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چکیده

پدیدۀ فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأممی
منافع شخصی و گروهی از جملأه آسأیبهأای جأدی سأاختار اقتصأادی کشأورها بأه ویأده در
کشورهای درحال توسعه میباشد .فساد مالی و اقتصادی از طرقأی وأون اخأتالل در رونأد کأار
بازارها و تخصیص مناسب منابع ،ممانعت از وضع مقررات نظارتی ،ایجاد انحصارات برای منأافع
شخصی ،سوءاستفاده از منابع ملی ،رشوه خواری ،کاهش رشد اقتصادی و  ...نقش مخربأی را در
فرآیند توسعه اقتصادی ایفا میکند؛ که با توجه به نظریات توسعه که در طول مت مورد بررسأی
قرار گرفتهاند و نیز نظریه "توسعه متوازن" در آرا متفکرینی وون هانتینگتون ای امر به عنأوان
مانعی اساسی در روند دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد بود ،که ای موضوع را به طأور خأا
برای جمهوری اسالمی ایران در فاصله سالهای  68-92مورد بحث قرار دادهایم .در ای مقالأه
در پی پاسخ به ای سوال هستیم که وه نسبتی بی فسأاد اقتصأادی و توسأعه سیاسأی برقأرار
می باشد؟ فرضیه ما ای است که فساد اقتصادی از طریق تمثیر منفی بر توسعه اقتصادی ،توسأعه
سیاسی را با مشکالتی عدیده مواجه میسازد.
کلید واژهها :فساد اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،توسعه متوازن ،توسعه سیاسی ،دموکراسی.
* نویسنده مسئولAli.zargar@iauctb.ac.ir :
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مقدمه
فساد همواره یکی از مشأکالت جأدی در ایأران بأوده اسأت ،از دیأدگاه سأازمان شأفافیت
بی الملل ،ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدتری کشورهای جهان قأرار دارد ،کأه البتأه بأا
توجه به حجم کالن اقتصاد دولتی و انحصاری و رانتی ،درجأ پأایی رقابأت ،عأدم شأفافیت و
پاسخگویی ،بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد و  ...حداقل در کوتاه مدت نیأز نمأیتأوان بأه بهبأود
شاخصهای فساد در کشور امید وندانی داشت؛ ورا که پدیده فساد به طور عمیق با فعالیتهأای
دولتی و کارآمدی آن گره خورده است.
دستاوردهای پدوهشهای اخیر در زمینه توسعه حاکی از ای واقعیت است که فساد اقتصادی
و سیاسأأی از بزرگتأأری موانأأع توسأأعه پایأأدار در کشأأورهای در حأأال توسأأعه مأأیباشأأد.
(لطفیان )188:1385،میتوان گفت که تمثیر منفی عمیق فساد اقتصادی به طور خأا بأر روی
رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی خواهأد بأود .کأاهش کأارایی اقتصأادی ،تخصأیص
نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزههای سرمایهگذاری در بلند مدّت،
بر روی رشد اقتصادی اثر منفی خواهأد گذاشأت .همچنأی شأیوع مفاسأد اقتصأادی در کشأور
میتواند عوارض و پیامدهای منفی بر تخصیص صحیح منابع داشته باشد .فساد اقتصأادی ،کأار
تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج میکند و اولویّتهای اساسی در طرحهای ملّی را به دست
فراموشی میسپارد و فعالیّتهایی اولویّت مییابند که با منافع نامشروع متصدّیان فاسد سازگاری
داشته باشند .در ای جا است که افراد به سمت فعّالیّتهای غیر مولد میروند و تالش در جهأت
دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول ،به جای شکوفا شدن تواناییها و استعدادها صورت
میگیرد .و نیز از طریق کاهش درآمدهای دولتی ،دولت در اجرای طرحهای عمرانأی ،اساسأی و
زیربنایی و نیز پیشبرد برنامههای رشد و توسعه ناتوان خواهد شد.
آثار منفی و مخرب فساد اقتصادی بر رشد و توسعه اقتصادی بنا بر نظریأات توسأعه کأه در
طول مت به تفصیل بدانها پرداختهایم ،تمثیر خود را بر توسعه سیاسی نیز آشکار خواهد کرد.
در پدوهش حاضر در پاسخ به سوالِ وگونگی نسبت فسأاد اقتصأادی و توسأعه سیاسأی ،در
ابتدا به تعریف فساد اقتصادی ،علأل و عوامأل مأ ثر بأر گسأترش آن پرداختأه و پأ از بیأان
عمدهتری مصادیق فساد سیاسی و اقتصادی و تحلیل نظریات شاخص توسأعه سیاسأی ،رابطأه
فساد اقتصادی را با دموکراسی ،قوه قضائیه ،دولت ،احزاب ،مطبوعأات ،سأاختار سیاسأی کشأور،
انحصار و رانت خواری ،شایسته ساالری و ...واکاوی نمودهایم تا ضم بیأان آنهأا تأمثیر منفأی
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فساد اقتصادی بر توسعه سیاسی را در کشور یادآوری کرده باشیم .در پایان نیز بأه مصأادیقی از
وقایع فساد اقتصادی در فاصله سالهای  68-92اشاره داشتهایم.
فساد اقتصادی
پدوهشگران ،فساد مالی را به عنوان یك رابطه خا حکومت – جامعه تعریف کرده و بأی
«فساد سیاسی» و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قائل مأیشأوند و
فساد مالی را به عنوان یك سازوکار «نشت از باال»« ،یا توزیع مجدد رو به پأایی » دسأتهبنأدی
کرده اند .اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی ،عمالً ای دو مفهأوم بأه هأم نزدیأك
گشته و حالتی جداییناپذیر پدیأد آوردهانأد .عأالوه بأر محافأل آکادمیأك ،دولأتهأا و مجأامع
بی المللی نیز برای دستیابی به یك تعریف و مفهوم منسجم تالشهایی را صورت دادهاند .بانك
جهانی نیز فساد مالی را « سأوء اسأتفاده از قأدرت و اختیأارات دولأت بأه منظأور تأممی منأافع
شخصی» تعریف کرده است( .ربیعی )29-28 ،1383 :در رایج تری تعریف از فساد اقتصادی که
بیشتری استفاده را دارد ،فساد اقتصادی به معنی استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری برای نفع
شخصی است( .حبیبی)14:1375 ،
علل فساد
گستردگی بوروکراسی و دولت حجیم ،دولت نفتی با منابع بسیار و غیرمبتنی بر مالیات ،عأدم
شفافیت قوانی  ،عدم شفافیت مالی و پاسخگونبودن سازمانهای بزرگ اقتصأادی ،تغذیأه مأالی
نهاد های متعدد و ثروتمند غیرمولد از محل بودجأه عمأومی ،کمبأود نظأارت عمأومی از طریأق
مطبوعات آزاد و مجل قدرتمند ،انحالل سأازمانهأای تصأمیمسأاز و نأا ر از قبیأل سأازمان
مدیریت و برنامه ریأزی و شأوراهای عأالی ،کمبأود اسأتفاده از تکنولأوعی اطالعأات ،وضأعیت
اضطراری و برخورد امنیتی با حوزه اقتصاد و غلبه تعهد در ایران از علأل فسأاد مأیتوانأد باشأد.
ایران در تاریخ معاصر خود ،شاهد مفاسد مالی و اقتصادی بسیاری بوده است ،حکومتهای فاسد
و مستبد ،با سوءاستفادههای مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند ،مقام و مشأاغل بأاالی
دولتی ،ثروت کالنی به همراه داشته و بسیاری با دادن رشوه ،به مقأامهأای دولتأی و حکأومتی
دست مییافتند و بدی ترتیب ،مسیر فساد و بهره برداریهای خا را در جهت منافع شخصأی
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میپیمودند.
به طور کلی موارد زیر را میتوان مهمتری عوامأل پیأدایش و گسأترش فسأاد تلقّأی کأرد:
(محمودی -1 )241-242 :1382،انحصار قدرت و دسترسی به اطالعات رانتی  -2شفاف نبودن
نظام بودجه بندی  -3ضعف شایسته ساالری  -4نبود نظام تممی اجتماعی  -5کمبود نیروهأای
کارآمد و کاردان در بخش دولتی
عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی م ثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:
1أ سطح اخالق عمومیو وجدان کار 2أ میزان مداخله دولت در فعالیأتهأای اقتصأادی -3
سطح حقوق و مزایای کارمندان 4أ احتمال کشف فساد اداری 5أ شدت تنبیهأات قأانونی بأرای
مرتکبی فساد اداری 6أ شدت تعهدات و عالیق خانوادگی و خویشاوندی 7أ شأدت گسأترش و
شیوع فساد اداری 8أأ دامنأه فعالیأتهأای نظأارتی و تنبیهأی دولأت 9أأ شأدت کاغأذبازی و
سنگاندازی در نظام اداری
راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی
فساد اقتصادی دارای عواملی است که در دو گفتار عوامل فردی و عوامل محیطی به بررسی
آن ها خواهیم پرداخت .در عوامل فردی به بررسی عامأل زیسأتی و عامأل روانأی و در عوامأل
محیطی به بررسی محیط اقتصادی و محیط فرهنگی خواهیم پرداخت.
الف -عوامل فردی
ای عوامل را به عامل زیستی و روانی تقسیم میکنیم و هر یك را جداگانه بیان میکنیم.
 -1عوامل زیستی
عوامل زیستی یعنی نقش و تمثیر س  ،جن  ،نداد ،رنگ ،یا بأه عبأارت دیگأر عن یأا نقأش
عواملی که در فیزیولوعی ساختمان بدن تمثیر گذارند در ارتکاب جرم.
 -2عامل روانی
یکی دیگر از علل ارتکاب فساد اقتصادی عامل روانی است .مشأموالن ایأ عامأل ،از نظأر
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اجتماعی و روانی افراد محترم جامعه هستند ،در جامعه حل شدهاند ،توانایی سازگاریشان بأاال و
تمایالت مجرمانهشان زیاد است .میتوانند خوب مرتکب جرم شوند ،رقأم سأیاه بزهکأاری ایأ
دسته از افراد ،بسیار زیاد است.
می توان گفت که بزهکار اجتماعی خود محور است و معیار خوب و بد خود او است و زمأانی
که در موقعیت مدیر شرکت قرار میگیرد ،همه ویز را حل و فصل میکند ،منافع خود را بر منافع
جامعه ترجیح میدهد و در ونی شرایطی موانع وجدانی درونی و اخالقی در او کارسأاز نیسأت و
اموال شرکت را اموال خود میداند( .نجفی ابرندآبادی)148 ،1384 ،
ب -پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی
مقام معظم رهبری در فرمان هشت مأادهای مأور  1380/2/10در امأر مبأارزه بأا مفاسأد
اقتصادی که ب ه سران سه قوه ابالغ نمودند ،به پیشگیری اجتماعی اشاره داشتند .ایشأان در ایأ
زمینه به انتخاب قضات قاطع ،پاکدام  ،شجاع و عالم اشاره فرمودند.
فرمان هشت مادهای ایشان نوعی منشور اخالقی برای حکومت جمهوری اسالمیایران است
که تبعیت از آن الزامآور است ورا که در راستای اعمال اصل یکصد و ده قانون اساسی است.
اگر انسان از انحرافات اجتماعی و اقتصادی خأود را دور نکنأد ممکأ اسأت خطراتأی او را
تهدید کند شده است در دی اسالم به پیشگیری اجتماعی توجه ویدهای نمودند و به آن اهمیأت
بیشتری دادهاند؛ به گونهای که در همی راستا ،مواردی همچون تقوی ،فروتنی توانگران در برابر
مستمندان برای به دست آوردن پاداش الهی و نیز خویشت داری مستمندان در برابر توانگران ،بأا
توکل به خداوند ،عفت ورزیدن ،شکرگذاری و بخشش ،رضأایت و خشأنودی ،شأکیبایی ،دانأش
ورزی و رازداری به عنوان ارزشهای اخالقی و مواردی همچون خودپسندی ،خفت عقل و طمع
ورزی ،تحت عنوان ضد ارزشها تبیی گشته و مردم به ارزشهای اسالمیدعوت شدهاند.
از جمله عوامل م ثر در پیشگیری اجتماعی تاکید مقام معظم رهبری بر الزام اشخا اعم از
حقیقی و حقوقی به ارایه پاسخ به مقامات و جایگاههای پأیشبینأی شأده در نظأام حکأومتی و
قانونگذاری ،قضایی و اداری ،مستندسازی و شفافسازی فعالیتها و تصمیمات اقتصادی و ارایأه
پاسخ متقابل به یکدیگر در وارووب قوانی مدون و مشخص است.
(نجفی ابرندآبادی)148 ،1384 ،
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ج -پیشگیری در مقررات ملی و فراملی
اصل  142قانون اساسی مقرر میدارد« :دارایی رهبر ،ریی جمهور ،معاونان ریأی جمهأور،
وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ریی قوه قضائیه رسیدگی مأیشأود
که برخالف حق ،افزایش نیافته باشد ».مجری اصل مذکور ریی محترم قوه قضائیه است و در
حوزه ریاست محترم قوه دفتر اصل  142قانون اساسی تمسی شده و امیدواریم نتیجه فعالیأت و
اقدامات برای عامه مردم منتشر شود.
