
گزارش

اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز 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 ایده آل های هر ملت است که از طریق 
سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و 
زندگی مردم می رسد. فســاد 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 اســت که زمینه سوء اســتفاده زیاده خواهان را 
فراهم می کند. در شناســنامه تحقیق موضوعاتی چون 
عنوان، نگارنده، سال انتشار، 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 اســت. »چالش قانون« پیشــاپیش از ارائه نظرات 
سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این 
نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد 

اداری و اقتصادی می پردازد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 231

عنوان: نگاهي به مفاهیم اقتصاد جرم و فساد اداري و كاركرد 
آنها در ایران: بازشناسي مؤلفه هاي مؤثر بر اختالس در ایران

نگارنده: دفتر بررسي هاي اقتصادي مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی

سال انتشار: 1377
شاخه: علوم سیاسي

روش: كاربردي
محل چاپ: مجلس و راهبرد

علل و عوامل:
بودجه دســتگاه های دولتي/ پرداخت یارانه و ارائه تسهیالت 
بانکي، زمین، مواد اولیه و همچنین وجود قیمت های دوگانه 

برای برخي كاالها
راهکارها: 

كوچك كردن بخش دولتي از طریق خصوصي سازی/ افزایش 
انضباط مالي و اقتصادی در هزینه كردن بودجه دستگاه های 
دولتي از طریق پوشش بیشتر و مؤثرتر دستگاه های حسابرسي 
و نظارتي/ كنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتي كارمندان از 
این طریق/ كاهش یارانه های پرداختي دولت/ شــفاف كردن 
قیمت ها در بازار/ تســریع در انجام كارهای مراجعان دستگاه 

های دولتي از طریق مکانیزه كردن.
نتیجه گیری: 

در این تحقیق یك مدل مقطعي برای ارتشــا و جعل در 24 
اســتان ایران مورد برآورد قرار گرفته اســت كه در مدل اول، 
ســرانه تعداد پرونده های اختالس و ارتشــا و در مدل دوم از 
میانگین تعداد پرونده ها به عنوان متغیر وابســته اســتفاده 
شده است. متغیرهای مستقل شامل این موارد است: شاخص 
شهرنشیني با ضریب مثبت، شاخص كارمندان با ضریب منفي، 
شاخص بودجه با ضریب مثبت و نیز شاخص صنعتي با ضریب 
مثبت. در گام بعدی یك مدل سری زماني برای اختالس، ارتشا 
و جعل در دادگاه های كیفری برای یك دوره ده ساله طراحي 
شده اســت كه مجدد تعداد سرانه پرونده ها متغیر وابسته و 
متغیرهای مســتقل شامل: شــاخص بودجه دولت، شاخص 
تــورم و متغیر مجازی پایان جنگ هر ســه با ضریب مثبت. 
یك ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دســتگاه های دولتي و 
فساد اداری وجود دارد به طوری كه یك درصد افزایش بودجه 
دولت به قیمت ثابت باعث 0/82 درصد افزایش در پرونده های 
اختالس، ارتشا و جعل مي شود. همبستگي مثبت و معناداری 
بین فساد كالن )فســاد در بین كارمندان عالي رتبه( و فساد 
خرد )فســاد در بین كارمندان جزء( وجود دارد. بدین ترتیب 
حتي كنترل فساد خرد بدون كنترل فساد كالن میسر نیست. 
به عبارت دیگر هر اقدامي در جهت كاهش فساد اداری بدون 

كنترل فساد در بین كارمندان عالی رتبه امکان پذیر نیست.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 232
عنوان: عوامل مؤثر بر فساد اداري و راههاي مبارزه با آن

نگارنده: احمد لطیفیان
سال انتشار: 1375

شاخه: اقتصاد
روش: توصیفي

محل چاپ: دانش و توسعه
علل و عوامل: 

عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای خدمات فســاد اداری: افزایش 
قوانین و مقررات/ افزایش میزان مداخالت دولت در فعالیتهای 
اقتصــادی/ میزان كاغذبــازی و فرصت های ســنگ اندازی 
در اجرای امور اداری/ ســطح اخالقي عمومي/ ســطح حقوق 
و مزایــای كارمندان/ شــدت تعهدات و عالیــق خانوادگي و 

خویشاوندی/ شدت شیوع و گسترش فساد اداری
راهکارها: 

روش های مبارزه با فســاد اداری: اصالح ساختار نظام اداری/ 
ارزیابي مســتمر روش های انجام كار ادارات دولتي/ جابجایي 
كارمندان در پســت ها و شــعب مختلــف اداری به منظور 
جلوگیری از تبانــي بلندمدت/ مقــررات زدایي و خصوصي 
ســازی/ ارتقــای باورهای اخالقي/ نظارت بر ثروت و ســطح 
زندگي كارمندان دولت/ پاكســازی جمعــي در نظام اداری/ 
تشکیل سازمان های دائمي مستقل برای مبارزه با فساد اداری/ 
آموزش مدیران دولتي در مورد فساد اداری/ تشخیص مدیران 

فسادناپذیر و حمایت از آنها
نتیجه گیری:  

رمز موفقیت در مبارزه با فســاد استفاده از تركیب مناسبي از 
راهکارهای فوق است. در به كارگیری هر راهکار ضروری است 
عالوه بر ارزیابي نفع و هزینه آن برای فسادزدایي، به انعکاس 

آن بر سایر فعالیت ها و اهداف دولت نیز توجه داشت.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 233

عنوان: تأملي ریشــه نگــر در موج جهاني مبارزه با فســاد و 
اختالس: اختالس و فساد اداري، آفت توسعه

نگارنده: عبدالعلي شاللوند
سال انتشار: 1377

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مجلس و راهبرد
علل و عوامل:

فقر/ میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد/ روند شتابان جهاني 
شدن اقتصاد كشورها/ بي ثباتي سیاسي/ فقدان مقررات شفاف 

و نهادهای قدرتمند نظارت
پیامدها:

بي ثباتي سیاسي/ عوارض اقتصادی )كاهش درآمدهای دولت، 
ایجاد اختــالف طبقاتي، افزایش هزینه طــرح های عمراني 
دولت، فلج كردن تخصیص بهینه منابع، كاهش اعتماد مجامع 
و سازمان های بین المللي، هدایت استعدادها به سمت فعالیت 

های نادرست، تخریب محیط زیست و افزایش تلفات جاني(
راهکارها: 

اجرای اصالحات وسیع اقتصادی/ تك نرخي كردن ارز/ تثبیت 
نرخ های بهره/ حذف یا كاهــش روزافزون پرداخت یارانه به 
بنگاه های اقتصادی/ شفاف ساختن مقررات نظام بانکي/ حذف 
یا كاهش انبوه مقررات ناظر بر داد و ستد خارجي/ از بین بردن 
انحصارات و اجرای ســریع و كارآمد برنامه خصوصي سازی/ 
تعدیل حقوق و مزایای كاركنان دولتي و تأمین حداقل امکانات 

برای یك زندگي شرافتمندانه.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 234
عنوان: فساد: واقعیت ها
نگارنده: دانیل كوفمان
مترجم: اكبر شکوهي

سال انتشار: 1377
شاخه: مدیریت
روش: توصیفي

محل چاپ: تحول اداري
راهکارها: 

اصالح سیاست های اقتصادی كالن/ آزادسازی بیشتر/ مقررات 
زدایــي اقتصاد خرد/ اصالح مالیاتي/ اصــالح دولت و بودجه/ 
اصالحات سازماني در بلندمدت/ اصالح خدمات اداری و نظام 
حقوقي/ اصالح نظام پرداخت خدمات كشوری/ تکامل بخش 

مالي
نتیجه گیری: 

