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فساد اقتصادی و مالی از مشکالت بسیار جدی است که امروزه در سازمانها ،نهادها و شرکتهای گوناگون
مشاهده میشود و میتوان گفت خود مسئلهای جهانی است .فساد توزیع عادالنه فرصتهای اقتصاادی و
درآمدها ،برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی ،حذف انحصارطلبی ،رفاع تبعیضاات نااروا و
ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور میگردد .از
این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کالن جمهوری اسالمی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار
گرفته است .دور شدن از اخالقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای
اقتصاد شده است .در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی میگویند ،مورد
بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح میشود ،ازجمله مسائل
مهمی که میبایست در برنامهریزی شرکتها ،سازمانها و نهادها مورد توجه قرار گیرد ،راههای مبارزه با
این آفت جامعه و ریشهکن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :فساد اقتصادی؛ آفتهای مالی اداری؛ پیامد فساد؛ مبارزه با فساد مالی
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 .1مقدمه

مخرلف دارد .پديده فسادا از يك لما کونك خالف قانون گرفره تا لمل رد نادرس

يدك نادا

سياسی و اقرصادی در سطح ملی را شاما میشود .درنريجها تعريدف فسدادا از االدطالحا گسدررده
«سوءاسرفاده از قدر

لمومی» و «فساد اخالقی» گرفره تا تعريف مای قانونی خدا

فسداد بدهلندوان

«لما رشوهخواری»ا که يك کارمند دولری مرت ب میشود يا «مبادله منداب مسسدو »ا ممده را در
برمیگيرد (ينس و مم اران1ا .)2000
ارائه تعريفی واحدا کاما و يام از االطالح «فسداد اقرصدادی»ا کداری بسديار سدخ

و دشدوار

اس ؛ زيرا گذشره از آنچه در بند پيشين مطرح شدا فساد اقرصادیا يك شیءا رفرارا يا ن داد نيسد
که بروان مصاديق آن را نشان داد و به سادگی آن را تعريف کرد؛ بل ه مف ومی اس
را تن ا در «نمود»مای آن میتوان ياف

که مصاديق آن

و از طريق نشانهما و لوارضش آن را شناخ  .ممچنين فسداد

اداریا ابعاد مخرلفی دارد و انديشمندان و برنامهريزان امور سياسی و اداری با روي ردمای مخرلف و
ال در م ابدا
رقيبِ مم به مطالعه آن پرداخره اند .بنابراينا مر تعريفدی را کده در نادر بگيدريما يدا کدام ق
تعريف مای ديگر قرار دارد يا ناظر به يك يا تعددادی مسددود از ابعداد ايدن پديدده اسد ؛ ازايدنروا
نمیتواند بيانگر تمامی ويژگیما و مشخصا آن باشد و آن را کامالق از پديدهما و مفاميم نزديك به
آن مرمايز سازد .بدين ترتيب ا بدون درگير شدن با تعاريف مخرلف اين االطالحا مسر يماق به تعريدف
مددوردنار مددیپددردازيما امددا پدديش از آنا معنددای ل ددوی واژه فسدداد و معددادو انگليسددی آن را از ناددر
میگذرانيم.

واژه «فساد» از ريشه «فسد» به معندای يلدوگيری از انجدا المداو درسد

و سدالم اسد  .معدادو

انگليسی آنا « »Corruptionاز ريشه التينی «»corruptusا به معندای ش سدرن و ن دك کدردن اسد .
نيزی که ش سره يا ن ك میشودا میتواند قوانين و م ررا يا قوالد اداری باشد .بدين معنداا فسداد
يعنی مر پديدهای که مجمولهای را از امداف و کارکردمای خود بازدارد [تانزیا 1378ا

.]182

1. Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad
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و اشد اوا لوامدا و کارکردمدايی مرندوي در زميندهمدای

بررسی رابطه فساد اقتصادی و نقش نامطلوب آن...

تعريف لا و کلی بانك ي انی و سازمان شدفافي
ي انی پذيرفره شدها لبار اس

بدينالملدا از فسداد اداریا ت ريبداق در سدطح

از :سوءاسرفاده از اخريارا دولری (قدر لمدومی) بدرای کسدب

تأثير مناف شخصی يا روابط و لاليق خانوادگی (بانك ي انیا .)1997

 .2اشکال فساد اداری
فساد اداریا ماامر و ش امای زيادی دارد کده برخدی از آنمدا لمدومی و ي دانیاندد و برخدی نيدز
برخاسره از ويژگی مای ايرمالی و فرمنگدی يوامد مسدرند و از يامعدهای بده يامعده ديگدر تفداو
میکند  .پژومشی که در اين زمينه انجا شددها برخدی از اشد او و مادامر االدلی فسداد را بدر اسدا
تعدادی از ويژگیما مشخددص کرده اس
 .1-2رشوه

(آموندسن1ا .)1999

2

رشوها وي ی (پوو يا اشيای ديگر) اس

که طی يك رابطه آلوده و فاسدد گرفرده يدا داده مدیشدود.

نفس گرفرن يا دادن رشوها تخلف اس

و بايد آن را يومر فساد دانس  .رشوه مبلغ ثاب ا درالددی

خا

از يك قراردادا يا مر نوي مسالد پولی ديگر اس

که معموالق به مأمور ح دومری پرداخد

میشود.

واژه مای مررادف زيادی بدرای واژه «ارتشدا» ويدود دارد؛ مانندد پورسدان ا کميسديونا پداداشا
بخششا شيرينیا انعا ا پوو نايی و رايگانی که ممگی بيانگر نولی فساد مرتبط بدا پدووا و مزايدايی
مسرند که به کارکنان شرک مای خصوالیا مأموران ح ومری يا سياسرمداران پرداخد

مدیشدود.

اينما پرداخری مايی مسرند که برای انجا سري ترا راح تدر يدا مطلدو تدر کارمدا و خواسدرهمدا در
اليهمای ح وم
 .2-2اختالس

و ناا بوروکراسی داده يا گرفره میشوند (ينس و مم ارانا .)2000
3

اخرال ا دزديدن مناب توسط افرادی اس
کارمندان خائنا به سرق

که بر اين مناب دس

دارند؛ و زمانی اتفاق مدیافردد کده

اين مناب از کارفرمايان خويش اقددا مدیکنندد .ايدن پديدده زمدانی بسديار

1. Amundsen
2. Bribery
3. Embezzlement
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اممي

پيدا میکندا که کارمندان بخش لمومیا از ن ادمای لمومیای که در آن اسرخدا شددهاندد

و از منابعی که بايد در راسرای مناف لمومی از آنما اسرفاده کنندا اقدا به دزدی نمايند.

می گنجد .از نار قانونیا فساد اداری لبار اس

از مبادله بين دو فدرد کده ي دی لامدا ح دومری و

ديگری ش روند اس ا در يايی کده لامدا ح دومریا فراتدر از مسددودي مدای قدانونی و م رراتدی
می رود تا منفع

شخصی خودش را در ش ا رشوه تأمين کند؛ اما اخرال ا دزدی قلمداد میشدود؛

زيرا در آنا طرفِ ش روند ويود ندارد .وقری اخرال
می افرد؛ اما ميچ دارايدی شخصدی سدرق

الدور مدی گيدردا منداف لمدومی بده خطدر

نمدیشدود و شد روندانا از ح دوق قدانونی بدرای مساکمده

برخوردار نيسرند (ممان).
 .2-3کالهبرداری

1

کالمبرداری يرمی اقرصادی اس

که دربردارنده برخی از انواي حيله گریا خدلده و فريدب اسد .

کالمبرداریا دسر اری يا تسريف اطاللا ا واقعي ما و تخصص توسدط مدأموران بخدش لمدومی
اس

که واسطه بين سياسرمداران و ش رونداناند و به دنباو کسب مناف شخصی میباشند .اين پديده

زمانی اتفاق میافرد که يك مأمور بخش لمومی (لاما) که مسئوو انجا دسرورما و وظايف مسولده
از يانب مافوقش اس ا يريان اطاللا را به سم
کالمبرداریا واژه ای ح وقی و لا اس

منفع

شخصی خودش دسر اری میکند.

کده پديددهمدايی بيشدرر از رشدوه و اخدرال

را تسد

پوشش قرار میدمد؛ مثالق وقری لدامالن و نماينددگان دولردی درگيدر شدب همدای تجداری غيرقدانونی
می شوندا يعا اسناد میکنندا درگير قاناق می شوند و وارد ديگر ير مای اقرصدادی سدازمانيافرده
میگردندا ممگی مصداق کالمبرداری قرار میگيرند (ممان).
 .4-2اخاذی یا باجگیری

باجگيری لبار اس

از به دس

آوردن پوو و اشيای ديگر با اسرفاده از ايبارا خشون

به اسرفاده از قدر  .مر يا که پوو بهالور خشون آميز به دس
گرفره اس

و برای کسی که قدر

يدا ت ديدد

آيدا باجگيری و اخاذی الور

انجا آن را داردا معامله فاسدی به شمار میآيد.