اصل  147قانون اساسی نیز مقرر میدارد« :هأر گونأه بهأرهبأرداری شخصأی از وسأایل و
امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ،راننده شخصی و نظایر ای ها
ممنوع است» .همونی اصل  141قانون اساسی نیز تصدی بیش از یك شغل را ممنوع میداند.
در همی راستا قانون تصدی بیش از یأك شأغل در سأال  1373بأه تصأویب مجلأ شأورای
اسالمیرسیده است.
قأأانون اسأأتخدام کشأأوری نیأأز جأأذب و بأأه کأأارگیری نیروهأأای متخصأأص ،و کأأاردانی و
شایسأأتهسأأاالری در تمأأامیردههأأای مأأدیریتی ،کارشناسأأی و سأأایر مأأوارد ،جلأأوگیری از
خویشاوندساالری ،جلوگیری از هممحلیساالری ،همشهریساالری ،هم اسأتانیسأاالری و هأم
مذهب ساالری در نظام اداری را عامأل پیشأگیری از فسأاد و همچنأی موجأب جلأب رضأایت
تودههای مردم به حاکمیت میداند.
ماده  8کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد ونی بیان میدارد:
بند -1هر کشور عضو به منظور مبارزه با فسأاد ،طبأق اصأول اساسأی نظأام حقأوقی خأود
یکپاروگی ،صداقت و مس ولیت را در بی مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
بند  -2هر کشور عضو به ویده تالش خواهد نمود تا در وهارووب نظام حقأوقی و سأازمانی
خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را برای اجرای صحیح ،آبرومندانأه و مناسأب عملکردهأای
دولتی به کار برد.
بند  -6هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود ،اقدامات انضباطی و غیره را در
مورد مقامات دولتیای که ضوابط یا مقررات وضع شده براساس ای ماده را نقض میکند ،مدنظر
قرار خواهند داد.
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از دیدگاه پیشگیری اجتماعی ،کارمندان دولتی یا مقامات کشوری باید افرادی متعهد ،دلسوز،
تالش گر و ایثارگر نباشند؛ بر هوای نف خود غلبه کنند ،انضباط اداری و مالی را رعایأت کننأد،
امی و امانتدار باشند ،لقمه حرام نخورده باشند ،وشمانش به اموال دیگأران نباشأد ،خأدا تأرس
باشند ،گرایشات حزبی و سیاسی را مورد لحاظ قرار ندهد ،واقعأاً مأردمسأاالری را وفأق مأوازی
اسالم و قانون رعایت کنند ،از گروهگرایی پرهیز کند و در عزل و نصب اداری یا مالی به صورت
گروهی عمل نکنند.
بسیاری از کشورهای به منظور کشف و پیگیری و مبارزه بأا فسأاد اداری ادارات جداگانأه و
اکثراً مستقلی ایجاد کردهاند .در برخی کشورها ای ادارات هیچگونه وابستگی اداری و مأالی بأه
قوهمجریه و حتی اداره پلی ندارند و کامالً مستقل عمأل مأیکننأد .در سأایر کشأورها ادارات
مبارزه با فساد در درون اداره پلی و یا شهرداریها تشکیل شدهاند .ورا دولتها با فسأاد اداری
مانند سایر قانون شکنیها برخورد نمیکنند و برای رویارویی با آن نهادهأای جداگانأهای ایجأاد
میکنند؟
دو دلیل مهم برای ای اقدام وجود دارد .اوالً تخلفات اداری در برخی مأوارد بسأیار پیچیأده
هستند و کشف آنها به تخصصهای ویدهای نیاز دارد .وجود یك اداره مستقل برای مبأارزه بأا
فساد سبب انباشت تجربه و تخصصهای موردنیاز میگردد و در نتیجه به مرور زمان کارآیی ای
واحد در امر مبارزه با فساد افزایش مییابد .ثانیاً استقالل ای ادارات جلوی اعمال نفوذ مسأئولی
در تحقیقات آنها را خواهد گرفت .بدون استقالل کافی ای نهادها ،مبارزه بأا فسأاد در ردههأای
باالی دولت ناموفق خواهد بود .در عی حال حتی در مواردی که ای ادارات زیرنظر قوه مجریأه
فعالیت میکنند فعالیتهای آنها در راه تجس و جمعآوری و اطالعات نقش مهمیرا در کشف
موارد فساد ایفاد میکند) Palmier, 1975p.577) .
فساد اقتصادی چگونه روی میدهد؟
فساد اقتصادی در یکی از وهار شکل زیر روی میدهد:
فساد جهت تصفیه بازار از رقبا
و ای در حالی است که حکومت بخواهد مجوز ،امتیاز ،دارایی یا پروعهای را به تعداد کمتأری
از متقاضیان موجود واگذار کند .در ای وضعیت خریدار برای حذف رقبا و استفاده از منافع مجوز،

◊ 128

درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی◊

امتیاز ،دارایی ،یا پروعه مورد واگذاری حاضر می شود رشوه موردنظر را به مسوول مربوطه بپردازد.
استفاده از وامهای دولتی کمبهره ،برندهشأدن در مناقصأات دولتأی ،اخأذ مجوزهأای واردات یأا
صادرات کاالها ،دریافت ارز با نر دولتی یأا مبادلأهای ،اخأذ مجوزهأای کأاری از قبیأل مجأوز
 ،10خأدمات الکترونیأك و ،)...مجأوز
تاسی دفاتر نمایندگی سازمانهای حکأومتی (پلأی
موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیردولتی ،مجوز تاسأی موسسأات فرهنگأی و هنأری،
امتیاز خرید و فروش نفت و محصوالت نفتی و پتروشیمی ،مزایدههأای فأروش امأوال حکومأت
اعم از شرکتها و امالک مثالهایی از فضاهای مستعد برای ای گونه فسادهستند.
فساد جهت کاهش هزینهها
افراد و شرکتها بنا بر داراییها و فعالیتهای تجاریشان مو ف به پرداخت مبالغی در قالب
بیمه ،مالیات ،عوارض نوسازی و پایان کار و مواردی از ایأ قبیأل بأه دولأت هسأتند ،پرداخأت
میزانی از ای مبالغ به عنوان رشوه به متصدی یا متصأدیان مربوطأه در ازای کأاهش اصأل یأا
جریمه مبلغ اصلی یکی از اشکال رایج و گسترده فساد اقتصادی در ادارات است.
فساد جهت تسریع خدمات
ای شکل از فساد اقتصادی شامل مواردی است که عموم ما به صورت روزانه با آن روبهرو
هستیم .برای به نتیجه رسیدن یك درخواست قانونی و روش با حجم زیاد کاغأذبازی و فرآینأد
طوالنی اداری یا صف طوالنی متقاضیان واقعی یا مورد ادعای متصدی مربوطه روبهرو میشویم.
در ای وضعیت ممک است تعدادی از متقاضیان حاضر باشند برای دریافت خدمت موردنظر خود
در زمان مناسب رشوه پرداخت کنند.
فساد جهت تامین امنیت فعالیت غیرقانونی
کسب و کارهای غیرقانونی ،گروههای تبهکاری و مجرمأان حاضأرند بأرای تأممی امنیأت
فعالیت ها یا کاهش محکومیت هایشان به مراجع مربوطأه رشأوه پرداخأت کننأد .شأاید مطالعأه
مواردی از اخبار فساد در رسانه ها را به خاطرتان آورده باشد یا به یاد مأواردی افتأاده باشأید کأه
خودتان یا نزدیکانتان در زندگی روزمره با آن روبهرو شدهایأد ،مأواردی کأه احتمأاال کأمتعأداد
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نیستند.
شیوع مفاسد اقتصادی در کشور میتواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری را به همأراه
داشته باشد؛ از جمله:
آثار منفی فساد اقتصادی بر تخصیص صحیح منابع
فساد اقتصادی،کار تخصیص منابع به وسیله دولت را فلج میکند و اولویّتهأای اساسأی در
طرحهای ملّی را به دست فراموشی میسپارد و فعالیّأتهأایی اولویّأت مأییابنأد کأه بأا منأافع
نامشروع متصدّ یان فاسد سازگاری داشته باشند .در ای جا است که افراد به سأمت فعّالیّأتهأای
غیر مولد میروند و تالش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهلالوصول ،به جای شکوفا
شدن تواناییها و استعدادها صورت میگیرد.
آثار منفی فساد اقتصادی بر توزیع صحیح درآمدها
ای اقدام از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید میآید و ای کاهش توانایی ،باعث میشود
دولت در اجرای طرحهای عمرانی ،اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامأههأای رشأد و توسأعه
ناتوان شود .الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری ها و اختالفهای شدید طبقاتی میشود
و در بلندمدّت از تحقّق عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد .در ای جا است که اقشار ضأعیف
و کم درآمد ،از مزایای رفاه اجتماعی کم تری بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی
ندارند و سرمایهگذاریهای دولتی به نفع ای گروه نخواهد بود.
آثار منفی فساد اقتصادی بر کارایی اقتصادی
فساد بیشتر ،کارایی فعالیّتهای اقتصادی را از طریق توجّه به اعمال فاسد میکاهد و کاهش
کارایی ،به فساد بیشتر خواهد انجامید و بی کاهش کارایی و افزایش فساد اقتصادی دور بأاطلی
ایجاد میشود که نتیجأه آن ،حاکمیّأت گسأترده فسأاد و عأوارض ناشأی از آن و شأکلگیأری
انگیزههای فاسد است.

آثار منفی فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی
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میتوان گفت که تمثیر منفی عمیق فساد اقتصادی ،بیشأتر و بأر روی رشأد اقتصأادی و در
نتیجه توسعه خواهد بود .کاهش کارایی اقتصادی ،تخصیص نادرسأت منأابع و توزیأع نامناسأب
درآمدها به همراه کاهش انگیزههای سرمایهگذاری در بلند مدّت ،بر روی رشد اقتصأادی کشأور
اثر منفی خواهد گذاشت .که پیامدهای اقتصادی شیوع فساد اقتصادی در کشور ما مأیتوانأد بأه
منظور مبارزه با فساد اقتصادی وپیامدهای آن یکی از موانع رشد وتوسعه باشد.
عمدهترین مصادیق فساد سیاسی و اقتصادی
فساد و جرائم اقتصادی موجب بروز فقر ،محرومیت و عقأب مانأدگی مأیشأود .مهمتأری
مفاسد و جرائم اقتصادی یا رائم یقه سفیدان عبارتند  -1دریافت غیرمجاز تسهیالت بأانکی -2
عدم ایفای تعهدات پ از دریافت تسهیالت بانکی؛  -3تبانی و اهمال در نظأارت بأر اعطأای
تسهیالت بانکی و کنترل بر عدم انحراف آنها؛  -4پولشویی؛  -5رشأاء و ارتشأا؛  -6اخأتالس
نزد مدیران ارشد دستگاه اداری  -7دخالت در معامالت دولتی ،مناقصهها و مزایدهها؛  -8تبانی
و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی؛  -9دریافت پورسأانت در معأامالت دولتأی؛ -10
فرار مالیاتی  -11عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از م دیان مالیاتی؛  -12بهرهبأرداری
از اطالعات موجود در بخش دولتی به نفع شأخص در راسأتای فعالیأتهأای اقتصأادی؛ -13
تصأأرف غیرقأأانونی در امأأوال دولتأأی  -14تقلأأب و تبأأانی در گشأأایش اعتبأأارات ارزی
(دادگر 91:1382،و صنیعی)8:1395 ،
فساد مالی و اقتصادی همچنی از طرق مختلفی بر اقتصاد و متغیرهای اقتصادی تمثیرگذار
است( .ادیب پور )4:1395،فساد مالی ،روند کار بازارها و تخصیص منابع را مختل میکند .افأزون
بر ای توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارتهای مورد نیاز برای اصالح نقایص بازار
کاهش میدهد .در صورتی که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در اقتصاد ایفا کنأد ،بأی تردیأد
بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست میدهد .از طرف دیگر ،ونانچأه دولأت یأا دولتمأردان
برای سوءاستفاده و با هدف منافع در امور دخالت کنند ،مانند ایجاد انحصارات دولتی برای منأافع
شخصی ،خود به خود بر میزان مشکالت و کاستیها افزوده میشود( .زال پور و همکاران)1381،
فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولتی مأیشأود کأه در پأی آن کسأری
بودجه دولت افزایش مییابد و دولت نمیتواند برنامه ریزی مالی جأامع و درسأتی داشأته باشأد.
