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 شناسنامه تحقیق
ردیف: 204

عنوان: بررسي رابطه بین فســاد اقتصادي، اقتصاد 
ســایه اي و آلودگي محیط زیســت در كشورهاي 

منتخب اوپک )رهیافت لیزرل(
نگارنده: مجید مداح و زینب محمدنیا سروي

سال انتشار: 1395
شاخه: اقتصاد

روش: توصیفي
محل چاپ: اقتصاد مقداري 

نتیجه گیري
 بخشي از فعالیت های اقتصادی در سطح كشورها، خارج از 
قواعد و مقررات دولتي به صورت غیررســمي يا سايه انجام 
مي شــود. فعالیت های بخش اقتصاد ســايه ای، عمدتا در 
امور تولیدی انجام مي شــود كه آلوده كننده محیط زيست 
هستند. يکي از عواملي كه بر رشد اقتصاد سايه ای اثر مثبت 
دارد، فســاد اقتصادی است. در فســاد اقتصادی، از طريق 
پرداخت های غیرقانوني، فعالیــت های خالف قانون انجام 
مي شود كه از اين نظر وجود فســاد اقتصادی، انگیزه فرار 
از مقــررات دولتي و انجام فعالیت های غیرقانوني در بخش 
اقتصاد ســايه ای را افزايش مي دهد. در اين مقاله، ارتباط 
بین فساد اقتصادی، اقتصاد سايه ای و آلودگي محیط زيست 
در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان و از طريق مدل سازی 
لیزرل برای كشــورهای منتخب اوپك در طي دوره 2000-
2012 مورد بررسي و تحلیل تجربي قرار گرفته است. نتايج 
حاصل از مدل برآوردی نشــان داده اســت رابطه مستقیم 
و معناداری بین فســاد اقتصادی و اقتصاد ســايه ای وجود 
دارد، يعني در كشورهای دارای فساد اقتصادی باالتر، انگیزه 
بیشتری برای فعالیت های غیرقانوني و خارج از نظارت های 
دولتي در بخش اقتصاد سايه ای وجود دارد. با توجه به آنکه 
در اقتصاد ســايه ای، عموما قوانین و مقــررات اداری مثل 
مقررات زيست محیطي و همچنین ضوابط دولتي مربوط به 
كنترل آلودگي توسط واحدهای اقتصادی فعال به طور كامل 
اجرا نمي شود، انتظار مي رود رابطه مستقیمي بین اقتصاد 
ســايه ای و آلودگي هوا وجود داشــته باشد كه نتايج مدل 
تخمیني نیز اين موضوع را تأيید كرده اســت. مطابق نتايج 
مدل، افزايش فعالیت های غیرقانوني در بخش اقتصاد سايه 
ای اثر مثبت و معناداری بر رشد شاخص های آلوده كننده 
محیط زيســت دارد، به طوری كه با رشد اقتصاد سايه ای، 
متغیرهای زيســت محیطي شامل انتشار دی اكسید كربن، 
مصرف سوخت فسیلي و مساحت جنگل به ترتیب افزايش، 
افزايش و كاهش مي يابند. با توجه به اثر مثبت رشد اقتصاد 
ســايه ای بر آلودگي محیط زيست الزم است تا با استفاده 
از راهکارهای مناســب، اثر فعالیت های اقتصاد سايه ای بر 
رشد آلودگي كنترل شــود. يکي از ابزارهای مرسوم جهت 
كنترل فعالیت های آلوده كننده محیط زيست، وضع مالیات 
بر ارزش افزوده واحدهای اقتصادی اســت كه خارج از حد 
مجاز، محیط زيست را آلوده مي كنند. اعمال اين سیاست، 
واحدهای اقتصــادی تولید كاالهای آلــوده كننده محیط 
زيســت را كه اغلب در بخش سايه ای و در مکان های فاقد 
نظارت های دولتي هســتند، به فعالیت های رسمي منتقل 
مــي كند و از اين طريق آلودگــي كاهش و كیفیت محیط 