1. Fraud
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ننين فعالي مای فاسدیا مم ن اس

به الور مای گوناگون واق شود؛ ي ی اين ه بهالور

باج گيری از پايين باشد .اين نوي باجگيری زمانی اس
دول

که نيرومای غيردولری برای بده دسد

آوردن

ش لیا نپرداخرن ماليا ا و آزادی از مجازا مای قضايی قادر به المداو نفدوذ بدين الضدای
و سازمانمای ح ومری از طريق ت ديدا ترساندن و ترور باشند .گامی مم ن اس

از باال الور

باجگيدری

بگيرد؛ يايی که دول ا خود بزرگترين مافياس  .اين مسئله زمانی اتفاق میافرد که

برای مثاوا دول

و بهطور خا

ا سرويسمای امنيری و گروهمای شبهناامی آنا از افرادا گروهما و

الدداحبان کسددبوکددار پددوو درياف د

کننددد .بددهلددالوها کارمندددان ادارا مخرلددف مم ددن اس د

ش روندانی که به لنوان اربدا ريدويا مشدرریا مدريك يدا داندشآمدوز مدرسده بده دولد
میکنندا زيرميزی ما و مدايايی را اخذ کنند .اين اقدا ما مم ن اس

از

مرايعده

بده اشد او غيررسدمی ماليدا ا

تعبير و تفسير شوند.
 .5-2پارتیبازی

پدارتیبددازی بددهلنددوان آخددرين شد ا فسددادا ندولی از سددوءاسددرفاده از قدددر اسد

کدده در فراينددد

خصوالی سازی و توزي يانبدارانه مناب دولریا بدون تويه به اين ه اين مناب در مسا اوو نگونه
يم آوری شدهاندا به کار مدیرود .پدارتیبدازیا تمايدا طبيعدی انسدان بده ياندبداری از دوسدرانا
خويشاوندان و ديگر افراد نزديك و مورد الرماد اس  .اين پديده تا يايی که توزي فسدادآميز منداب
را به نمايش میگذاردا رابطهای نزديك با فساد اداری دارد .به لبار ديگرا پارتیبازی روی ديگدر
س ه فساد اداری اس

که به انباش

مناب میانجامد.

مأمورين ح ومری و سياسرمدارانی که به مناب دولری و قدر تصميمگيری در خصو
اين مناب دسررسی دارندا تمايا شديد به پارتیبازی دارند تا امريازاتی را به افرادی خا

توزيد

ببخشند .در

بسياری از کشورمای اسربدادی و نيمهدموکراتيكا پارتیبازی ي ی از م انيسممای سياسدی اساسدی
به شمار میآيد .در بسياری از ناا مای غيردموکراتيكا رئيسيم ور از ح وق اساسی ي

نصب

م ا مای رده باالی ناا برخوردار اس  .اين حق قانونی و لرفیا به الورتی گسدررده زمينده را بدرای
پارتیبازی فرامم میسازد.
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 .6-2خویشاوندساالری

خويشاوندساالری ش ا ويژهای از پارتی بازی اس

کده طدی آنا مددير يدك اداره اقدوا و الضدای

رؤسای خودمخرار میکوشند از طريق قرار دادن الضای خانواده خود در پس مای کليدی سياسدیا
اقرصادی و امنيریا اقردار خود را تثبي

کنند.

 .7-2تصدی بیش از یک شغل

اين لنوان ي ی از مصاديق فساد اس

که بهظامر م م تل ی نمیشودا ولی درواق مم فینفسده يدر

مسسو میشود ومم به دليا ايجاد مش لهمای مخرلف برای شخص ولد ام دان ايفدای ن دشمدای
گوناگونا میتدددواند زمينهساز ارت ا تخلفا

و يرائم ديگری شود.

 .8-2مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

لبار اس

از :انجا معامله با دول

و يا ساير دسرگاهمای مذکور در اليسه قدانونی مربدوب بده مند

داخله وزرا و نمايندگان و کارمندان دول
مربوب به دول

در معامال دولری و کشور يا شرک

در داوری دلاوی

و ساير دسرگاهمای مذکور در قانون از سوی کارمندان دسرگاهمای فوقالذکر.

 .9-2عدم اعالم برخی جرائم مالی به مراجع ذیصالح قضائی

به مويب آن مرگاه مريك از رؤسا يا مديران و مسئوالن سازمانما و مؤسسا از وقوي ير ارتشاء
يا اخرال ا تصرف غيرقانونیا کالمبرداری در سازمان يا مؤسسا تس

اداره يا ناار خود مطل

شده و مراتب را حسب مورد به مراي الالحي دار قضائی يا داداری الال ننمايندا لالوه بر حدبس
از شش ماه تا دو ساوا به انفصاو موق

از شش ماه تا دو ساو مس و میشوند.

 .10-2اظهارات از روی غرض و برخالف حق

به مويب آنا ننانچه کارشناسان و داوران در م ابا اخذ ويه يا ماو به نف ي ی از طرفين اظ ارنار
يا اتخاذ تصميم نمايندا به حبس از شش ماه تا دو ساو يا مجدازا ن ددی از  3ميليدون تدا  12ميليدون
رياو مس و گشره و مبلغ يادشده مم به نف دول
دارای مامي

داوریا فصا خصوم

ضبط میشود .اين ير بيشرر در فعالي مايی کده

و يا حاوفصا اخرالف اس

مصداق پيدا میکند.
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 .11-2تضییع اموال و وجوه دولتی

مناور از اين لنوان لبار اس

از :حيف ئنياا پايماو شدن و ضاي شدن امواو و ويوه مرعلق و يدا

اسرفاده از امواو مسرعما و ممچنين در خصو
يا کاالمايی با قيم

خريدهمای غيرضروریا خريد کاالمدای تجملدی و

و شرايط باالتر و ب ررا با ويود رف نياز با کاالمای داری قيم

پدايينتدر الددق

میکند.
 .12-2تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه دولتی

لبار اس

از اسرفاده غيرمجاز از ويوه يا امواو مرعلق و يا در اخريار اشخا

بددون قصدد تملدك

به نف خود يا ديگریا از سدوی کارکندان دسدرگاهمدا .ممچندين در الدورتی کده بدرای انجدا امدری
الرباری تعيين شودا ولی کارمند دول

زائد بر الربار تعيينشدده بده مصدرف برسداندا مرت دب يدر

مذکور شده اس .

 .13-2خیانت در امانت

لبار اس
موق

از تصاحبا تلف يا اسرعماو ماو يا وي ی که از طرف مالك يا مرصرف قانونی به طور

به لنوان امان

و يا به طور کلی به مويب يك رابطه ح وقی به امين سپرده شده اس ؛ مانندد

اسرفاده دسرگاهمای دولری از ويوه در اخريار مرد برخالف شرايط قرارداد منع ده.

 .14-2جعل و تزوی ر

يعا و تزوير االطالحاق لبار

اس

از ساخرن نوشره يا سندا ساخرن م ر يا امضای اشخا

رسدمی

يا غيررسمیا خراشيدنا تراشيدن يا قلم بردنا الساقا مسوا اثبا ا سدياه کدردن يدا ت دديم يدا تدأخير
تاريخ سند نسب

به تاريخ ح ي ی يا الصاق نوشرهای به نوشره ديگر با به کار بردن م در ديگدرا بددون

ايازه الاحب آن و نااير آن به قصد ت لب.
يعا به دو دسره مادی و معنوی ت سيم میشود .يعا مدادی لبدار اسد

از قلدب ح ي د

بده

وسيله لما مادی در سند يا نوشره و يا نيز ديگر مانند ساخرن سند از ابردا تا انر اا ايجاد ت ييدرا در
ظامر و ش ا خاريی يك سندا از قبيا خراشيدنا تراشيدنا از ابردا تا انر اا ايجاد ت ييرا در ظدامر
و ش ا خاريی يك سندا از قبيا خراشيدنا تراشيدها رؤي

و دارای آثار خاريی اسد  .ممچندين
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يعا معنوی لبار اس

از قلب ح ي

در مفاد و مضمون يك سند يا نوشره که بدا آثدار خداريی

ممراه نيس .

مطالعه فساد در يوام مخرلف نشانگر آن اس

که فساد بيشرر در دو سطح الور میگيدرد .سدطح

کالن و سطح خرد .فساد در سطح کالنا بيشرر به نخبگان سياسیا مديران لالیرتبه و م اما ارشدد
دول ما مربوب میشود .تعبير ديگر از اين سطح فسادا فساد «ي دهسدفيدان» اسد  .بده ممدين ترتيدبا
سطح خرد فساد که به فسداد «ي ده آبدیمدا» معدروف اسد ا لبدار اسد

از مبدادال ا معدامال و

بدهبسرانمای فاسدی که در سطح کارمندان ردهپايين و در ارتباب مسر يم بدا اربدا ريدوي الدور
میگيرد.