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فساد مالی نابرابری در درآمدها را نیز افزایش میدهد؛ زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی بأرای
سوءاستفاده و رشوه خواری دارند ،امکان میدهد به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران ،به تأممی
منافع خود بپردازند .شواهد و مدارک محکم نشان میدهند که بخشی از تغییرات توزیع درآمد در
سالهای اخیر به ویده در کشورهایی که پیش از ای دارای اقتصأاد متمرکأز بأودهانأد ناشأی از
خالف قانون و مفاسدی نظیر خصوصیسازی است( .زال پور و همکاران )1381 ،فساد موجأب از
بی رفت کارآفرینی میشود ،ورا که افراد توانمند و خالق در فضایی که فساد مالی زیأاد باشأد،
ترجیح میدهند انرعی و توان خود را صأرف کارهأای خأالف و رانأتجأویی کننأد و کمتأر بأه
فعالیتهای سازنده و م ثر روی آورند( .دادگر و معصومینیا)1383 ،
توسعه سیاسی
"توسعه" در کلیتری کاربرد آن ،یکی از صورتهای خا تغییر و دگرگونی است .توسأعه،
تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خا است .جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و
تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد( .نصیری)22:1379 ،
عناصر کلیدی توسعه سیاسی را بیشتر حول سأه محأور مأردم ،سیسأتم سیاسأی و سأازمان
حکومت دستهبندی میکنند .یعنی توسع سیاسی حول هر کدام از ای سه محور تعریأف خأا
خود را دارد .در ارتباط با مردم ،یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی وسیع مردم به نوعی انسأجام در
حال گسترش از شهروندان فعال .در ارتباط با عملکرد سیستماتیك دولت و بخش عمومی ،یعنی
گسترش رفیت سیستم سیاسی برای ادارۀ امور عمومی ،کنترل اختالفأات و برآمأدن از عهأدۀ
تقاضاهای عمومی .در ارتباط با سازمان حکومت ،یعنی افزایش تمأایز سأاختاری و تخصصأیتأر
شأأدن کارکردهأأا و متمرکزتأأر شأأدن همأأ سأأازمانهأأا نهادهأأای مشأأارکت کننأأده( .امأأی
زاده)105:1376،
توسعه سیاسی تبلور شکلگیری قالب فکری جدیأد کأه در آن فرآینأدی نهأادی از حرکأت
پیشرونده ولی متعادل ،خواه افزاینده و با ثبات سیاسی ایجاد مأیشأود کأه در آن یأك جماعأت
انسانی سیاسی به سوی مشارکت فعاالنه سیاسی شهروندان خود داوطلبانأه ،آگاهانأه و عاقالنأه
گام بردارد تا برای کلیه مشکالت مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود را از لحاظ سیاسأی
با همدلی و به طور غیر خشونتآمیز راهجویی مدبرانه و پایا داشته باشند( .سأیفزاده75 ،1375 :
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وهادیان)75 ،1382:
در ادبیات مربوط به توسعه "دگرگونی" به هرگونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطأالق
می گردد .بر ای اساس ،دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابأط اجتمأاعی را در
بر می گیرد و دگرگونی اقتصادی بر هرگونه تغییری در الگوهای تولید یا توزیع داللت میکند .در
حالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی ،فرآیندها و یا نهادهأای موجأود مربأوط
است .اما در هر نوع از دگرگونی ای نکته دارای اهمیت است که هأی یأك از آنهأا دارای بأار
ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ،و نه نامطلوب تلقی نمأیشأوند بلکأه صأرفاً بیأانگر
تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.
در ادبیات توسعه سیاسی ،ای اصطالح گاهی هم به معنای نوسازی سیاسی تلقی مأیشأود.
گابریل آلموند و جیمز کلم نوسازی سیاسی را فرآیندی میدانند که بأه موجأب آن نظأامهأای
سیاسی سنتی غیرغربی ویدگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند .از نظر ای دو نویسنده
ویدگیهای مزبور عبارتند از :جاذبه شهرگرایی ،باالبودن سطح سواد و درآمد ،وسعت جغرافیایی و
اجتماعی ،میزان نسبتاً باالی اقتصاد صنعتی ،توسعه شبکههای ارتباط جمعأی و مشأارکت همأه
جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیرسیاسی (هادیان.)75، 1382،
رهیافتهایی بر فهم توسعه سیاسی
بر اساس آنچه بحث شد و بر اساس حجم گسترده و گأاه متنأاقض مطالعأات گأزینش یأك
رهیافت منطقی برای درک توسعه سیاسی ،به عنوان یك پدیده استثنایی و مهأم بأرای مطالعأه،
میتواند از دیدگاهه ا و نقطه نظرات متفاوت یا کامال متمایزی صورت گیرد .گستردگی دامنه ای
گوناگونی ،از مطالعات کالسیك لیپست ،که در آن توسعه اقتصادی به عنوان شأرط الزم توسأعه
در هر نوع آن دیده شده است ،تا آنچه که اخیرا توسط بیل هاردگرو طرح شأده اسأت ،را در بأر
میگیرد .متفکری اخیر الذکر توسعه سیاسی را مساوی با تغییر مستمر نهادها میبیننأد .الزم بأه
اشاره است که مطالعات لیپست به عنوان مرجع و منبع جامعی برای مطالعه به حسأاب نخواهنأد
آمد ،ورا که توسعه سیاسی را صرفاً به توسعه اقتصادی محدود مأیسأازد .و همأی طأور اسأت
درباره مطالعاتی که به پیأروی صأرف از کشأورهای توسأعه یافتأه صأنعتی توصأیه مأیکننأد.
(گلدوزیان)1391،
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در اینجا صرفا به عنوان نگاهی مقدماتی و در اجمالیتری شکل ممک به انواع رویکردها در
فهم توسعه سیاسی اشاره میشود ،برگزیدن یك نگاه یا ترکیبی از ای نگاهها یا تکیه بیشأتر بأر
یکی از آنها با توجه به مسائل متفاوت هر جامعه ،کأاری اسأت کأه بایأد در آن تامأل کأرد .از
مشکالت جوامع توسعه نیافته ای است که با غفلت از زمینه های محیطی ،تأاریخی و اجتمأاعی
خود از یك سو و ارزشها و عقاید تشکیلدهنده فرهنگ سیاسی خا خود از سوی دیگر ،یکی
از الگوها را بدون نگاه جامع به همه مولفهها به طور مطلق پذیرفته و دنبال میکنند .آنها نه به
زمینههای تاریخی کشورهای الگو و نه به زمینههای تاریخی کشور هدف ،توجه جامع دارند و نه
در طرحهای توسعه خود همزمان به تغییر ارزشها ،عقاید و دیدگاهها توجه میکنند.
به نظر میرسد الگوی توسعه سیاسی در ایران باید توسط متفکری ایرانی و با توجه به همأه
مولفههای اجتماعی و فرهنگی جامعه با رویکردی جأامع کأه تحأوالت بنیأادی در سأاختارها و
فرهنگ سیاسی را در پی داشته باشد ،طراحی شود.
حداقل میتوان پنج رویکرد را برای درک توسعه سیاسی مشخص نمود:
 -1نوسازی سیاسی :نمودهای اصلی ای رویکرد در آثار و اندیشههای آلمونأد ،وربأا و پأاول
تجلی یافت (همزمان با اوج مطالعات رفتارگرایی دهه پنجاه و شصت) .آنها در مطالعات خود بأر
روی فرهنگ سیاسی تاکید کردند.
دو بال اصلی نوسازی سیاسی:
( )1تفکیك و تخصصی کردن ساختارها و
( )2ایجاد تحول و نوسازی در فرهنگ سیاسی.
بر ای اساس ،توسعه سیاسی پ از نوسازی سیاسأی امکأان مأییابأد .آلمونأد در راسأتای
نظام مندکردن مطالعات خود بر فرهنگ سیاسی ،رویکردهایی از دیگر نظامهای علأوم اجتمأاعی
وون جامعهشناسی ،روانشناسی و انسانشناسی را گرد هم آورد و در مطالعاتش از آنها بهره برد.
او مطالعات نظاممندی در توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسأی پدیأد آورد کأه در ایأ رهگأذر بأه
سیاست در کشورهای در حال توسعه نیز پرداخت .او با همکاری وربا به مفهوم فرهنأگ سیاسأی
مردم یك جامعه و نقش و تاثیرآن در گأزینش ،جهأتگیأری و نأوع حکومأت ،تعمأیم بخشأید.
مولفههای نوسازی اجتماعی و سیاسی و به تعبیری کاربردی تر ،شاخصهأایی در تعیأی سأطح
توسعه سیاسی ،ارائه شده توسط آلموند و پأاول شأامل ایأ مأوارد مأیگأردد :سکوالریزاسأیون
(فرآیندی در تغییر فرهنگ سیاسی مردم و توجه به روابط علت و معلولی و ،)...تفکیك (تفکیأك
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ساختارها و نقشها و هر وأه تخصصأیتأر شأدن آن دو) ،توسأعه سیاسأی و رفیأت سیاسأت
(سأأاختارهای منفأأك و فرهنأأگ سیاسأأی سأأکوالر دارای یأأك رفیأأت و توانأأایی فزآینأأده در
شکلدهی محیطهای داخلی و بی المللی میباشند) ،والشهای اجتماعی در جریأان نوسأازی و
توسعه سیاسی (نوسازی سیاسی لزوماً برابر با توسعه سیاسأی نیسأت) ،وأالشهأای پنجگانأهای
وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار میدهند که باید به آنهأا در برنامأه توسأعه
سیاسی توجه ویده داشت :اول ،مساله کشورسازی ،با توجه به مسائل نفأوذ و انسأجام ملأی ،دوم
ملتسازی ،با توجه به مسائل تعهد و وفاداری به کشور و هویت ملی ،سوم مشارکت با توجه بأه
مساله فشار برای مشارکت ،وهارم ،مساله اقتصادسازی با توجه به مسأاله تقاضأا بأرای افأزایش
رفیت تولید ،پنجم مساله توزیع با توجه به فشار برای باز توزیع درآمد ،ثروت ،فرصت و عأزت).
(وبر)67:1373،
 -2نهادپذیری سیاسی :به نظر هانتینگتون ،نهادپذیری سیاسی فرآیندی است که سازمانهأا
و فرآیندهای سیاسی براساس سه جفت معیأار معأی  ،ارزش و ثبأات حاصأل کننأد -1 :قابلیأت
تطبیق  -تصلب -2 ،پیچیدگی  -بساطت و  -3آزادی عمل  -تبعیت .هنگامی که سأازمانهأا و
فرآیندهای سیاسی مطابق اولی جزو هر یك از سه جفت اصطالح مذکور ،تحول یابند ،به نهأاد
تبدیل شدهاند .در نتیجه هنگامی که فرآیند سیاسی در مسیر اولی جزو هر جفت گام بر میدارد،
توسعه سیاسی به وقوع میپیوندد .بنابرای حضور نهادهای سیاسی در تحقأق مطالبأات و منأافع
مردم توانا خواهد بود .همی معیار است که جوامع از نظر سیاسی ،توسعه یافته را از جوامع توسعه
نیافته متمایز میسازد.
 -3ساخت دموکراسی :طبق نظر لوسی پای ،یکی از روشهأای سأاده بأرای درک توسأعه
سیاسی ،در فرآیند اقتدا و پیروی از سأاختارها و فرآینأدهای موجأود در دموکراسأی های صأنعتی
غرب قرار دارد .به طور خالصه او در اینجا به کپی برداری از آنچأه کأه در کشأورهای صأنعتی
توسعه یافته واقع شده است ،توصیه میکند.
 -4تغییر (تبدیل) پیوسته :بر طبق نظر بیل و هاردگریو ،توسعه تمام عیار نظأام سیاسأی بأه
رابطه میان نهادپذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ،وابسته است .با افأزایش مشأارکت ،رفیأت
نهادهای سیاسی باید افزایش یابند ،تا قادر به کسب حفأ و ثبأات باشأند .ایأ رونأد تغییأر یأا
تطبیقپذیری پیوسته ،توسعه سیاسی خوانده میشود .به تعبیری دیگر نهادپذیری پیوسأته بأدون
روند مشارکت پذیری پیوسته و همسان ،نوعی رجعت را در پی خواهد داشت.
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 -5نوسازی به عالوه نهاد پذیری سیاسی :برای جاگوریأد ،توسأعه سیاسأی برابأر اسأت بأا
مجموعه دو دیدگاه نوسازی و نهاد پذیری سیاسی .مبتنی برای نظریه وی معتقد است کأه سأه
متغیر توسعه سیاسی وجود دارند( :الف) ،کارآمدی و کفایت نظام سیاسأی همپأای کأار آمأدی و
کفایت نظامهای فرعی اجتماعی( ،ب) ،یاری نظام سیاسی بأه توسأعه اجتمأاعی ،یعنأی ،کأاربرد
وسایل سیاسی برای توسعه اجتماعی( ،ج) ،توسعه قابلیت پذیرش نظام سیاسی از طریأق توسأعه
اجماع سیاسی ،حداکثر نظام نمایندگی و مشروعیت اجتماعی( .گلدوزیان )296،1391 :
توسعه در ایران:
برخی معتفد بر آن هستند که توسعه در ایران نا ر بر دو تحول وتغییر است:
 -1تغییر مربوط به متنوع کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی.