زيست ارتقا مي يابد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 205

عنوان: فساد سیاسي و اداري: تأثیرات متقابل و نقش 
عوامل اجتماعي

نگارنده: عباس خندان
سال انتشار: 1395

شاخه: اقتصاد

روش: كاربردي
محل چاپ: اقتصاد مقداري 

نتیجه گیري
 گام اول اين مقاله در جهت تمايز بین دو نوع فســاد اداری 
و سیاسي است. گفته شده است كه فساد اداری معموال در 
بدنه دولــت و كارمندان میاني و رده پايین اتفاق مي افتد. 
رشــوه دادن معموال عملي انفرادی اســت و منافع آن نیز 
منحصر به رشوه دهنده است. فساد اداری يا رشوه همچنین 
با هدف دور زدن قانون انجام شده و بنابراين بر خالف قانون 
و معیارهای اجتماعي اســت و جرم محسوب مي شود. در 
مقابل اما فساد سیاسي يا نفوذ به دولت با هدف رانت جويي 
و انحراف در تخصیص منابع در ســطوح باالی سیاستي و 
تصمیم گیری اتفــاق میافتد. اين نوع از فســاد معموال با 
همــکاری و تباني افراد يا گــروه های قدرتمند صورت مي 
گیرد. دلیل نخســت برای همکاری اين است كه منافع آن 
يعني تغییر در قانــون منحصر به يك فرد نمي ماند و يك 
گــروه از آن بهــره مي برند و دلیل دوم هم اين اســت كه 
تحــت تأثیر قرار دادن دولت نیاز بــه قدرت كافي و هزينه 
كرد باال دارد و از اين رو همکاری و تباني بین افراد با انگیزه 
مشــترک ضروری است. عالوه بر اين، فساد سیاسي از اين 
دست چون در سطوح باالی حاكمیتي و از طريق مذاكره و 
البي با دولت صورت مي گیرد الزاما عملي مجرمانه و خالف 
قانون نیســت. پس از متمايز كردن فساد اداری و سیاسي، 
در گام دوم، ايــن مقاله با جمــع آوری داده های آماری و 
انجام آزمون تجربي به بررســي ارتبــاط بین اين دو نوع از 
فساد و تعیین علل و ريشه های هر كدام پرداخته است. در 
اين بین تمركز اصلي بر متغیرهای اجتماعي و تأثیر آنها بر 
رواج فساد اداری و سیاسي بوده است. در اين بخش از داده 
های كشوری برای پاسخ به دو پرسش استفاده شده است. 
پرسش اول اينکه ارتباط يا آثار متقابل اين دو نوع از فساد 
چه هســتند و پرسش دوم اينکه نقش عوامل اجتماعي در 
رواج و گسترش هر كدام چیست. برای برآورد تأثیرگذاری 
عوامل اجتماعي از دو شاخص قبح رشوه خواری در جامعه 
و تباني و همکاری برای نفوذ به دولت اســتفاده شده است. 
دو متغیر وابســته عبارتند از فســاد اداری و فساد سیاسي. 
در اين مقاله از روش معادالت همزمان اســتفاده شــده و 
برای برآورد دستگاه معادالت همزمان از روش 3SLS بهره 
گیری شده است. اين برآورد با داده های مقطعي 57 كشور 
برای ســال 2005 انجام پذيرفته است. متغیرهای مستقل 
معادالت كه شــامل دو شــاخص اجتماعي پیش گفته هم 
هســتند عبارتند از تولید ناخالص داخلي، كارآيي سیستم 
قضايي در مبارزه با فســاد، تعداد مراحل پیش از شــروع 
كســب و كار، پذيرش و توجیه پذيری رشوه دهي، سختي 
دسترســي به دولت، پیش بیني پذيــری مقررات، مخارج 
عمومي سالمت و همکاری تجاری. نتايج نشان مي دهد كه 
در درجه اول اين دو نوع از فساد بر يکديگر اثر مثبت دارند. 
در واقع فســاد سیاسي و اداری به عنوان دو نهاد نامطلوب 
مکمل يکديگرند. در بین متغیرهای كنترل نیز نقش تولید 
كشــور نیز جالب توجه اســت. با افزايش درآمد و توسعه 
يافتگي كشــورها، از فســاد اداری و رشوه خواری كاسته و 
به فساد سیاسي افزوده مي شــود. دلیل نخست اين است 
كه با توسعه يافتگي كشورها كیفیت نهادی و اجرای قانون 
افزايش و بنابراين فساد اداری كاهش مي يابد. عالوه بر اين 
در كشــورهای با درآمد باال شركت ها از قدرت باال و توان 
هزينه كردن بیشــتری در مسائل سیاسي و ارتباط با دولت 
برخوردارند. دلیل دوم نیز اين است كه رشوه و رانت جويي 
يا البي در ســطح شــركت در واقع دو استراتژی يا انتخاب 
جايگزين هستند. با محدود شدن پرداخت رشوه در نتیجه 
توسعه يافتن كشورها، شركت ها يا افراد گزينه ديگری بجز 
مذاكــره و چانه زني با دولت در اختیار ندارند. در ارتباط با 
متغیرهای اجتماعي نتايج به دست آمده مطابق انتظار بود. 
قبح يا نادرســتي رشــوه خواری در جامعه تأثیر فراواني بر 
كاهش فســاد اداری دارد. كاهــش 10 درصدی در افرادی 
كه رشــوه را عملي توجیهپذير میدانند مي تواند شــاخص 
فســاد را تا 20 نمره كاهش دهد. با نگاه به شــاخص عدم 
فساد مؤسسه شــفافیت مي توان دريافت كه اين اختالف 
20 نمرهای مي تواند رتبه يك كشــور مانند ســومالي در 
انتهــای جدول را 40 پله )از 174 به 133( يا رتبه ايران را 

