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پردازد.
يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد که تکثر نهادهای تخصصي حاکمیتي مبارزه با
مفاســد ،اقتصــاد رانتي و نفتي ،عدم وجود اراده مؤثر ســیاســي دربرخي از نهادهای
دولتي ،عدم م شارکت جوامع مدني تخ ص صي در مبارزه با ف ساد ،ضعف حاکمیت
قانون و مقررات مبهم ،دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ ،عدم برخورد علمي با
فســـاد ،عدم شـــفافیت مالي در نظام انتخاباتي و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق
فرمان هشــت مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با فســاد مهمترين داليل فســاد
اقت صادی در ک شور تلقي ميگردند که ضروری ا ست با ا صالح هنجارها (قوانین)،
ساختارها (تا سیس سازمان مبارزه با ف ساد) و رفتارهای سازماني ،کارآمدی و اثر
بخ شي نهادهای حاکمیتي را ،با تا سیس نهاد ملي شفافیت يا نهاد مبارزه با مفا سد
اقتصــادی دچار تحول نمود و شــفافیت اقتصــادی و مالي را با اصــالح ســاختارهای
نهادی حاکمیتي مبارزه با فساد اصالح نمود.

واژگان كليدي
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،نهادهای حاکمیتي ،فلسفه انقالب اسالمي

مقدمه
ساد یس پدیده پی یده اجتماعي ،سیا سي ،اقت صادي
و هتي امنیتي ميباشــد كه اكثر كشــورها به میزان
كم و نیاد وجود دارد و ریشه در نهادهای سیاسی و
ساد آ سیبهاي نیادي را به هكمراني
اداری دارد.
وارد مينماید .در هقیق ميتوان تصـــری نمود كه
ـــاد باعث تحلیل نهادهاي دموكراتیس ميگردد،
سـ
ــادي را كند مينماید و باعث
ــد اقتصـ
ــعه رشـ
توسـ
بيثبــاتي دو ــ ميگردد و بــا تحریف راینــد
انت خا بات ،به بن یان ن هاد هاي دموكرات یس ،هم له
قانون جلوگیري مين ما ید.
مين ما ید و ان هاكم ی
ســاد مردابي ان بروكراســيهاي ریرضــروري را به
وجود ميآورد كه تن ها د یل آن كســــب درآ مد هاي
نامشروع ميباشد .با اندیاد ساد ،توسعه اقتصادي
ان ر شد بان ميماند و موجب د سردي سرمایهگذاري
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مســتقیم خارجي 1ميگردد ) (WorldBank, report, 2006, p. 5در
هقیق بر اســاس دیدگاه اداره مبارنه با قاچاق و
جرایم سانمان ملل ،ساد جرمي اس بر ضد توسعه و
ـــر ما یه هاي داخلي اعم ان
نمی نه را براي خروج سـ
اجتماعي و مادي راهم مينماید هم نین ساد جرمی
ا س بر علیه تو سعه ،پی شر  ،دموکرا سی ،عدا ،
هاکمی قانون ،محیط نیســ  ،ســالمتی 2و در نهای
هتی جرمی ا س بر علیه آمونش ).(UNODC, 2012, pp. 5-6
ان اواسط دهه  1990ساد به عنوان یكي ان مهمترین
م شكالت اقت صادي و سیا سي ك شورهاي در سرتا سر جهان
بدل گردیده ا س  ،كه این م شكل م شمول تعدادي ان
كشـــورهاي توســـعه یا ته رربي نیز بوده اســـ
ـــاس تخمین بانس
) .(Ampratwum, E. F., 2008, p. 11بر اسـ
جهاني هزینه جهاني ســـاد در هدود هزار میلیارد
دالر در هر سال ميباشد ).(WorldBank, 2006, p. 171
تردیدي نیس مقو هاي مانند ساد اقتصادي عالوه
بر ت ضییا هقوق مردم ،باعث آ سیب ا سا سي اقت صاد
ملي ميگردد و آن را در مســیري ریرقابل پیش بیني
ميانداند كه در نهای موجب ناكارآمدي آن خواهد
شـــد .ان این هیث آن را باید در ارتباط وثیق با
م نا ا و امن ی ملي ارغ ان هر نوع ج ناح ب ندي و
ـالمي
ـي تلقي كرد .نظام جمهوري اسـ
ـیاسـ
رقاب هاي سـ
ـــالمي در ب عد هاي
ایران ب عد ان پیروني انقالب اسـ
مختلف ان جمله د اعي ،علمي و اســتقالل ســیاســي
توان سته به ر شد و تو سعه قابل قبو ي بر سد .اما
متأسفانه در مسائل اقتصاي (با وجود مو قی هایي)
نتوانســتهایم كارآمدي و اثرگذاري مثبتي داشــته
باشــیم (امینهســین رهیمي رئیس دیوان محاســبات
ك شور) .در سا هاي اخیر نگراني در مورد ساد چه
بین ا مللي ا زایش
داخلي و چه در ســ
در ســ
پیدا نموده اس  .ساد تأثیرات بسیاري در به هدر
1 Foreign Direct Investment
2 A Crime Against Health
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ـــعه دارد و باعث
ر تن منابا و درنهای عدم توسـ
ملي ميگردد .هتي
پایین آمدن میزان تو ید ناخا
ساد باعث پایین آمدن كیفی آمونش ميگردد ،باعث
ـتي
ـاختهاي عمومي و خدمات بهداشـ
ـران در نیر سـ
خسـ
مي شود و اثربخ شي تو سعه را به ها شیه ميراند و
باعث ا زایش درآمد به صـــورت ناعادالنه ميگردد و
اصــله طبقاتي را ا زایش ميدهد و موجب
در نهای
گ سترش قر و كند شدن رایند تو سعه ميگردد (Shah,
).Anwar, 2007, p. 233
در دنیاي كنوني مبارنه با ساد و ری شهكني آن
ـــانمان هاي بین
ـــورها و سـ
مورد توجه زایند كشـ
ا مللي قرار گر ته ا س  ،به طوري كه در س وح بین
ا مللي كنوانســیون مبارنه با پولشــویي در ســال
ساد در سال 2003
 1998و كنوان سیون مبارنه با
به تصویب كشورهاي عضو سانمان ملل رسیده اس  ،در
ـــ وح داخلي نیز قوانین مختلفي ان قبیل قانون
سـ
مبارنه با پول شویي ،قانون ارتقاي سالم اداري و
ـي به اطالعات در
ـترسـ
ـاد و قانون دسـ
مبارنه با سـ
ـویب قرار گر تهاند.
ـالمي مورد تصـ
ـوراي اسـ
مجلس شـ
عل پرداختن به این پدیده نابهنجار تا اندانهاي
آگاهي زاینده ان عواقب منفي بســیار نیاد ســاد
بر تو سعه همه جانبه ك شورها ميبا شد؛ اما ميتوان
گف در اكثر آثار توجه و اهمی ا ستقرار هكمراني
خوب و مؤ فههاي گوهري آن براي توســعه اقتصــادي،
ـادي مورد توجه
ـد اقتصـ
ـي و مبارنه با مفاسـ
ـیاسـ
سـ
ـــ  .آن ه كه ارلب نادیده
كا ي قرار نگر ته اسـ
گر ته مي شود این اس كه براي دستیابي به توسعه،
ر اه پایدار و ریشـــهكني قر و در نهای مبارنه
جدي با مفاســد اقتصــادي به عنوان مهمترین عوامل
قر و عدم توســـعه و به چا ش كشـــیدن این پدیده
مخرب چه اقداماتي باید صــورت پذیرد تا ان ســاد
اقتصــادي جلوگیري شــود؟ نهادهاي هاكمیتي مبارنه
ساد تا چه اندانه توان ستهاند در مبارنه با
با
ســاد مو ق عمل نمایند و كاراي و اثربخشــي آنان
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ـــ ؟ آیا نهادهاي هاكمیتي به
چه میزان بوده اسـ
تنهایي ميتوانند در مبارنه با ساد مو ق با شند؟
آسیب اساسي استراتژيهاي مبارنه با ساد اقتصادي
در جمهوري ا سالمي ایران چی س ؟ ان این رو در این
مقا ه سعي ميگردد به طور مو سا در چهار مبحث به
این سؤاالت پاسخ داده شود.
مبحث اول  -مفاهيم نظري تحقيق
بند اول  -مفاهيم نظري مفاسد اقتصادي