 -2تغییر بر توزیع عادالنه درآمدها (حاجی یوسفی )50:1378 :و برخی معتقأد هسأتند بأرای
آنکه یك کشور توسعه یافته از جنبه سیاسی و اقتصادی شویم نیازمند محوریت تولید و فنأاوری
هستیم.
موضوعاتی ،از قبیل جایگاه مردم در حکومت ،مشارکت سیاسأی ،موضأع حکومأت اسأالمی
نسبت به شکلگیری احزاب سیاسی و نقش آنها در حکومت ،ماهیت نظام والیأی و تعامأل آن
با مردمساالری ،کثرتگرایی سیاسی در حکومت اسالمی و توسع سیاسی و رابطه یا تعامل آن با
والیت فقیه برخی از مسایلی است که پ از تغییر نظام سیاسی در ایأران و تمسأی جمهأوری
اسالمی مورد توجه محافل علمی و سیاسی داخل و خارج کشور قرار گرفته است.
و برخی برآنند که ،نظام سیاسی مردم ایران از وهار منشاء سروشمه میگیرد که عبارتنأد از:
«ساختار نظام سیاسی ،تجربیات تاریخی ،ایدئولوعی نخبگان سیاسی و دی » .از بی مأوارد ذکأر
شده ،ویدگی های ای فرهنگ سیاسی عبارت است از :حذف رقبأا ،روش سأرکوب بأرای حأل و
فصل اختالفات ،بی اعتمادی نسبت به یکدیگر ،فرد محوری در حد مطلق ،قانون گریزی ،فقدان
امنیت مشاغل و حاکمیّت دیوانساالری مبتنی بر خویشاوندی ،واگذاری سمتهأای کلیأدی بأه
افراد بیلیاقت( .میری)34 :1378 ،
افرادی مانند کاریل دوی  ،دانیل لرنر ،لوسی پای و ادوارد شیلز همه معتقد بر وابسأته بأودن
توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی هستند .هانتینگتون اما بر خالف آنها توسعه سیاسی را متغییر
مستقل در نظر گرفت .وی معتقد بود که توسعه سیاسی را بایأد بأر مبنأای معیأارهأای مسأتقل
سیاسی و جهان شمول که قابل تعمیم به جوامع باستان و جوامع امروز باشأد مأورد تعریأف قأرار
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دارد ،به وجهی که از نظر تحلیلی از پدیأدههأای اقتصأادی و اجتمأاعی جأدا و قأادر بأه تعیأی
مکانیسمهای انحطاط هم باشد .هانتینگتون بر ای باور بود که توانسته است با تعریف "نهادینأه
شدن" به عنوان وجه مشترک تمامی روندهای توسعه سیاسی ،به الزامات توسعه سیاسأی پاسأخ
دهد .بر ای اساس وی آن دسته از نظامهای سیاسی را توسعه یافته تلقی میکند که به نهادهای
پایدار ،جاافتاده ،پیچیده و مستقل و منسجمی مجهز باشند.
مسئله اما ای است که ورا هانتینگتون توسعه سیاسی را به عنوان یك متغییر مستقل مأورد
مطالعه قرار داد .آیا هانتینگتون دلیل خاصی برای ای مهم دارد .پاسخ به سوال فأوق و بررسأی
ای مسئله در اندیشه هانتینگتون دارای اهمیت زیاد میباشد .زیأرا در کشأورهأای جهأان سأوم
همان طور که خود هانتینگتون مأیگویأد ،اولویأت بأه ضأرر سیاسأت داده مأیشأود .یعنأی در
کشورهای جهان سوم اولویت به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داده مأیشأود .تقأدم توسأعه
اقتصادی وه ضرری به حوزه سیاسی دارد.
هم ان طور که در باال متذکر شدیم ،هانتینگتون وجه مشترک برای توسعه سیاسی ذکر نمود.
وی از آنجا نهادینگی را معیار توسعه سیاسی قرار داد که دغدغه ثبات سیاسأی را داشأت .بأرای
وی ثبات سیاسی بدون نهادهای نهادینه نشده امکان ندارد .بدون ثبات سیاسی ،توسعه اقتصادی
و اجتماعی منجر به منازعه و درگیری میشود .سوال ای است که وگونه توسعه اقتصادی بدون
نهادهای نهادینه منجر به بیثباتی سیاسی و درگیری منازعه میگردد.
هانتینگتون جواب معقولی به سوال مذکور داده است .وی گفته است کأه توسأعه اقتصأادی
منجر به افزایش خواستها و آرزوهای مردم می گأردد .بأه عبأارت دیگأر بهتأر شأدن موقعیأت
اقتصادی ،مردم را بر آن می دارد که هم سطح آن موقعیت سیاسی خود را نیز تغییأر دهأد .بأرای
ای مهم مردم خواهان مشارکت سیاسی می شود .امأا ایأ خواسأت مأردم ،از طأرف دولأت بأا
سرکوب مواجه میگردد .زیرا دولت قادر به جلب و جذب مشارکت مردم نیست .زیأرا نهأادهأای
نهادینه شده وجود ندارد .یا به عبارت دیگر توسعه سیاسی اتفأاق نیافتأه اسأت .وقتأی نهادهأای
سیاسی نتوانند به خواستهای سیاسی مردم پاسخ دهند ،مردم دست به شورش میزنند .شأورش
در نهایت منجر به بیثباتی سیاسی میگردد کأه هأر آن ممکأ اسأت در کأارگزاران حکومأت
تغییرات مشاهده گردد .بیثباتی سیاسی در نهایت توسعه و رشد اقتصأادی و اجتمأاعی را هأم از
جامعه میگیرد .زیرا جامعه دوار بینظمی میگردد.
اما از منظری دیگر هانتینگتون در آخری کار خود «موج سوّم دموکراسأی» بأه تفصأیل بأه
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رابطه بی توسع اقتصادی و توسع سیاسی پرداخته است .وی در ای بأاره اوالً مأیپأذیرد کأه
«رابطه بی توسعه اقتصادی از سویی و دموکراسی و دموکراتیك شدن از سوی دیگر موضأوعی
پیچیده است و احتماالً به نسبت زمان و مکان تغییر مییابد ».و ثانیاً نتیجه میگیرد که «توسأعه
اقتصادی در طول زمان مبانی رعیمهای دموکراتیك را استوار میدارد .رشد بسیار سریع اقتصادی
و بحرانهای اقتصادی در کوتاه مدت ممک است رعیمهای اقتدارگرا را بی اعتبار سأازد .هرگأاه
رشد اقتصادی با بحرانهای اقتصادی همراه نشود ،دموکراسی به آرامیجا باز میکند .ونانکأه در
اروپا در قرن نوزدهم ونان شد( .امی زاده )113-114 :1376،به طور کلی میتوان نتیجه گرفت
که الگوی «توسعه متوازن» ایده اصلی هانتینگتون میباشد ،که در پدوهش حاضأر مأورد توجأه
قرار گرفته است.
حال در ادامه پدوهش به بررسی روابط بی فساد اقتصادی و توسأعه سیاسأی و م لفأههأای
اصلی آن میپردازیم.
رابطه فساد اقتصادی با دموکراسی:
بررسی فساد بینش ارزشمندی را نسبت به ماهیت دموکراسی فراهم میکند .زیرا بی میأزان
فساد و میزان وجود نهادهای غیردموکراتیك در یك جامعه رابطه وجود دارد .هأر وأه میأزان و
تعداد نهادهای غیردموکراتیك در جامعه بیشأتر باشأد ،فسأاد زمینهأی بأروز و قابلیأت بأالقوهی
بیشتری می یابد ،ورا که ای نهادها به دلیل ماهیت غیردموکراتیأك خأود اغلأب در پأی کسأب
اهداف شخصی ،گروهی یا حزبی خود میباشند که ممک است با منافع اکثریت جامعه در تضأاد
باشد .اگروه هی نظام سیاسی مبرا از فساد در جهان یافأت نمأیشأود ،امأا بأی میأزان فسأاد،
مردمساالری و سطح توسعه یافتگی یك رابطه وجود دارد .به ای معنی که هر وه سطح توسأعه
یافتگی باالتر و میزان دخالت و مشارکت مردم در تعیی سرنوشأت و نحأوهی مأدیریت جامعأه
بیشتر باشد ،به همان نسبت فساد قابلیت بروز کمتری مییابد .در دموکراسأیهأا پأردهی فسأاد
دریده میشود و از هر سو به آن حمله میشود .فسأاد را فقأط در فضأایی آکنأده از کثرتگرایأی،
شکیبایی سیاسی و آزادی بیان واقعی میتوان ردیابی و ریشه ک کرد .ونی فضایی – در عصأر
کنونی – در نظامهای سیاسی دموکراتیك (به معنای واقعی) ایجاد میشود.
دولتهای دموکراتیك بر اساس الگوی کنترل و توازن یعنی با اتکا بر رقابت میان نیروهأای
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سیاسی (احزاب )،آزادی اطالعات ،پاسخگویی و جدایی قدرتها (استقالل قأوا) بأا فسأاد مقابلأه
میکنند .معموالً در نظامهای دموکراتیك قدرت به طور افقی بی سه قأوه و بأه طأور عمأودی
میان مقامات محلی و مرکزی تقسیم میگردد.
از آن جایی که دموکراسی بر پایه پاسخگویی و مسئولیت ،آزادی مطبوعات و بیان ،استقالل
قوا ،حاکمیت قانون و «نظر اکثریت مردم و مشارکت همگانی» استوار است ،احتمال فساد در آن
بسیار کمتر و نظارت در آن بیشتر از نظامهای غیردموکراتیأك یأا دیکتأاتوری اسأت .تحقیقأات
نشان میدهد که توسعه سیاسی و اصالح قوانی به نفع آزادیها بأا افأزایش وشأمگیر در رشأد
اقتصادی همزمان بوده است .بعالوه ،اگر دیکتاتوری باعث رشد اقتصادی میشد ،در آن صأورت
باید قاره آفریقا که دیکتاتوریهای فراوانأی را در خأود جأای داده اسأت بأه رشأد غأولآسأایی
میرسید ،اما اینگونه نشده است .در کشورهایی که دارای دولت خودکامه هستند گروههای فشأار
با دادن رشوه به سیاستمداران به راحتی قوانی و لوایح تممی کنندهی منافع خأود را بأه تصأویب
میرسانند اما در کشورهای مردمساالر ای امر به سهولت امکانپذیر نیست.
در کشورهای توسعهیافته به علت داشت دموکراسأی نسأبتاً پیشأرفته کأه در واقأع یکأی از
عوامل اصلی پیشرفت شان می باشد سیاستمداران باید همواره «پاسخگوی اشأتباهات خأود» بأه
مردم و احزاب مخالف باشند .در نظامهأای دموکراسأی ،سیاسأتمداران بأه منظأور کسأب آرا در
انتخابات برای آراء مردم بسیار ارزش قائلند .زیرا رقابت احزاب شأدید و کوشأش بأرای «آشأکار
کردن رسواییهای حزب مقابل» از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون نسبتاً زیاد است .بنابرای
حکام خودکامه ،فاسدتر از حکام مردمسأاالر هسأتند .زیأرا آنهأا نگأران انتخأاب مجأدد خأود
نمیباشند .اما در جوامع دموکراتیك و وند حزبی آنان نگران عدم موفقیأت در دورههأای بعأدی
انتخاب میباشند.
ارتباط نزدیك دولتمردان با مردم و پاسخگویی آنها اصلی مهم در اعمال نظارت مردمأی و
تضمی سالمت نظام مردمساالری است .به عبارت دیگر ،از ویدگیهای یك حکومأت مردمأی،
شفاف بودن ارتباط بی حکومت و مردم است و از مزایأای شأفاف عمأل کأردن حکومأت نیأز
بهرهمندی از حمایتهای مردم و مشارکت آنها در زمینههای مختلف است.
در جوامع دموکراتیك و مردم ساالر عملکرد دولتمردان از سوی مردمی که بأه آنأان اعمأال
حاکمیت میشود همواره مورد قضاوت و نقد قرار میگیرد .از ای رو ،آنان باید در مورد کمیأت و
کیفیت عملکرد خود پاسخگو باشند .مقامات دولتی نسبت به پیامد تصمیمها و اقأدامات خأود در
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برابر مردم مسئول هستند و باید برای هر نوع بازرسی و کنأدوکاو در حأوزه کأار خأود تسألیم و
نهایت همکاری را بنمایند.