75 پله )از 133 به 58( ارتقا دهد. رواج فســاد سیاسي نیز 
بسیار به همکاری و تباني بین شركت ها وابسته است. يك 
افزايش 10 درصدی در همکاری بین شركت ها رواج فساد 
سیاســي را دو درصد افزايش مي دهد. اين نتايج نشان مي 
دهــد كه عوامل اجتماعي مي تواند تأثیر بســیار زيادی بر 

كاهش فساد از هر نوع داشته باشد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 206

عنوان: اهمیت و تأثیر نماز در كاهش میزان فســاد 
اداري

نگارنده: حمیدرضا جاویدان داروگر
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ:  پژوهش ملل 
علل و عوامل 

مهم ترين داليل پیدايش فساد اداری: اختالف فاحش میان 
ســطح زندگي كارمندان دولت و ساير شــهروندان/ روابط 
خويشــاوندی )خويشاوندساالری(/ وســعت دامنه دخالت 
های دولت در تصدی امور/ افراط در وضع قوانین و محدود 
كردن فعالیت های بخــش خصوصي از طريق اين قوانین/ 
عدم حساســیت جامعه بــه معیارهای اخالقــي/ افزايش 

شهرنشیني/ تأمل و تساهل نسبت به فساد. 
پیامدها 

پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاســي/ تخريب سامانه 
اقتصــادی/ انحراف اخالق جمعي/ زمینه ســازی ســلطه 

بیگانگان، 
پیامدهای فردی: كیفر قضايي/ عقوبت اخروی. 