ــاهب نظران و
ــط صـ
ــاد توسـ
تعاریف مختلفی ان سـ
ســانمانها مبارنه با ســاد ارائه گردیده اســ .
ســاد ان نظر غوي داراي معاني مختلفي ان قبیل؛
تباه شدن ،ضد َصالح ،به ستم گر تن مال ك سي را،
تباهي ،اســـد ،تباه ،گزند و نیان ،ظلم وســـتم
(دهخدا ،علی اکبرپ  ،)1393تحصـــیل پول و مقام و
ــوء
ــاخ و پاخ  ،سـ
ــ  ،سـ
ریره ان راههاي نادرسـ
ا ستفاده ،اختالس،ان راه نادر ستي تح صیل كردن مي
باشـــد ( رهنگ غ ا معانیپپ  .)2014ســـاد در
ا ص الح داراي تعاریف مختلفي ميبا شد ،در ماده یس
قانون ارتقاء سالم نظام اداري و مقابله با ساد
ت صری گردیده ا س كه" :هرگونه عل یا ترك علي
ـورت
ـخ هقیقي یا هقوقي به صـ
ـط هر شـ
اس ـ كه توسـ
ً
ردي ،جمعي یا ســانماني كه عمدا و با هدف كســب
هرگونه منفع یا امتیان مســتقیم یا ریرمســتقیم
براي خود یا دیگري ،با نقض قوانین و مقررات
ـــرر و نیاني را به
ـــوري انجام پذیرد؛ یا ضـ
كشـ
اموال ،منا ا ،منابا یا ســـالم و امنی عمومي و
یا جمعي ان مردم وارد نماید نظیر ر شاء ،ارت شاء،
اختالس ،تباني ،ســوء اســتفاده ان مقام یا موقعی
و
اداري ،ســـیاســـي ،امكانات یا اطالعات ،دریا
پردا خ هاي ریر قانوني ان م نابا عمومي و انحراف
ان این منابا به سم تخ صی هاي ریرقانوني ،جعل،
تخریب یا اختفاء اســناد و ســوابق اداري و ما ي
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ـــال م ن ظام اداری و م قاب له
( قانون ارت قاء سـ
با سادپ  )1390به عنوان ساد تلقي گردیده ا س .
ـتفاده ان
ـوء اسـ
ـاد بهعنوان سـ
در تعریف دیگري سـ
قدرت عمومم به نفا منا ا شخصي تعریف گردیده اس
)(Shah, Anwar ,Schacter, Mark,, 2004و یا ساد سوء ا ستفاده
ان اختیارات در جه منا ا شخ صي و گروهي قلمداد
گردیده ا س  .هر چند تعریفهاي مختلفي را ان ساد
ـــاس تعریف ها بر این
ميتواند ارائه داد :اما اسـ
محور ا ستوار ميبا شد كه ساد را سوء ا ستفاده ان
شخ صي تعریف نمودهاند.
موقعی عمومي براي منفع
اگر چه در اكثر ت عاریف م تداولترین مفهوم ان
ساد؛ سوء ا ستفاده ان قدرت عمومي براي اندیاد
منا ا شخ صي ا س )(Vito, Tanzi and, Hamid Davood, 1997, p. 4
اما این تعاریف پو شش دهنده انوع سادهاي متداول
هم در بخش خ صو صي و هم در بخش دو تي نی س  .ذکر
این نکته هم ضروری به نظر میرسد كه ساد اقتصادی
صر ا نا شي ان ا سد بودن كاركنان و نهادهاي هكومتی
ساد در درون عا ی هاي بخش خ صو صي و
نی س بلکه
ـــانمانهاي ریردو تي هتي بي آنكه با كاركنان یا
سـ
نهادهاي دو تي سروكار داشته باشند نیز وجود دارد با
وجود این ،ساد دو تي ارلب مهمتر و ا سا سيتر ان ساد
خ صو صي شمرده مي شود؛ تا جایي كه مهار ساد در بخش
دو تي را میتوان پیش شرط مهار ساد بخش خصوصي به شمار
آورد (مهرآرا،محســن ،میرناوند ضــل ا...پ 1382پ
ص )2 .ســانمان شــفا ی بین ا ملل ســاد را ســو
اســتفاده ان اختیارات تفویض شــده در جه منابا
شخ صي تعریف نموده ا س  .این سانمان ساد را به
ـاد
ـاد خرد و سـ
ـاد كالن ،سـ
ـه گروه ان قبیل سـ
سـ
سیا سي تق سیم بندي نموده ا س كه این تق سیم بندي
مربوط به میزان سرمایهاي اس كه ان دس ميرود و
همین ور نهادي كه درآن ســـاد به وقوع ميپیوندد
دارد .در تعریف دیگري ســوء اســتفاده ان موقعی
عمومي ،منابا عمومي و یا مســئو ی عمومي در جه
ساد تلقي ميگردد
شخ صي یا گروهي بعنوان
منفع
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) .(Morris Szeftel, 2000, p. 407درتعریف دیگري ســـــاد
ـــمي 1بر خالف م نا ا
بعنوان اع مال اخت یارات رسـ
عمومي 2و یا ســـوء اســـتفاده ان موقعی عمومي و
دو تي در جه منا ا شخصي قلمداد گردیده اس  .در
ســاد اقتصــادي شــامل هر هرك
آخر ميتوان گف
ریرعقالیي و ریر قانوني براي ســـوء اســـتفاده ان
ـي و
ـخصـ
ـب منا ا شـ
ـي براي كسـ
ـوصـ
قدرت عمومي و خصـ
ـــروع ميگردد كه ميتوان گ ف هم بر
گروهي نامشـ
اقتصاد خرد و هم اقتصادكالن تأثیر گذار ميباشد (
رخشانفر،علیپ .)1393
بند دوم  -مفهوم كارآمدي و اثربخشي:3

كارآمدي و اثربخشــي یكي ان مهمترین مؤ فههاي در
اندیشــههاي ســیاســي ،هقوقي ،اقتصــادي و مدیرتي
بهشـــمار ميرود كه بعد ان ناكارآمدي تئوري دو
كو چس ،بر آن تأك ید گرد یده اســــ .
بزرگ و دو
مدیران بخشهاي دو تي ،مدني و خصوصي در عصر هاضر
و ظایف چ ند ب عدي و پی یدهاي دار ند و با ید
بتوان ند با آ گاهي و هر ك خال قا نه ،بر اســــاس
برنامههاي ان پیش تعیین شده ،كارآمدي و اثربخ شي
را جه توســعه پایدار نهادینه نمایند .اســتقرار
مؤ فههاي هكمراني م لوب و ایجاد تحول بر اســـاس
قانون،
مؤ فه هاي گوهري آن ان قب یل هاكم ی
پا سخگویي ،شفا ی  ،اجماع محوري ،م سئو ی پذیري
ـایي ،بخش
ـي ،قضـ
ـیاسـ
ـادي ،سـ
در نظام ادراي ،اقتصـ
خ صو صي و جامعه مدني ميتواند مفا سد اقت صادي را
با چا شي ا سا سي مواجه نماید و نمینه تو سعه را
راهم نماید و هم نین اســـتقرار مؤ فههاي مذكور
مهمترین قدم در مبارنه با قر و اصـــله طبقاتي
ــعه
ــفه ایجاد تغییر جه توسـ
ــد .لسـ
نیز ميباشـ
ـــي این مي
همه جانبه و ا زایش كارآمدي و اثربخشـ
1 Official Powers
2 Public Interest
3Effectiveness and Efficiency
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صل
با شد كه ادامه روشهاي گذ شته پا سخگوي هل و
ـــكالت پیش روي نخواهد بود و باید جه ا زایش
مشـ
كارآمدي ،اثربخشـــي و مبارنه با ســـاد ،كارهاي
اساسي صورت پذیرد .بنابراین جه ا زایش كارآمدي
و اثربخ شي بی شتر نهادهاي هاكمیتي در مبارنه با
ساد النم ا س اقدامات ا سا سي در جه آ سیب شنا سي
و ضعف نظام اداري ،اقت صادي ،سیا سي ،ق ضایي ،بخش
خ صو صي و در نهای جامعه مدني ك شور صورت پذیرد.
در این را ستا در ا صل سوم بند دهم ،قانون ا سا سي
جمهوري ا سالمي ایران" ،ایجاد نظام اداري صحی و
هذف تشــكیالت ریر ضــروري" مورد توجه قانون گذار
اساسي قرارگر ته اس  .بنابراین ان منظر سیاسی و
هقوق اســـاســـي یس ان مهمترین اكتورهاي ا زایش
ـــي در م بارنه با
بهرهوري و كارآ مدي و اثربخشـ
مفا سد اقت صادي و هتي سیا سي ،ایجاد نظام ادري
صحی و پا سخگو ،شفاف ،كارآمد و اثربخش در تمام
نهادهاي هكومتي ،بخش خ صو صي و نهادهاي مردم نهاد
ميباشد .سیستمي داري اثرگداري و كارآمدي اس كه
ساد درآن ری شهكن گردد و یا به هداقل كاهش پیدا
نماید .در كشـــور جمهوري اســـالمي ایران عليررم
تأكید مقام معظم رهبري در مبارنه با ســاد هنون
اجماع محوري در مورد تشــكیل ســانمان مبارنه با
مفســاد اقتصــادي وجود ندارد و با وجود تصــویب
کلیات آن در مجلس هنون تاسیس نگردیده اس .
در تعریف كارآمدي و اثربخ شي و در هكمراني خوب
ـــ كه رایندها و نهادها باید
عنوان گردیده اسـ
ن تایجي را ارا ئه بده ند كه ن یان هاي جام عه را
ـــترس خود بهترین
تأمین نماید و ان منابا در دسـ
ـاره
ـــي در انگـ
ـد .مفهوم اثربخشـ
بهره را ببرنـ
ـــت فاده در هد
هكمراني خوب هم نین به معني اسـ
ظر ی و قا بل تح مل ان م نابا طبیعي و ه فا ظ ان
محیط نیســ ميباشــد .(UNESCAP, 2006) .در تجزیه و
ـــي عنوان گرد یده كه:
تحل یل كارآ مدي و اثربخشـ

312

بررسي عملکرد نهادهای حاکمیتي تخصصي در مبارزه با مفاسداقتصادی ...