در این پژوهش برخي رویکردهای متداول در خصوص فســاد 
نقد شــده است، یکي از این موارد مرتبط با استدالل »گریس 
زدن چرخ ها« است كه مضمون اصلي آن این است كه ارتشا 
مــي تواند راهي مؤثر برای دور زدن مقــررات مزاحم در یك 
نظام حقوقي غیراثربخش باشد. در این رابطه بیان شده است 
كه فســاد خود موجب مقررات زائد و اختیاری بیشتر میشود. 
این ســازوكاری است كه فساد از طریق آن از خود تغذیه مي 
كند. استدالل »رشوه برای تسریع« و نیز سودمند بودن رشوه 
برای عمل كردن عرضه و تقاضا نیز توســط نویسنده مردود 
شناخته مي شود. به عالوه ارتشا و كسب درآمدهای نامشروع 
تخصیص اســتعدادها به شیوه نادرست را سبب مي شود و از 
سویي دیگر هر جا فساد رایج تر باشد، هزینه سرمایه و سرمایه 
گذاری نیز برای شركت ها بیشتر است. در ادامه بر تأثیر منفي 
فساد بر رشــد و سرمایه گذاری مستقیم خارجي تأكید شده 
اســت. در خصوص بحث مقابله با فساد نویسنده مطرح مي 
كندكه اصالحات ناپخته، با طراحي ضعیف و اجرای نیم بند در 
جهت اقتصاد بازار، در واقع ممکن است فساد را افزایش دهد. 
اصالحات در جهت اقتصاد بازار كه به خوبي طراحي و به طور 

مناسب اجرا شده باشد، چنین نتیجه ای را ندارد. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 235
عنوان: مسئله فساد، فعالیت هاي دولتي و بازار آزاد

نگارنده: ویتو تانزي
مترجم: بهمن آقایي
سال انتشار: 1378

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: اطالعات سیاسي- اقتصادي
علل و عوامل:

احتماالً چند عامل دامنه فساد را در یك كشور تعیین مي كند: 
نقش دولت و ابزارهایي كــه برای ایفای این نقش به كار مي 
گیرد/ ویژگي های اجتماعي در جامعه مثل میزان رواج مسئله 
روابط فاصلــه دار در امور اجتماعي و اقتصادی/ ماهیت نظام 
سیاسي/ نظام مجازات كارهای فسادآمیزی كه افشا مي شود. 

پیامدها: 
فســاد از راه های زیر باعث اخــالل در نقش دولت در زمینه 
تخصیص منابع مي شــود: نشــان دادن نرمش نســبت به 
مالیات دهندگان/ اعمــال دل خواهانه قوانین و مقررات و در 
نتیجه اعطای امتیازاتي به برخي افراد در مقایســه با دیگران/ 
واگذار كردن كارهای دولتي یا خریدها و قراردادهای سرمایه 
گذاری كه در آنها برنده شــدن در رقابت ناشي از توان انجام 
كار با حداقل هزینه نیســت، بلکه روابط و رشــوه هایي است 
كه پرداخت مي شــود/ استخدام و ترفیع دل خواهانه افراد بر 
خالف معیارهای عادالنه و عیني/ تالش برخي افراد برای كسب 

مشاغلي خاص به منظور كسب سود بیشتر.
نتیجه گیری: 

چنانچه روابط نزدیك شــخصي در جامعه ای حاكم باشــد و 
دولت نقش مؤثری در اقتصاد از طریق ابزارهای متعدد سیاست 
گذاری داشته باشد و این ابزارها توسط برخي كاركنان دولت 
در جهت كسب منافع شــخصي به كار رود، فساد با گذشت 
زمان گسترش مي یابد. گذشت زمان باعث مي شود كارمندان 
دولت تسلیم فشــارهای روزافزون دوستان و اقوام و آشنایان 
یا كساني كه طالب خریداری خدمات آنها هستند بشوند. در 

