروكراسي ناكارآمد رنج مي برند. برخي دولت 
ها مجازات های س��نگيني برای فساد اقتصادی پيش بيني 
ك��رده اند، با این حال ممکن اس��ت مأم��وران آنها به دليل 
دریافت رش��وه و یا علل دیگر، اخت��الس و كالهبرداری را 
نادی��ده گرفته، متخلف را تبرئه مي كنن��د یا وی را بعد از 
محکومي��ت مورد عفو قرار مي دهند و محيط مس��اعدی را 
برای فعاليت مفسدان اقتصادی و گسترش رشوه فراهم مي 
كنند. عوامل كاهش جرم عبارتند از: صنعتي ش��دن، توزیع 

عادالنه درآمد، كاهش نرخ بيکاری، كاهش فقر نسبي. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 171

عنوان: ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعي
نگارنده: مهدي محمدي و حسن رفيعي و ميرطاهر موسوي 

و سمانه حسين زاده
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي

محل چاپ: مسائل اجتماعي ایران 
راهکارها

 اج��رای برنام��ه هایي در جهت ایجاد تع��ادل اقتصادی در 
نهادها و دستگاه های اداری/ استقالل نسبي بخش اقتصادی 
از نهاد سياس��ي/ شفاف س��ازی جریان اطالعات اقتصادی، 
مالي و اداری/ تقویت سازوكارهای نظارتي شفاف، كارآمد و 

سالم در نهادها و دستگاه های اداری. 
نتيجه گيري

 هدف این مطالعه بررسي ادراک فساد در نهادها و دستگاه 
های اداری مختلف و ارتباط آن با احساس عدالت اجتماعي 
در بين س��اكنان شهر تهران اس��ت. در این تحقيق از چك 
ليست و پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده 
و نمونه آماری ش��امل 400 نفر از ساكنان مناطق سه پهنه 
توس��عه ای )پایين، متوس��ط و باال( تهران است كه همگي 
در بازه س��ني 18 تا 65 س��ال قرار دارن��د. در این پژوهش 
جمع آوری اطالعات از س��ه طریق ذیل انجام گرفته است: 
پرسشنامه احس��اس عدالت اجتماعي، پرسش��نامه ادراک 
روند فس��اد و چك ليست ادراک فساد در سازمان. بنابراین 
عالوه بر ادراک فس��اد، ادراک روند فس��اد نيز مورد بررسي 
قرار گرفته است. اكثر پاسخگویان معتقد بوده اند كه فساد 
مالي- اداری در ش��مار مهم ترین مشکالت اجتماعي ایران 
قرار دارد. بيش��ترین ادراک فس��اد در س��ازمان های تحت 
بررس��ي به ترتيب مربوط به شهرداری ها، دالالن و واسطه 
های سازمان ها و اشخاص صاحب مقام، گمرک، اداره دارایي 
)ماليات( و بانك ها بوده است و كمترین ادراک فساد نيز به 
ترتيب ب��ه خيریه ها، مدارس، دفاتر پليس+ 10، مطبوعات 
و اداره ثبت احوال نس��بت داده ش��ده اس��ت. به طور كلي 
نتایج پژوهش نشان داده است كه سطح ادراک فساد بسيار 
باالست. بيشتر پاس��خگویان معتقد بوده اند هنگامي كه با 
نهادها و سازمان های اداری كاری داشته اند، الزم بوده كه 
با افراد صاحب نفوذ تماس یا ارتباط شخصي برقرار كنند تا 
كارهایشان انجام شود، فقط 9/ 6 درصد پاسخگویان معتقد 
بوده اند هنگامي كه با نهادها و س��ازمان های اداری كاری 
داش��ته اند، هيچ وقت الزم نبوده كه ب��ا افراد صاحب نفوذ 
تماس یا ارتباط شخصي برقراركنند تا كارهایشان راه بيفتد. 
ح��دود 9 نفر از هر 10 فرد مش��اركت كنن��ده در پژوهش 
معتقد بوده كه فس��اد در طي ده س��ال گذش��ته در ایران 
افزایش یافته اس��ت و ادراک فس��اد در اكثر س��ازمان ها از 
حد متوس��ط باالتر بوده است. به نظر مي رسد افزایش آمار 
اختالس های كشف شده در سال های اخير بيشترین تأثير 
را در این زمينه داش��ته است و این پدیده تأثير چشمگيری 
بر كاهش احس��اس عدالت اجتماع��ي و به تبع آن، كاهش 
اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و امنيت رواني بر جای 
گذاشته است. در مجموع با توجه به یافته ها، مي توان گفت 
در نهادهایي كه حجم گردش مالي و فعاليت های اقتصادی 
بيشتر است، ادراک فساد نيز بيشتر است و در نهادهایي كه 
فعاليت های اجتماعي و مدني بيش��تری دارند ادراک فساد 
نيز كمتر اس��ت. بر این اس��اس )اگر ادراک فساد بيشتر را 
ناش��ي از وجود فساد بيش��تر بدانيم( به نظر مي رسد وقتي 
س��اختار اقتصادی غيرمولد و ناكارآمد باشد، گسترده بودن 
حجم وظایف و در اختيار داشتن قدرت بوروكراتيك بيشتر 
همراه با دسترسي به منابع عظيم اقتصادی در سازمان ها و 
نهادهای اداری، زمينه ظهور فساد اداری بيشتری را فراهم 
خواهد ك��رد. نکته دیگر اینکه تصور پاس��خگویان از وجود 