313

كارآمدي و اثربخشي به بررسي راب ه بین وروديها،1
ـــفه كارآمدي و
خروجیها 2و نتایج 3ميپرداند .لسـ
اثربخشــي این ميباشــد كه چگونه ميتوان بدون جذب
منابا ورودي بیشتر بهرهوري را ا زایش داد.
در ادب یات مدیر ی  ،كارآ مدي ،ان جام كار هاي
ـده
ـي انجام درس ـ كارها تعریف شـ
درس ـ و اثربخشـ
اســـ  .كارآیي جنبه كمي و اثربخشـــي جنبه كیفي
دارد .در ار لب موارد این دو مفهوم در ره نگ
غات مختلف هدودا شــبیه به هم ترجمه ميشــوند و
تفاوت ب سیارمهم این دو ا ص الح مورد واكاوي دقیق
قرار نگر ته اســ  .در تعریف دیگري عنوان گردیده
اســ كه كارآمدي به معناي كمترین نمان یا انرژي
ـده اس ـ ،
ـترین كاري كه انجام شـ
ـر ي براي بیشـ
مصـ
تلقي ميگردد و اثربخشــي بررســي میزان مؤثر بودن
اقدامات انجام شــده براي دســتیابي به اهداف ان
پیش تعیین شده اس (رئیسیپ اسماعیلپ .)1393
ــي
ــصـ
ــي عملكرد برخی نهادهاي تخصـ
مبحث دوم  -برسـ
حاكميتي اعم از مالی ،ن ظارتی و اجرايی در م بارزه
با فساد:
گفتار اول  -ســتاد مركزي مبارزه با ســتاد قاچاق كاال و
ارز

ـتاد مركزي مبارنه با قاچاق كاال و ارن به دنبال
سـ
ابالغ رمان رهبر معظم انقالب در خصــوص مبارنه با
قاچاق كاال و ارن در ســال  1381تأســیس شــد .این
ستاد نیرمجموعه نهاد ریاس جمهوري اس كه ریاس
آن با عنوان ن مای نده ویژه رییس جمهوري و رییس
ســتاد مركزي مبارنه با قاچاق كاال و ارن منصــوب
مي شــود .وظیفه این ســتاد صــیان ان هقوق تو ید
كننده و مصــرف كننده و در نهای ممانع ان ورود
1 Inputs
2 Out puts
3Out comes
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و خروج ارن قاچاق به كشــور اســ  .گســترش پدیده
قا چاق و تأثیر مخرب آن در امر تو ید و ت جارت
قانوني و ســـرمایه گذاري و اشـــتغال ،خ ر جدي و
بزرگي اســـ كه باید با جدی تمام با آن مبارنه
ـــ تاد در
كرد (م قام معظم رهبریپ  1.)1381این سـ
صورتي در مبارنه با ساد اقتصادي ناشي ان ارن و
كاال مو ق خواهد بود كه اوالً باید كانون مركزي این
و
ـــ حي عا ي نزد یس به رییس دو
م بارنه در سـ
داراي اشــراف قانوني بر دســتگاههاي ذيربط دو تي
ً تبلیغات متنا سب و هو شمندانه و همه
با شد ،ثانیا
ً
جان به در خد م این م بارنه قرار گیرد ،ثا ثا
برخورد ق ضایي و انتظامي ،قاطا و در ارتباط كامل
ً
با تصــمیم گیريهاي آن كانون مركزي باشــد ،رابعا
عزم جدي بر این با شد كه عمل قاچاق ي كامالً برخالف
صــر ه و همراه با خ ر باشــد و جنس قاچاق ان پیش
ان مبادي ورودي تا محل عرضــه آن در بانار ،آماج
 1مقام معظم رهیری در رمان خودشــان در مورد مبارنه با
قاچاق کاال و ارن به ریاس قوه مجریه تصری مینمایند
که" گ سترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تو ید
ـتغال ،خ ر جدی و
ـرمایهگذاری و اشـ
و تجارت قانونی و سـ
بزرگی اســ که باید با جدی تمام با آن مبارنه کرد و
بر همه دســـتگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر
ـهم خود را در این مبارنه
ـند واجب اس ـ که سـ
دخیل باشـ
ایفا کنند .اوالً باید کانون مرکزی این مبارنه در ســ حی
و دارای اشـــراف قانونی بر
عا ی نزدیک به رییس دو
ً تبلیغات متناسب و
دستگاههای ذیربط دو تی باشد ،ثانیا
هوشـــم ندا نه و ه مه جان به در خد م این م بارنه قرار
ً برخورد قضــــایی و انت ظامی ،قاطا و در
گیرد ،ثا ثا
ارتباط کامل با ت صمیم گیریهای آن کانون مرکزی با شد،
ـــد که ع مل قا چاق ی کامالً
ً عزم جدی بر این باشـ
راب عا
برخالف صر ه و همراه با خ ر با شد و جنس قاچاق ان پیش
ان م بادی ورودی تا م حل عرضــــه آن در بانار ،آ ماج
اقدامات گوناگون این مبارنه قرار گیرد .ا بته در این
کار النم اســـ با دق و مراقب تمام ان آ وده شـــدن
عناصــر دســ اندرکار این مبارنه به بیماری رشــوه و
امثال آن جلوگیری شود .بدیهی ا س که د ستگاه ق ضایی ان
ً نظامی ان ســوی
یکســو و دســتگاههای انتظامی و اهیانا
دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشــته
باشند (مقام معظم رهبریپ  12تیر .)1381
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ا قدا مات گو ناگون این م بارنه قرار گیرد (م قام
ـــری
معظم رهبریپ  .)1381در ن ها ی معظم ه تصـ
مينمایند كه النم اســـ با دق و مراقب تمام ان
ـر دس ـ اندركار مبارنه با قاچاق
ـدن عناصـ
آ وده شـ
كاالبه بیماري رشــوه و امثال آن جلوگیري شــود و
د ستگاه ق ضایي ان یس سو و د ستگاههاي انتظامي و
ً نظامي ان ســـوي دیگر وظیفه دارند در این
اهیانا
امر مهم همكاري كامل داشته باشند.
اجراي چنین رهنمود هایي ميتوا ند قا چاق كاال و
ارن را با موانا جدي مواجه نماید اما متأســفانه
عدم اجراي كامل چنین رهنمودهایي باعث شــده اســ
كه این ســانمان عمالً اثربخشــي النم در مبارنه با
ســاد را نداشــته باشــد به طوري كه بر اســاس
دقیقترین آ مار ها هجم م بادالت كاالي قا چاق به
ك ش ور ،بدون حا خروج ارنهاي ریر قانوني بیش ان
 20میلیارد دالر ميباشــد كه تو ید ملي را معضــل
جدي مواجه نموده ا س و هتي پو هاي كثیف ها صل ان
این پدیده شوم ميتواند در نتایج انتخابات تأثیر
نیادي بگذارد .در آ سیب شنا سي پدیده قاچاق كاال
باید چندین عا ی اساسي صورت پذیرد:
یكي ان مهمترین مؤ فه ها ،م قاب له با م عابر
ـــكله هاي ریرمجان و جلوگیري ان دخا
ورودي ،اسـ
دســتگاههاي ریر مســئول در امر واردات ميباشــد.
بنابراین ضروري ا س ونارت صنع  ،معدن و تجارت
شفاف ساني و تسهیل تجارت قانوني را در جه همای
ان تو ید داخلي با جدی دنبالكند و با ا گوگر تن
ان تجربههاي كشــورهاي در هال توســعه و توســعه
یا ته كه ان شفا ی اقت صادي باالیي برخوردار مي
باشــند و در رتبه بندي شــفا ی بینا ملل جایگاه
خوبي برخوردار ميبا شد ،ا ستفاده نماید و مبارنه
ـداق بارن
ـادي كه قاچاق كاال ان مصـ
ـاد اقتصـ
با سـ
ســاد اقتصــادي و ســاد در اقتصــاد ميباشــد را
نهادینه نماید و هم نین ســـتاد مبارنه با قاچاق
كاال و ارن ا قدام النم و ه ماه نگ براي م قاب له با
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معابر ورودي و ا سكلههاي ریر مجان را راهم كرده
د ستگاههاي ریر م سئول در امر واردات
و ان دخا
جلوگیري كند .هم نین ضروري ا س به رویكرد تبعیض
آمیز و برخي معا ی ها و اســـتثنائات گوناگون كه
در قانون گمركي و مقررات ت جاري موجود كه مو جب
ـالهاي
ـد قاچاق در سـ
ـمي و رشـ
ا زایش تجارت ریررسـ
گذشته گردیده اس پایان داد.
براساس آماري ارائه شده ساالنه  20میلیارد دالر
قاچاق كاال در كشـــور اتفاق ميا تد ا بته بعضـــا
آمارها رقمي بیش ان این را هم ن شان ميدهد (ر ضا
رهماني رییس كمی سیون صنایا مجلس شوراي ا سالمي).
به عنوان مثال ساالنه  1۵میلیون گو شي تلفن همراه
بر2
ب صورت قاچاق وارد ك شور مي شود كه سودي با
ـــیب قاچاق یان
میلیارد و  12۵میلیون دالر را نصـ
این عر صه مينماید .برر سيهاي كار شنا سان در دنیا
نشــــان ميد هد یس میل یارد دالر واردات هدود 100
هزار رصـــ شـــغلي را ان بین ميبرد و در مقابل
همین میزان رصــ شــغلي براي كشــور صــادركننده
سانمان
ایجاد مي شود .در این را ستا ضروري ا س
ـــالمي ایران ،جه مقرراتندایي و
گمرك جمهوري اسـ
هم نین ا كترونیكي كردن راینــد ترخی كــاال،
ـــاد و كاهش قاچاق
اقدامات النم در مبارنه با سـ
كاال و ارن را انجام دهد .قاچاق كاال و ارن باعث
صدمه بسیار نیاد به اقتصاد و اقتصاد مقاومتي مي
ـــرف كن ند گان
گردد و براي تو ید ملي و هقوق مصـ
ب سیار نیانبار ميبا شد و ضروري ا س ونارت صنع ،
معدن و تجارت شفاف ساني و تسهیل تجارت قانوني را
در ج ه ه ما ی ان تو ید داخلي با جد ی دن بال
كند.1
 1در یک بررســـي میداني که ن گار نده در یکي ان ب نادر
ـور انجام داده اس ـ  ،هر نج ميتواند هدود 50
جنوب کشـ
وا ن کاالي خارجي ت ح عنوان " ته ن ي" بدون پردا خ
عوارض گمرکي وارد ن ما ید و چنین مقررهاي با عث گرد یده
ا س که با سوء ا ستفاده ان این رایند چیزي در هدود
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گفتار دوم  -بررسي اجمالي فساد در گمركات:
گمرك ك شور و نیر ساختها و قوانین و مقررات پویا
ـــ فاف هاكم بر آن ميتوا ند یكي ان مهمترین
و شـ
ابزارهاي مبارنه با مفا سد اقت صادي در بحث قاچاق
كال باشد .به نظر ميرسد در هال هاضر كمركات كشور
نتوان سته ا س خود را با هكمراني خوب ت بیق دهد.
یكي ان آمارهایي كه نشــان ميدهد وضــعی خوبي در
گمركات كشــور هاكم نیســ  ،نمان مورد نیان براي
واردات و صادرات اس  .در هال هاضر بهطور متوسط،
 32رون طول ميك شد تا كاالیي به ك شور وارد شود.
در میان كشــورهاي من قه شــامل كشــورهاي ایران،
عراق ،اردن ،عمان ،عربســتان و امارات تنها وضــا
عراق انگمركات ایران بدتر اســ  .در عراق  82رون
ـود .در اردن 15
ـور شـ
ـد تا كاال وارد كشـ
طول ميكشـ
ـــ تان 17رون و در
رون ،در ع مان  9رون ،در عربسـ
امارات هف رون طول ميكشــد تا كاالي ورودي تخلیه
گردد .ان نظر هزی نه مورد ن یان براي واردات هم
ــد
ــور عراق ان ایران بدتر ميباشـ
ــا كشـ
تنها وضـ
(کربا سیانپ م سعودپ  .)1392برر سيهاي ن شان ميدهد
ـي
ـمي گوشـ
ـده هر دالر براي واردات رسـ
قیم تمام شـ
تلفن همراه ه ش هزار و  670تومان ا س  .یعني اگر
ردي بخواهد ان مجاري رســمي ،گوشــي تلفن همراه
وارد ك ند با ید با ب هر دالر ارنش كاال ،بیش ان
ه ش هزار و ش ش صد تومان بپرداند در ها يكه همین
كاال را ميشود با هزینه كمتر و ان راههاي ریررسمي
وارد كشور كرد (کرباسیانپ مسعودپ .)1392
بنابراین مدیری گمرگات باید به ســم كارآمدي
ـــتر تالش ن مای ند .ن یان به
و اثر گذاري بیشـ
 70درصد ان هجم کاالي وارداتي در نجها به صورت قاچاق
وارد گردد .بهطوري که ناخداي شـــناور با هماهنگي با
ماموران ارنیاب گمرک عالقهمند به درآمدهاي نامشـــروع
اقالم قا چاق را ت ح عنوان ته ن ي ان کمرک بدون
پرداخ عوارض خارج مينمایند به طوري که در نهای 70
ـمي وارد مي
ـورت قاچاق رسـ
ـناور به صـ
ـد کاالي بار شـ
درصـ
گردد.
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ـــالح قانون در این ج ه امري
مقرراتندایي و اصـ
ساد اقت صادي
اجتناب ناپذیر در جه جلوگیري ان
در هونه قاچاق كاال ميبا شد .امرونه ناكارآمدي در
گمركات كشــور باعث گردیده كه 20میلیارد دالر كالي
قاچاق وارد كشــور گردد و چنین رایندي به تو ید
ملي كه پرچم دار اقتصــاد مقاومتي اســ  ،صــدمه
بســـیار نیادي نده اســـ  ،به طوريكه مقام معظم
رهبري با ا شاره به ضربه واردات بيرویه و قاچاق
به كشور مي رمایند ( مقام معظم رهبریپ :)1393
" امرون شـــار واردات ،كشـــور را دارد ان پا
درميآورد و در خ صوص میزان واردات قاچاق به ك شور
نیز ارقام ب سیار عجیبي م رح ا س  ،اما این هم یس
توجیه من قي نی س كه به بهانه جلوگیري ان قاچاق
سود گمركي ،راه واردات انبوه به ك شور
و دریا
به صورت رسمي بان شود" .
گفتار سوم  -برسي فساد در تصرف و غصب انفال
ان منظر قانون ا سا سی "انفال و ثروتهای عمومی ان
قبیل نمینهای موات یا رها شــده ،معادن ،دریاها،
در یا چه ها ،رود خا نه ها و ســــایر آب های عمومی،
کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بی شههای طبیعی،
مراتعی که هریم نیســـ  ،ارث بدون وارث ،و اموال
مجهول ا ما ک و اموال عمومی که ان را صبین م سترد
میشــود در اختیار هکوم اســالمی اســ تا بر طبق
عامه نســـب به آنها عمل نماید (قانون
مصـــا
ا سا سی ا صل  .") 1358، 45ان این رو ت صرف انفال
که مصداق بارن رصب بی ا مال میباشد میتوان آن
را ان م صادیق مفا سد اقت صادی نیز قلمداد نمود.
در این گفتار در بند اول ساد در تغییر كار بري
ساد در
نمینهاي ك شاورني و جنگلي و در بند دوم
تصــرف نمینهاي ســاهلي رودخانهها و دریاها مورد
بررسی قرار میگیرد:
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بند اول  -فســاد در تغيير كار بري زمينهاي كشــاورزي و
جنگلي:

ـاد مقاومتي (مقام
ـتهاي كلي اقتصـ
ـیاسـ
در بند  7سـ
معظم رهبریپ  )1394بر تأمین امنی رذا و درمان و
ای جاد ذ خایر راهبردي با تأك ید بر ا زایش كمي و
كیفي تو ید (مواد او یه و كاال) تأك ید گرد یده
ا س  .اما یكي ان مع ضالت م صادیق ساد اقت صادي كه
با همكاري ریر قانوني بخش دو تي و خ صو صي صورت
ميپذیرد تغییر كاربري گ سترده نمینهاي ك شاورني و
ســاخ ویالهاي مســكوني درآن ميباشــد .چنین تخلف
بزرگي كه مصــداق بارن ســاد اقتصــادي ميباشــد
ميتوا ند در آی ندهاي نه چ ندان دور هفظ محیط
نیســ  ،كشــاورني و امنی رذایي كه ان مؤ فههاي
اصلي اقتصاد مقاومتي اس را به خ ر بینداند .در
ـــور
ـــكالت كشـ
هقی ق امرونه یكي ان مهمترین مشـ
تغییركاربري ارا ضي ك شاورني ا س  ،ب وریكه عدهاي
براي استفادههاي نابجا ،اراضي م لوب كشاورني كه
ان خاك و امكانات آبیاري منا سبي برخوردار ه ستند
را به قیم ناچیز ان ك شاورنان ميخرند و با ند و
ب ند هایي كه با مدیران هاكمیتي این م ناطق مي
نمایند ،د س به اقداماتي هم ون ویال ساني و سایر
اســـتفادههاي نابجا ميننند (جهانگیریپ اســـحاقپ
 )1393به طوریکه در هال هاضر  80در صد ان سواهل
دریایی خزر توسط دریا خوران اشغال گردیده اس و
ان  80در صد ت صرف صورت گر ته  28در صد ان سوی
دســتگاههای دو تی 12 ،درصــد ان ســوی شــهرکهای
ساهلی 24 ،درصد ا راد هقیقی  10 ،درصد نهادها و
 4درصــــد آناد اســــ که در اخت یار عموم قرار
نمیگیرند و ان دیدگاهی دیگر  54در صد ان ت صر ات
صورت گر ته مربوط به مجاری و متصدیان دو تی اس
و 46درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و
ـــرف ان فال قط 147
تن ها ان این هجم انبوه تصـ
پرونده ت صرف سواهل مانندران در دادگ ستری ا ستان
ـــ (تقوی ردپ  .)1394راه هل چنین
در جریان اسـ
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ســاد اقتصــادي ،اســتفاده ان عكسهاي هوایي1344
شــمســي اســ كه در این عكس برداري هوایي میزان
م سكوني به
نمینهاي ك شاورني ،جنگلي ،مرتا و با
رو شني م شخ گردیده ا س و هم نین ضروري ا س كه
براي تمام نمینهاي ریر مســـكوني اعم ان جنگلها،
نمینهای ساهلی ،و در کل منابا طبیعی سند صادر
ـــرف
گردد تا نمین خوران نتوان ند م بادرت به تصـ
انفال به خ صوص سواهل دریاها كه متعلق به هكوم
ا سالمي ا س اقدام نمایند .بنابراین نباید تغییر
كاربري نمین هاي كشــــاورني ،مرتع ها ،جنگل ها و
همین ور ها شیه رودخانهها و دریاها ،در ید م سوالن
محلي با شد ،چرا كه تجربه چندین سا ه ن شان داده
كه با هجم باالي تغییر كاربري نمین هاي
اســــ
كشـــاورني چنین تفویض اختیاري منجر به مفاســـد
اقت صادي ب سیار و نمینه سان بحران نی س محی ي در
ك شور خواهد شد .1عالوه بر موارد عنوان شده آ سیب
دیگر که در بحث ت صرف سواهل شمال وجود دارد این
ا س که آییننامه اجرایی قانون ارا ضی م ستحدثات
با گذشــ چند دهه هنون تهیه نگردیده اســ و این
نقیصه یکی ان مواردی اس که مدیری اراضی شما ی
را دچار مشکل نموده اس .
در نهای به نظر مير سد كه د ستگاههاي ق ضایي و
ســانمان بانرســي كل كشــور با همكاري مؤثر قوه
مجر یه با ید با ورود به تغییر كاربري نمین ها و
 1ن مای نده مردم نور در مجلس ٬با انت قاد ان بيتوجهي
ســـانمان جنگلها ٬مراتا و آبخیزداري کشـــور به انجام
وظایف خود ٬گف  :متا سفانه سانماني که باید هامي محیط
نیســـ باشـــد اکنون با ارایه مجونهاي تغییر کاربري
ـور نده اسـ .
ـه منابا طبیعي کشـ
ـه به ریشـ
ـي ،تیشـ
اراضـ
عبدا وهید یا ضي با یادآوري اوجگیري ساخ و سان ویال
در جنگلها و انتقاد ان بيتوجهي سانمان جنگلها ٬مراتا
و آبخیزداري ک شور به انجام وظایف خود ٬گف  :متا سفانه
وجود را ن در وا گذاري نمین ها و مراتا به ا راد با
مناصـــب خاص به نابودي مراتا کشـــور و هم نین رشـــد
شهرکساني در جنگلها منجر شده اس .
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مراتا طبیعي كشور ان ساخ و سان و تغییر كاربري
آنها جلوگیري كند و با شفاف ساني در این مورد با
ناق ضان و مت صر ین بر ا ساس هاکمی قانون برخورد
نماید و و ضعی نمینهای و سواهل ت صرف شده را به
قبل برگرداند.
ها
بند دوم  -فســاد در تصــرف زمينهاي ســاحلي رودخانهها و
درياها:

بر اســاس تحقیق میداني و نظر ســنجي ان بومیان
ویالســاني در هریم رودخانهها و دریاهاي كشــور به
خصــوص در اطراف دریاي خزر ان ســال  1365شــروع
گردیده ا س و در همه  70به طور ن سبي رواج پیدا
نمود اما در دهه  80رواج بيســابقهاي یا ته اســ
به طوريكه بر اســاس آمارهاي موجود در ســال 1394
بیش ان  80درصد سواهل دریاي هزر توسط نمینخوران
ت صرف گردیده ا س (تقوی رد،محمدعلیپ  .)1394ان
این رو تصـــرف و بهره برداريهاي مبتني بر اعمال
نفوذ بخش عمومي و بخش خ صو صي ان سواهل و محدود
بودن رص هاي استفاده مردم در استفاده ان سواهل
دریاي خزر امري كامالً مشـــهود ميباشـــد و هتي در
خیلي موارد نیز تغییر كاربري ها صلخیزترین ارا ضي
ـــایر كاربري ها ان جمله به
جلگهاي و جنگلي به سـ
ـــیب هاي وارده به
ویالهاي تفریحي ،ان مهمترین آسـ
كشـــور در بحث محیط نیســـتي و مســـائل راهبردي
ك شاورني و هتي اجتماعي ك شور ميبا شد و هتی باعث
نار ضایتی عده ب سیاری ان مردم محلي و شهروندان
ایراني و توری ستها گردیده ا س  ،كه ا بته در بعد
اجت ماعي آن ميتوا ند با عث ای جاد بدبیني مردم ان
جمهوري ا سالمي و سی ستم ق ضایي به د یل عدم
دو
برخورد قاطا با مفســــدان و نمین خوران گردد.
متأســـفانه نمینهاي یاد شـــده مورد هجوم منفع
طلباني قرار گر ته ا س كه صر ا به ك سب سودهاي
كوتاه مدت مياندیشــند و خواســته یا ناخواســته
ـــور را در نظر نميگیرند و با
منا ا راهبردي كشـ
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تغییر كاربري نمینهاي یادشده تیشه به ریشه كشور
ميننند .اما تاسف بیشتر ان آنجا اس كه برخي ان
ـــئول به د یل وجود رانتهاي
نهادهاي نیربط و مسـ
بسیار ن یاد و به نوعي سو استفاده ان قدرت عمومي
درجه منا ا شـــخصـــي و گروهي ،برخوردي قاطا با
نمین خواري ،جنگل خواري و تعرض به سواهل دریا و
رود خا نه ها ندار ند و چنین رای ندي با عث گر یده
سواهل و نمینهاي ب سیاري به خ صوص در مناطق
اس
ا ستان مانندران و گیالن به ناهق و بر خالف قانون،
تغییر كاربري پیدا نماید .بعنوان مثال ان شـــهر
نوشهر تا شهر رویان و تا نزدیكي شهر نور ،سواهل
ـي و دیگر
ـوصـ
ـخاص خصـ
ـرف ریرقانوني اشـ
دریا در تصـ
اشـــخاص هقوقي عمومي قرار گر ته اســـ كه باعث
ـــواهل
ـــتفاده عمومي ان این سـ
محدودی كامل اسـ
ـــ  .با عنای به اینكه چنین اقدامي
گردیده اسـ
مغایر با قانون هریم رودخانه ها و دریاها كه جزء
ـــالمي و در نهای
انفال و ان داریي هاي هكوم اسـ
جزء ب ی ا مال تلقي ميگردد و نیز با تو جه به
اینكه چنین اقداماتي نقض صــری قوانین و مقررات
هاكم بر مناطق ســاهلي كشــور كه درمورد عرض هریم
دریاي خزر كه  60متر ان آخرین نق ه پی شر تگي آب
ميبا شد ،ضروري ا س كه كارگروهي ویژه مت شكل ان
ـــای یه ،قوه مجر یه و جام عه مدني م لا و
قوه قضـ
طر دار محیط نی س ت شكیل گردد تا این مو ضوع مهم
را تا تحقق كا مل هقوق ان فال و منو یات م بارك
مقام معظم رهبري در مبارنه با مفاســد اقتصــادي
( كه نمین خواري و تغییر كاربري و تعرض به هریم
رودخانهها ،سواهل دریاها و جنگل نیز ان م صادیق
بارن آن بهشــمار ميرود) مورد بررســي و اقدامات
النم در جه قلا و قم تصـــر ات ریرقانوني صـــورت
گیرد و در صورتي كه سواهل ،نمینهاي ك شاورني و
جنگلي برخالف قانون تغییر كاربري داده شـــدهاند،
اول قبل ان تغییر
ً بر اســاس قانون به ها
مجددا
برگردانده شود.
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گفتار چهارم  -ستاد مركزي مبارزه با مفاسد اقتصادي:

این ستاد بنا به ضرورت مبارنه با مفاسد اقتصادي
و پیرو صــــدور ر مان م قام معظم رهبري مدظ له
ا عا ي در مبارنه با ســـاد اقتصـــادي و ارتقاي
ـیس
ـالم اداري در دهم اردیبهش ـ ماه  ،1380تأسـ
سـ
گردید و موظف به مبارنه با ساد ما ي و اقت صادي
و عمل قاطا و گرهگشــا در اینباره ان طریق اقدام
همهجانبه قواي سه گانه مخ صو صا دو قوه مجریه و
قضاییه شد (ستاد مرکزی مبارنه با مفاسداقتصادیپ
1 .)1393اهداف ستاد مبارنه با مفا سد اقت صادي به
شرح ریر ميباشد:
 .1اجراي رمان هشـــ مادهاي مقام معظم رهبري
ـــال م ن ظام اداري و
مدظ له ا عا ي در ارت قاي سـ
مبارنه با ساد.
 .2برقراري ه ماهنگي م یان ســــه قوه در ج ه
بهرهگیري ا ن هداكثر ظر ی ن هاد هاي اجرایي،
ن ظارتي ،تقنیني و قضــــایي و رهنگي ،در امر
ارتقاي سالم نظام اداري و مبارنه با ساد.
 .3تشكیل جلسات ستاد هماهنگي مبارنه با مفاسد
اقتصــادي با هضــور معاونین اول ســه قوه ،ونرا،
ـه
ـتگاههاي نظارتي سـ
ـاي دسـ
نمایندگان مجلس و رؤسـ
قوه ،اطالع رساني مصوبات و پیگیري اجراي آنها.
سادخیز
 .۴شنا سایي و سا م ساني گلوگاههاي
ـفا ی و
ـور و ایجاد شـ
ـادي كشـ
نظام اداري و اقتصـ
ـرح اس ـ  :بند
 1رئوس متن رمان مقام معظم رهبري بدین شـ
اول رمان  -مردد نشدن مسئوالن مبارنه با ساد بر اثر
ضاي
مخا ف ها،بند دوم رمان – تفهیم واب ستگي امنی
ساد،بند سوم رمان – سپردن
اقت صادي به مبارنه با
مبارنه با ساد به ا رد م مین ،سا م و امانتدار ،بند
در عین دق و
چهارم رمان – قاطعی در ضـــربه عدا
ظرا  ،بند پنجم رمان – شنا سایي نقاط آ سیبپذیر در
گردش ما ي و اقتصــادي كشــور ،بند شــشــم رمان – عمل
ونارت اطالعات به وظایف قانوني خود ،بند هفتم رمان –
ــتم
ــاد ،بند هشـ
پرهیز ان تبعیض در امر مبارنه با سـ
رمان – پرهیز ان ر تار شعاري ،تبلیغاتي و تظاهرگونه.
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ارتقاي نظارت در آنها تؤام با تسهیل ضاي كسب و
كار و برقراري نمینههاي امنی اقت صادي و ر شد و
توسعه اقتصادي.
 .۵رهنگ ســاني ســالم اداري ،انعكاس اقدامات
جامعه و بین ا ملل.
مبارنه با ساد نظام در س
ـــ تاد مركزي م بارنه با م فاســــد
در مو ق ی سـ
اقت صادي همین بس كه این نهاد به دالیل عنوان شده
و م شغلههاي دیگر اع ضاي ت شكیل دهنده آن اعم ان
ـته اس ـ در انجام ماموری
ـه قوه نتوانسـ
ـران سـ
سـ
ا صلي خودیعني مبارنه با ساد مو قی قابل توجهي
داشته باشد.
گف تار پنجم  -ن ظام جمعآوري مال يات و ســــاز مان
مالياتي كشور:
هاي مدرن ،جما آوري
یس ان مهمترین و ظایف دو
ما یات جه تأمین هزینههاي عمومي و عمراني ك شور
ميباشـــد .رار ما یاتي و یا عدم پرداخ ما یات
یكي ان مهمترین آ سیبهاي نظام اقت صادي و ما یاتي
جمهوري ا سالمي ایران ميبا شد .بر ا ساس اظهار نظر
ـان مي
ـور ،برآوردها نشـ
ـانمان ما یاتي كشـ
رییس سـ
دهد ،میزان رار ما یاتي 20تا  25در صد ان تو ید
ـاالتر ان 180
ـه رقمي بـ
ــــ كـ
ملي اسـ
ـا
ـاخـ
نـ
هزارمیلیارد تومان در هر ســـال ميشـــود .در این
راســتا با وجود ركود اقتصــادي در كشــور میزان
بر
ـــال  ،1392رقمي با
ملي در سـ
تو ید ناخا
ـــد این
 934هزار میلیارد تومان بود ،كه  20درصـ
رقم  180هزار میلیارد تومان اســـ كه معادل این
ـــور ایران رار ما یاتي وجود دارد.
مبل در كشـ
اگر این رقم را با ما یاتهاي و صول شده در سال
 93كه م عادل  70هزار میل یارد تو مان اســــ جما
كنیم ،رقمي هدود  250هزار میلیارد تومان ميگردد
ـــتر ان
و این رقم  80هزار میل یارد تو مان بیشـ
بودجه عمومي ك شور (معادل 170هزار میلیارد تومان
) در سال  93ميباشد .بنابراین در صورت شفاف ساني
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عاالن اقتصادي و
در نظام ما یاتي كشور و مشارك
ميتوان س تمام منابا
اه ساس م سئو ی آنان ،دو
مورد ن یان بود جه عمومي را ان طریق ا خذ ما یات
ـــتگي خود به درآ مد هاي
تأمین ن ما ید و وابسـ
ناپایدار نفتي را ق ا نماید  ..متأ سفانه در هال
هاضر نظام ما یاتي كشور ان كساني ما یات ميگیرد
ـــند و یا ان
ميباشـ
كه یا ان كارمندان خود دو
كســاني كه عا ی هاي مثب و مو د انجام ميدهند.
بنابراین در نظام ما یاتي ك شور شفاف ساني وجود
ندارد و چنین نقیصــــهاي با عث عدم كارآ مدي و
اثربخشـــي در این هونه ان هاكمی گردیده اســـ .
ميتوان با واگذاري اعمال تصـــديگري خود ان
دو
عاالن اقتصــادي با اخذ ما یات هزینههاي خدمات و
بودجه عمراني و جاري كشــور را تأمین نماید و در
نهای بودجه عمومي كشــور را ان طریق اخذ ما یات
ه قه خود تأمین ن ما ید ،ا ما به ن ر ميرســــد در
سی ستم ما یاتي ك شور كه هنون در خیلي ان موارد
بر ا ساس علي ا ر س توا قي صورت ميگیرد كارآمدي
و اثربخشــي هتي نســبي وجود ندارد .چنین رایندي
ـــتردهاي
ـــیار گسـ
باعث رار ما یاتي در هجم بسـ
گردیده ا س و وجود طرح جاما ما یاتي جه ا زایش
ـادي امري
ـاني در میزان عا ی هادي اقتصـ
ـفافسـ
شـ
اجتناب ناپذیر ميبا شد .بنابراین ضروري ا س طرح
جاما ما یاتي در نظام ما یاتي كشـــور اســـتقرار
ـــدن این طرح،
پ یدا ن ما ید .چرا كه با اجرایي شـ
اطالعات كامل و شـــفاف نســـب به مؤدیان ما یاتي
ـتم علي ا ر س و ارتباط
ـیسـ
وجود خواهد داش ـ و سـ
م ستقیم بین مؤدیان و ممیزیان ما یاتي كه یكي ان
و در
عوامل اصــلي ســاد در اخذ ما یات هقه دو
نهای مردم ميباشــد ان بین ميرود و در نهای با
نهادینه شدن سیستم هكمراني خوب در نظام ما یاتي
كشـــور كارآمدي و اثربخشـــي در نظام اخذ ما یات
ا زایش پ یدا خوا هد نمود و این رای ند مهمترین
ـــادي در نظام
ـــاد اقتصـ
عامل در مبارنه با سـ
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ما یاتي جمهوري اســالمي ایران ميباشــد و ميتواند
مبارنه با مفا سد اقت صادي در نظام ما یاتي ك شور
را به سر منزل مقصود برساند.
مبحث سوم  -آسيب شناسي كارآمدي و اثربخشي در مبارزه با
مفاسد اقتصادي:

به نظر ميرســد در نظام جمهوري اســالمي ایران در
مبارنه با ســـاد تكثر ســـانماني وجود دارد .در
ابتداي امر به نظر ميرســد كه این تكثر و اندیاد
ســانماني ،ميتواند مبارنه با ســاد را تســهیل
ن ما ید ا ما در چنین ســــان ماندهي ریر دائمي كه
جل سات آن به صورت پاره وق برگزار ميگردد ،عمال
مبارنه با مفا سد اقتادي به د یل دیگر م شغلههاي
راوان اع ضاي ت شكیل دهنده این سانمانها و عدم
تفكیس دقیق هونه صـــالهیتي هر نهاد و مواني كاري
موجب ایجاد تداخل و آشــفتگي در مبارنه با ســاد
گردیده اســـ كه نتیجه آن دوباره كاري و صـــرف
هزی نه هاي هنگ ف و ن مان ن یاد براي م بارنه با
مفاسد اقتصادي اس  .مبناي اصلي این عدم كارآمدي
و اثربخشـــي در مبارنه با ســـاد وجود نهادهاي
نظارتي مختلفي در این وادي اســ  .اگر چه لســفه
ـادي
ـد اقتصـ
ـانمانها مبارنه با مفاسـ
وجودي این سـ
ميباشــد ،اما در عمل با توجه به مشــغلههاي دیگر
این نهادها ،كارآمدي و اثربخشي النم را ندارند.
ــاختار
ــ كه سـ
نكته بســـیار مهم دیگر این اسـ
نهادهاي مبارنه با مفاســـد اقتصـــادي در جمهوري
اســالمي ایران ان كارآمدي و اثربخشــي كا ي و هتي
ن سبي برخوردار نی ستند و به طوريكه نتوان ستهاند
ـور
ـترده اخیر در كشـ
ـادي گسـ
ـد اقتصـ
مانا ان مفاسـ
گردند .بنابراین ســاختار و ســانماندهي نهادهاي
مبارنه با ســـاد باید در جه ا زایش كارآمدي و
ـــي مورد بانبیني قرار گیرد و در مقو ه
اثربخشـ
ـــاد عالوه بر نقش نهادهاي هكومتي،
مبارنه با سـ
نقش اثرگذار نهادهاي مردمي و جامعه مدني تخ ص صی
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ـود .در نظام
ـناخته شـ
ـمی شـ
ـاد نیز به رسـ
ـد سـ
ضـ
اقت صادي ك شور به د یل تمركز بر اقت صاد دو تي و
نفتي و عدم شـــفا ی در الیههاي مختلف اقتصـــاد،
ـاختار نهادها به گونه اي اس ـ كه تونیا ثروت و
سـ
دســـترســـي به اطالعات را به صـــورت نظاموار با
نابرابري هاي زای ندهاي همراه مين ما ید .در چ ند
د هه اخیر عوا مل مختلفي مو جب برون ســــاد در
اقت صاد ك شور گردیده ا س كه ميتوان گف نف یكي
ــلي وجود ران و نمینه هاي ران جویي،
ان دالیل اصـ
ساد در اقت صاد و ساد اقت صادي در اقت صاد ك شور
گردیده اســ  .ا بته این ویژگي منحصــر به ایران
نی س بلكه ك شورهایي كه ان درآمد سر شار نا شي ان
ـــ كل و
ثروت هاي ملي برخوردار ند ،معموالً این مشـ
مفســده را دارند .نظام چند نرخي ارن نیز یكي ان
مهمترین ری شههاي مفا سد اقت صادي در طي  30سال
ـته همواره
ـال گذشـ
ـد .در  30ا ي  40سـ
اخیر ميباشـ
چند نرخ ارني هاكم بر بانار ایران بوده اســـ و
تفاوت قابل توجه و و سو سه انگیز بین بانار آناد
و بانار رسمي ارن نمینه كسب درآمدهاي سرشاري را
براي را ن جو یان راهم نموده اســــ  .عالوه بر
ــود بانكي ان
ــده تفاوت نرخ هاي سـ
موارد عنوان شـ
ساد اقت صادي در نظام بانكي ميبا شد
دیگر دالیل
(رالمحســینيپ هاديپ  .)1393در ســال  1393نرخ هاي
متفاوتي ان  4تا بیش ان  30درصــد در نظام بانكي
ـــالمي ایران وجود دارد .به طوري كه
جمهوري اسـ
كســـاني كه ان اعمال نفوذ ناروا جه اخذ وامهاي
ـــت فاده مين مای ند ،با تو جه به ا خذ
كم بهره اسـ
جریمه سه تا شش در صدي جه تاخیر در پرداخ این
وام ها انگیزهاي چ نداني ج ه پردا خ آن ندار ند و
این وضــعی منجر به برون مشــكالتي نیادي در نظام
بانكي و وصـــول معوقات بانكي گردیده اســـ  .به
ـد
ـي كه وامي با بهره  4تا 9درصـ
ـخصـ
عنوان مثال شـ
اخذ مينماید با توجه به هداكثر جریمه سه تا شش
درصدي ،با توجه به پرداخ سود  22درصدي بانكهاي
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دو تي جه ســپرده گذاران ،انگیزهاي جه برگشــ
ـــودي كه
این وام ندارد .چرا كه میزان هداكثر سـ
رد گیرنده وام باید به بانس وام دهنده بپرداند
ـورتي كه بانكهاي
ـد؛ در صـ
ـد ميباشـ
هداكثر  15درصـ
دو تي هداقل  22درصد به این شخ بهره ميپردانند.
بنابراین یك سان ساني نرخ ارن ،سود بانكي و عدم
تزریق درآمدهاي نفتي به اقت صاد ،كوچس ساني دو ،
ـدي گري
ـاني واقعي و واگذاري اعمال تصـ
ـي سـ
ـوصـ
خصـ
به بخش خصــوصــي واقعي ،جلوگیري ان ا زایش
دو
بيرویه نقدینگي تو سط دو تها كه در  30سال اخیر
به رویه همه دو تها بدل گردیده اســـ  ،مهمترین،
اقداماتي اســ كه ميتواند ان ســاد اقتصــادي و
ساد در اقتصاد جلوگیري نماید .ا بته شایان ذكر
ـــ با توجه به پایین بودن میزان بهرهوري در
اسـ
تو ید باید ساختارهاي تو یدي ا صالح گردند تا ان
ساد در اقت صاد كه مهمترین عامل هدر دادن منابا
ـورت
ـپس نظارت واقعي صـ
ـود و سـ
ـد جلوگیري شـ
ميباشـ
پذیرد تا بودجه اخت صاص یا ته واهدهاي تو یدي در
عا ی هاي انت فاعي
قا ب وام ،در موارد دیگر
هزینه نگردد.
تحلیل دیگري كه ميتوان ان ســاد اقتصــادي در
خرد و كالن ارائه داد این ا س كه ،در ایران
س
ســاختار نامناســب اقتصــادي ،باندباني در ســاخ
سیاسي ،نوچه گرایي در انتصابها و گماردن پیروان
در گلوگاه هاي تصــمیم ســاني با پشــتوانه هامیان
قدرتمند ،موجب تز زل در هكمراني خوب گردیده ا س
و نمینه هاي ساد اقت صادي را راهم نموده ا س و
مي كند .این هامیان هم ميتوانند ان میان نخبگان
ســیاســي یا اینكه ان میان ســرمایهداران و دالالن
قدرتمند در بیرون ان سی ستم اداري نمینه را براي
مفاســد اقتصــادي هموار نمایند .هامي ميتواند یس
ــي یا یس
ــیاسـ
ــر قدرتمند نظامي ،كارگزار سـ
عنصـ
سرمایهدار باشد .اهزاب و گروههاي شار و ذينفوذ
هم مي توان ند نقش هامي را ای فا كن ند .نو چه ها و
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ـوند در
ـط این هامیان گمارده مي شـ
پیرواني كه توسـ
م قاطعي ،خد ماتي هم ارا ئه ميكن ند .دكتر علي
ربیعي در تحقیقاتش به این نتیجه رســیده اســ كه
اول در ایران یس ری شه دیگر هم دارد كه
ساد س
آن را ربن نامیدهاند (ربیعیپ علیپ .)1390
ـــاد مدیران عنوان
دكتر علي ربیعي در مورد سـ
مين مای ند كه "یكي ان دالیلي كه مدیران ایراني
اسد شده و درگیر ساد مي شوند این اس كه اهساس
ربن مي كن ند 1.در دانش مدیر ی یس تئوري به نام
تئوري عدا  2وجود دارد كه بر مب ناي آن هر رد
در هر ســانمان ،دادهها و ســتانده هاي خود را با
دیگران مقایســـه ميكند و در صـــورتي كه ان این
مقای سه نارا ضي شود ر تار سانماني خود را تغییر
ميدهد .این م سئله در ایران خیلي شایا شده ا س ".
ساد ن سب
برر سي صورت گر ته ن شان ميدهد كه قب
به گذ شته كمتر شده ا س به طوريكه براي ب سیاري
ان ا راد رشــوه دادن نشــانه توانایي آنان اســ
(ربیعیپ علیپ  .)1390هدود  79درصـــد ان شـــرك
ـــوه
كن ند گان در این تحقیق معت قد ند بدون رشـ
نميتوان ند كارشــــان را ان جام ده ند و بیش ان 8
درصــد گفتهاند كه بیش ان  ۵بار رشــوه دادهاند.
ـــوه در
ـــد امیدوارند در آینده رشـ
تنها  13درصـ
ـــد ان
ـــیم .تنها  2۵درصـ
ـــته باشـ
ادارات نداشـ
پاســـخگویان در این پژوهش امید دارند در صـــورت
ـود .تنها مورد
ـیدگي شـ
ـوه گیري به آن رسـ
گزارش رشـ
 1ایشــان در این مورد عنوان مينمایند؛ نماني که معاون
پار ماني ونارت اطالعات بودم یکي ان ا راد موجه دســـ
به سوء استفاده ما ي نده بود .وقتي ان او پرسیدم چرا
د س به چنین کاري نده ا س  ،پا سخ داد که با چه سختي
تح صیالت عا یه را پ ش سرگذا شته ا س  ،چه مبارناتي در
رژیم سابق کرده ا س  ،هتي به سوابق ه ضورش در جبهه هم
اشـــاره کرد و در انتها گف وضـــعی خود را با الن
آقاناده مقایســه کردم که هممدرســهام بود و نتوانســ
دیپلم خود را بگیرد ا ما اکنون ثروت کالني به هم نده
اس .
2 Equity Theory
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ـوه گیري در میان كارمندان
امیدبخش آن اس ـ كه رشـ
نن ب سیار اندك ا س  .قط  3در صد پا سخگویان شاهد
ر شوهگیري كارمندان نن بودهاند .در هونه شفا ی ،
درصـــد باالیي ان جامعه در هنگام ورود به ادارات
دو تي ،به جاي طي مراهل اداري به دنبال آشــنا و
رابط ه ستند .بیش ان  ۵0در صد مردم ،معتقدند بدون
رابط و پارتي مو ق به ان جام كار هايشــــان در
ً بیش ان  90در صد مردم
ادارات نخواهند شد .ا سا سا
هنگام ورود به ســـانمانها ،ان قوانین و روالهاي
اداري بياطالع هستند .تنها  18درصد ان پاسخگویان
در این تحقیق گف تها ند در ادارات در باره رو ند
اداري اطالع ر ساني مي شود .این عدم شفا ی  ،خود
به ر تارهاي سادآمیز دامن مينند .در هونه نگرش
به ســاد ،هدود  20درصــد ان پاســخ دهندگان كر
ميكنند مدیران كشــور داراي ســالم ما ي هســتند
(ربیعیپ علیپ  .)1390هم نین یکی ان مهمترین
اقداماتی که تا االن نادیده گر ته شـــده اســـ ،
ارتقای پاکدســتی و هس هفظ امان در بین نهادهای
هاکمیتی و ریر هاکمیتی اســ و ضــروری اســ این
هاکمی و
مو فه گوهری چا ش سان مفا سد هم در س
هم در س وح جامعه مدنی و بخش خ صو صی ارتقا یابد
).(Stapenhurst,Frederick and Langseth ,Petter, 1997
مبحث چهارم  -بررسي داليل فساد در ايران:

ان دیدگاه برخي ان پژوهشــگران دو عل اســاســي در
مورد ساد وجود دارد ،علل ساختاري یا نهادي و علل
رهنگي  -اجتماعي هســتند .علل نهادي یا ســاختاري
پیدایش ساد به مواردي ان این قبیل برمي گردد (علیپ
ـــترده دو ،
ربیعیپ 1383پ ص :)10 .اخت یارات گسـ
ـارالن بخش
ـي اندك ،انگیزههاي انحرا ي در شـ
ـاب كشـ
هسـ
ســــاد در جایي پد ید ميآ ید كه
دو تي ،در هقی ق
ــاهاي طالیي
مقامات دو تي ان اختیارات راوان و امضـ
برخوردار باشـــند .عالوه بر علل ســـاختاري ،علل
اجتماعي ان قبیل تبعی ان علقههاي شخ صي و امیلي
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به جاي ضوابط ،م شروعی اندك دو  ،سی ره طیف خا صي
ان نخبگان بر رایندهاي ســیاســي و اقتصــادي نیز در
وقوع ســاد مؤثر ميباشــند .عالوه بر موارد عنوان
شــده ان دیدگاه نگارندگان این نوشــتار مهمترین
دالیل ساد اقت صادي در ایران به شرح ذیل ميبا شد
( نارعی محمد هسین ،براتی ،امیر نظامپ :)1394
بند يكم  -اقتصاد رانتي و نفتي:

در یس اقت صاد رانتي و نفتي درآمدهاي نفتي ،موجب
عدم پا سخگویي ،سوء ر تارها و ناهنجاریهاي نیادي
را در رایندهاي تصــمیمگیري و تخصــی منابا به
وجود خواهدآورد .این امر ان طریق گوناگوني صورت
بر ن ف و در
ـــویي كنترل دو
ميگیرد؛ و ان سـ
اختیــار گر تن آن بــه عنوان یــس منبا رانــ ،
ميتواند موجب شود تا هكومتي قدرتمند با ساختاري
گ سترده به وجود بیاید و در مقابل آن مردم ضعیف
باشــند .منابا عظیمي كه
و عمدتا هقوق بگیر دو
ـاد
ـان ایجـ
ـار دو ـ قرار ميگیرد ،امكـ
در اختیـ
ميدهد در
تشــكیالت طویل و عریض اداري را به دو
ـیا قوه
ـي وسـ
ـتگاه بوروكراسـ
نتیجه راي متمركز دسـ
مجریه هاكم بر سرنو ش جامعه مي شود و به تبا آن
ـــادي ان بین ميرود .ان این رو نظام
آنادي اقتصـ
و
متمركز اداري موجب ا زایش اعمال ت صديگري دو
آن در اقت صاد و كاهش م شارك مردم
ا زایش دخا
ــعیف
ــبب تضـ
ــ كه نهایتا سـ
را در پي خواهد داشـ
در
دو
ساد به د یل دخا
پا سخگویي و ا زایش
را قادر
اقتصــاد خواهد شــد .درآمدهاي نفتي دو
مينماید كه ســان و كارهایي نظیر م بوعات آناد و
ن هاد هاي مدني كه ميتوا ند به گو نهاي بر قدرت
نظارت نمایند ومانا ان گســـترش ســـاد كالن وخرد
شوند را هذف كرده و یا تضیف نماید.