ن ش لواما سياسی و کالن در ايجاد فساد اداریا بسيار م م اس  .بسدياری بدر ايدن باورندد کده
فسادا بيشرر در دسرگاه دول ا مم در سطح کالن (بين مسئوالن لالیرتبه) و مم در سطح خرد (بدين
کارمندان ردهمای پايين) مطرح میگردد .بدي ی اس

بدون کنررو فساد کالنا ام دان کنردرو فسداد

خرد ويود ندارد .فساد اداری در رده مای ميانی و پايين ناا اداریا تا حد زيادی به ميدزان فسداد در
بين رده مای باالی ناا ا يعنی سياس گذاران و کارمنددان لدالیرتبده بسدرگی دارد .وقردی بخشدی از
ميأ حاکمه فاسد باشدا برای دسريابی به درآمددمای فاسددا از يدكسدو بده کمدك مدديران ميدانی
نيازمند اس

و از سوی ديگر نانار اس

ن ادمای حسابرسی و ناارتیا مانند مطبولا ا دسرگاهمای

قضايی و سازمانمای بازرسی را تضعيف کند .در يك مسيط سياسی فاسدا کارمندان ردهمای ميانی
که مرت ب فساد اداری می شوندا کمرر نگدران کشدف يدر و تنبيدهاندد؛ ندون غالبداق ميدان مسدئوالن
رده باال و مديران ميانیا نولی تبانی برای نشمپوشی مر ابا ايجاد میشود .ممين امرا مبارزه بدا فسداد
را سخ

میکند .بر اسا

سطح مسئوالن لالیرتبه اس

روي رد مبرنی بر تئدوری مسددودي مداا گلدوگداه فسدادا فسداد اداری در
که بايد به کنررو آن اولوي

داده شود.
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 .4نظریهها درباره پیامدهای فساد اداری
للمی در زمينه فساد اداریا شامد دو م رب رقيب و مرعدار

کارايی و اثربخشی ناا اداری و توسعه اقرصادی اس  :م رب کارآمدی «لفا بايلیا مدانرينگرون و
لوئی »1و م رب ناکارآمدی فساد.

 .1-4مکتب کارآمدی

م رب کارآمدی فساد اداریا با تأکيد بر ناکارآمدی قوانين و ن ادما در کشورمای در حداو توسدعها
فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانين و م ررا میداند و معر د اس که فسادا ن ش
روغن را برای نرخ مای خشك ناا بوروکراسی ايفا میکندا و رشد اقرصادی و سدرمايهگدذاری را
تس يا مینمايد .بنابراينا طرفداران م رب کارآمدیا فساد را مزينه کسبوکار میدانند که منفعد
آن بيش از مزينه آن اس  .به مر رویا فساد از نار اثرگذاریا خنثی نيس  .ادلامای زيدادی مسد
مبنی بر اين ه فساد اداریا پديدهای کامالق بد و منفی نيس

و آثار مثب

نيز دارد.

 .2-4مکتب ناکارآمدی

گرنه م رب کارآمدی فسادا بر مبنای برخدی اسدردالو مدای تئوريدك ارائده شدده اسد ا امدا نرداي
پژومش مای بسياری که در ساومای اخيدر در زمينده اثدرا فسداد اداری انجدا شددها اسدردالومدای
م رب کارآمدی فساد را با نالش موايه کرده و بيانگر اين ح ي

اس که فسادا حرک

به سم

توسعه را کند میکند (للیزاده ثانی و فانی).
افزون بر اينا در دمهمای اخير شوامد فراوانی به دس

آمده اس که نشان میدمد فساد اداریا

در تما زمينهما اثرا نامطلوبی را بر يای میگذارد (تئوبالد2ا  .)1990فسادا تأثيری منفیا زيدانآور
و مسرو کننده بر سرمايه گذاری و رشد اقرصادیا لمل رد ناا اداریا و کدارايی و توسدعه سياسدی
کشورما دارد .اسرمرار و دوا فساد در يك کشورا به بروز مش ال اقرصادی و بدر بداد رفدرن منداب
لمومی میانجامد؛ کارايی لمل رد دول

را کامش می دمد؛ بر اخدالق لمدومی در زمينده خددما

لمومی تأثير منفی میگذارد؛ تالش ما برای االالحا اداری و م يا مدای حسابرسدی را بدا مشد ا
موايه میسدازد؛ و ندابرابریمدای ايرمدالی و اقرصدادی را افدزايش مدیدمدد (سدازمان ملداا .)1990
1. Leff NH. Economic Development through Bureaucratic Corruption, The American
2. Theobald
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ممچنين فساد اداریا بی ثباتی و توسعهنيافرگی سياسدی را افدزايش مدیدمدد (اومدا1ا  .)1991بده طدور
خالالها فساد مان رشد اقرصادی میشود؛ شور کارآفرينی را فرو مدینشداند؛ بالدس سدوءاسدرفاده از
میکند؛ و ثبا ا دموکراسی و انسجا ملی را از بن ويران میسازد (مسب

خان2ا .)2010

 .5چارچوب یا مدل تحلیلی تحقیق
در زمينه فساد اداری و رام ارمای مبارزه با آنا روي ردما و نارنو مای تسليلی مخرلدف ويدود
دارد .مريك از اين روي ردماا مزايا و معايب خدا

خدود را دارد کده در ايدن گفردارا يدای بسدس

درباره آن نيس  .نارنو ناری مورد اسرفاده ما در اين پژومشا «تئوری مسدودي ما» اسد
ايده االلی آن بر مديري

کده

گلوگاهما اسروار اس  .اين ناريه بهمناور رسديدن بده ب ينگدی در افدزايش

ب ره وری و سوددمیا کامش ضايعا و زمان پِدر و مزيندهمدای زائددا حدداکثر کدردن کدارايی و
کارآمدیا مطرح شد.

به مويب تئوری مسدودي ماا مر سيسرما دس کم دارای يك مسدودي
از رسيدن به سطوح باالی لمل رد بدازمیدارد .بدر اسدا
سيسرما از تعداد اندکی لل
مش ا بپردازيم .بر اسدا

اس

که سيسدرم را

ايدن تئدوریا بيشدرر معلدوومدای ندامطلو

االلی تأثير میپذيرد و در درازمد بايد بده حدذف للد مدای االدلی
ايدن تئدوریا مبدارزه بدا فسداد اداری زمدانی يدوا گوسد

کده ب وشديم

گلوگاه مای فساد اداری را در يامعه و ناا اداری مشخص کنديم و رام ارمدا را معطدوف بده آنمدا
شناسايی و ارائه نماييم.

مدو تسليلی تس يق بر مبنای تئوری مسدودي مدا ايدن اسد

کده تدالش مدیشدود ابرددا لوامدا

کليدددی و گلوگدداه مددای فسدداد اداری بازشناسددی شددود؛ سددپس بددا مطالعدده در مندداب دينددی و ارزشددیا
رام ارمای مبارزه با اين لواما کليدی ارائه و تسليا خوامد شد.

اگر بخواميم به للا و لواما رواج فساد مالی اشاره کنيم بايد گف ا اقرصادمای از باال مدداي
شده ي ی از پايه مای پرورش رشوه خواری و فساد مالی اس ا تجربه کشورمای يندو آسديا مؤيدد
آن اس

ممچنين اگر مديران قدر فراوان داشره باشند و در لين حاو ف يدر باشدند تمايدا بده فسداد
1. Ouma
2. Mohabbat khan
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در تس يدق و

مشخص شد الر اد بده

در بين م اما باال تأثيری فراتر از پيامدمای مسر يم ناشی از آن رفرار داردا لدذا سدرنخ فسداد را بايدد
بين م اما باال يسرجو کرد.
برای مبارزه با فساد نه می تواند کرد؟ با االالح ساخرارمای سازمانی و قوانين اين م دان ويدود
دارد که تعادو بين منداف و ضدررمای ناشدی از رفردار مبرندی بدر فسداد مدالی را يدرح و تعدديا کدرد
االالحا

ساخراری در حوزه مايی نون ماليا ا قدوانين معدامال

زيربنايی تس

مسئولي

دول ا ضروری اس

خصوالدی و توسدعه پدروژهمدای

االالحا ن ادی برای افزايش شفافي

و پاسخگويی

بخش دولری و کمك به سازمانمای مسدر ا ضدرور دارد دولد مدا بايدد در ايدن راسدرا در ايجداد
ساخرارمای ن ادی مورد نياز رشد لادالنه ترديد ن نند .در نين قديم به بسياری از بروکرا مدا حدق
نيفرادن به دا رشوه خواری و فساد مالی پرداخره میشد که آن را يانگ – سين میناميدندد تدا انگيدزه
اطال

از قانون و سالم

نفس آنان ت وي

شود اين اقدا و ديگر اقداما مشابه ترغيبدی مدیتواندد

کارايی داشره باشد اما بهسخری میتوان به انگيزهمای الرف مالی مان رشد فسداد مدالی شدد فراتدر از
اينا نياز به تمرکز روی الگوما و ارزشمای غالب ضرور دارد به لبار ديگر برای درك کامدا
نالش فساد مالی بايد فرضيهای که ارزشما و منجارما را ناديده میگيرد و نريجه میگيرد که الدرفاق
مناف افراد آنان را به سم
مجازا

فساد مالی سوق میدمد را کنار بگذاريم ويود ناا مای شفاف قوانين و

به ممراه اقدا مدای يددی مدیتواندد ازيملده ارزشمدايی باشدد کده شدخص آن را مسردر

می شمارد احررا به اينگونه ارزشمای ح م حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طدالون
دموکراسی اس

پس بايد قبا از اين ه شروي شود مروقف شود.