عین حال گذشت زمان به برخي از مقامات دولتي مي آموزد 
كه چگونه از موقعیت خود سوء استفاده كنند. شاید به همین 
دلیل است كه فساد در كشورهای دارای اقتصاد برنامه ریزی 
شده متمركز )كمونیستي( در سال های متمادی افزایش یافت 
و همین امر در برخي نظام های اقتصادی كه تالش مي كردند 

دولت رفاه عمومي به وجود آورند، رخ داد.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 236
عنوان: مبارزه با فساد در حکومت علوي )ع(

نگارنده: قربانعلي دري نجف آبادي
سال انتشار: 1379
شاخه: فقه و اصول

روش: توصیفي
محل چاپ: حکومت اسالمي

راهکارها: 
اقدامات دولت های مدرن امروزی در خصوص مبارزه با فساد: 
اصل پیشــگیری و تأكید بر آن/ آموزش عمومي برای مبارزه 
با فساد/ مبارزه مســتقیم و غیرمستقیم/ تأكید بر حاكمیت 
نظم و انضباط و قانون/ استفاده از عناصر كارآمد و با مهارت و 
متخصص در زمینه مبارزه با فســاد در سیستم اداری/ اصالح 
سیستم ها و روش ها و شفافیت قوانین و مقررات ضد فساد/ 
به كارگیری مدیران كارآمد و شایسته/ تأكید بر مباني اخالقي 
و تربیتي و اصالت های خانوادگي/ ســاده زیســتي و سالمت 
رهبران و الگو بودن مدیران/ عزم و اراده عمومي و جدی برای 
مبارزه با فساد/ استاندارد كردن شغل ها و كارها و مسئولیت 
ها/ حسابرسي و حساب كشــي و تأكید بر دو اصل محاسبه 
و مراقبه/ ضرورت مرزبندی با دیوان ســاالری و بوروكراســي 
اداری و اصالح ســاختار اداری و تشکیالتي و كوچك كردن 
حجم دولت به جای رشد و افزایش كمي دولت و دستگاه های 
وابسته، تأكید بر رشد كیفي و افزایش كارآیي/ گسترش عدالت 
اداری و تأمین امنیت شغلي كارمندان و تأمین معیشت و رفاه 
و آینده كاركنان بخش عمومي/ برخورد با تخلفات و متخلفان 
و فساد به صورت فراگیر و فراجناحي، به عنوان پدیدهای ضد 

امنیتي كه حاكمیت ملي را تهدید مي كند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 237

عنوان: بررسي فساد اداري و روش هاي كنترل آن
نگارنده: سیدحمید خداداد حسیني و محسن فرهادي نژاد

سال انتشار: 1380
شاخه: میان رشته اي

روش: كاربردي
محل چاپ: مدرس علوم انساني

علل و عوامل: 
مهمترین علل فساد اداری: تنگناهای اقتصادی حاكم بر زندگي 
كاركنان بخش عمومي/ ویژگي های فرهنگي حاكم بر جامعه/ 
كاستي های موجود در سیستم های سازماني/ عواملي كه به 
ویژگي های فردی كاركنان مربوط مي شود/ ناكارآمدی قوانین 

و مقررات
راهکارها: 

بهترین روش های كنترل فساد اداری: ترمیم حقوق و مزایای 
كاركنان/ اصالح قوانین و مقــررات و تدوین مقررات كارآمد/ 
ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت مطبوعات، به طوری كه در 
غیاب احزاب بتوانند رسالت نظارتي خود را به عنوان دیده بان 
افکار عمومي اعمال كنند/ آشــنا كردن ارباب رجوع به حقوق 
خود و نیز قوانین و مقررات مربوط به انجام دادن امور/ تجهیز 
ســازمان ها به سیســتم های مالي كارآمد/ ایجاد اصالحات 
ساختاری به منظور كاستن از قدرت انحصاری افراد و واحدها/ 
كاســتن از حجم تصدي گری دولــت و معقول كردن میزان 

دخالت دولت در فرآیندهای اقتصادی.
نتیجه گیری: 