راهکارها
 عوامــل بازدارنده فســاد اداری، عوامل روانــي و رفتاری: 
تقويــت ايمــان و باورهای دينــي/ حق محــوری، عوامل 
ســازماني و مديريتــي: گزينش كارگزاران صالــح و توانا/ 
بركناری كارگزاران فاســد/ قاطعیت توأم با مدارا/ انضباط 

اداری و ايجاد تشکیالتي برای نظارت عملکرد كارگزاران، 
عوامل فرهنگي و اجتماعي: تغییر نگرش كارگزاران نسبت 
به مســئولیت و وجدان كاری/ كنترل و نظارت اجتماعي، 
عوامل سیاســي: قانونگرايي و عدم تبعیــض در برخورد با 
فساد/ شفافیت گرايي، عوامل اقتصادی: اصالح نظام اداری 
و مالیاتي/ تأمین نیازهای اقتصادی كارگزاران صالح/ پرهیز 
از دادن امتیــازات ويژه )رانت(، ممنوعیت هديه و رشــوه/ 

مبارزه با انحصارگرايي و انحصارطلبي ها. 

نتیجه گیري
 با دقت در منابع اسالمي و به ويژه سیره پیامبر اسالم )ص( 
و امامان معصوم )ع( در دوران حکومت ايشان، مي توان به 
الگوی جامع و همه جانبه نگری در برخورد با فســاد اداری 
دســت يافت كه همه زمینه های مســئله از سازوكارهای 
اداری گرفته تا بسترهای فرهنگي- اجتماعي، سیاست های 
اقتصادی و ســامانه قضايي را دربر مي گیرد. البته همواره 
بحث فرهنگ ســازی از اهم تأكیدات ايشان بوده و نهادينه 
كردن فريضه نماز در زندگــي روزمره به عنوان مهم ترين 
شــاخص بازدارنده افراد جامعه از هرگونه فســاد و تباهي، 
باعث كاهش چشــمگیر میزان فســاد در تمامي زمینه ها، 
علي الخصوص اداری گرديده اســت. بدون شك در قلب و 
روح انســاني كه به نماز مي ايستد جنبشي به سوی حق و 
حركتي به سوی پاكي و جهشي به سوی تقوا پیدا مي شود. 
اين عمل چند بار در شبانه روز تکرار مي گردد و باعث مي 
شود كه تقوای الهي در ضمیر فرد نهادينه گردد. البته بايد 
توجه داشــت كه نماز دارای مراتب است، بنابراين اثری كه 
بــه صورت اقتضا بر آن مترتب مي شــود نیز دارای مراتب 
اســت، يعني نماز و جلوگیری از گناه، مانند دو كفه ترازو 
هســتند، هر وقت نمازگزار در نماز خود بیشتر به ياد خدا 
بــود، نمازگزار كمتر گناه مي كند و هر جا ياد خدا در نماز 
ضعیف شــود و نمازگزار از حقیقت ياد خدا منصرف گردد، 
دچار گناه مي شود. هر نمازی به همان اندازه كه از شرايط 
كمال و روح عبادت و حضور قلب برخوردار اســت، نهي از 
فحشــا و منکر مي كند، گاه نهي كلــي و جامع و گاه نهي 

جزئي و محدود. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 207

عنوان: بررسي عوامل مؤثر بر فزآینده سالمت نظام 
اداري و مقابله با فساد

نگارنده: محمد ایماني برنــدق و علي بیات و بهرام 
محمدي و یداله باقري

سال انتشار: 1395
شاخه: میان رشته اي

روش: توصیفي
محل چاپ: تحقیقات جدید در علوم انساني 

علل و عوامل 
عوامل مؤثر در ايجاد محیط مساعد برای وقوع كالهبرداری 

و فســاد مالي: غیرمرتبط بودن يا نبــود قوانین و مقررات 
تجــاری مالیاتي و محاســباتي و اختــالل در آنها/ ضعف 
مديريت و نبود سیســتم ها و فرآيندهای نظارتي كارآمد/ 
تــورم فزآينده، حقوق و دســتمزدهای كــم، تغییر عادات 
مــردم و مصرف گرايي جامعه/ منابع انســاني بي كفايت و 
فاقد صالحیت حرفه ای، خويشاوندگرايي و تبعیض/ ابقای 
مديــران و كارمندان در يك پســت برای مــدت طوالني/ 
حسابرســي غیرمؤثر و بي موقع و عدم برخورد درســت و 
مناسب با مفاسد گزارش شده/ نبود مشوق ها برای اجرای 