فساد صرفا به س��ازمان های دولتي محدود نيست، بلکه از 
نظر پاس��خگویان، در تمام س��ازمان ها حتي سازمان های 
مردمي و س��ازمان ه��ای عمومي نيز فس��اد در حد درخور 
توجهي وجود دارد. این پدیده را مي توان ناش��ي از مستقل 
نبودن نهادهای عمومي و دو س��نخيتي )دولتي و عمومي( 
بودن آنها در ایران دانست. مطابق نتایج تحقيق فقط ادراک 
فساد در سازمان ها در بين زنان بيشتر از مردان است، ولي 
از حيث احس��اس عدالت اجتماعي و نيز ادراک روند فساد 
تفاوت آماری معناداری بين دو جنس دیده نمي ش��ود. در 
باب تفاوت های جنسيتي در نگرش به فساد در سازمان ها، 
نخس��تين فرضيه ای كه به ذهن مي رس��د، تابعيت ادراک 
فساد از احس��اس تبعيضي است كه ميان دو جنس ممکن 
اس��ت وجود داش��ته باش��د. مطابق این فرضيه، زنان از آن 
رو فس��اد را در دس��تگاه ها بيش��تر دیده اند كه با تبعيض 
بيش��تری در كل جامعه یا به طور خاص در دس��تگاه های 
اداری مواجه بوده اند. اما این تبيين پذیرفتني نيس��ت، زیرا 
چنانکه در این مطالعه نش��ان داده ش��ده اس��ت، احساس 
عدالت اجتماع��ي ميان دو جنس تف��اوت معناداری با هم 
ندارند. بنابراین، به نظر مي رس��د م��ردان احتماال به علت 
مواجهه با سطوح باالتری از فساد در زندگي روزمره، تحمل 
و پذی��رش بيش��تری در برابر آن پيدا كرده باش��ند. مطابق 
نتایج مطالعه، بين ادراک فساد در سازمان ها و ادراک روند 
فس��اد و ابعاد آن با احس��اس عدالت اجتماعي رابطه منفي 
و معناداری وجود داش��ته اس��ت. به عب��ارت دیگر، هر چه 
ادراک روند فس��اد و ادراک فساد در س��ازمان بيشتر شود، 
احس��اس عدال��ت اجتماعي كمتر مي ش��ود و برعکس. در 
زمينه ارتباط بين ادراک فس��اد با احساس عدالت اجتماعي 
مي توان گفت فساد مشکل عدالت اجتماعي است و هر دو 
بعد شایس��ته ساالری و توزیع اقتصادی عادالنه را در درون 
كش��ورها تضعيف مي كند. همچني��ن در این تحقيق هفت 
س��ازمان شناس��ایي ش��ده اند كه 8/ 39 درصد از احساس 
عدالت اجتماعي شهروندان را با ادراک آنها از فساد در هفت 
دستگاه مزبور مي توان تبيين كرد. نتایج نشان داده اند كه 
ادراک فس��اد در احزاب و س��ازمان های سياسي بيشترین 