جامعــه آماری در این تحقیق ادارات كل اســتان خراســان 
بــوده اســت و داده های مــورد نیاز از طریق پرسشــنامه و 
مصاحبه جمع آوری شــده اســت. پیشــنهادهای مورد نظر 
در قالــب مدلي با عنــوان مدل فضایي كنترل فســاد اداری 
آورده شــده اند. در این مدل، ما در هریــك از فضاهایي كه 
 بــه تصمیم گیری مــي پردازیم باید راهبردهــای خاصي را 
متناســب با آن فضاها ارائه دهیم. مؤثرترین اقداماتي كه در 
قالب هریك از این فضاهــا مي توان انجام داد به ترتیب ذیل 

پیشنهاد مي شود:
 1. فضای فرهنگي- اجتماعي: افزایش آگاهي های عمومي از 
آثار فساد اداری، اقدام در زمینه تقبیح تخلفات اداری، تشویق 
شهروندان و كاركنان به اطالع رساني و افشاگری، فراهم آوردن 
جو مســاعد برای فعالیت مطبوعات در جهــت ایفای نقش 

نظارتي. 
2. فضای سیاسي: تقویت احزاب به منظور نظارت بر عملکرد 
یکدیگــر و رفتار دولت، نهادینه ســاختن نظارت عمومي بر 
دستگاه های دولتي از طریق اتحادیه های كارگری و كارمندی 

و سایر تشکل های غیردولتي، سیاست زدایي از نظام اداری. 
3. فضای قانوني: مقررات زدایي، اصالح و بهبود و شفاف كردن 
فرآیندهای قضایي، نظارت بر ثروت و مصرف و سطح زندگي 
كاركنان و به ویژه مدیران عالي رتبه، تشدید مجازات متخلفان 

اداری. 
4. فضای اقتصادی: معقول ساختن دامنه دخالت های دولت 
در اقتصاد، خصوصي سازی و كاهش حجم تصدي گری دولت، 
ترمیم حقوق و مزایای كاركنان، حذف شرایط چندنرخي بودن 
كاال و خدمات، انحصارشکني و حذف زمینه های رانت خواری. 
5. فضای اداری: اعمال اصالحات ساختاری در نظام اداری در 
حوزه های بودجه ریزی، مدیریت مالي، مکانیزاســیون اداری 
و بهبود روش هــای انجام یافتن كار، آموزش مدیران دولتي، 
اصالح و شفاف ساختن فرآیند جذب، انتخاب، انتصاب و ارتقای 

افراد در سازمان به منظور استقرار نظام شایسته ساالری. 
6. فضای سازماني: تالش برای سالم سازی فرهنگ سازماني و 
باال بردن خطرها و هزینه های ناشي از تخلفات اداری از طریق 
نظارت دقیق بر رفتارهای اداری، روش های كار و اقداماتي كه 

با توجه به شرایط هر سازمان مي تواند مؤثر واقع شود. 

7. فضای واحد سازماني: آموزش سرپرستان در زمینه شیوه ها 
و اقسام تخلفات اداری و ترغیب آنان به ایجاد و حفظ سالمت 

فضای واحد تحت سرپرستي. 
8. فضای ذهني فرد: چنانچه مجموعه اقدامات فوق به خوبي 
یا حتي به شکل نسبتاً خوب عملي شود، فضای ذهني فرد به 
گونه ای شکل خواهد یافت كه هرگاه او تمایلي به انجام دادن 
اقدامات فسادآمیز داشته باشد، این تمایل از میان خواهد رفت 

و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 238
عنوان: بررسي نظري مسئله فساد اداري
نگارنده: اسماعیل باللي و داود فرامرزي

مترجم: 
سال انتشار: 1380

شاخه: حقوق
روش: توصیفي

محل چاپ: مجله حقوقي دادگستري
علل و عوامل:

عوامل مؤثر بر فساد اداری: عوامل انساني مشتمل بر مشکالت 
رفتاری متأثر از ناهنجاری های اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي 
و... كاركنان و نیز ناتواني مدیران در تأمین نیازهای پرسنلي و 
رفع موانع رفتاری آنان/ نیازها، خواست ها و انتظارات متقن و 
غیرمتقن اشخاص حقیقي و حقوقي مختلف ذی نفوذ و مردم/ 
عدم تناســب قوانین و مقررات با نیازهــا و اقتضائات جامعه/ 
تغییرات و تحوالت قوانین و بعضاً تعارض آنها با یکدیگر/ عدم 
تصریح برخي قوانین و مقررات و قابل تعبیر و تفسیر بودن آنها/ 
عدم انطباق دســتورالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد 
قوانین مربوطه/ حوادث غیرمترقبه و موارد پیش بیني نشده/ 
مسائل و مشکالت مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد 
متخصص و كارآمد/ عملکرد مدیران قبلي و تأثیرگذاری آن بر 

عملکرد جاری دستگاه اجرایي.
پیامدها: 

مشــروعیت و ثبات ظاهری/ ســودمندی اقتصــادی موقت/ 
نابســاماني های اقتصادی/ عمیق تر شدن شکاف میان فقر و 

غنا/ رشد مشاغل و خدمات ناموزون.
راهکارها:

اصالح نظام اداری و ســاختار آن/ مقررات زدایي و خصوصي 
سازی/ احیای اخالقي/ نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگي 
كارمندان دولت/ جلوگیری از فســاد استخدامي/ پاك سازی 
گروهي و جمعي نظام اداری/ ایجاد نهادهای مستقل و دائمي 
برای مبارزه/ سیاســت زدایي نظام اداری/ تشویق كارمندان و 
شهروندان به ارســال اطالعات و افشاگری و جلب اعتماد در 
عمل/ آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری/ 
آموزش مدیران دولتي در مورد فســاد اداری/ حســاب كشي 
و جواب دهي سیاســت مــداران و كاركنان/ افزایش حقوق و 
مزایای كاركنــان/ كاهش تقاضا برای فســاد اداری از طریق 
حذف مقررات زائد/ افزایش هزینه های ارائه خدمات فساد مثل 
اعمال تنبیه/ افزایش خطر كشف و دستگیری/ ایجاد واحدهای 
مستقل برای پیشگیری/ تشویق كارمندان و مأمورین وظیفه 
شــناس/ به روز كردن قوانین و توجه به شــرایط اقتصادی و 
اجتماعــي زمان قانون/ تبلیغ در افــکار عمومي برای مبارزه 
با فســاد/ تربیت خبرنگاران زبردســت برای به چنگ آوردن 
و گزارش فساد اداری و تشــویق آنها/ استقالل قوه قضائیه و 

تضمین قضات و استقالل آنها.
نتیجه گیری: 

دولت ها در مبارزه با فساد تساهل به خرج مي دهند. برخي از 
دالیل این تساهل بدین شرح است: 

1. تك حزبي بودن نظام های دولتي و عدم بازپرسي در آنها، 
2. ناتوانــي در تأمین كارمندان و كاهش شــدت نارضایتي از 

طریق فساد اداری، 
3. بروز تفرقه و تضاد در داخل هیئت حاكمه، 

4. حفظ آبرو و حیثیت نظام، 
5. وفاداری و ارزش تخصصي خاص.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 239

عنوان: فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن
نگارنده: یوسف محنتفر و شهریار شفیعي

سال انتشار: 1382
شاخه: اقتصاد

روش: توصیفي
محل چاپ: مجله اقتصادي

راهکارها: 
روش های مؤثر مبارزه با فســاد اداری: اصالح ســاختار نظام 
اداری و اقتصادی/ مقررات زدایي و خصوصي ســازی/ احیای 
اخــالق/ نظارت بر ثروت، مصرف و ســطح زندگي كارمندان 
دولــت در بخش های اداری و اقتصادی/ جلوگیری از فســاد 
اســتخدامي/ پاك ســازی گروهــي و جمعي نظــام اداری/ 
ایجاد نهادهای مســتقل و دائمي برای مبارزه با فســاد اداری 
و اقتصادی/ سیاســت زدایي نظام اداری و اقتصادی/ تشویق 
كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگری/ آزادی و 
مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و 
اقتصادی/ آموزش مدیران دولتي در مورد فساد اداری و مالي/ 
حساب كشي و پاسخگویي در بخش عمومي به ویژه شركت 
های وابسته به دولت/ افزایش حقوق و مزایای كارمندان دولت. 
هدف برنامه ها و فعالیت های اصلي باید جلوگیری و مبارزه با 