قانون. 
راهکارها

 اصــالح نظام اداری و ســاختار آن و تقويت حسابرســي 
داخلي/ نظارت بر ثروت، مصرف و ســطح زندگي كارمندان 
دولت/ ايجاد و تقويت نهادهای مستقل و دائمي برای مبارزه 
با فســاد اداری و ارتقای پويايي و هماهنگي دستگاه های 
نظارتي برای حذف فساد اداری/ آموزش مديران دولتي در 
زمینه آشــنايي با فساد اداری و شــیوه های مقابله با آن/ 
آزادی و مصونیــت مطبوعات در ارائه گزارش و افشــاگری 
فســاد اداری/ تشــويق كارمندان و شــهروندان به ارسال 
اطالعات و افشاگری/ پاسخگويي سیاست مداران و كاركنان 
و حسابرســي از آنهــا/ كوچك كردن دولــت و خصوصي 
ســازی/ كاهش فساد اداری به وسیله حذف مقررات زائد و 
بوروكراسي اداری/ جرم انگاری، شناسايي و كدبندی عناوين 
مجرمانه فســاد اداری در قوانین موضوعه و اعمال تنبیه و 
جريمه های ســنگین و پرداخت هزينه باالی عمل/ روزآمد 
كردن قوانین با توجه به شرايط اقتصادی اجتماعي و ايجاد 
تحــول در آنها/ اجرای اتوماســیون اداری/ بهره برداری از 
سیســتم های اطالعاتي/ شفاف سازی و اطالع رساني امور/ 
نظام مند كردن سیســتم های مالي و حسابرســي/ توسعه 
نهادهای مدني و ســازمان های مــردم نهاد/ برخورد قاطع 
و بــدون تبعیض با مرتکبان مصاديق فســاد مالي/ فرهنگ 
ســازی و تقويت باورهای مردمي در جريان مبارزه با فساد/ 
اجــرای مطالعات و پژوهش های راهبــردی و اجرای دوره 
های آموزشي و دانشافزايي/ ايجاد انگیزه و ارتقای سیستم 
های مالي و حسابرسي/ ايجاد انگیزه و ارتقای سیستم های 
رفاهــي و حقوقي كاركنان/ اجرای سیســتم های مديريت 
كیفیت/ حذف كلیــه انحصارات، امتیازات، مجوزها يا رانت 
های دولتي/ دسترســي عمومي به اطالعات دولتي و مهم 
تــر از همه، رعايت احترام و حفظ اســتقالل قوه قضائیه و 
تضمین اســتقالل و امنیت قضــاوت در برخورد با عامالن 

فساد. 
نتیجه گیري

 در اين تحقیق از طريق پرسشنامه و نمونه ای شامل 145 
نفر از كارشناســان و مديران و حسابرســان دستگاه های 
اجرايي كشــور، عوامل مؤثر بر فزآينده سالمت نظام اداری 
مورد بررسي قرار گرفته اســت. در اين پژوهش يافته های 
تحقیق نشــان داد كه رعايت نمــودن نظم و انضباط اداری 
و مالي، شــفاف عمل كردن مسئوالن دستگاه های اجرايي، 
قانونگرا بودن مسئوالن دستگاه های اجرايي، پاسخگو بودن 
مسئوالن نسبت به عملکرد خود، احساس مسئولیت نسبت 
به بیت المــال، تکريم ارباب رجوع و رعايت موازين اخالقي 
و تعهد به مســئولیت های اجتماعي از جمله عوامل مؤثر بر 
فزآينده ســالمت نظام اداری مي باشــد. استفاده از عبارات 
عوامل مؤثر بر فزآينده ســالمت نظام اداری مربوط به مقاله 