تأثي��ر را در احس��اس عدالت اجتماعي ش��هروندان دارد و 
پ��س از آن به ترتيب ادراک فس��اد در دادس��راها و دادگاه 
ها، درمانگاه ها، بيمارس��تان ها، آزمایشگاه ها و دیگر مراكز 
س��المت )دولتي )، خيریه ها، شركت ها و مؤسسات بخش 
خصوصي، اعضای ش��ورای محله و شهر و دالالن و واسطه 
های س��ازمان ها و اشخاص صاحب مقام بر احساس عدالت 
ش��هروندان تأثير مي گذارند. در بين هفت س��ازماني كه بر 
احساس عدالت شهروندان تأثيرگذار بودند، دالالن و واسطه 
های س��ازمان ها و اشخاص صاحب مقام، احزاب و سازمان 
های سياس��ي و دادس��راها و دادگاه ه��ا در رده های باالی 
ادراک فساد قرار داشتند. اما خيریه ها در پایين ترین سطح 
بودند و دیگر س��ازمان ها نيز در اواس��ط طيف بيشترین تا 
كمترین قرار داشتند. بنابراین نمي توان گفت نهادهایي كه 
س��طح ادراک فساد در آنها باالتر است، لزوما تأثير بيشتری 
بر احساس عدالت اجتماعي ش��هروندان دارند. در واقع، به 
نظر مي رسد ادراک فساد در دستگاه هایي كه انتظار مردم 
برای رفتار عادالنه در آنها بيش��تر اس��ت )مانند خيریه ها و 
درمانگاه های دولتي و دادسراها و دادگاه ها( تأثير بيشتری 
بر احس��اس عدالت اجتماع��ي ش��هروندان دارد. بنابراین، 
سياس��ت گذاران جهت افزایش احس��اس عدالت اجتماعي 
باید به ایجاد ش��فافيت و س��المت اداری در این سازمان ها 
توجه ویژه ای داش��ته باش��ند. ادراک و تصور شهروندان از 
تجربيات آنها در زندگي اجتماعي ش��ان نشئت مي گيرد و 
بر این اس��اس، اگر ادراک فساد را نشانه وجود فساد واقعي 
در جامعه بدانيم، به طور كلي مي توان گفت فس��اد اداری 
در ای��ران از بدن��ه بخش دولتي به س��ازمان های متعلق به 
بخش عمومي نفوذ كرده اس��ت. حتي سازمان های مردمي 
نيز درگير فساد اداری هستند، به طوری كه فساد به شکل 
هنجار در نهادهای اداری نفوذ كرده اس��ت. یکي از ویژگي 
های فساد گسترش آن به ش��کل پدیده ای تخریبي مانند 
پارازیت یا س��رطان اس��ت و به مرور به هنج��ار و فرهنگ 
تبدیل مي شود. در ایران نيز به گونه ای شاهد گسترش این 
پدیده سرطاني به شکل فراگير هستيم. گفتني است روابط 
مشاهده شده در این پژوهش صرفا نشان دهنده همبستگي 