 .6معرفی شاخصهای فساد
در ساومای اخير بيشررين تويه در کشورما بده آثدار اقرصدادی فسدادا معطدوف شدده اسد  .در ايدن
ارتباب لده ای در مطالعا مخرلف نشان داده اند کده لوامدا االدلی کده فسداد را در يامعده افدزايش
می دمند لبارتند از :بوروکراسیا سطح دسرمزدمای بخش دولریا ن ش قوانينا خصوالاق قوانين ضدد
فسادا در دسرر

بودن مناب طبيعیا دريه رقاب ا تجار آزاد و ممچنين سياس

النعری کشورما.
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در م ابا لده ای ديگر تويه خود را به آثار و لواقب فساد مرمرکدز کدردهانددا بده لبدار ديگدر در
گزارشمای خود نشان داده اندا فساد بر روی رشد اقرصادیا سرمايهگذاری دولردیا سدرمايهگدذاری
کارايی اقرصادا لدال

الر اد برخی از اقرصاددانان بسرر مناسب فساد

و رفاه اثر داشره اس  .بر اسا

در اکثر کشورمای «تجار و سياس » اس  .اين لده فساد با دريه بداال را بدا يدك اثدر منفدی مانندد
«گريس در نرخمای اقرصادی» 1تعريف کردهاند.
فساد يك پديده يديدی نيس  200 .ساو قبا ي ی از مسئولين کشور مندوسران کرابی در زمينه
فساد نوشره بود .ممچنين دانره و ش سپير در زمينه فساد مطالب زيادی گفرهاند .در بسياری از کردب و
م اال

سدهمای گذشره نيز روشمای مبارزه با فساد به نشم مدیخدورد .طبدق تعريفدی کده در سداو

 1993ميالدی برای اولين بار توسط شيلفر و وشينی 2ارائه شده اس ا فساد لبدار اسد
از امواو دولری در ي
شماره  20حضر

نف شخصی .در خصو

مشدار از خيان

از :اسدرفاده

به بيد المداو مدیتدوان بده نامده

للی (ي) به «زياد بن ابيه» يانشين فرماندار بصره اشاره کرد کده حضدر فرمدود:

«ممانا منا بهراسری به خدا سوگند میخور ا اگر به من گزارش کنند که در امدواو لمدومی خياند
کردیا کم يا زيادا ننان بر تو سخ

گير که کمب دره شددها و در مزينده ليداوا درماندده و خدوار

سرگردان شوی ».بنابراين حفظ بي الماو و سوءاسرفاده از ام انا مالی دولری تس
ح ومد

مر شرايطی در

للدی (ي) مدورد تأکيدد فدراوان بدوده اسد  3.در ايدن م الده تدالش شدده اسد

روشمددای

اندازهگيری فساد مورد بررسی قرار بگيرد.
سازمان بينالمللی (TI) 4با مدف مبارزه با فساد تأسيس شد 5.اين سازمان به الور مر دو سداو
يك بار کنفرانسی با لنوان ( 6)IACCشفافي

برگزار میکند .اولين کنفرانس در ساو رابطده مبدارزه

با فساد در ساو  1981با  30نماينده از کشورمای مخرلف ي دان در آمري دا و دممدين و آن در سداو

1. Greasing the WheelS
2. Sheifer & Vishny

 .3برای مطالعه بيشرر درخصو

مسائا مربوب به حفظ بي الماو ريوي شود به :ن البالغه تريمه مرحو شادروان مسمد دشری

مؤسسه فرمنگی تس ي ا اميرالمؤمنين خطبهما و نامهمای حضر امير (ي) قم تابسران .1379
4. Fransparency Internationl
 .5برای مطالعه بيشرر ريوي شود بهWWW.Transparency.org :
6. International Anti- Corruption Conferanse.
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 2001و  160نماينده از کشور مخرلف ي ان در نك برگزار شدد .شداخص فسداد اولدين بدار توسدط
سازمان بينالمللی شفافي

) (TIدر ساو  1995منرشر شد .ايدن سدازمان شداخص فسداد را مانندد سداير

نشان میدمد .بر اسا

اين شاخص الفر بيشررين فساد و  10کمررين فساد را نشان میدمد .به لندوان

مثداو در سداو  2001فنالندد بدا  9/9پداكتدرين کشدور و بدنگالدش بدا  0/4بيشدررين فسداد را در بددين
کشورمای مخرلف ي ان به خود اخرصا

دادهاند.

اين سازمان در ساو  2007برای  180کشور ي ان شاخص فساد بررسی کرده اس

در اين سداو

کشور دانماركا فنالند و سنگاپور با شداخص لدددی يدك و بداالترين نمدره از  10يعندی نمدره 9/4
دارای کمررين ميزان فساد بودهاند .کشورمای برمه و سومالی با شاخصمای لددی  179و نمدره 1/4
از  10در پايينترين رده قرار گرفرهاند يم وری اسالمی ايران با شاخص لدددی  131و نمدره  2/5از
 10دارا بوده اس
در نشمانداز بيس

اين شاخص برای کشور شاخص مناسبی برای دسريابی به توسعه که مد نار دول
ساله کشور اس

نيس  .و شايد لاما اساسی در رشد و توسعه اقرصدادی کشدور

تل ی شود .اف انسران با شاخص لددی  172و نمره  1/8از  10اين کشور را نزديك به نداد و سدودان
قرار داده اسد  .کشدورمای تايي سدران آذربايجدانا بدالرو ا قرقيزسدرانا ليبريدا و زيمبدابوه دارای
شاخص لددی  150میباشند که دارای وضعي

مناسبی نيسرند.

در ميان کشورمای خاورميانها قطر با شاخص  32دارای کمررين ميزان فسادا و لراق با شداخص
178ا دارای بيشررين ميزان فساد مالی و اداری در حوزه اقرصادی اس .
بر اسا

2

گزارشمای بانك ي انی از ساو  1990تاکنون کرب و م داال مرعدددی بده  44زبدان

مخرلف دنيا در زمينه فساد در سطح ي ان به ناپ رسيده اس

که از اين بدين  50درالدد انگليسدیا

 13درالد فرانسها  11درالد اسپانيايیا  5درالد نينی و  17درالد به ساير زبدانمدای دنيدا بدودهاندد.

1. Corruption percentions Index

 .2در ميان ساير کشورمای خاورميانه امارا مرسده لربی رتبه 34ا بسرين 46ا لمان 53ا اردن 53ا کوي 60ا لربسران سدعودی
79ا لبنان 99ا ايران 131ا يمن 131ا ليبی 131ا سوريه  138و لراق  178دارا مسرند .کشورمای شفاف مانند سدوئيس 7ا کاندادا 9ا
بريرانيا 12ا آلمان 16ا ژاپن 17ا فرانسه 19ا آمري ا 20ا ترکيه 64ا نين 72ا مند  72و روسيه  143رتبه را بده خودشدان اخرصدا
دادهاند.
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امروزه بيش از  14مرکز مخرلدف در سدطح بدينالمللدی بده يمد آوری اطاللدا مخرلدف در زمينده
مساسبه شاخص فساد مالی مش ولند.
 1999با بررسی بر روی  19کشور شاخص ديگری به نا  1BPIرا معرفی کرده اس  .ممانطدور کده
از نا اين شاخص مشخص اس ا پرداخ کنندگان رشوه مدنار اس  .شاخص  BPIبر خالف CPI

طرف ت اضای فساد را اندازهگيری میکندا ن ره حائز اممي

در اين باره اندازه فساد اس

به لبار

ديگر ويود فساد مدنار نيس  .به نار بعضی از اقرصاددانان در ممه کشورما فسداد ويدود دارد ولدی
در دريه فساد در بين کشورما با مم مرفاو اس  .م ادير لددی اين شاخصما نيز ممگی دريده و
اندازه فساد را نشان می دمند .دريه فساد برای کشورما مانند يك سرطان تعريف شده اس

کده اگدر

دير شود و به لنوان يك پديده سيسرماتيك در تما ابعاد رسوخ کند مبارزه با آن ام انپذير نيس .
يدوو شماره يك  CPIو  BPIرا سداو  1999تدا  2002بدرای  21کشدور را نشدان مدیدمدد .در سداو
 1999سه کشور سوئدا کانادا و سنگاپور با رقم 2/4ا1/9ا 9/9در بين  21کشور پاكترين کشورما و
کشور روسيه با رقم  2/4در بين  21کشور م ا آخر را به خود اخرصا