بوده و بدون دخل و تصرف نگارنده نقل شده است. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 208

عنوان: توسعه مدل پویا براي تحلیل فساد اداري در 
ایران

نگارنده: فاطمه اسمي خاني و فرزاد حقیقي راد
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مجلس و راهبرد 
نتیجه گیري

 در اين مقاله تالش شده است از متدولوژی پويايي سیستم 
ها كه زبان تفکر سیستمي است، استفاده شود و مدل ارائه 
شــده توسط دكتر امان اله در ســال 2012، با كمك داده 
های جمع آوری شــده طي ســال های 1382-1392، در 
ايران مورد تأيید قرار گرفته و با اضافه كردن متغیر سرمايه 
اجتماعي، توسعه داده شود و در نهايت با كمك شبیه سازی 
كامپیوتری، ســناريوهای تركیبي جهت مبارزه سیستمي با 
فســاد ارائه شود. در اين تحقیق سه سناريو ارائه شده است 
كه با اجرای آنها طي ســال های 1404-1393، رتبه ايران 
در شاخص فساد بهبود مي يابد. مطابق نتايج تحقیق، برای 
كنترل رتبه فســاد بايد عوامل تأثیرگذار بر فساد را كنترل 
كرد كه مطابــق يافته های مقاله، با كنترل عواملي از قبیل 
كاهش نابرابری درآمدی، افزايش پاســخگويي دمکراتیك، 
كاهش تــورم و افزايش میزان تولیــد ناخالص داخلي مي 
توان رتبه فســاد را بهبود بخشید و با افزايش نظم و قانون 
و ثبات حاكمیت، مي توان فســاد را در كشور كنترل كرد. 
از طرفــي ديگر، نکته برجســته اين مقالــه معرفي متغیر 
ســرمايه اجتماعي و تأثیر اين متغیر مهــم بر مدل پويای 
سیســتم ها از فساد است كه به پشــتوانه مطالعات صورت 
گرفته در حوزه ســرمايه اجتماعي، مي توان نتیجه گرفت 
كه فســاد تأثیر مستقیم بر كاهش سرمايه اجتماعي دارد و 
جهت بهبود در وضعیت سرمايه اجتماعي يا همان شاخص 
اعتماد كه نیاز اساســي كشور برای موفقیت در همه عرصه 
ها و اثرگذاری مطلوب سیاســت گذاريهاست، بايد اقدامات 
اعتمادساز از ســوی دولتمردان صورت گیرد. از جمله اين 
اقدامات مهم، مبارزه قاطعانه، مســتمر، سیستمي و شفاف 
با فســاد اداری و اقتصادی اســت. منظور از قاطعانه يعني 
محاكمه و بازخواســت بدون هیچ اغماضــي صورت گیرد. 
مســتمر يعني در تمام ايام سال و تمام مقاطع، بدون وقفه 

مبارزه ادامه داشــته باشد. سیستمي يعني فقط محاكمه و 
اجرای قانون نمي تواند به تنهايي فســاد را ريشه كن كند، 
بلکه عالوه بر آن بايد رويکرد پیشگیری نیز داشته باشیم و 
به ديگر علل وقوع فساد نیز توجه كنیم كه از آن جمله توجه 
به معیشــت مردم، تورم، نابرابری درآمدی در سطح جامعه، 
شرايط رفاهي، نظارت دقیق در گلوگاههای فسادخیز و غیره 
است. در نهايت شــفاف يعني مردم به وضوح شاهد مبارزه 
با مفاســد باشند و به طور محسوس كاهش فساد در جامعه 
يا حتي تالش برای مبارزه با فساد را متوجه شوند. عالوه بر 
اقدامات مذكور، حركت ديگری بايد آغاز شود كه به فرهنگ 
ســازی در جامعه، مدارس و خانواده ها و... بپردازد. به گونه 
ای كه همگي به اين اعتقاد برسیم كه منفعت شخصي را به 
منفعت ملي ترجیح ندهیم و بر سر دوراهي های اجتماعي، 
انتخاب درستي داشته باشیم. اقداماتي كه در جهت افزايش 
سرمايه اجتماعي ذكر شد، مي تواند كمك بزرگي در جهت 

شکل گیری عزم ملي باشد. 