در عصر کنونی ضرورت پاسخگویی در ساختار یك دولت دموکراتیك بر ای فأرض اساسأی
استوار است که هر یك از شهروندان ای حق را دارند که فرد یا گروهأی را در تشأکیالت اداری
بیابند که مسئولیت عمل کارکنان از سطوح پایی تا باالی سازمان را بر عهده گیرد و خأود را در
برابر آن مسئول بداند .در واقع سیستم پاسخگویی نقش واسطهای را ایفا میکند که ارتباط بأی
سطوح مختلف را بوجود می آورد .سیستم پاسخگویی ،بخش اداری دولت را به بخأش سیاسأی و
در نهایت به جامعه وصل می کند .فرض بر آن است که تمام اقأدامات دولأت در نهایأت همأان
اقدامات شهروندان است که از طریق نمایندگان انجام میشود .به عبارت دیگر ،الزمأهی تأممی
منافع عمومی ،طراحی دقیق یك ساختار پاسخگویی است تا به ای ترتیب شأهروندان اطمینأان
حاصل کنند که نهایت تالش از طرف کسانی که به نام آنها اقدام میکنند ،به عمل آمده اسأت.
در ساختار بخش دولتی در یك نظام دموکراتیك دو نوع پاسخگویی وجود دارد .عأدم مشأارکت
فعال مردم در ادارۀ امور کشور و فقدان دموکراسی اقتصادی و ضعف در دموکراسی سیاسأی کأه
ای ها میتواند از عامل تاثیر گذار بر دموکراسی و از موانع توسعه سیاسی باشد.
رابطه فساد اقتصادی و قوه قضائیه:
دستگاه قضائی وقتی اصالح میشود که تولید انحراف کاهش یابد و تولیأد انحرافأات وقتأی
کاهش می یابد که جامعه در همه ارکانش درست اداره شود و کارکرد صأحیحی داشأته باشأد .و
ای فقط ممک است که یك عدل جامع و دقیق برای اداره جامعه وجود داشته باشد.
اقتصاد هر کشور برای آنکه شکوفا شود باید ترتیبات نهادی را برای حل اختالفهأای میأان
بنگاه ها ،شهروندان و دولت تنظیم نماید و ضم رفع ابهام از قوانی و مقررات ،تعهد انجام آنها
را بر عهده گیرد .از سوی دیگر وجود قوه قضائیهی مستقل ،نیرومند و کأارا در مبأارزه بأا فسأاد
اداری ،اقتصادی و سیاسی به منظور فراهم کردن محیط مساعد و شفاف برای فعالیتهای سأالم
اقتصادی ،تضمی امنیت و ثبات برای ای فعالیتها و حف  ،نظارت و دفاع از حقوق شهروندان و
جلوگیری از ضایع شدن اموال عمومی ضروری است .بدون وجود ونی قوهی قضایی هأر گونأه
تالش برای مبارزه با فساد بیحاصل بوده و امیدی برای موفقیت در ایأ زمینأه وجأود نخواهأد
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داشت و جامعه ،مردم و افکار عمومی اعتمادی بأه از بأی رفأت فسأاد و مجأازات افأراد فاسأد
نخواهند داشت.
باید متذکر شد که ای مسئله فساد در قوه قضائیه یکی از بزرگتری و پایهایتری مشکالت
کشور ماست که تا آن اصالح نشود نمیتوان به اصالح بقیه بخشهای جامعأه امیأد داشأت .در
واقع یك قسمت عمده از علل فساد در جامعه ما به همی کارکرد قوه قضائیه و مسائل درون آن
برمی گردد که از زمانی نسبتاً دور در ای سیستم وجود داشته است .دکتر کاتوزیان در کتاب خأود
در حوزه فساد در قوه قضائیه مینویسد .انتخاب براساس شایستگی در ایران وجود نأدارد ،و فأرد
نخواهد توانست مشکالتش را حل کند .قضات عالیرتبهای که بدون پروا میگویند تا موقعی که
عأأدۀ خاصأأی از تعقیأأب قضأأایی مصأأون باشأأند مبأأارزه بأأا فسأأاد راه بأأه جأأایی نخواهأأد بأأرد.
(کاتوزیان)33-34،1379:
آقای شاهرودی به هنگام تصدی پست ریاست قوۀ قضائیه ا هار داشتند« :دفتر اصأل 143
زیر نظر رئی قوۀ قضائیه تشکیل شده است .م نمیدانم ورا تا به حال اصل  142که مربأوط
به رسیدگی به اموال مسئوالن عالیرتبه نظام و زن و فرزندان آنهاست ،طرح نشده است؟ ایأ
اصل بسیارا پویا و حیاتی است زیرا مانع تبعأیض و انباشأته شأدن ثأروت در دسأت قدرتمنأدان
میشود»( .روزنامه کیهان  .)5 ،1379 :متمسفانه ای دفتر نیز در حد حأرف بأاقی مانأد و راه بأه
جایی نبرد و برای افکار عمومی روش نشد که ورا ریاست قوۀ قضائیه ای مسئله را مطرح کأرد
و ورا به مرحله اجرا گذاشته نشد .الزم به توضأیح اسأت کأه اصأل  142قأانون اساسأی مقأرر
میدارد « :دارایی رهبر ،رئی جمهور ،معاونان ،وزیران و همسر و فرزنأدان آنأان قبأل و بعأد از
خدمت توسط رئی قوه قضائیه رسیدگی میشود که برخالف حق افزایش نیافته باشد».
نکته قابل تممل در مورد ای اصل آن است که اوالً وگونه فأرد مرئأوس مأیتوانأد دارایأی
رئی خود را مورد رسیدگی قرار دهد؟ ثانیاً دارایی سایر مسئوالن همچون رئی دو قوه قضائیه
و مقننه و نیز نمایندگان مجل و رؤسای سایر سازمانها و نهادهأا وگونأه ،بأه وأه طریقأی و
توسط وه فرد ،گروه یا سازمانی بررسی میشود؟
به طور کلی دالیل عدم موفقیت نظام بازرسی در ایران عبارتند از:
عدم وجود یك سازمان مستقل مبارزهکننده با فساد
تعدد مراکز نظارت و بازرسأی و و جأود سأازمانهأای مأوازی و عأدم همأاهنگی و ارتبأاط
سیستماتیك جهت تبادل اطالعات میان آنها
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فقدان نیروی انسانی کافی و مجرب و نیز متخصصی اقتصادی -حقوقی بهویده در مبارزه با
مفاسد مالی در سازمانهایی وون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور
عدم تناسب امکانات ،ابزار و بودجه با وسعت و حیطهی مسئولیتهای محول شده
عدم حمایت کافی و الزک از سوی مقامات عالیرتبه و نبود یك عزم سیاسی و همگأانی در
گذشته
فقدان قدرت و اختیار کافی در برخورد با متخلفان و مرتکبأان بأه مفاسأد اداری واقتصأادی
مرتبط با مراکز قدرت
نداشت توانایی و قدرت قابل قبول در پیگیری مأوارد کشأف شأدهی فسأاد و پرونأدههأای
تشکیل شده در ای ارتباط کافی ،مناسب و به روز نبودن قوانی و مقررات
فرهنگ بازرسگریزی حاکم بر دستگاههای اداری و تلقی آن به معنای م گیری
عدم مشارکت کافی و همگانی شهروندان در ارائه اطالعات مربوط به فساد به علت:
عدم اعتماد عامه مردم ،ترس از تنبیه و مجازات ،به دردسر افتادن و یا حتی اخراج شدن.
عدم باور شهروندان به جدی ب ودن برنامه مبارزه با فساد به دلیل وجود تبعیض ،مصون بودن
کلهگندهها ،و عدم ارائه اطالعات شفاف در ارتباط با دستگیری و مجازات متخلفی .
رابطه فساد اقتصادی و دولت و حکومت:
توسعه سیاسی ،ایجاد شرائط سیاسی و حکومتی الزم برای تحقیق کأارایی اقتصأادی بیشأتر
است .مفهوم دیگری از توسعه سیاسی تاکید را بر کارایی حکومت میگذارد .و از همی رو توسعه
با افزایش در کارایی اجرایی و رفیت بیشت در انجام سیاستهای عمومی همراه میشود.
انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
فساد در ارائه کاالها و خدمات دولتی
فساد در فروش اموال و امالک دولتی به شهروندان
فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی.
فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت
فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
فساد مالیاتی
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فساد استخدامی
فساد در شناسایی و مبارزه با قانونشکنی
ضعف در مدیریت و پاسخگو نبودن دولت
حاکمیت اقتصادی دولت مربوط به شفافیت ،پاسأخگویی و مأدیریت صأحیح امأور مأالی و
اقتصادی توسط دولت در حوزههای تحت کنترل مستقیم دولت میباشد .دولأتهأا بایأد ارتبأاط
نزدیك و تنگاتنگی با بخش اقتصاد از جمله شرکت های خصوصی شده داشته باشند ،از تعأارض
منافع اجتناب کنند ،از کافی بودن حقوق کارمندان دولت و کارایی آنها اطمینأان حاصأل کننأد،
فرآیند بودجه را کامالً شفاف و کنترلهای شدیدی بر هزینههأای دولتأی اعمأال نماینأد ،نظأام
مالیاتی را کارآمد و از کسر بودجه اجتناب و فعالیتهای بانك مرکزی و دولأت را کأامالً شأفاف
کنند .هرگونه ناتوانی در حوزههای یاد شده سبب فراهم شدن زمینه بروز فساد میگردد.
الزم به یادآوری است که براساس مصوب طأرح سأاماندهی اقتصأادی ،بانأكهأای ایرانأی
مو ف هستند در مورد حوالههای ارزی از خارج از کشور ،کنترلهای مربوط به صحت و سالمت
منبع حوالهکننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال نمایند ،همچنی اصل وهل و نهم قانون
اساسی مقرر داشته است که «دولت مو ف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس،
سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معأامالت دولتأی ،فأروش
زمی های موات و مباحات اصلی ،دا یر کردن اماک فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و بأه
صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد .ای حکم باید به رسأیدگی و
تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
فساد موجب تضعیف اعتقأاد مأردم بأه توانأایی و ارادۀ سیاسأی دولأت بأرای جلأوگیری از
زیادهطلبیها و نیز باعث قطع امید مردم به آیندهای بهتر شده و «مشروعیت اخالقأی دولأت» را
زیر س ال میبرد و درنتیجه سبب کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت میگردد.
فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاستهای دولت برای تممی منافع و اهأداف اکثریأت،
باعث اتالف منابع محدود اقتصادی شده و هزینههای هنگفتی بر جامعه تحمیل میکند.
شواهد قویاً حکایت از آن دارد که حکومت کارآمد منجر به نتایج توسعهای بهتری میگأردد.
اگر روسیه به خوبی جمهوری وك و یا اندونزی به خوبی کره جنوبی فساد را کنترل میکردهانأد
درآمدهای سران آنها سه برابر میشد .ضم اینکه نر مرگ و میر کودکأان بأه کأاهش و در
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بلند مدت نر سواد به  20درصد افزایش مییافت.
ایران از جمله کشورهایی است که در قوانی و مقرراتش ،قواعد رفتأاری یأا اصأول اخالقأی
خاصی (نظامنامه رفتار) نا ر بر نحوۀ عملکرد نمایندگان پیشبینی نشده است .تنها اصأل قابأل
استناد در ای خصو اصل  141قانون اساسی در خصو ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل
دولتی است که آن هم در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است .همچنی در ماده یك قأانون
مصوب  70/10/4مجلأ شأورای اسأالمی بأه کنتأرل هزینأههأای غیرضأروری و مبأارزه بأا
تجملگرایی در استفاده از امکانات عمومی اشاره شده است البته باید توجه داشت که کمك مالی
دولت به احزاب خود به یك ابزار امتیازدهی و امتیازگیری تبدیل نگردد .و ای امر سبب وابستگی
احزاب به دولت نشود و احزاب برای به دست آوردن سهم بیشتری از کمكهای دولتأی متوسأل
به شیوههای نادرست یا غیرقانونی نگردند .با نگاهی تحقیقی به رفتار انتخاباتی مردم میخواهیم
به تبیی رفتار سیاسی ایرانیان از منظر ایستارهای احساسی ،ارزشی و عقالنی بپردازیم.
رابطه فساد اقتصادی و احزاب سیاسی و انتخابات:
معموالً هزینههای سیاسی احزاب بیش از درآمدهای قانونی آنها مأیباشأد .ازایأ رو ،آنأان
متوسل به شیوههای نادرست ،غیراخالقی یا غیرقانونی برای تامی مالی فعالیتهأای سیاسأی و
تضمی بقا و موفقیت خود در صحنه سیاست میشوند .بنابرای در پاسخ به ای سأ ال کأه وأرا
برخی از سیاستمداران به فساد آلوده میشوند ،باید گفت که یکی از دالیل آن هزینههای سیاسی
است .به عنوان مثال ،اگر یك نامزد نمایندگی مجل هزینه هنگفتی را صرف مبارزه انتخابأاتی
کند ،رقیب او نیز برای حف شان انتخاب شدن خود مجبور است به همأان انأدازه پأول خأرج
کند .لذا تامی مالی هزینههای تبلیغاتی کاندیداهای انتخاباتی محملی بأرای وفأور فسأاد اسأت.