داده اسد  .در سداو 2000

سه کشور سنگاپورا سوئد و کانادا باز مم در بين کشورمای مدورد بررسدی در م دا اوو تدا سدو در
رديف پاكترين کشور قرار گرفرند و مانند دوره قبا کشور روسديه بدا رقدم  2/3بده لندوان بيشدررين
فساد در شاخص  CPIدر اين بين معرفی شده اس  .از طدرف ديگدر شداخص  BPIدر سداو  1999و
 2002نشاندمنده پاك بودن کشورمای سوئدا اسررالياا کاناداا سوئيس و اتريش اسد

و بدازمم بداال

بودن فساد در روسيه را نشان میدمد .بنا بر ممدين مالحاده مدیشدود امدروز از دو ديددگاه لرضده و
ت اضا (CPIا  )BPIفساد قابا اندازهگيری و مساسبه میشود و در بسيار از تس ي ا اقرصدادی مر يدر
فساد به لنوان مر ير کمی وارد مساسبا
کيفی نيس

بل ه بر اسا

و تسلياما میشود .به لبار ديگر امروزه فساد يك مر ير

روشمای موردنار سازمان بين المللی شفافي

به مر ير کمی تبدديا شدده

اس .

1. Bride payers Index
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جدول شماره  .1شاخص  CPIو  BPIبرای کشورهای مختلف جهان

سوئد

8/3

8/4

9/4

9

اسرراليا

8/1

8/5

8/7

8/9

کانادا

8/1

8/1

9/2

8/9

اتريش

7/8

8/2

7/6

7/8

سوئيس

7/7

8/4

8/9

8/4

ملند

7/8

7/8

9

8/8

انگلسران

7/2

6/9

8/6

8/3

بلژيك

6/9

7/8

5/3

6/6

آلمان

6/2

6/3

8

7/4

آمري ا

6/2

5/3

7/5

7/6

سنگاپور

5/7

6/3

9/1

9/2

اسپانيا

5/3

5/8

6/6

6/7

فرانسه

5/2

5/5

6/6

6/7

ژاپن

5/1

5/3

6

7/1

مالزی

3/9

¾

5/1

5

ايراليا

3/7

¼

4/7

5/5

تايوان

3/5

3/8

5/6

5/9

کره ينوبی

3/4

3/9

3/8

4/2

نين

3/1

3/5

3/4

3/5

منگکنگ

-

3/4

7/7

7/9

روسيه

-

3/2

2/4

2/3

مأخذ:

www.Transparency.org
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در خصو

بررسی فساد و شاخصمای مربدوب بده آن و بدر ت سديمبنددی کشدورمای از طريدق

سازمان بينالمللی شفافي

بر اسا

يدوو شماره ( )2که از بين  133کشور ي ان کشورمای فنالندا

نيجريه و بنگالدش فاسدترين کشورما از لساظ پرداخ

رشوه 1و اخرال

مسرند.

سازمان بينالمللی «شفافي » در آخرين گزارش خود که در مفرم اکربر (شانزدمم م رماه) منرشر
کرد کشور ايران را از لساظ فساد اقرصادی در بين  133کشور در رتبه  78قرار داد.
پيرراگينا سرپرس

سازمان بين المللی شفافي

در ارتباب با انرشار ايدن گدزارش اظ دار داشد :

« شاخص يديد فساد اشاره به اين ن ره دارد که در کشورمای ثروتمند ممانند کشورمای ف يدر فسداد
اقرصادی در سطوح باال ويود دارد .به ممين خاطر کشورمای توسعهيافره بايد بنگاهمای بينالمللی را
مجبور کنند تا برای يلوگيری از پرداخ

رشوها معامدهمای بينالمللی را مرالا کنند و بازرگانان

نيز تع د کاما به معامده ضد رشدوه مصدو کشدورمای ) (OECDداشدره باشدند» .در لدين حداو او
افزود« :امرياز  90درالد کشورمای در حاو توسعه در شاخص فساد سازمان بينالمللدی شدفافي

زيدر

نمره  5بوده اس » .شاخص نمره  10پاكترين کشور و نمره الفر فسادپذيرترين کشور اس .
به گفره آگين «دول مای کشورمای در حاو توسعه بايد برای مبارزه با فساد برنامهمای يام و
مدفمندی را پياده کنندا اما آنما ممچنين در پاسخ بده اسدرراتژیمدای ملدی مبدارزه بدا فسداد نيازمندد
کمكمای فوری لملی مسرند».
برای اين ه اين اسرراتژیما موفق شوند آگين گف « :مر حمدايری بايدد بدا مم داری و پشدريبانی
بينالمللی باشد .کشورمای کمكکننده و ن ادمای مالی بينالمللی بايد کمكمای مالی خدود را کده
بالس فساد دول ما میشود مروقف کنند و اسامی بنگاهمای بينالمللی را کده رشدوه مدیپردازندد در
سطح ي ان منرشر کنند».

 .1پرداخ

پوو يا امواو ديگر از طرف فرد مرايعهکننده به کارمندان ادارا که م لّف به ارائه خدما اداری به مرد مسرندا و

حرماق منجر به فساد ادارا خوامد شدا لملی اس
اين کار نيس  .ممچنين درخصو
شرليه م ا معام رمبری.

که از نار شرلی حرا مسسو میشود؛ و ترمّم اضطرارا مجدوز او در انجدا

مسئله شرلی رشوه برای مطالعه بيشرر ريوي شود به :الفسا 274

( 1248و  )1249رساله
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توضيح داد« :در بين  133کشدور مدورد بررسدی  70درالدد

کشورمايی که نمره کمرر از  5دارندا فساد در بين سياسرمداران و م اما آنما نفدوذ کدرده اسد

و

مسرند».
«الرنس گراف » سرپرس

بخش انگلسران سازمان بينالمللی شفافي

در ارتباب با شاخصمدای

يديد فساد میگويد« :اين شاخص امروزه اين ن ره را بيان میکند که ف دط کشدورمای ف يدر نيسدرند
کدده فسدداد در آنجددا بيددداد مددیکندددا سددطح فسدداد در کشددورمای اروپددايی ماننددد يونددان و ايراليددا و در
کشورمای با ذخاير باالی نفری مانند نيجريها آنگوالا آذربايجانا اندونزیا قزاقسرانا ليبیا ونزوئال و
لراق بشد نگرانکننده اس ».
« برای اين ه اين وضدعي

به گفره گراف

برگدردد بده طدوری کده افدراد لدادی در ثدرو نفد

کشورشان س يم شوندا اين سازمان ممراه با سازمانمای غيردولردی از تمدامی بنگداهمدای بدينالمللدی
نفری خواسره اس

که پرداخ

به دولد مدا و شدرک مدای دولردی نفردی را منرشدر کنندد .ايدن کدار

ش روندان و سازمانمای يامعه مدنیا کشورمای نيجريها آنگوالا لراقا اندونزی و قزاقسران را قادر
خوامد ساخ

تا تصوير شدفاف تدری از درآمددمای دولد

داشدره باشدند .بده طدوری کده بروانندد از

دول مای خود حسا

پس بگيرند تا دريايی که بوديهمای دولری مزينه نمیشوند بده يدای آن ده

ناپديد شوند و به سم

و بدون بازده و يا حسا مای مخفی سياس مدداران و

طرحمای گران قيم

يا م اما لمومی بروند در ب ينهسازی مناب کميا اسرفاده شوند».
او با اشاره به اين ن ره که «احزا سياسیا دادگاهما و پليس به لنوان سده ناحيدهای کده نيازمندد
بيشررين االالحا

مسرند» افزود« :اين نشان میدمد که در ايدن ندواحی ف ددان کامدا الرمداد ويدود

دارد».
 .7آثار فساد در کشورهای صنعتی
فساد در کشورمای النعری نيز اتفداق مدیافردد يدان سدون 1اشداره مدیکندد .در آفري دا فسداد شدديداق
پيشرف مای ملیا ايرمالی و اقرصادی را تس

تأثير قرار میدمد .به واق فسداد اغلدب بده فروپاشدی

1. M. Johnson
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ملی منجر میشود .ازيمله طبق شوامدی که راي به کشور زئير و سومالی ويدود دارد در کشدوری
که دادن امرياز به خويشاوندان منجر به س وب خودشان شد .مثداومدای ديگدری نيدز شداما فروپاشدی
فروپاشی ممرد دول

در پاکسران در نند ساو اخير نيز ازيمله اين مايرا اس .