بين متغيرها هستند و بر رابطه علي داللت ندارند.

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 172

عنوان: اس��تراتژي مبارزه با فس��اد اداري، راه��کاري براي 
پاسخگویي به تأمين عدالت اجتماعي

نگارنده: زهرا تيرگر و حسين فروغي نيا
سال انتشار: 1395

شاخه: حقوق
روش: توصيفي

محل چاپ: اندیشمندان حقوق 
علل و عوامل 

علل بروز فس��اد اداری، عوام��ل اجتماعي و فرهنگي: ضعف 
باوره��ای اخالقي و ارزش های انس��اني )كنت��رل دروني(/ 
كاهش سطح وجدان كاری و انضباط اجتماعي/ ناهماهنگي 
ميان ارزش ها و راه های دستيابي به آنها/ چيرگي روابط بر 
ضوابط/ ضعف فرهنگ سازماني در ميان مدیران و كارمندان/ 
وجود فرهنگ وفاداری درون سازماني/ گسترش و استمرار 
فس��اد/ ضعف كنترل اجتماعي )حساسيت همگاني به فساد 
و كجروی در دس��تگاه های اداری(/ عوامل اقتصادی: پایين 
ب��ودن دس��تمزد در برابر تورم و گراني و ب��ي ثباتي اوضاع 
اقتص��ادی/ تنگدس��تي و ش��کاف طبقات��ي/ ان��دازه آزادی 
كارمن��دان برای پرداختن به كارهای توليدی و بازرگاني در 
بخ��ش خصوصي/ اقتص��اد رانتير كه مي توان��د از راه های 
گوناگون زمينه فساد اداری را فراهم كند: الف( دولتي بودن 
اقتصاد و دخالت چشمگير دولت در عرضه كاالها و خدمات 
ب( وج��ود انحصارات دولتي در پهن��ه اقتصاد و غيررقابتي 
بودن زمينه های اقتصادی پ( گس��تردگي دولت و پرشمار 
ب��ودن بنگاه ها و س��ازمان های دولتي و وابس��ته به دولت 
ت( توانمن��دی اقتصادی و مالي دولت های رانتير كه باعث 
مي ش��ود دولت برای اداره كردن خود وابسته به شهروندان 
نباشد، بلکه از راه توزیع ثروت بتواند آنان را به خود وابسته 
كند و در نتيجه خود را ناگزیر از پاسخگویي و شفاف سازی 
كاركردش نداند/ خصوصي سازی در صورتي كه به درستي 

انج��ام نگي��رد، عوامل سياس��ي: جابجا ش��دن دولت ها و 
دگرگوني های گسترده در سطح مدیران و كاركنان/ جناح 
بندی های سياسي در نظام اداری/ وجود برخي محدودیت 
ها و نبود آزادیهای سياسي/ مصلحت اندیشي ها/ فساد یقه 

سفيدها/ نبود اراده سياسي و فساد مدیران بلندپایه، 
عوامل اداری، ساختاری و مدیریتي: وجود نظام بوروكراتيك 
عری��ض و طویل و در نتيجه طوالني و پيچيده ش��دن روند 
كارها ك��ه زمينه قوانين و مق��ررات را فراهم مي آورد/ بي 
ثباتي و نبود امنيت ش��غلي/ نبود سيس��تم تشویق و تنبيه/ 
اس��تخدام نيروها/ ناهمخواني س��ازمان ها و دس��تگاه های 
اداری با واقعيت ها و نيازهای جامعه امروزی/ بيکاری پنهان 
یا وجود ساعت های كار خالي/ ضعف نظارت و سازمان های 
نظارتي، عوامل حقوقي: تبعيض در اجرای قوانين و كيفرها/ 
نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرائم مالي- اداری 
و دس��ته بندی نش��دن آنها/ وجود قواني��ن متعارض و نفي 
كننده یکدیگر و روش��ن نبودن ناسخ و منسوخ در آنها/ خأل 