 شناسنامه تحقیق
ردیف: 209

عنوان: رویکرد پیشگیرانه به حمایت از گزارش گران 
فساد

نگارنده: فاطمه كریمي
سال انتشار: 1395

شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصیفي

محل چاپ: كارآگاه 
راهکارها

راهکارهايي برای حمايت هر چه بهتر از گزارشــگران فساد 
در امور كیفری: تهیه حداقل اســتانداردهای مورد توافق كه 
حمايت بین المللي را تضمین نمايد/ ايجاد شبکه های بین 
المللي نهادهای حمايتي برای برقراری ارتباطات ســازنده/ 
تهیه ضوابط مشــترک برای استانداردسازی سطح زندگي و 
معیشت گزارش گران فساد، شهود، كارشناسان، وكال و ديگر 
مداخله كنندگان در امور كیفری. برای ايجاد حس همکاری 
میان مطلعان از وقوع فساد و حمايت كامل و مؤثر از گزارش 
دهندگان فســاد بايد قانوني جامع تصويب شود، در تهیه و 

تدوين اين قانون رعايت موارد زير الزم و ضروری است: 
الف( برقراری توازن: با وجود ارزش بســیار سازوكار گزارش 
دهي، امکان سوء استفاده از آن نیز وجود دارد، برای رهايي 
از اين معضل، بايد الزامات قانوني الزم جهت بررســي های 
دقیق درباره درستي و نادرستي اين گزارش ها وجود داشته 
باشد و در عمل نیز تا زماني كه درستي گزارش تأيید نشده 

است از افشای آن جلوگیری شود. 
ب( حفظ محرمانگي: برای پیشگیری از بزه ديدگي گزارش 
گران فساد، بهترين راه حفظ هويت و مشخصات فرد اطالع 

دهنده و محتوای گزارش وی است. 
ج( وصف بازدارندگي: اين قانون بايد تمامي افرادی را كه از 
گزارشگران فساد به دلیل افشاگری و گزارش دهیشان انتقام 
گرفتــه و ضررهای مالي و جاني و حتي آبرويي به آنان وارد 

كرده مجرم بشناسد و برای آنها مجازات تعیین كند. 
د( جبران خسارت: در اين قانون بايد تمهیداتي برای جبران 