در آفري ا ت ريباق مر ت ييری که در دول

ايجاد میشودا نه دي راتور و يا نه الدلحگدرا توسدط

گروگانما برای مسو کردن دول مای فساد يريان پيدا کرده اس  .فساد اقرصاد را از طريدق دسد
دادن و لد تخصيص مناب غيرکارا خوامد کرد.
در اين کشورما نيازمای اساسی ش روندان الم از غذاا سرپناه سالمریا آموزش مورد بیتوي ی
قرار گرفره اس  .لالوه بر اين فساد يك نياز مصنولی بدرای کمدكمدای خداريی ي د
حماي ما و لوار

يانبی آن اس  .فساد لد مديري

و لد احسا

مسئولي

يبدران و

برای مناب ملی را

به ويود میآورد .برای به ويود آوردن اين نيازما فساد حماي ما و سدرمايهگدذاری خداريی را بده
تأخير میاندازد .به لنوان يك نريجه مفاميم و شرايط خدما برای کليه کارگران از بدين مدیرود؛ و
اکثري

يمعي

يك کشور آسيب می بينند .اگر آفري ا قرار اس

بايد فساد تا حد قابا قبولی م ار کند .اين ممان موضولی اس

که به ميزان بيشرری پيشرف

ب ند

که آقای يان سون به لندوان تعدادو

در کامش فساد نا میبرد.
 .8روشهای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف
لواما بازدارنده فسداد اداری بده دو گدروه ت سديم مدیشدود .يدك گدروه لبدار اسد

از مجمولده

اقداماتی که ن ادمای دولری ناير سازمانمای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بدا فسداد اداری انجدا
می دمند .گروه ديگر مجموله ن ادماا قوانين و مسدودي مايی اس

که يامعه بدر مجمولده دولد

تسميا میکند و مان سوءاسرفاده سياس مداران و کارمندان از مناب دولری میشود .نمونه بدارز ايدن
ن ادما مطبولا آزادی و آزادی فعالي
ناار

سياسی اس

که سبب میشود يدك حدز مخدالف بدرای

و افشای فساد اداری دول ا انگيزه و آزادی لما داشره باشد .در بسس روشمدای مبدارزه بدا

فساد اداری میتوان به بعضی از روشمای مؤثر اشاره کرد.
 .1االالح ساخرار ناا اداری و اقرصادی؛
 .2م ررا زدايی و خصوالیسازی؛
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 .3احيای اخالق؛
 .4ناار بر ثرو ا مصرف و سطح زندگی کارمندان دول

در بخشمای اداری و اقرصادی؛

 .6پاكسازی گرومی و يمعی ناا اداری؛
 .7ايجاد ن ادمای مسر ا و دائمی برای مبارزه با فساد اداری و اقرصادی؛
 .8سياس زدايی ناا اداری و اقرصادی؛
 .9تشويق کارمندان و ش روندان به ارساو اطاللا و افشاگری؛
 .10آزادی و مصوني

مطبولا در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقرصادی؛

 .11آموزش مديران دولری در مورد فساد اداری و مالی؛
 .12حسا کشی و پاسخگويی در بخش لمومی بهخصو

شرک مای وابسره به دول ؛

 .13افزايش ح وق و مزايای کارمندان دول .
 .9نهادهای مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان
بسياری از کشورمای به مناور کشدف و پيگيدری و مبدارزه بدا فسداد اداری ادارا يداگانده و اکثدر قا
مسر لی ايجاد کرده اند .در برخی کشورما اين ادارا

ميچگونه وابسرگی اداری و مالی به قوه مجريه

و حری اداره پليس ندارند و کامالق مسر ا لما میکنند .در ساير کشورما ادارا مبدارزه بدا فسداد در
درون اداره پلدديس و يددا ش د رداریمددا تشد يا شدددهانددد .نددرا دول د مددا بددا فسدداد اداری ماننددد سدداير
قانونش نیما برخورد نمیکنند و برای رويارويی با آن ن ادمای يداگانهای ايجاد میکنند؟
دو دليا م م برای ايدن اقددا ويدود دارد .اوالق تخلفدا اداری در برخدی مدوارد بسديار پيچيدده
مسرند و کشف آنما به تخصصمای ويژهای نياز دارد .ويود يك اداره مسر ا برای مبارزه بدا فسداد
سبب انباش

تجربه و تخصصمای موردنياز میگردد و درنريجه به مرور زمان کارايی اين واحدد در

امر مبارزه با فساد افزايش می يابد .ثانياق اسر الو اين ادارا يلوی الماو نفوذ مسدئولين در تس ي دا
آنما را خوامد گرف  .بدون اسر الو کافی ايدن ن ادمداا مبدارزه بدا فسداد در ردهمدای بداالی دولد
ناموفق خوامد بود .در لين حاو حری در مواردی که اين ادارا زير نار قوه مجريه فعالي
فعالي مای آنما در راه تجسس و يم آوری و اطاللا
میکند.

میکنندد

ن ش م می را در کشف موارد فساد ايفاد
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مسددئولي

و امددداف ادارهمددای ضددد فسدداد از کشددوری بدده کشددور ديگددر فددرق مددیکنددد .در

ش رداریمای آمري ا اين مراکز لالوه بر فعالي مای تجسسی و کشف فساد به بررسی ن اب ضدعف
به روشمای اداری مويود مورد ارزيابی قرار میدمند .در آمري ا ممچنين از روش دا گذاری برای
کارمندان دول

و سياس مدارانا بيشرر از ساير کشورما اسرفاده میشود .در کشدورمای سدنگاپور و

منگکنگ ادارا ضد فساد به منب درآمد و الگوی مصرف کارمندان دول ا تويده خاالدی نشدان
ال
می دمند .در مندوسران اين ادارا مدوارد خدرده فسداد (فسداد در سدطوح پدايين کارمنددی) را لمد ق
ناديده میگيرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سياسی و فساد مديران لالیرتبه الرف مدیکنندد.
امروزه ادارا

و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورما در ي

گرديده اس

که میتوان به آنما اشاره کرد:

مبدارزه بدا فسداد تشد يا

 .1- 9هندوستان

به مناور يم آوری اطاللا در مورد فساد اداری کميسيونی به نا کميسيون مرکزی حراسد  1در
ساو  1964تش يا گرديد .اين کميسيون در کليه وزارتخانهما و مؤسسا دولری شعبه دارد و پس از
بررسی موارد قابا پيگيری را به يك دايره ويژه در اداره پليس به نا اداره مرکزی تس ي ا  2اريداي
میدمد .اداره مرکزی تس ي ا

پس از انجا تس ي ا و يمد آوری مددارك پرونددهمدای فسداد را

برای پيگيری قانونی به مراکز قضايی میفرسرد.
 .2- 9هنگکنگ
کمیسیون مستقل علیه فساد

3

اين کميسيون در ساو  1974در ل س العما به گسررش فساد در سطوح باالی اداره پليس آن کشور
تأسيس گرديد و کامالق مسر ا از اداره پليس لما میکند .اين کميسيون دارای واحددمای پليسدی و
تجسسی مسر ا بوده و از اخريارا زيادی برخوردار اس .

1. Central Vigilance Commission
2. Central Bureau of Investigation
3. Independent Commission against Corruption
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 .3- 9جمهوری خلق چین

از ساو  1979در داخا حز کمونيس

ن ادمدايی بده ندا کميسديونمدای نادار انضدباطی 1ايجداد

توسط مسئولين و کارمندان مبارزه کنند .لمل رد اين کميسيونما در اثر تضادمای مويود بين حز
کمونيس

و مراکز قضايی آسيب ديدده اسد  .مسدئولين حدز در تس ي دا کميسديونمدا مداخلده

میکنند.
 .4- 9نیجریه

بعد از پاكسازی يمعی ساو  1975دول

«اباسانجو» در نيجريده دو ن داد مجدزا بدرای رويدارويی بدا

فساد ايجاد کرد .اداره ش ايا لامه 2برای رسيدگی به شد ايا شد روندان از مادالم اداری و اداره
بررسی الماو فاسد 3برای تس يق و رسيدگی به کليه موارد فساد اداری ايجاد شده بودند .اين ن ادمدا
موفق نبودند و پس از انر او قدر

به دول

غيرناامی در ساو  1979منسا شدند .به يای آنمدا دو

ن اد يديد به نا اداره رفرار اداری 4و دادگاه رفرار اداری 5ش يا شد ممراه با آيديننامده خاالدی نيدز
ب رای رفرار اداری تنايم گرديد .ي ی از وظايف م م اين ن ادما رسيدگی به مشرولي
درآمد کارمندان دول

مناب ثرو و

بود.

 .5- 9ایاالت متحده آمریکا

در آمري ا پس از افشای مايرای واترگي

و نند مورد سوءاسرفادهمای مالی در ش رداری ش رمای

بزرگ اين کشور بسياری از ادارا دولری بهخصو

اداره تس ي ا فدراو ) (FBIدر فعاليد مدای

شناسايی و مبارزه با فساد اداری درگير مسرند .در ش رداری نيويدورك (و بسدياری شد رمای ديگدر)
دفرر ويژهای به نامه بخش تس ي ا  6ايجاد شده اس

که بر رفرار کارمنددان دولد

بده آنمدا رشدوه

پيشن اد میکنند اسرفاده زيادی میشود.