و ابهام در قوانين. 
پيامدها 

پيامدهای فس��اد اداری: فس��اد اداری از طریق خدشه وارد 
كردن بر سياس��ت های دولت ب��رای تأمين منافع و اهداف 
اكثریت، باعث اتالف منابع محدود و اقتصادی شده و هزینه 
های هنگفتي بر جامعه تحميل مي كند/ فساد اداری باعث 
كند ش��دن رش��د اقتصادی مي ش��ود، زیرا انگيزه سرمایه 
گذاری را برای س��رمایه گذاران داخل��ي و خارجي كاهش 
مي دهد/ فس��اد اداری س��بب قهقرایي ش��دن و پس��روی 
فعاليت های خدماتي و تجاری انجام ش��ده توس��ط شركت 
های كوچك مي ش��ود و فعاليت ه��ای اقتصادی مهم را به 
انحصار بخش دولتي یا خصوصي )افراد با نفوذ و وابس��تگان 
به قدرت( درآورده و به طور كلي ساختارهای انحصارطلبي 
را تقویت مي كند/ فس��اد اداری از درجه مشروعيت دولت 
ه��ا مي كاهد و ثبات و امنيت جوامع را به خطر مي اندازد، 
همچنين ارزش های دمکراسي و اخالقيات را مخدوش مي 
س��ازد و از این طریق مانع توس��عه سياسي و اجتماعي مي 
ش��ود/ فساد اداری موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانایي و 
اراده سياس��ي دولت برای جلوگيری 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. 
راهکارها

 راهکارهای فرهنگي: به نظر مي رسد بهتر باشد كه وظيفه 
فرهنگ س��ازی به نهادی مس��تقل از دولت سپرده شود تا 
بتواند فارغ از هياهوها و مش��کالت، این كار را به س��رانجام 
رس��اند و به نهادین��ه كردن اص��ول واالی اخالقي و ارزش 
های انساني، مس��ئوليت پذیری، نظم پذیری، قانونمداری، 

شایسته ساالری و... بپردازد. 
راهکارهای اقتصادی: خصوصي سازی، 

راهکارهای سياس��ي: تأمي��ن آزادی بيان و اطالع رس��اني 
شفاف، 

راهکارهای اداری، س��اختاری و مدیریتي: به روزرس��اني و 
كارآمد ساختن ساختار و بهره گيری از ابزارها و تکنولوزی 
روز در نظام اداری/ افزایش احساس امنيت شغلي كارمندان/ 
اقدامات در خصوص س��ازمان ه��ا و نهادهای نظارتي: الف( 
تفکيك وظایف و حوزه مس��ئوليت هر یك به روش��ني ب( 
نظارت و پيگيری مس��تمر این س��ازمان ها پ( الزام نهادها 
و س��ازمان ها به پاسخگویي و شفاف سازی كارهایشان ت( 
پشتوانه و ضمانت اجرایي داش��تن گزارش ها و تصميمات 

این سازمان ها. 
راهکارهای حقوقي: بررس��ي، اصالح و تکميل قوانين اداری 
به دس��ت خبرگان و كارشناس��ان/ تدوین قانون ها و آیين 
نام��ه ها به گونه ای كه برای س��ال ها كارآم��د و برآورنده 
نيازها باشد/ اقدام عاجل برای ارائه تعریف مشخص و واحد 