پنج نوع فساد باشد كه عبارتند از:
1. مبارزه با فساد سیاسي و قانوني، 

2. مبارزه با اختالس و سوء استفاده از بودجه دولت، 

3. مبارزه با اخاذی و اجحاف كارمندان و مســئوالن نسبت به 
بخش خصوصي،

4.  مبارزه با ســوء تخصیص و حقکشــي در توزیع كاالها و 
خدمات دولتي )به ویژه محصوالت شركت های دولتي(، 

5. مبارزه با دزدی و سوء استفاده از اموال دولت.
بــرای نیل به اهداف فوق روش هایي در پنج گروه اصلي قابل 

ارائه است: 
1. ایجاد شفافیت اطالعاتي در مورد فعالیت های مالي و نحوه 
توزیع خدمات و محصوالت دستگاه ها و مؤسسه های وابسته 
به دولت به گونه ای كه مردم و مسئوالن به طور یکسان به این 

اطالعات دسترسي داشته باشند، 
2. فعالیت های تجسسي به منظور شناسایي موارد فساد اداری 

و اقتصادی، 
3. ایجاد مراكز مســتقل رسیدگي به شکایات مردم از مراجع 

دولتي، 
4. ایجاد شرایط مناسب برای حساب كشي دمکراتیك،

5. مطالعه و ارزیابي مســتمر هزینــه و عملکرد فعالیت های 
ضدفساد در تمامي سطوح دولت

نتیجه گیری: 
 در دنیــای كنوني آنچه برای افزایش و وجود فســاد با همه 
اركان و ابعــاد آن قابل تصور اســت، فعالیت هــای دولت و 
دســتگاه های اجرایي در امور اقتصادی مانند مسئله مالیات 
هــا، عوارض گمركي و یا اجرای پروژه های ملي در كشــور و 
نبود قوانین شفاف و ساده در مورد تنظیم فعالیت های بخش 
خصوصي و پیچیدگي این قوانین است. به نظر مي رسد وجود 
انحصار در بخش اقتصــادی، كه خود نمونه ای از ایجاد رانت 
ها و فســاد اقتصادی است، در اقتصاد همه كشورها و به ویژه 
كشور خودمان مسئله ای بسیار مهم تلقي مي شود. مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای رو به رشد است، 
چرا كه در اینگونه اقتصادها، حركت ســریع به سوی اهداف 
بلندمدت و امتیازاتي كه برای درگیر شدن بخش خصوصي در 
فعالیتهای اقتصادی اعطا مي شود، سبب ایجاد چالش هایي 
در رفتار قانونمند مؤسسه های اقتصادی مي شود كه به طور 
طبیعي به دنبال سود بیشتری در فعالیت های خود هستند. 
طبیعي است كه در چنین شرایطي، مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
به مثابه گذر كردن از لبه تیغ است، چرا كه از سویي، چنانچه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی انجام نپذیرد، بیماری های اقتصاد 
رنجور، روز به روز مزمن تر و ریشه دارتر مي شود و اگر مبارزه 
به شکل غیرمنطقي انجام شود، موجب ترس سرمایه گذاران و 
بر هم خوردن نظام امنیت سرمایه گذاری مي شود. خطرناك 
ترین وجه مبارزه با مفاســد اقتصادی در هر كشور، استفاده 
سیاســي و جناحي كردن از جریاني است كه به طور طبیعي 
در هر كشور دنبال مي شود، چرا كه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
الزم و ضروری اســت و به روال عادی باید همواره در جریان 
باشد. مبارزه با مفاســد اقتصادی به طور طبیعي، مبارزهای 
اجتماعي برای رفع نوعي بزهکاری است كه نباید به آالیشهای 