برخی از سرمایه داران ،تجار ،بانکداران ،و ...به حمایت مالی از ای کاندیداها مأیپردازنأد( .فأرج
پور 90 ،1383:أ )89
در قانون اساسی ایران هی اصلی به نحوۀ تممی مالی احزاب و فعالیتهای انتخاباتی آنهأا
اختصا نیافته است .همچنی در مورد مجاز یا مجاز نبودن کمكهای مالی اشخا  ،گروههأا،
شرکت ها و نهادها به کاندیداها و احزاب و یا سقف مجاز آن سخنی به میان نیامده اسأت ،البتأه
اخیراً کیفیت پرداخت یارانه در قاب مثلث وزارت کشور ،خانأه احأزاب و کمیسأیون مأاده  10در
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دس ت بررسی است .بر اساس ا هارات معاون سیاسی وزارت کشأور و دبیأر کمیسأیون مأادۀ 10
احزاب « ،میزان فعالیت احزاب در جریان انتخابأات مختلأف ،تعأداد شأعب اسأتانی فعأال ،تعأداد
نمایندگان هر حزب در مجل شورای اسالمی ،مجل خبرگان ،شوراهای شهر و روسأتا ،تعأداد
اعضای حزب ،تعداد نشریات و سایر فعالیتهای حزبی همچون آموزشهای حزبی ،بررسیهأای
کارشناسانه در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسأی کشأور ،کنگأرههأای حزبأی و
تبلیغات از جمله پارامترهای تعیی کننده سهم هر حزب از یارانههای دولتی احزاب خواهأد بأود».
(روزنامه همشهری.)32 :1380 ،
البته باید توجه داشت که کمك مالی دولأت بأه احأزاب خأود بأه یأك ابأزار امتیأازدهی و
امتیازگیری تبدیل نگردد و ای امر سبب وابستگی احزاب به دولت نشود و احزاب برای به دست
آوردن سهم بیشتری از کمكهای دولتی متوسط به شیوههای نادرست یا غیرقانونی نگردند.
برخی معتقدند نهادی تحت عنوان حزب در ایران وجود نأدارد و گأروههأایی کأه در صأحنه
سیاست داخلی نام حزب به خود نهادهاند ،در حد محافأل دوسأتانه و یأا حأداکثر احأزاب دولتأی
میباشند .آنچه در ای احزاب میگذرد بر مبنای روابط شخصی و پیوندهای دوستانه استوار است.
ارتباط ارگانیك با طبقه یا پایگاه اجتماعی معی در ای احزاب بأه وشأم نمأیخأورد و بأه بأاور
نا ران سیاسی ،ونی احزابی فاقد برنامه ،مرامنامه و جهانبینی هستند .عدم آمأوزش جوانأان و
تمایل نداشت به عضوگیری نیز از دیگر انتقادهایی است که به احزاب ایأران وارد اسأت .قأانون
اساسی نیز در خصو نحوۀ مشأارکت احأزاب در انتخابأات و کسأب قأدرت سأکوت کأرده و
گروههای سیاسی را با ای پرسش که بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی وأه نقشأی در تعیأی
هیمت رئیسه مجل و گزینش مهمتری همکاران رئی جمهور خواهنأد داشأت ،تنهأا گذاشأته
است( .نصیری.)5 ،1381:
رابطه فساد اقتصادی و مطبوعات:
آزادی مطبوعات از جهات زیر برای مبارزه با فساد مفید خواهد بود:
مطبوعات و رسانهها بدون آن که هزینه ای برای دولت در بأر داشأته باشأند بأه تجسأ و
نظارت بر رفتار دستگاههای دولتی می پردازند و در امر بازرسی بأه طأور غیرمسأتقیم بأه دولأت
کمك میکنند .افشای فساد اداری در مطبوعات هزینههای اجتمأاعی و سیاسأی فسأاد را بأرای

◊ 145

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و چهارم ،پاییز1397

مرتکبی آنها افزایش میدهد .زیرا در نتیجه ی افشاگری مطبوعات آبرو و حیثیت آنها از بأی
خواهد رفت .به ای ترتیب انگیزههای ارتکاب فساد اقتصادی و اداری کاهش مییابد.
گزارش فساد در رسانهها مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت نگاه داشأت و عأدم پیگیأری
فساد میشود.
مطبوعات آزاد ابزار نیرومندی برای آگأاهی افکأار عمأومی از رویأدادهای جامعأه و اطأالع
شهروندان از ماهیت واقعی کارگزاران و مسئوالنشان میباشد و لذا آنها را ملزم بأه پاسأخگویی
در قبال عملکرد خود و افراد زیر مجموعه خود به جامعه و افکار عمومی مینماید و سبب تقویت
نظارت مردمی و ملزم ساخت سیاستمداران به شفافسازی میگردد.
یکی از خطرات اعمال محأدودیتهأای غیرضأرور و سانسأور مطبوعأات آن اسأت کأه در
صورتیکه شهروندان یك جامعه نتوانند اطالعات واقعی و صحیح را از طریق رسانههای داخلأی
کسب کنند ،در آن صورت به سمت رسانههای خأارجی گأرایش خواهنأد یافأت ،زیأرا در عصأر
ارتباطات ،اطالعات در کمتری فاصله زمانی ممک در سراسر جهان به سرعت منتشر میگردد و
ای گرایش به مطبوعات بیگانه فرصت حأداکثر اسأتفاده و سوءاسأتفاده را بأرای آنهأا فأراهم
میکند .ضم اینکه ای مسئله سبب از بی رفت اعتماد داخلی به دولت حاکم میگردد.
اعمال برخی محدودیتها در مطبوعات و رسانهها و کنترل آنها توسط دستگاه حکومتی.
وجود مطبوعات آزاد کمك شایان توجهی به برمال شدن فسادهای مالی میکنأد .از ایأ رو،
مطبوعات نباید به گونهای محدود شوند که اجأازه پأردهبأرداری از فسأاد و جأرایم مسأئوالن و
مقامات سیاسی و کشوری را نداشته باشند .در بسیاری از کشورها پنهانکاری کمك بسیاری بأه
افراد صاحب نفوذ و مقامات دولتی برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی کرده اسأت .اطأالعرسأانی
دقیق ،شفاف و به هنگام کمك م ثری در ایجاد روحیه اصالح طلبی و اجرای اصأالحات و بأاال
بردن درک افراد در راستای مبارزه با فساد مینماید.
رابطه فساد اقتصادی و ساختار سیاسی کشور:
ساختار سیاسی در ایران به گونهای است که برخی از مقامات یأا اشأخا از موقعیأتهأا و
سمتهای خود به نوعی سوءاستفاده کرده و یا امکان سوءاستفاده اطرافیان و همکاران را فأراهم
میکنند.
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مبارزه با فساد در ایران هرگز جدی گرفته نشده است .هرگز طرح بلندمأدتی کأه راهبأردی
بوده و زمینه ها و بسترهای ایجاد فرصت برای فساد را شناسأایی و قأوانی الزم را بأرای حأذف
فرصتها و به مجازات رساندن متخلفی و افراد فاسد وضع کند ،وجود نداشأته اسأت .همچنأی
سازمان مستقلی که از قدرت و اقتدار کافی در مبارزه با فسأاد و مجأازات مقامأات ارشأد فاسأد
برخوردار باشد ،وجود نداشته است و همواره از برنامه مبارزه با فساد به عنوان یك ابزار سیاسی و
منحرفکنندۀ افکار عمومی و تسأکی دهنأدۀ موقأت آالم طبقأه سأتمدیده و تحأت فشأارهای
اقتصادی جامعه استفاده شده و افراد فاسد از مجازات مصون ماندهاند.
کشورهای توسعه نیافته کم یا بیش دارای ویدگیها و خصوصیات مشترکی هستند و عمدتاً
نیز به سبب همی خصوصیات است که به توسعه دست نیافتهاند .ای ویدگیها عبارتند از:
سطح پایی زندگی و درآمد سرانه
عدم توزیع عادالنه درآمد (توزیع ناعادالنه ثروت)
سطح پایی بهرهوری
نر باالی رشد جمعیت و بارتکفل
رفاه اجتماعی نازل
وضع بد بهداشت همگانی
نر باالی بیسوادی
سطح باال و فزآیندۀ بیکاری و کمکاری
فقر گسترده و مزم و نر باالی تورم
نظام آموزشی نامناسب و وجود روحی مدرکگرایی
نظام اداری ناکارامد (مهار گسیختگی بوروکراسی) و تورم نیروی انسانی در بخش دولتی
حاکم بودن روابط به جای ضوابط ،خویشاوند ساالری و تبارگماری (ناشایسته ساالری)
سطح پایی حقوق و دستمزد
به ویده در بخش دولتی
و ناکارآمد بودن نظام ارزشیابی و کنترل
ناکارامدی دولتهای حاکم و بیکفایتی آنها
فقدان دموکراسی سیاسی و اقتصادی به معنای واقعی
مداخل بیش از حد دولت در فعالیتهای اقتصادی
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فساد اداری گسترده (رشوهخواری ،اختالس و)...
وابستگی بسیار به محصوالت کشاورزی و صادرت محصوالت اولیه ،نفأت یأا مأواد معأدنی
(اقتصاد تك محصولی)
عدم ثبات وضع مبادالت
محدودیت منابع مالی ،فرار سرمایههای داخلی و بدهیهای کالن خارجی
وابستگی بسیار زیاد و فزآینده به تکنولوعی کشورهای توسعه یافته
وابستگی ،تسلط و آسیبپذیری در روابط بی المللی
از  141کشوری که کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم را تشکیل میدهند 42 ،کشأور
در زمرۀ فقیرتری کشورها قرار دارند که به وسیل سازمان ملل به عنوان «کم توسعه یافتهتأری
کشورها» مشخص شدهاند 86 .کشور نیز جزء «کشورهای در حال توسأعهی باشأند کأه عمأدتاً
صادرکنندۀ کاالهای غیرنفتی هستند و  13کشور باقی مانده نیز در زمره کشورهای صاحب نفأت
و ثروتمند عضو «اوپك» یعنی سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت قرار دارند.
رابطه فساد اقتصادی ورانت خواری:
درطی سالهای گذشته پدیدهی قاواق به صورت یك معضل جدی و تهدیدکنندهی اقتصأاد
کشور درآمده است .صرفنظر از اینکه قاواق کاال صأدمات جبأران ناپأذیری بأه اقتصأاد کشأور،
سیاستهای تشویقی و حمایتی دولت از صنایع و تولیدکنندگان وارد میسازد ،میتوانأد موجبأات
رکود و نهایتاً تعطیلی بخشی از بنگاه های تولیدی جامعه را فراهم و در نتیجه نر بیکاری موجود
در جامعه را که در حال حاضأر نیأز نگأران کننأده اسأت را افأزایش دهأد .قاوأاق انگیأزههأای
سرمایهگذاری مولد را از بی میبرد و فعالیتهای داللی و زیرزمینی را رونق میدهد.
از سوی دیگر ،کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصأادی و تولیأدی در اقتصأاد کشأور
سبب کاهش درآمدهای ملی ،درآمد سرانه و افزایش فقر میگردد ،در حالی کأه سأود حاصأل از
قاواق به جیب عدهای خا سرازیر می شود .همچنی دولت از دریافت سأود بازرگأانی ،حقأوق
گمرکی و مالیات محروم شده و در نتیجه درآمأدهای دولأت کأاهش و امکأان کسأری بودجأه
افزایش مییابد .قاواق تعادل تراز پرداختهای کشور را به هم میریزد .بعالوه ،در حالت قاوأاق،
مسائل بهداشتی ،ایمنی و استاندارد کاالهای قاواق شده نادیده گرفتأه مأیشأود کأه ایأ خأود
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میتواند سبب تحمیل هزینههای دیگری بر جامعه شود.
فساد و رابطهی آن با ناشایستهساالری و فرار مغزها:
استخدام ،انتصاب و ترفیع افراد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اداری ،نفأوذ سیاسأی و یأا
دریافت رشوه فساد استخدامی نامیده میشود .در فساد استخدامی افأراد نأه براسأاس ضأوابط و
معیارهای عینی شایستگی همچون خالقیت ،تخصص ،مهارت و تجربه بلکأه براسأاس روابأط و
معیارهای ذهنی ،استخدام و یا ترفیع میشوند .فساد استخدامی باعث عدم رعایت اصل «برابری
فرصتها» ،ایجاد باندها و شبکههای غیررسمی در داخل ادارات ،سازمانها و شرکتها ،دلسردی
و بی تفاوتی متخصصی و افراد با صالحیت و سختکوش میگردد و ضم افزایش امکأان بأروز
فساد اداری ،هزینههای فساد را برای مرتکبی آن کاهش میدهد.
براساس مطالعاتی که «اوان » و «راچ» در مورد اثر استخدام شایستهسأاالرانه بأر فسأاد در
 35کشور انجام داده اند ،درجات باالتر شأاخص اسأتخدام شایسأته سأاالرانه بأا نسأبت مقامأات
عالی رتبه بنیادهای اقتصادی اصلی که تحصیالت دانشگاهی دارند یا از طریأق سیسأتم رسأمی
وارد خدمات دولتی شده اند ،ارتباط دارد .بأا در نظأر گأرفت تأمثیر درآمأد ،اسأتخدام مبتنأی بأر
شایسته ساالری با فساد ارتباط معکوس دارد .همچنی شواهد نشان میدهد که استخدام و ارتقأا
براساس شایستگی و نه براساس زدوبندها و «حمایتهای سیاسی» یا «پیوندهای ایدئولوعیکی»
با «اثربخشی دولت» و کنترل فساد رابطهی مثبت دارد.