از قوانين/ عدم تبعيض در اجرای قوانين مجازات اداری. 
نتيجه گيري

 مهم ترین عامل موفقيت در مبارزه با فس��اد اداری، عزم و 
اراده سياسي و حمایت مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه 
با فس��اد است. در واقع، اغلب راهکارهای ارائه شده معطوف 
به اصالح نقش دولت، كارویژه آن و اصالح س��اختار اداری 
اس��ت. از آن جمله اس��ت سياس��ت زدایي از نظام اداری، 
مقررات زدایي، كوچك س��ازی، بهينه س��ازی و مهندسي 
دوباره نظام س��ازماني و س��اختار آن. نظریات��ي نيز در این 
زمينه مطرح اس��ت، همچون نظری��ه دولت كوچك، دولت 
كارآفرین، دولت كارساز، دولت مدیریتي، نظریه كارگزاری 
و نظریه انتخاب عمومي. همچنين در كش��ورهای در حال 
توس��عه دولت ها، مس��ئوليت ها و وظایف گس��ترده ای بر 
عهده دارند و دامنه فعاليت های دولت به مراتب گسترده تر 
از كش��ورهای پيشرفته و صنعتي است. بررسي های صورت 
گرفته، وجود ارتباط مس��تقيم بين فس��اد و ناكارآمدی در 
كش��ورهای توسعه نيافته و نيز رابطه مستقيم را بين اندازه 
و بزرگي دولت و فساد نشان مي دهد. محيط های سازماني 
ای ك��ه زمينه فس��اد در آنها به صورت بالق��وه وجود دارد، 
چنانچه دارای سيس��تم های مناس��ب مس��ئوليت پذیری، 
پاسخگویي، نظارت و كنترل نباشند، مي توانند به آساني به 
س��وی فساد ميل كنند. فساد حد و مرزی ندارد. بررسي ها 
حاكي از آن است كه فساد و اختالس به قشر خاص و كشور 
یا جامعه ای مش��خص تعلق ندارد. بنابراین، ضرورت مقابله 
با آن در س��طح بين المللي احس��اس مي ش��ود. به همين 
منظور، استفاده از تجربه جهاني و نتایج حاصل از برگزاری 
كنفران��س ها و گردهمایي ها و همچنين تجارب كش��ورها 
در برخورد با فس��اد بسيار مفيد و مؤثر است و هر كشوری 
باید متناسب با توجه به شرایط مقتضيات ملي، جغرافيایي 
و حکومتي نس��بت به مبارزه با ای��ن پدیده خطرناک اقدام 
نمایند. مبارزه با فس��اد هنگامي مي تواند موفق باشد كه به 
صورت برنامه ریزی ش��ده انج��ام گيرد و از حمایت مردم و 

سطوح باالی حاكميت نيز برخوردار باشد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 173

عنوان: استرداد اموال تاراج شده در حقوق بين الملل مبارزه 
با فساد

نگارنده: محمد ش��ریف شاهي و آمنه دهشيري و قدرت اهلل 
نوروزي

سال انتشار: 1395

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: راهبرد 
راهکارها

 با درنظر داش��تن وضعيت خاص ایران، هم از جهت اینکه 
خود قرباني تاراج اموال و دارایي ها بوده و هس��ت و هم از 
این جهت كه در همس��ایگي كشورهایي با درجه فساد باال 
قرار دارد، جلب توجه به موارد زیر مي تواند راهگش��ا باشد: 
ضرورت اصالح نظام بانکي بر اساس رویکردهای شفافيت و 
ضدفساد با درنظرگرفتن صالحيت هایي مانند توقيف موقت 
حساب های مشکوک، به منظور جلوگيری از تاراج اموال و 
دارایي های داخل��ي و همچنين جلوگيری از انتقال دارایي 
های نامش��روع از كش��ورهای دیگر/ اصالح و تدوین قوانين 
و مقررات پيش��گيرانه ناظر بر فس��اد مالي- اداری مقامات 
و كارگ��زاران، خاصه جرم انگاری ثروت اندوزی نامش��روع/ 
بهينه سازی كاركردی و اصالح نهادهای مسئول در مبارزه 
با فس��اد از جمله دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي 
كل كشور/ ایجاد پليس تخصصي مبارزه با جرائم اقتصادی، 
بانک��ي و مالي با صالحيت های علم��ي و تخصصي الزم از 
جمله آش��نایي با علوم حسابداری، بانکداری و مهارت های 
الزم در تحصيل و كش��ف دالیل در جرائ��م مالي/ اقدام در 
جلب مشاركت منطقه ای و بين المللي در خصوص مبارزه 
با فس��اد در منطقه جغرافيایي فالت ایران و در صورت لزوم 
انعقاد توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه با همسایگان در 
خصوص معاضدت و مش��اركت در مبارزه با تاراج و استرداد 
دارایي ها/ اقدام نس��بت به رسيدگي قضایي داخلي و صدور 
احکام مقتض��ي طبق ماده )54- الف( كنوانس��يون مبارزه 
با فس��اد برای شروع فرآیند اس��ترداد اموال و سپس طرح 
دعاوی استرداد دارایي ها، بر اساس مفاد كنوانسيون مبارزه 
با فس��اد نسبت به دارایي های تاراج ش��ده ایران با اولویت 
موارد اخي��ر تاراج اموال/ جمع آوری مدارک و مس��تندات 
الزم برای شناسایي دارایي ها و طرح دعوی استرداد نسبت 
به دارایي های تاراج شده توسط خاندان و دولتمردان رژیم 