1. Discipline Inspection Commissions
2. Public Complaints Bureau
3. Corrupt Practices Investigation Bureau
4. Code of Conduct Bureau
5. Code of Conduct Tribunal
6. Department of investigation
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 .6- 9سنگاپور

در ساو  1951اداره بررسی الماو فاسد 1تأسيس شد .اين اداره به کليه اسناد مالی دولری و خصوالی
به پای ميز مساکمه کشانده اس  .در لين حاو اداره مذکور بر رفرار و فعاليد مدای مدالی کارمنددان
معمولی و رده پايين نيز ناار دارد و به طور کلی ن ش م می در مبارزه با فساد ايفاد میکند.
 .10اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد
مدف برنامهما و فعالي مای االلی بايد يلوگيری و مبارزه با پن نوي فساد که در زيدر بده آن اشداره
میشود باشد:
 .1مبارزه با فساد سياسی و قانونی؛
 .2مبارزه با اخرال

و سوءاسرفاده از بوديه دول ؛

 .3مبارزه با اخاذی و ايساف کارمندان و مسئولين نسب

به بخش خصوالی؛

 .4مبددارزه بددا سددوء تخصدديص و حددقکشددی در توزي د کاالمددا و خدددما دولرددی (بددهخصددو
مسصوال شرک مای دولری)؛
 .5مبارزه با دزدی و سوءاسرفاده از امواو دول .
برای نيا به اين امداف روشمای فوقالذکر را میتوان در قالب پن گروه االلی ارائه داد.
 .1ايجاد شفافي

اطاللاتی در مدورد فعاليد مدای مدالی و نسدوه توزيد خددما

دسرگاهما و مؤسسا

وابسره به دول

و مسصدوال

به گونهای که مرد و مسئولين به طدور ي سدان بده ايدن

اطاللا دسررسی داشره باشند.
 .2فعالي مای تجسسی به مناور شناسايی موارد فساد اداری .اين فعالي ما بده سده گدروه ت سديم
میشوند که لبارتند از:
الف) بررسیمای آماری در مورد رلاي

لدال

و ضابطه در توزي خدما و ام انا دولری؛

) تس ي ا نيرومای اطاللاتی و انراامی در مورد افراد و ن ادمای مانون به فساد؛
ج) رام ارمای الز برای شناسايی کارمندان و سياسرمداران فسادپذير.

1. Corrupt Practices Investigation Bureau
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 .3ايجاد مراکز مسر ا رسيدگی به ش ايا مرد از مراي دولری؛
 .4ايجاد شرايط مناسب برای حسا کشی دم راتيك؛

 .11خالصه نتیجهگیری و پیشنهادها
در دنيای کنونی آنچه که برای افزايش و ويود فسداد بدا ممده ارکدان و ابعداد آن قابدا تصدور اسد
فعالي مای دول

و دسرگاهمای ايرای در امور اقرصادی نون مسئله ماليا ماا لوار

يا ايرای پروژه مای ملی در کشور توسط دول

گمرکدی و

و لد ويدود قدوانين شدفاف و سداده در خصدو

تنايم فعالي مای بخش خصوالی و پيچيدگی اين قوانين اس  .به نار مدیرسدد ويدود انسصدار در
بخش اقرصادیا که خود نمونهای از ايجاد ران ما و فساد اقرصادی اس
بهخصو

در اقرصاد ممه کشدورما و

کشور خودمان يك مسئله بسيار م م تل ی میشود.

مبارزه با مفاسد اقرصادیا بسس يدی ممه اقرصادمای روبده رشدد اسد ا نراکده در ايدنگونده
اقرصادماا حرک

سري به سوی امداف بلندمد

و امريازاتی که برای درگير شدن بخش خصوالی

در فعالي مای اقرصادی الطا میشودا سبب ايجاد نالشمای در رفرار قانونمند مؤسسدا اقرصدادی
که طبيعراق به دنباو سود بيشرری در فعالي مای خود مسرندا میشود.
طبيعی اس

که در ننين اوضالیا مبارزه با مفاسد اقرصدادیا بده مثابده گدذر کدردن از لبده تيدغ

اس ا نراکه از سويیا ننانچه مبارزه با مفاسد اقرصادی انجا نپذيردا بيماریمدای اقرصداد رنجدورا
روز به روز مزمنتر و ريشهدارتر میشود و اگر مبارزه به ش ا غيرمنط ی انجدا شدودا بالدس تدر
سرمايهگذاران و برمم خوردن ناا امني

سرمايهگذاری میشود.

به نار من خطرناكترين ويه مبارزه با مفاسد اقرصادی در مر کشورا اسرفاده سياسی و ينداحی
کردن از يريانی اس

که به طدور طبيعدی در مدر کشدور دنبداو مدیشدود .نراکده مبدارزه بدا مفاسدد

اقرصادیا مثا مبارزه با تما شاخه ما و ويود بزم اریمدای ايرمدالیا الز و ضدروری اسد

و بده

رواو لادی بايد ممواره در يريان باشد .مبارزه با مفاسد اقرصادی به طور طبيعیا مبارزهای ايرمدالی
در ي

رف نولی بزم اری اس

که نبايد به يناحبندیمای سياسی آميخره شود.

حرک اقرصادی ايران به سوی توسعه که طی نندساله اخيرا باويود مش ال فراوانا روند رو
به رشدی به خود گرفره اس ا به طور طبيعی به تشديد برخی ناماليما اقرصدادی و بزم داریمدای
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اقرصادی در کنار خودا دامن می زند .اين روندا گرنه غيرقابا کنررو نيس ا اما بده دليدا پيچيددگی
موضوي حا آن بسيار دشوار به نار مدیرسدد و مرگونده بدیدقردی و حرکد مدای تخريبدی سياسدی
برخوردمای سطح که گامی برخی رسانه مای با موضوي مفاسد اقرصادی دارند به نار من نه تن ا
کم ی به روند مبارزه با مفاسد اقرصادی نمی کنددا بل ده ممدواره بالدس لدو رفدرن بخشدی از يريدان
تس يق از يك طرف و رد کردن و مسو شدن ريشهمای بسياری از مفاسد اقرصادی از طدرف ديگدر
شده اس

و به برخی سوءاسرفاده کنندگان ايدن ام دان را داده اسد

کده از رمگدذر طدرح مباحدس

فرلیا بار خود را به گونهای ديگر بربندند و يريان فساد را طور ديگر وانمود کنند.
تأکيد م ا معام رمبری را بر اممي

مبارزه درس

بدا مفاسدد اقرصدادیا در ح ي د

مدیتدوان

ن دی بر کارنامه نندين و نندمامه اين مبارزه دانس  .ايشان در کنار تأکيدد بدر آثدار زيدانبدار لدد
برخورد يدی با فساد اقرصادیا يادآور میشوند که تبلي ا در خصو
بايد السيحا يدیا پيگيرا مداي
اممي

اين موضوي ننان اس

شده و بر اسا

مبارزه با مفاسدد اقرصدادی

ل ا و تدبير باشد.

کده ايشدانا تأکيدد مدیکنندد کده حردی قضدا بدا ويژگدیمدای

مشخصی ل دهدار رسيدگی به اين پرونده مدا باشدند و بده ايدن ترتيدب قدوه قضداييه را از ل دزشمدای
احرمالیا بیتدبيری و کمتجربگی قاضیا بيم میدمند و تأکيدد مدیکنندد کده نندين مبدارزهای بايدد
بدون ميچگونه تبعيضیا به طور مشخص با اولوي

مبارزه با دانهدرش ما الور پذيرد.

با تأکيد بر اين االا که نبايد در مبارزه با مفاسد اقرصادی يامعه را دنار تالطم کرد بايد مطالب
پرونده ما مفسدين اقرصادی قبا از پايان مراحا بررسی و تس يق نبايد انع ا

يابد تا به اين ترتيب از

مرگونه ينجاوآفرينی و شرا زدگی در اين مرحله خدودداری شدود .بده نادر مس دق االدا م دم در
مبارزه با مفاسد اقرصادیا تأکيد بر اين ن ره اس

که اقرصداد کشدورمان تن دا در شدرايطی مدیتواندد

روی پای خود در مسير توسعه و رشد پايدار گا بردارد که زمينه و يرأ سرمايهگدذاری و فعاليد
سالم اقرصادی در کشور فرامم شود و راه ديگری برای رسيدن به اين مدف ويود ندارد و از ممدين
روا مرگونه حرک

نسنجيده در مبارزه بدا مفاسدد اقرصدادی مدیتواندد پيامددمای بسديار تلخدی را بده

اقرصاد کشور تسميا کند .میتوان گف

که معيار و شاخص تعيين فساد از الالحا ف ط و ف ط قانون

اس ا قانونی که مسر ا از اراده شخص يا گروه باشد .اين قانون بايد از طريق مجلس تصدويب شدده
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باشدا مجلسی که آزادانه ش ا گرفره شود و ارادهمای شخصی يا گرومی نرواند در ش اگيدری آن
ن ش داشره باشدا مري تشخيص فساد دادگسرری اس ا که تمامی ارکان و الماو آنان نيز به وسديله
مساوی مسرندا اف ار لمومی نون خود تش يادمنده مجلس بود مصوبا آن را مسرر میشمارد و
نون دادگسرری مسر ا و مورد احررا اس