سیاسي آمیخته شود. 
به نظر مي رسد برخوردهای سطحي برخي رسانه ها با موضوع 
مفاســد اقتصادی نه تنهــا كمکي به روند مبارزه با مفاســد 
اقتصادی نمي كند، بلکه همواره موجب لو رفتن بخشــي از 
جریان تحقیق از یك طرف و رد گم كردن و محو شدن ریشه 
های بســیاری از مفاســد اقتصادی از طرف دیگر مي شود و 
به برخي ســوء اســتفاده كنندگان این امکان را مي دهد كه 
از رهگــذر طرح مباحث فرعي، بار خــود را به گونه ای دیگر 
بربندند و جریان فساد را طور دیگری وانمود كنند. اصل مهم 
در مبارزه با مفاســد اقتصادی، تأكید بر این نکته اســت كه 
اقتصاد كشورمان تنها در شــرایطي مي تواند روی پای خود 
در مسیر توســعه و رشد پایدار گام بردارد كه زمینه و جرئت 
سرمایه گذاری و فعالیت سالم اقتصادی در كشور فراهم شود 
و راه دیگری برای رسیدن به این هدف وجود ندارد و از همین 
رو، هرگونه حركت نســنجیده در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مي تواند پیامدهای بســیار تلخي را بر اقتصاد كشور تحمیل 
كند. مي توان گفت معیار و شــاخص تعیین فساد از اصالح، 
فقط و فقط قانون اســت، قانوني كه مســتقل از اراده شخص 
یا گروه باشــد. این قانون باید از طریق مجلس تصویب شده 
باشد، مجلسي كه آزادانه شــکل گرفته و اراده های شخصي 
یا گروهي نتواند در شکل گیری آن نقش داشته باشد، مرجع 
تشخیص فساد، دادگستری است كه تمامي اركان و اعمال آنان 
نیز به وسیله دیگر قضات مستقل زیر ذره بین و نظارت است. 
در چنین نظامي تمامي آحاد جامعه در برابر قانون مســاوی 
هســتند، افکار عمومي چون خود تشکیل دهنده مجلس اند، 
مصوبات آن را محترم مي شمارند و چون دادگستری مستقل 
مورد احترام است و بهترین و شریف ترین افراد جامعه لباس 
قضاوت را به تن كرده اند، احکام آن فصل الخطاب بوده و مردم 
آن را به دیده منت مي نگرند، تبرئه شدگان چنین دستگاهي 
از نظر مردم مجرم نیستند و مردم محکوم شدگانش را مجرم 
مــي دانند و او را طرد مي كنند. حــال در یك جامعه به هر 
میزانــي كه از این اوضاع انحراف و اختالل باشــد، هم مفهوم 
فساد در چنین وضعي مخدوش است و هم مبارزه با آن دچار 
انحراف و آسیب است. هدف اصلي اصالحات اقتصادی، ایجاد 
بازارهای رقابتي و برطرف كردن عوامل نوسان در قیمتهاست 
تــا از این طریق فضای مه آلود تیــره اقتصادی جای خود را 
به شفافیت دهد و كارآیي اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، 
فرصت طلبانه و غیره را بگیرد. دخالت های دولت مهم ترین 
عامل گل آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگران 
در آن ماهي مي گیرند. بنابراین حضور دولت در فعالیت های 
اقتصادی و سیاست های قیمت گذاری عامل مهمي در ایجاد 
فســاد اقتصادی و اداری است و كاهش تصدی دولت در امور 

اقتصادی باعث كاهش فساد اقتصادی مي شود.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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الگوي کاهش آثار فساد اداری و اقتصادی در روند توسعه کشور