یکی از اشکال متداول فساد استخدامی ،تبعیض استخدامی در ازای دریافت رشوه به ویده در
مشاغلی است که برای متصدیان آنها فرصت های فراوانی برای کسأب درآمأدهای غیرقأانونی
فراهم میکند .گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در برخی کشأورها مشأاغلی کأه در آنهأا
امکان دریافت وجوه کالن وجود دارد ،فروخته میشوند و یا توسأط کسأانی کأه قأدرت اعطأای
ونی پستهایی را دارند به حراج گذاشته میشوند.
فساد استخدامی در جوامعی که در آنها روابط خویشأاوندی بسأیار گسأترده و مهأم اسأت،
شدیدتر است .ضم اینکه مدیران شرکتها و سازمانهای دولتی همواره از جانب دوستان ،اقوام
و حامیان سیاسی خود که به شغل برای خود یا وابستگانشان نیاز دارند – تحت فشأار هسأتند و
سیاستمداران نیز وندان عالقأهای بأه مبأارزه جأدی بأا فسأاد اسأتخدامی ندارنأد ،زیأرا ایجأاد
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فرصأأتهأأای شأأغلی بأأرای آشأأنایان و هأأواداران سیاسأأی ،نفأأوذ آنأأان را افأأزایش مأأیدهأأد.
(حبیبی. )99،1375:
بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر در مسیر توسعه گأام نهأادهانأد ،از جملأه عاپأ ،
هنگکنگ ،سنگاپور و سایر کشورهای موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسأیا کأه تأا ونأد دهأه
پیش جزو مناطق فقیر و عقبمانده بودند .فاقد منابع طبیعی هستند اما آنچه که آنان را به مرحله
کنونی پیشرفت رسانیده است ،بنابر ا هارات «ماهاتیر محمد» نخسأت وزیأر مأالزی ،توانمنأدی
مدیریتی است که از یك سو رقابت و اقتصاد بازار را تشویق میکند و از سوی دیگأر بأا اجأرای
برنامههای صحیح ،سودآوری سرمایهگذاریهای ملی و خارجی را در شتههای مورد نیأاز افأزون
میسازد .از ای رو ،یکی از مخرب تری اشکال فساد استخدامی ،فسأاد ناشأی از زیرپأا گذاشأته
شدن معیارها و ضوابط انتصاب و انتخاب مدیران بخشهای دولتی است.
حال در ادامأه بأه بیأان برخأی وقأایع و مصأادیق فسأاد اقتصأادی در سأالهأای 68-92
میپردازیم:
برخییی از اقییدامات و تحییوالت مهییم در دوره ریاسییت جمهییوری هاش یمی
رفسنجانی مرتبط با فساد
نام فاضل خداداد ،در ابتدای دهه  70با اختالس  123هزار میلیاردی گره خأورده اسأت ،وی
تاجری بود که در نهایت به جرم تبانی با کارمندان بانك صأادرات ایأران و  123میلیأارد تومأان
اختالس از ای بانك به اعدام محاکمه شد و در نهایت نیز به دار مجازات آویخته شد .اخأتالس
 123میلیاردی در زمان دولت آقای هاشمی اتفاق افتأاد ،و بأه اشأدتری وجأه ممکأ مجأازات
عامالن را در پی داشت .براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره  32/85/40956م.
هاشمی مبلغ  520میلیون ریال از وجوه شرکت مهندسی ساخت تاسیسأات دریأایی را اخأتالس
کرده است .همچنی مشارکت مدنی وی با شرکتی به نام شناور سکوساز (شنکو) فاقأد وجاهأت
قانونی عنوان شده است .م .هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینأهسأازی مصأرف سأوخت در
سالهای  82تا  84مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یك هزار تومأان کأه
با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت  7سال اکنون به مبلغ شأانزده میلیأارد و یکصأد و
شصت و دو میلیون و هشتصد و سأی و یأك هأزار تومأان رسأیده اخأتالس نمأوده و اسأناد و
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فاکتورهای جعلی ارائه کرده است.
480هزار صفحه سند در قالب  43جلد گزارش از تحقیق و تفحص زمان آقای جاسبی و بأه
ریاست هیات مدیرگی آقای هاشمی رفسنجانی به مجل ارائه شد .در ایأ گزارشأات  90سأند
فساد و مشکالت ای دانشگاه ثبت شده بود که شخص مدیر دانشگاه آزاد اسأالمی در آن نقأش
ایفا میکرد .یکی از صدها تخلف دانشگاه آزاد پرداخت متاسفانه ماهانه هزاران پونأد بأه حسأاب
واحد آکسفورد در کشور انگلستان بوده است که بعدها معلوم شد ونی دانشأگاهی اصأال وجأود
ندارد .م .هاشمی بابت ماموریت خودساخته به دانشأگاه آزاد واحأد آکسأفورد بأه مأدت  19مأاه
ماهیانه  3200پوند همراه با  4میلیون تومان از دانشگاه آزاد دریافت میکرده است.
در این قسمت به گوشههایی از فساد در دوره خاتمی اشاره میکنیم:
در زمان دولت آقای خاتمی ،هواپیمای وهل میلیأارد تومأانی از سألطان برونئأی بأهعنأوان
هواپیمای اختصاصی رئی جمهور خریداری شد .ای هواپیمای تشریفاتی از نأوع ایربأاس  321و
متعلق به سال  2002بود و در سال  1382پ از خرید هواپیما ،قرارداد تبدیل آن بأه هواپیمأای
اختصاصی با هزینهای نزدیك به 20میلیون دالر یعنأی نزدیأك  20میلیأارد تومأان بأا شأرکت
“سوعرما” منعقد شد .دیوان محاسبات پ از بررسأی مأدیریت صأنعت نفأت دولأت هشأتم در
گزارش تفریغ بودجه سال  83آخری سال دولت خاتمیبه صورت رسمی اعالم کأرد بأیش از 6
میلیارد دالر درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است ،خاتمی هیچگاه به
ابهاماتی که در ای زمینه ایجاد شد ،پاسخ نداد .دیوان محاسبات در گزارش تفریأغ بودجأه سأال
 1383میگوید که  1029دستگاه دولتی اصالً جواب دیوان را هم ندادهاند.
دردوره تصدی ولی اهلل سیف بر بانك صادرات دولت سازندگی رئی بانأك مرکأزی فعلأی
اختالسی به مبلغ  124میلیارد تومان در بانك صادرات صورت گرفت که «فاضل خداداد» را بأه
دام مرگ کشاند .اگر یك میلیارد دالر آن روز را به ریال امروز تبدیل کنیم حدود  3هزار میلیأارد
تومان میشود.
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصالحات به خاطر حادثه ی نیشابور و کشته شدن حأدود
 400نفر در ای حادثه و هزینهکرد حدود 7/1میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امأام
خمینی و صرف هزینههای دو میلیاردی به قیمت سال  1382برای دکوراسیون دفتر وزیر توسأط
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مجل عزل شد .میز جلسه با خبرنگاران ای اتاق  42میلیون تومان ،و درب اتأاق پأنج میلیأون
تومان ارزش ریالی داشته است.
طرح اکتشاف گاز در منطقه حفا ت شده سراج در عسلویه در حالی با پیشأنهاد وزارت نفأت
در تاریخ  11مرداد  1384به تصویب هیات وزیران رسید که براساس آن دولت مو ف شد پانزده
هزار هکتار از اراضی بخش هایی از منطقه حفا ت شده سراج و نیز محدوده پیرامون آن را جهت
اکتشاف گاز به وزارت نفت واگذار کند.
دیوان محاسبات پ از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریأغ بودجأه
سال  83آخری سال دولت خاتمی به صورت رسمی اعالم کرد بیش از  6میلیارد دالر درآمدهای
حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است ،خاتمی هیچگاه به ابهامأاتی کأه در ایأ
زمینه ایجاد شد ،پاسخ نداد .دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال  1383مأیگویأد کأه
 1029دستگاه دولتی اصالً جواب دیوان را هم ندادهاند.
ضعف عملکرد دولت خاتمی و تعلل مسئوالن مربوطه در بهرهبأرداری هأر وأه سأریعتأر از
میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در ای میدان به میزان قابل تأوجهی از مأا جلأوتر
باشد .در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روشهای غیر صیانتی در تولیأد از میأادی نفتأی
بودیم که ای مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل انجام شد و هم به دلیل عدم تزریق گاز
الزم به میادی نفتی .به خاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه
دوم عمر خود هستند حجم عظیمیاز ذخائر نفت خام ای میدانها دوار هأرزروی شأدهانأد کأه
خسارت آنها میلیاردی است.
در زمان وزارت زنگنه (وزیر فعلی نفت) ،در مخزن بزرگ نفتی پارسی به دلیل رعایت نکردن
نسبت تزریق به تولید پیشنهادی ،واهها دوار گاز گرفتگی و نمك اضافی شأدند و افأت کیفیأت
نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را به دنبأال داشأته اسأت.
سرانجام تنها در یك دوره به ازای  15میلیون نفت برداشت شده ای مخزن حدود پأنج میلیأون
بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.
در ای دوره بود که پرونده های فساد نفتی کرسنت ،استات اویل ،توتأال ،پتروپأارس ،ایأران
ماری و پروندهی فساد مالی سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مطرح شد و بر سر زبانها افتاد.
آقای خاتمی در دوران ریاست بر نهاد اجرایی کشور پ از عزل خرم وزیر راه در اثأر برخأی
ریخت و پاشها و ضعف در عملکرد توسط مجل شورای اسالمی ،او را به سمت مشاور خأویش
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گماشت و همچنان او را موثر در تصمیمگیریها ابقا نمود( .آقای خرم در وزارت راه و ترابأری در
دولت اصالحات از طرف مجل شورای اسالمی استیضاح شد .از او به خاطر حادثهی نیشأابور و
کشته شدن حدود  400نفر در ای سانحه و افتتاح فرودگاه امام خمینی که ناتمام بود و حول 3/1
الی  7/1میلیارد تومان هزینه شد فقط درازای افتتاح ،درکنار دیگر موارد او توسط مجلأ عأزل
شد ،اما جای ارائهی توضیحی درخور و مقتدرانه ،توسط خاتمی او مشاور رئی جمهور شد.
برخی از موارد مرتبط با فساد اقتصادی در دوره ریاست جمهوری احمیدی
نژاد:
پرداخت دیه مقتول کهریزک از محل بودجه تأمین اجتماعی:
سعید مرتضوی دادستان تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک براساس گزارش تحقیأق
و تفحص مجل از محل بودجه تممی اجتماعی که از محل پرداخت کارگراناست هشتاد میلیون
تومان به پدر امیر جوادی فر پرداخت و از وی رضایت گرفأت .در جریأان رسأیدگی بأه پرونأده
اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران پیرامون مرگ امیأر جأوادیفأر از جوانأان بازداشأتی در
کهریزک ،بطور ناگهانی پدر مقتول از سعید مرتضوی (که در هنگام محاکمه از سمت دادسأتانی
خلع و توسط دولت احمدی نداد به ریاست سازمان تممی اجتماعی رسیده بود و متهم ردیأف اول
دادگاه مرگ جوادی فر بود) اعالم رضایت کرد .وند روز بعد آگهأیهأایی بأا امضأای «تقأدیر و
تشکر کانون های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقأدام ارزنأده یکأی از شأکات پرونأده
کهریزک» در وندی روزنامه واپ شد .پأ از پایأان دولأت محمأود احمأدینأداد در گأزارش
نمایندگان مجل از تحقیق و تفحص از سازمان تأممی اجتمأاعی در دوران تصأدی مرتضأوی
اعالم شد که وی مبلغ بیش از هشتاد میلیون دیه جوادی فأر را از محأل دارای سأازمان تأممی
اجتماعی که متعلق به کارگران است پرداخته و آگهیهای تشکر هم توسط وی و با هزینه تممی
اجتماعی در روزنامهها پرداخته است.
رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان:
رئی کمیسیون اقتصادی مجل نهم (ارسالن فتحیپور) از رانت هفت هزار میلیارد تومانی
سه صراف با همکاری بانك مرکزی خبر داد و گفت :سه صراف در سال  90با همکأاری بانأك
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مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون ای رانت نسبت به پرونده سوءاسأتفاده
مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد .او گفت :سه صراف در سال  90بأا همکأاری
بانك مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده اند کأه اکنأون ایأ رانأت نسأبت بأه پرونأده
سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
فروش ده هزار متر زمی هتل هما به همسر پیمانکار ایران ایر:
خبرگزاری جمهوری اسالمی ادعا کرد که در دوران احمدینداد ده هأزار متأر از زمأی هأای
هتل هما که  300میلیارد تخمی زده شده به قیمت  47میلیارد بأه همسأر یکأی از پیمانکأاران
ایران ایر واگذار شده خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران در گزارشأی اعأالم کأرد کأه در دوران
ریاست جمهوری محمود احمدینداد ایران ایر برای تممی مالی خود ده هزار متأر از زمأی هأای
هتل هما پارکینگ و زمی پشت هتل هما جهت تمسیسأات هتأل اسأت .بأه یأك زن خانأهدار
فروخته است...همسر ای زن از پیمانکاران اصلی ایران ایر است.