و ب ررين و شريفترين افراد يامعه لبا

تن کردهاندا اح ا آن فصاالخطا بوده و مرد آن را به ديده من

قضاو را بده

مینگرندا تبرئهشددگان نندين

دسرگامی از نار مرد مجر نيسرند و مس و شدگانش را مرد مجرمند و او را طرد مدیکنندد .حداو
دريك يامعه معين به مر ميزانی که از اين اوضاي انسراف و اخرالو اس ا مم مف و فساد در نندين
وضعی مخدوش اس

و مم مبارزه با آن دندار انسدراف و آسديب اسد  .مددف االدلی االدالحا

اقرصادیا ايجاد بازارمای رقابری و برطرف کردن لواما نوسان در قيم مدا اسد  .تدا از ايدن طريدق
فضای مهآلود تيدره اقرصدادی يدای خدود را بده شدفافي

دمدد و کدارايی اقرصدادی يدای رفرارمدای

نامع ووا فرال طلب و غيره را بگيرد .دخال مای دول

م مترين لاما گاآلود شددن آبدی اسد

که ران خدواران و انسصدارگران در آن مدامی مدیگيرندد .بندابراين حضدور دولد

در فعاليد مدای

اقرصادی و سياس مای قيم گذاری لاما م می در ايجداد فسداد اقرصدادی و اداری اسد
تصدی دول

در امور اقرصادی بالس کامش فساد اقرصادی اس  .در خصو

کدامش

مسئله افزايش شديد

ن دينگی و ايجاد فساد اقرصادی بايد بيان کرد که در ساو  1385ميزان ن دينگی به  40درالد رسديده
اس

و ادامه اين روند در ساو  1386به ميزان  40/4درالدد ضدمن اين ده اثدر تدورمی شدديدی را در

اقرصاد ايران به ويود خوامد آورد در افزايش رشد اقرصادی که کليد توسعه اقرصادی اس

نيز مؤثر

نبوده اس  .به اين دليا که بخشدی زيدادی از ن ددينگی کشدور در امدر توليدد و تملدك دارايدیمدای
سرمايهای دول
اخرصا

و بخش خصوالی و بخش قابا تدوي ی نيدز بده خدارج از مسددوده و حيطده توليدد

پيدا کرده اس  .اين ن دينگی سرگردان که در اقرصاد غيرمولد تل ی مدیشدودا مطمئنداق بدر

بازارمای مخرلف اثرگذار خوامد بود؛ و لاما االدلی در ايجداد راند

اقرصدادی و افدزايش فسداد در

اقرصاد کشور میشود .ن ره م می که در افزايش اشر او میتواند مؤثر باشدا واگدذاری فعاليد مدای
اقرصادی و کامش تصدیگری دول

در امر توليد و اداره بنگاهمای اقرصادی اس  .ايرای االا 44

قانون اساسی به بيانیا آغاز تسولی يديد در ناا اقرصدادی کشدور خوامدد بدود .ايدن تسدوو يديدد
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میتواند منشأ توسعه فعالي مای بخدش خصوالدیا ب بدود توليدد و افدزايش کدارايی و ب درهوری در
اثربخشی اقرصاد ملی شود .افزايش کارايی ناا اقرصادی نيز میتواند اثر مثبری بدر مر يرمدای اقرصداد
االا تمرکززدايی در اقرصاد توسط دول ا اقرصاد بخش خصوالدی و تعداونی از

ساو 86ا با رلاي

پويايی خوبی برخوردار شدوند .م دمتدرين ندالشمدای اقرصداد کشدور در سداومدای  1386و 1387ا
افزايش مزينه مای دول

و رشد کسری بوديه میباشند .که میتواند بده ايجداد فسداد و لدد تس دق
بايدد در راسدرای کدامش مزيندهمدای يداری و

توسعه اقرصادی کمك کند .در اين خصو

ا دول

ناا مند و مدفمند کردن يارانهما بهخصو

يارانه حاما مدای اندرژی گدا بدردارد تدا ميدزان کسدری

بوديه خود را که در ساومای اخير افزايش يافرها کامش دمد؛ بهويژه اين ه به نار میرسد در سداو
افزايش يابد .دولد

 87مزينهمای دول

بايدد مسدئله يارانده مدای اندرژی را بده يدد حدا کدرده و بدا

بهکارگيری و اتخاذ رامبردما و سياس مای مناسب و منط یا از رشد مسرمر مصدرف بندزين و سداير
حاما مای انرژی در کشور يلوگيری کند .يراحی اقرصادی که مد نار رياس
ساو  1387اس

مسرر يم وری در

میتواند به کنررو فسداد در ممده ابعداد آن کمدك دوننددان نمايدد .در ايدن راسدراا

ايرايی نمودن تبصره  13قانون بوديه ساو  85میتواند ي ی از برنامهمای ضروری دول
دول

تل ی شود .

در بوديه ساو 1387ا سطح بوديه تملك دارايیمدای سدرمايهای را بدين  70تدا  80درالدد و

مزينهمای ياری دول

را تا حدود  21درالدد افدزايش داده اسد  .امدا افدزايش مزيندهمدای تملدك

دارايیمای سرمايهای بايد با کارايی در اتما بهموق پروژهمای لمرانی ممراه باشد .س م درآمدمای
مالياتی از بوديه کشور بايد بنا بر ضرور تأمين مخارج دول
س م ماليا ما از بوديه ساو  41 1387درالد اس
اس

بيشرر مناب تأمين بوديه کشور درآمدمای نفردی

که حدود  58درالد در سداو آيندده رسديده اسد

اقرصاد و حرک

به سم

توسعه اقرصادی بايد دول

افزايش پيددا مدیکدرد در حدالی کده

بندابراين در راسدرای يلدوگيری از فسداد در
از بوديه تصويبشده ن اي

اسرفاده را ب ند؛

و در راسرای افزايش رشد اقرصادی کشور و پويايی اقرصاد ملی گا بردارد .به نادر مدیرسدد تسدري
در انجا پروژه مای لمرانیا خود نولی کامش مزينه در راسرای يلوگيری از ايجاد فسداد اقرصدادی
به حسا

میآيد .مرأسفانه تأخير در انجا پروژهمای ملی و منط هایا مزينهمای زيادی را بر اقرصداد
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بايد ضمن تأمين الربار بهموق پدروژهمداا بدر ايدرای آنمدا

ناار داشره باشد تا پروژهما در زمان تعيينشده به اتما برسند.

 اسال و توسدعه ا پژومشد ده فرمندگ و معدارف مجمولده م داال نداپ اوو 1382ا ت دران:ناپخانه زيرون.
 حبیبی ،نادر ( .)1375فساد اداری لواما مؤثر و روشمدای مبدارزه بدا فسداد .مؤسسده فرمنگدیانرشارا وث ی ت ران.
 -خامنهای ،سیدعلی ()1382ا ايوبه االسرفرائا ا ت ران :مؤسسه انرشارا اميرکبيرا ناپ پنجم.

 -دشتی ،محمد ()1379ا تريمه ن

البالغها مؤسسه فرمنگی تس ي اتی اميرالمؤمنين خطبدهمدا و

نامهمای حضر امير (ي)ا قم.
 روزبهان ،محمود ( .)1381مبانی توسعه اقرصادیا انرشارا تابانا ناپ ششما ت ران.-

سازمان مديري

و برنامهريزی کشورا مرکز مدارك اقرصادی -ايرمدالی و انرشدارا قدانون

بوديه سنواتی کشور در ساومای مخرلف.
-

سازمان مديري

و برنامهريزی کشدورا «قدانون برنامده ن دار توسدعه اقرصدادیا ايرمدالی ...

يم وری اسالمی ايران (.»)1388-1384
 فرجادی ،غالمعلی ()1357ا اقرصاددانان بزرگ قبا از کينزا ت ران :انرشارا وث ی. فرجادی ،غالمعلی (« .)1366ظ ور و افوو للم اقرصاد توسعه»ا مجله برنامه و توسعها شماره 9اب ار.
 فرهنگ ،منوچهر ()1376ا اقرصداد معاالدرا رشددا بسدران و اسدرراتژیمدای اقرصدادیا ت دران:انرشارا سروش.
 قدیری اصلی ،باقر ()1376ا سير انديشه اقرصادیا انرشارا دانشگاه ت رانا ناپ ن م. محنااتفاار ،یوسااف (« .)1387فسدداد اقرصددادی و نگددونگی مبددارزه بددا آن در فراينددد توسددعهاقرصادی» .ممايش اقرصاد اسالمی و توسعه .مش دا دانشگاه فردوسی مشد دا دانشد ده للدو
اداری و اقرصادی.
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