پهلوی )با در نظر داشتن مرور زمان(.
نتیجه گیري

 تاراج اموال گونه ای از فس��اد اس��ت كه در آن بخش��ي از 
منابع و دارایي های عمومي یا خصوصي توس��ط كارگزاران 
عاليرتبه سياس��ي و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع 
نامشروع مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اموال به تاراج رفته 
از طریق فساد باعث كاهش بخش عظيمي از منابع عمومي 
و بودجه دولت مي ش��وند. این امر آثار جدی بر پاسخگویي 
دولت نسبت به شهروندان دارد. فساد و تاراج اموال ناشي از 
آن منابع الزم برای توسعه كشورها را ناپدید مي كند. اموال 
تاراج شده اغلب در بانك ها و مراكز مالي كشورهای توسعه 
یافته پنهان مي ش��وند. كنوانس��يون ضدفساد سازمان ملل 
متحد، تنها س��ند الزامآور حقوقي بين المللي اس��ت كه به 
طور خاص به بهش��ت های امن فساد توجه كرده است. این 
كنوانسيون بر مسئله مشاركت و همکاری متقابل حقوقي در 
بخش استرداد اموال تأكيد مي نماید. همچنين كنوانسيون 
راهکارهایي را دربردارد كه مي تواند فرآیند اس��ترداد اموال 
را برای كشورهای در حال توسعه تسهيل كند. با این حال، 
اج��رای چارچوب های الزم ب��رای همکاری حقوقي متقابل 
و مش��اركت برای همه كشورها آسان نيس��ت. مشاركت و 
هم��کاری حقوقي در وهله نخس��ت نيازمند آن اس��ت كه 
كشورها، هم كشور خواهان و هم كشور درخواست شونده، 
تمایل زیادی به همکاری داشته باشند. دیگر اینکه، اقدامات 
مربوط به اس��ترداد اموال یک��ي از پيچيده ترین طرح های 
حقوقي است و به سطح باالیي از اراده سياسي و مهارت های 
حقوقي و حرفه ای نيازمند است. فقدان خواست سياسي و 
مهارت موانع جدی بر س��ر راه استرداد اموال به كشورهای 
قرباني اس��ت. در فرانسه سازمان های غيردولتي مي توانند 
به نيابت از كش��ور قرباني، دعوای استرداد اموال تاراج شده 
را نزد دادگاه اقامه كنند. در سوئيس قانون دوواليرر به طور 
ویژه اختصاص دارد به دارایي تاراج شده موجود در سوئيس 
كه به دليل كوتاهي دولت قرباني فساد، امکان استرداد آنها 
از طریق كانال های معمولي همکاری های مشترک حقوقي 
امکان پذیر نيست. كاربست رویه های این دو كشور توسط 
س��ایر اعضای كنوانسيون ضدفساد س��ازمان ملل متحد كه 
بانك ها و سيستم مالي آنها برای مخفي كردن اموال تاراج 
ش��ده به كار ميروند، مي تواند اقدامي اساس��ي در مبارزه با 
فس��اد در سطح جهاني باش��د. البته پيش بيني راهکارهای 
الزم برای مرحله بعد از اعاده اموال كه مانع از ناپدیدش��دن 
مجدد این اموال از طریق فس��اد شود، امر دیگری است كه 