و ای زمی ها را بنام همسر خانه دار خود خریداری کرده است .با ای اقدام دولت احمدینداد
ای هتل عمالً بدون پارکینگ و تمسیسات می ماند .بنا به ای گزارش ای زمی کأه در یکأی از
بهتری نقاط تهران است در سال  90حداقل 300میلیارد تومان ارزش داشت اما ایران ایأر آن را
به قیمت تنها  47میلیارد به خانم 'ع' فروخت ،ای در حالی است که قیمت همی زمی در حأال
حاضر حداقل دو برابر شده است
خبر گزاری در گزارشی اعالم کرد که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینأداد ایأران
ایر برای تممی مالی خود ده هزار متر از زمی های هتل هما را (که شامل مسأاحت پارکینأگ و
زمی پشت هتل هما جهت تمسیسات هتل است) به یك زن خانهدار فروخته است.
دکل نفتی  8۰میلیون دالری:
نادر قاضی پور ،نماینده ارومیه ونماینده مجل در  29مهرماه  ،1393در نامأهای بأه رئأی
مجل خواستار پیگیری وضعیت ای دکل نفتی شدند .به گفته وی ایأ دکأل نفتأی در سأال
 1390به قیمت  87میلیون دالر توسط یك شرکت ترکیهای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفأت
ایران فروخته شده ،اما هنوز تحویل ای شرکت نشده است .بیشتر پول خرید دکل دریایی توسط
شرکت تمسیسات دریاییبا داللی رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت شد و نیز گفته شده است ای
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دکل در یك «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.

چندهزار مورد بورسیه غیرقانونی و تخلف:
در پی روی کار آمدن دولت حس روحانی گزارش از وجأود تخلفأات عظأیم در بورسأیههأا
منتشر شد .اندکی بعد وزیر علوم ،حس روحانی توسط نمایندگان مجلأ کأه اکثریأت آنأان را
اصولگرایان تشکیل میدادند استیضاح گردیأد .وزارت علأوم نهایتأاً در  2آبأان گأزارش بررسأی
بورسیههای دولت محمود احمدی نداد را منتشر ساخت که حاکی از صأدها مأورد تخلأف بأود .از
 3772بورسیه شده در حد فاصل سالهای  88تا ،92دوران دولت احمدی نأداد ،بأورس  889تأ
 840ت از کسانی که از روش تبدیل خارج به داخل بأورس شأده بودنأد بأه اضأافه  23تأ از
ایثارگرانی که شرایط مندرج در بخشنامه صادر شده برای ای قشر را نداشتند  26ت که به علل
گوناگون از جمله عدم شروع تحصیل ،انصراف و ...پروندهشان مختومأه شأده .لغأو شأده و بایأد
هزینه های پرداخت شده را به وزارت علوم بازگردانند و بأورس  1689تأ دیگأر در آسأتانه لغأو
است ،وون تا ای لحظه واجد شرایط دریافت بورس نیسأتند .بأر اسأاس گأزارش وزارت علأوم،
جلسه شورای مرکزی بورس مور  3/5/91که در دفتر وزیر علوم احمدی نداد کأامران دانشأجو
برگزار شده اعالم می شود .روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل ،نه تنها تبعأیض آمیأز نیسأت
بلکه عی عدالت است .افرادی که وفاداری خود را در برهههای حساس  ...نشان دادهاند بایسأتی
در اولویت باشند .تفاوت براساس عملکرد افراد است .اگر تفأاوت قائأل نشأویم ،تبعأیض و لأم
آشکار است.
فساد  ۴۰۰میلیون دالری در واردات لوازم هواپیما:
موید حسینی صدر نماینده خوی در مجل هفتم طی مصاحبهای با روزنامه شرق گفت کأه
با یکی از مسئوالن دولت احمدینداد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی رحیم مشأایی در بأاره
ای تخلف صحبت کرده است.
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فساد  12هزار میلیارد تومانی بانکی:
وزیر اقتصاد از رویداد یك فساد مالی  12هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور در دوران
دولت احمدینداد از طریق ضمانت نامه های بانکی جعلی خبر دادند و گفتند که اقدامات قضأایی
صورت گرفته است.
بازداشت معاون سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری:
سازمان جنگل ها اخبار منتشره پیرامون بازداشت معاون ای سازمان که در دولت احمدینداد
منصوب گردیده بود به اتهام فساد و فروش غیرمجاز اراضی منابع طبیعی را تمیید کرد.
فساد  32میلیاردی در وزارت علوم:
هنوز اردیبهشت ماه از نیمه نگذشته بود که شایعاتی مبنی بر اختالس  32میلیاردی صأندوق
رفاه وزارت علوم دولت دهم به گوش رسید.زمزمه هایی که با تاییأد مسأئوالن وزارت علأوم بأه
حقیقت بدل شدند.
ماجرا هم از ای قرار بود که بعد از جدی شدن شایعات مربوط به اختالس در صندوق رفأاه
دانشجویان ،معاون وزیر علوم و ریی سازمان امور دانشجویان درباره برخأی اخبأار منتشأره در
مورد اختالس  32میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشأجویان (وزارت علأوم دوره احمأدینأداد)
اعالم کرد :صندوق در دوره گذشته کنترلهای الزم را درعقدقراردادها نداشته است .تا به نأوعی
شایعات در خصو ای اختالس را تایید کند.
مجتبی صدیقی در باره مشکل مطأرح شأده در صأندوق رفاهدانشأجویان در دوره گذشأته
گفت :صندوق رفاه در دوره گذشته در بخش سرمایهگذاری کنترل الزم را انجأام نأداده اسأت و
برخی از قراردادها واقعی نبودند.
وی خاطرنشان کرد :ضمانتهای بانکی برای قراردادها گرفته شده ولأی برخأی شأرکتهأا
سوری بوده و امروز دیگر وجود ندارند .معاون وزیأر علأوم ادامأه داد :در حأال حاضأر بازگشأت
سرمایه با مشکل مواجه شده است؛ اصل پول  32میلیارد تومان است و پیگیأریهأا از 1/5سأال
گذشته شروع شده است .بعد از آن بود که وزیر علوم از دستور جدی رئأی قأوه قضأائیه بأرای
پیگیری پرونده مالی  32میلیارد تومانی صندوق رفاه دانشجویان خبر داد تا ماجرا جدیتأر شأود.
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محمدفرهادی وزیر علوم در دولت حس روحانی در حاشیه یازدهمی جشنواره ملی فأ آفرینأی
شیخ بهایی و اولی المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی در جمع خبرنگاران گفت :ای پرونأده از
گذشته در حال پیگیری بوده و بیش از وند ماه گزارشات به قوه قضائیه رفته و دسأتور رسأیدگی
داده شده است.
وی در پاسخ به برخی خبرنگاران در ای زمینه توضیح داد :مبلغ اصألی خیلأی بأیش از ایأ
بوده ،بخشی از ای مبلغ پ داده شده و بخشی هم در حال پیگیری است.
ناپدید شدن  126هزار ت وای در سازمان وای کشور:
مجل بررسی عملکرد سازمان وای و موضوع نا پدید شدن  126ت وای در سازمان وأای
کشور در دوران دولت احمدی نداد را آغاز کرد همچنی  52ت وای غیرقابل شأرب انسأان کأه
باید کود می شده است نیز توزیع گردیده است .صدور حواله کیلویی برای شرکتهای پیشتازان و
ایرانیان در سالهای  1389و  1390نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کنأد .صأدور
حواله برای شرکت دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنأی
عدم پرداخت مطالبات وایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هأم صأورت گرفتأه اسأت از
دیگر تخلفات ای سازمان عنوان شده است.
تخلف  13هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم:
مدیر منطقه آزاد قشم در دولت حس روحانی طی مصاحبهای با روزنامه شرق از تخلأف 13
هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نداد خبر داد که مربوط به فروش زمی های فرودگاه قشم و
بندر درگهان بوده است .به گفته وی 20« :هزار هکتار از اراضی ای فرودگاه را در زمان مدیریت
آقای موسوی -از مدیران منصوب منطقه آزاد از سأوی حمیأد بقأایی -بأرای شأهرکسأازی و
کاربری مسکونی ،با عنوان پروعه شهرک طالیی واگذار میکنند .زمی را قیمت کأرده و همأان
موقع آن را متری  90هزار تومان می فروشند .تحقیقات ما نشأان داد زمأی آن سأوی خیابأان-
مجاور فرودگاه -همان موقع متری  800تا  900هزار تومان فروش میرفته است .تخلأف دیگأر
اینکه بدون آنکه پول بگیرند ،زمی را به قیمت  17میلیارد تومان و با اقساط هفأتسأاله و از دم
قسط فروختهاند و هی پیشپرداختی در کار نبوده است.
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تخلفات بنیاد شهید:
مجل در سال  1392تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را تصویب کأرد .غالمعلأی جعفأرزاده
رئی کمیته تحقیق و تفحص مجل از بنیاد شهید خرداد  1393درای باره مأیگویأد« :حجأم
فسادهای مالی آنقدر زیاد است که میترسیم اگر آن ها را افشا کنیم مردم شوکه شوند».
گم شدن اسناد تاریخی و کتابهای خطی سازمان میراث فرهنگی:
بر خی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی گزارش داده بودند که  48هأزار سأند تأاریخی و
کتاب خطی انتقال سازمان میراث فرهنگی زدر زمان ریاست حمید بقایی هنگام انتقال گم شأده
یا به تاراج رفتهاند بر ای آثار تاریخی در بازار سیاه ناپدید شده و دستکم  4800میلیأارد تومأان
عاید غارتگران شده است.
نتیجه گیری
در ای پدوهش بر آن بودیم تا با ارائه تعریفی از فساد اقتصادی و علأل و عوامأل مأ ثر بأر
گسترش آن ،ضم بیان عمدهتری مصادیق فساد اقتصادی و وگونگی شکلگیأری آن ،رابطأه
فساد اقتصادی را با مهمتری متغیرهای اقتصادی که تمثیر به سزایی در رونأد توسأعه اقتصأادی
دارند ،یادآور گشته باشیم .فساد مالی و اقتصادی ،روند کار بازارهأا و تخصأیص منأابع را مختأل
میکند .افزون بر ای توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارتهأای مأورد نیأاز بأرای
اصالح نقایص بازار کاهش میدهد .در صورتی که دولت نتواند نقش نظارتی خأود را در اقتصأاد
ایفا کند ،بی تردید بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست مأیدهأد .از طأرف دیگأر ،ونانچأه
دولت یا دولتمردان برای سوءاستفاده و با هدف منافع در امور دخالت کنند ،مانند ایجاد انحصارات
دولتی برای منافع شخصی ،خود به خود بر میزان مشکالت و کاستیها افزوده میشود .همچنی
فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولتی مأیشأود کأه در پأی آن کسأری
بودجه دولت افزایش مییابد و دولت نمیتواند برنامهریزی مأالی جأامع و درسأتی داشأته باشأد.
فساد اقتصأادی نأابرابری در توزیأع درآمأدها را نیأز افأزایش مأیدهأد ...ایأ مأوارد از جملأه
سوءپیامدهایی است که فساد اقتصادی به همراه خود داشته و از ای طریق روند توسعه اقتصادی
را در کشورهای در حال توسعهای وون ایران با مشکالت عدیده مواجه میسازد .که ای مسأئله
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خود نیز خود ،بنا به نظریات توسعه و به ویده توسعه متوازن که شرح آن در طول مت به تفصیل
از نظر گذشت ،روند توسعه سیاسی را مختل میسازد .فساد اقتصأادی ونانچأه شأرح آن پیشأتر
گذشت به شدت با شاخصهای اساسأی دموکراسأی نسأبت معکأوس داشأته ،آزادی رسأانههأا،
مطبوعات و ...را محدود کرده ،بر عملکرد قوه قضائیه و ساختار سیاسی کشور تمثیر منفی داشأته،
موجب گسترش انحصارات و رانت خواری گشته و باعث فرار مغزها شده و شایسأته سأاالری را
تهدید میکند .به طور کلی باید ا هار داشت کأه فسأاد اقتصأادی از جملأه عأواملی اسأت کأه
پیامدهای به شدت مخربی بر روند توسعه اقتصادی و سیاسی داشته و مصادیق و آثار آن تأا حأد
زیادی در تجربه دولتهای جمهوری اسالمیایران در فاصله سالهای  68-9آشکار و هویداست.
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