ضرر و زيان وارد شده به گزارش گران فساد مقرر شود. 
نتیجه گیري

 سیاست جنايي مشــاركتي به عنوان يکي از سیاست های 
جنايي در دهه اخیر رشد و توسعه فراوان داشته است. يکي 
از اركان اين سیاســت كه آن را از ساير انواع آن متمايز مي 
كند مشاركت عمومي است. افشــای گزارش گران فساد از 
جلوه های مشاركت مدني شهروندان در اجرای عدالت است، 
اما گاه اين انتخاب ممکن اســت گزارشگر فساد يا بستگان 
او را آمــاج انتقام متهم، همدســتان يا طرفــداران وی قرار 
دهد. بــه همین علت حمايت از اين افراد، امری بايســته و 
ضروری اســت. حمايت از گزارش گران فساد مبحثي است 
كه به تازگي به ويژه با ظهور جرائم ســازمان يافته و فراملي 
اهمیت خاصي پیدا كرده اســت. تأمین عدالت كیفری مهم 
ترين دغدغه طرفداران حمايت از گزارشــگران فساد است، 
به همین دلیل، ســعي دارند با تدوين و اجرای برنامه های 
حمايتي خاص و مصون نگه داشــتن آنــان در برابر هرگونه 
تهديــد و احتمال انتقام در زمــان قبل، حین و حتي بعد از 
فرآيند دادرســي، از بخشــي از موانع اجرای عدالت قضايي 
جلوگیری به عمل آورند. اين امر در رويه مراجع قضايي بین 
المللي و اسناد بین المللي مورد توجه واقع شده و در حقوق 
داخلي بسیاری از كشــورها تضمین شده است. هرچند در 
قوانین و اسناد بین المللي به طور اختصار به عنوان گزارش 
گران فساد اشارهای نشده است، اما از آنجا كه كلماتي مانند 
مطلع، مخبر، قرباني و شهود مفاهیمي كلي و انتزاعي هستند 
مي توانند به عنوان منبعــي قانوني برای حمايت از گزارش 
گران فســاد مورد اســتناد قرار گیرند. از جمله اين حمايت 
ها تدابیری برای عدم افشــای هويت يا مکان زندگي شاهد 
يا قرباني يا افرادی كه با آنها در ارتباط هستند برای عموم و 
رســانه ها، حذف اسامي يا اطالعات هويتي برای گزارش ها، 
عدم افشای هر گونه اطالعات هويتي شاهد برای مردم، ادای 
گــزارش از طريق ابزار تغییردهنده صدا يا چهره يا تلويزيون 
مدار بسته، استفاده از نام مستعار و... مي باشد. مهم ترين اثر 
برنامه های حمايت از گزارشگران فساد، رفع تهديد از ايشان 
و ايجاد محیطي ايمن برای آنهاست. آثار برنامه های حمايت 
از گزارشگران فســاد زماني به حداكثر مي رسد كه رويکرد 
چندوجهي وجود داشته باشد كه با استفاده از تدابیر موقت 
پلیسي آغاز مي شود، با كاربرد قوانین مربوط به ارائه شواهد و 
مستندات هنگام ادای گزارش فساد در دادگاه ادامه مي يابد 
و هنگامي كه ســاير اقدامات ناكارآمد تشخیص داده شدند، 
با تغییر هويــت و انتقال به مکان جديد پايــان مي يابد. با 
اينکه برنامه های حمايتي پرهزينه هستند، ولي اين هزينه ها 
هنگام مقايسه با سهم برنامه در میزان تأثیرگذاری و موفقیت 
دادرسي در پرونده های مربوط به جرائم شديد بسیار اندک 

به نظر مي رسد. 

دكتر محمدرضا ناری ابیانه

»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )194( می کند

نقش فساد بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی كشورهای در حال توسعه 

تأمین عدالت كیفری مهم ترين دغدغه 
طرفداران حمايت از گزارشــگران فساد 
اســت، به همین دلیل، ســعي دارند با 
تدويــن و اجــرای برنامــه هــای حمايتــي 
خــاص و مصــون نگــه داشــتن آنــان در 
برابر هرگونه تهديد و احتمال انتقام در 
زمــان قبــل، حین و حتي بعــد از فرآيند 
دادرســي، از بخشــي از موانــع اجــرای 
عدالت قضايي جلوگیری به عمل آورند

اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش 
ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد 
پنهان و آشکار اســناد فرادست و ایده آل های هر ملت اســت كه از طریق سلسله مراتب اختیارات 
و قوانین به بدنه و كف جامعه و زندگی مردم می رســد. فســاد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول 
فرآیندهای معیوب اقتصادی باشــد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت 
فســاد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناكارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناكارآمد بر اداره 
امور گوناگون جامعه است كه زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می كند. در شناسنامه تحقیق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده 
است و ســپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده است. 
»چالش قانون« پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشــمندان و نخبگان سپاسگزار است. این 

نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد.
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