مباحث خاص خود را مي طلبد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 174

عن��وان: طراح��ي و تبيين مدل مطلوب فرهنگ س��ازماني 
اسالمي براي مقابله با فساد اداري در سازمان ها

نگارنده: سعيد زرندي و جواد معدني
سال انتشار: 1395

شاخه: مدیریت
روش: توصيفي

محل چاپ: مطالعات رفتار سازماني 
نتيجه گيري

 این پژوهش با هدف شناس��ایي و ارائه مدلي برای فرهنگ 
س��ازماني اس��المي مطل��وب در مقابله با فس��اد اداری در 
س��ازمان ها انجام گرفته است. اگر این نوع فرهنگ توسعه 
یابد، مي تواند بس��تری دیني و ارزشي برای مقابله با فساد 
اداری و همسو با آن، ارتقای سالمت اداری باشد. فرآیند كار 
این مطالعه بر اس��اس مطالعه پيش��ينه و مباحث مربوط به 
فرهنگ س��ازماني و فرهنگ سازماني اسالمي و نظرسنجي 
از خبرگان بوده است كه با توجه به مطالعه ادبيات پژوهش 
و م��دل های داخلي و خارج��ي متفاوت، 48 نوع فرهنگ و 
282 ش��اخص، شناسایي و پس از نظرس��نجي از خبرگان 
منتخب، 4 نوع فرهنگ و 30 نوع شاخص شناسایي شدند. 
ش��ایان ذكراس��ت كه در این تحقيق در مرحل��ه ابتدایي از 
روش فراتركيب اس��تفاده ش��ده و در مرحل��ه بعد از تعداد 
40 خبره توسط پرسش��نامه نظرسنجي به عمآلمده است. 
همچني��ن خب��رگان منتخ��ب در این تحقيق، متش��کل از 
مدیران مياني و مدیران عالي ش��اغل در ش��عبههای كميته 

امداد امام خميني )ره( استان مازندران هستند.
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اشاره:
اش��اره: اقتصاد ه��ر جامعه، مح��ل ظهور و ب��روز همه 
متغيرهای فعال و متاثر از جهان بينی، آرمان ها، ارزش 
ها، فرهنگ، سياس��ت و قوانين اداره شوون مختلف آن 
اس��ت. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان 
و آش��کار اسناد فرادس��ت و ایده آل های هر ملت است 
كه از طریق سلس��له مراتب اختي��ارات و قوانين به بدنه 
و كف جامعه و زندگی مردم می رس��د. فس��اد اداری و 
اقتص��ادی بي��ش از آنکه معل��ول فرآینده��ای معيوب 
اقتصادی باش��د تحت تاثير ش��رایط سياسی و فرهنگی 
جامعه اس��ت. مهم ترین علت فس��اد اداری و اقتصادی، 
تس��لط اندیش��ه و عمل ناكارآمد از طری��ق قانونگذاری 
س��نتی و ناكارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است كه 
زمينه س��وء استفاده زیاده خواهان را فراهم می كند. در 
شناسنامه تحقيق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال 
انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقيق 
قيد شده است و سپس علل و عوامل، پيامدها، راهکارها 
و نتيج��ه گيری هرتحقيق بصورت خالصه آمده اس��ت. 
»چالش قانون« پيش��اپيش از ارائه نظرات سازنده عموم 
اندیشمندان و نخبگان سپاس��گزار است. این نوشتار به 
معرفی پژوهش های انجام ش��ده در حوزه فس��اد اداری 
و اقتص��ادی می پردازد كه هم اكنون از نظر خوانندگان 

گرامی می گذرد: 

»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات 
انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را 

معرفی )166( می کند

اثر فساد اقتصادي 
بر نابرابری توزيع درآمد 