331

332



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي ،س  ،6پايیز  ،96ش 22

بند  - 2عدم وجود اراده مؤثر ســـياســـي در مبارزه با
فساددر برخی از شرکتها و نهادهای دولتی:

در خیلي ان موارد برخي ان مقامات درگیر رانتهاي
موجود ميباشــند .بنابراین كســي كه خود ان ران
بهرهمند ميبا شد م سلما ارادهاي واقعي در مبارنه
دهم
با ســاد ان خود نشــان نخواهد داد .در دو
معاون رییس جمهور و رییس ستاد مبارنه با مفا سد
اقت صادي به دالیل وقوع مفا سد مختلف اقت صادي ،به
 5سال نندان محكوم گردیدند .بنابراین با د ستهاي
آ وده نميتوان با ساد مبارنه نمود؛ به طوري كه
دادســـتان كل كشـــور اراده مجري براي مبارنه با
جرایم اقت صادي را ان و ضا قوانین جدید ،مهمتر مي
دانند و عنوان مينمایند كه مجري آ وده نميتواند
ـــاد مبارنه كند ) .(UNESCAP, 2006ان اینرو
با سـ
وجود اراده سیا سي قاطا در مبارنه با ساد امري
ضــروي و اجتتناب ناپذیر ميباشــد .عالوه بر اراده
ســیاســي ،وجود قوانین و مكانیزمهاي باندارنده،
شــفا ی روابط و عا ی هاي اقتصــادي ،نوع عمكرد
قوه ق ضاییه و میزان ا ستقالل عمل آن در مقابله با
ساد ان اثرگذاري بسیاري برخوردار ميباشد.
به عنوان مثال در در كشــور ســنگاپور به عنوان
پاكترین ك شور آ سیا اراده سیا سي یس مؤ فه كلیدي
در گذار مو قی آمیز سنگاپور ان یس جامعه پر ساد
به یس جامعه ســا م بوده اســ  .بدون اراده تز زل
ناپذیر براي رلبه بر ســان و كارهاي اســد ،هین
ا ستراتژي مبارنه با ساد مو ق نخواهد بود .قائم
ساد سنگاپور" 1عنوان مي
مقام "دیوان مبارنه با
ما ه ما ی كا مل خود را ان دیوان
ن ما ید كه دو
ــیده و
ــاد ) (CPIBهمواره تداوم بخشـ
مبارنه با سـ
ساد دخا
تعقیب هر ك سي ،ان جمله ونرا ،كه در
دارند را مورد همای قرار داده اســـ  .در ســـال
 ،1975دیوان مبارنه با ســـاد ،وي تون بون ،یكي
1 Corrupt Practices Investigation Bureau
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ـــاد
ان هزب هاكم را به اتهام سـ
ان ونراي دو
ـــان ان عزم
محكوم كرد .این اقدام براي مردم نشـ
براي سا م ساني سنگاپور ان ساد داش و این
دو
ـــاد به
عزم همای مردم را در نبرد مداوم با سـ
د س آورد .با این اراده سیا سي و همای مردم در
تمامي سالها ،ساد تح كنترل درآمد.
ساد
بر ا ساس ن ر قائم مقام دیوان مبارنه با
سنگاپور با یس اراده سیا سي قدرتمند در مبارنه
با ساد چهارچوب كنترل ساد ان چهار ركن ا سا سي
تشكیل ميگردد (نمودار شماره :(Hin, Koh Teck, 2011) )1
ـا قوانینن
ـذار (یـ
ـانوني اثرگـ
ـات قـ
ـــوبـ
 .1مصـ
اثرگذار)؛1
ساد مؤثر؛2
 .2نهاد ضد
نهاد قضایي مؤثر (یا نهاد تنبیهي مؤثر) ؛3
.3
اثربخش4
 .4دو

ساد بر

نمودار شماره یس ،چهارچوبهاي كنترل
اساس مدل سنگاپور ،منبا(Koh Teck Hin, March 2011, p. :
)123
)1 Effective Anti Corruption Acts (or laws
2 Effective Anti Corruption Agency
)3 Effective Adjudication (or punishment
4 Efficient Government Administration
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بند  - 3عدم مشــاركت جوامع مدني تخصــصــي در مبارزه با
فساد:

با آنكه مبارنه با ساد در ك شور به طور گ سترده
تبلی ميگردد اما به نظر ميرســـد كه هنون رهنگ
ساد به
تأ سیس جواما مدني تخ ص صي در مبارنه با
خوبي جا نیفتاده اســـ و صـــر ا نهادهاي هكومتي
پرچمدار مبارنه با ساد ميبا شند .آمارهاي ر سمي
و هجم پروندههاي قضایي نشان ميدهد كه وقوع ساد
بي سابقهاي ر سیده ا س  .بر ا ساس
در ك شور به س
نظر برخي ان دو مردان امروني مبارنه با ســـاد
"بی شتر یس شعار انتخاباتي ا س " ) (UNODC, 2012و
جامعه مدني نقش به ســزایي در مبارنه با مفاســد
اقت صادي و دیگر گونههاي ساد (ان حا ساختاري
و ر تاري) بر ع هده ندارد و این ن هاد هاي هكومتي
ـــاد را برعهده
ـــتند كه وظیفه مبارنه با سـ
هسـ
دارند .سانمان شفا ی بین ا ملل كه میزان وقوع
ساد در بخش عمومي را در سرتا سر جهان در سال
 2014ســنجیده اســ  ،امتیان كشــورها را ان صــفر
(ب سیار ا سد) تا صد (پاكترین) تق سیمبندي نموده
اس  .این سانمان در گزارش خود  177كشور را مورد
بررســي قرار داده اســ كه نشــان دهنده وضــعی
نامناســب وقوع ســاد در بیشــتر كشــورهاي جهان
ـــد .در این گزارش رتبه ایران با چند پله
مي باشـ
ســـعود ان  144در ســـال  2013به  136ارتقا پیدا
نموده اســـ ) (Ampratwum, E. F., 2008در این بررســـي
ـته اس ـ
ـفا ی بین ا ملل ایران توانسـ
ـانمان شـ
سـ
امتیان  27را ان امتیان 100كســب نماید .ارغ ان
م سایل سیا سي بر ا ساس این گزارش نمره ایران 5/2
ان  20ميبا شد كه ن شان دهنده عدم مو قی نهادهاي
هكومتي در مبارنه با ســـاد ميباشـــد ان این رو
ت أسیس جواما مدني تخصصي در مبارنه با ساد امري
ضروري ميباشد.
دو تها معموال با گزارشــهاي ناق یا هســابهاي
ساختگي موقعیتهاي ما ي واقعي را پنهان و یا رلط
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ارایه مينمایند ،بنابراین هضـــور جواما مدني به
ساد ،به
خ صوص جواما مدني تخ ص صي در مبارنه با
عنوان ناظري اثرگذار بر اعمال قدرت خود ســـرانه
عمل مينماید (هزمز ،یزدانی ننونپ 1384پ ص.
دو
 . )40ان این رو در صــورت عدم وجود نهادهاي مدني
شناختن نقش
كارآمد و اثربخش و یا عدم به ر سمی
آنان توســط دو  ،راههاي نظارت مؤثر بردو  ،با
استفاده ان ظر یتهاي جامعه مدني بسته خواهد شد.
هم نین در صورتي ه ضور جامعه مدني اثرگذار خواهد
بود كه دســترســي آناد به اطالعات در مورد عملكرد
وجود داشته باشد.
دو
ميتواند در مبارنه
یكي دیگر ان كارهاي كه دو
با مفا سد اقت صادي انجام دهد ،ایجاد شرایط براي
ـــط جام عه مدني در م بارنه با
تحقیق و تفح توسـ
ساد ا س  .بنابراین نیان ا س ان حا قانوني و
ـــاد در
رهنگي نقش جامعه مدني در مبارنه با سـ
شناخته شود و
نهادهاي عمومي و دو تي به ر سمی
اجانه داده شود تا جامه مدني تخصصي و مردم نهاد
با اســتفاده ان قانون دســترســي به اطالعات و با
انجام تفح م بوعاتي ان وقوع مفاســد اقتصــادي و
ســیاســي پیشــگیري نمایند .1در كشــورهاي در هال
توســـعه مانند كره جنوبي و یلیپین رســـانههاي
م ستقل به عنوان یس عامل مؤثر در كنترل و ا شاي
 -1امرون در اکثر ک شورهاي تو سعه یا ته و در هال تو سعه
مردم و و جامعه مدني اعم ان روننامه نگاران ميتوانند
اطالعات ما ي مدیران و سیاس مداران و همین ور عملکرد
نهادهاي هکومتي را با اســتناد به قانون دســترســي به
اطالعات به دســ بیاورند .در صــورت اجراي خوب و دقیق
ــي به اطالعات که مهمترین اثر آن «گردش
ــترسـ
قانون دسـ
آناد و دسترسي آناد به اطالعات» ميباشد این قانون اگر
به در ستي اجرا شود ،ضامن ارایه اطالعات در س و یک سان
به ســرمایهگذار ،کارآ رین و جامعه خواهد بود .با این
ـف هقیق را پیدا
ـونی النم جه کشـ
قانون خبرنگاران مصـ
نمایدند .با این قانون رســـانههاي ریردو تي در هقیق
به ر سانه مردم تبدیل مي شوند و نبان بیان خوا س مردم
ـتند ،نه
ـانهها «ناقل هقیق » هسـ
ـد .اکنون رسـ
خواهند شـ
«کاشف هقیق » (وكیلي ،محمدعلي)1394 ،
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ساد عمل مينمایند .در نظام جمهوري ا سالمي ایران
باید اجانه دهد كه نهادهاي تخ ص صي مدني
نیز دو
در مبارنه با ســـاد شـــكل بگیرد و همین ور ان
تحقیق و تفح آنادنه م بوعات و ر سانههاي م ستقل
در مبارنه با مفا سد اقت صادي و سیا سي ا ستقبال
ن ما ید .ای جاد چنین رو یه هایي و م یدان دادن به
نهادهاي مدني تخ ص صي و ر سانههاي م ستقل ،در دوره
نماني طوالني ميتوانند ساد اقت صادي و سیا سي را
ـــین ،براتی نظامپ
كنترل نماید (نارعی ،محمد هسـ
.)1393
بند  - 4ضـــعف حاكميت قانون ،مقررات مبهم و دســـتگاه
قضايي و نظارتي غير متخص :

قانون یكي ان مهمترین
در دن یاي مدرن هكو م
مؤ فه هاي هكمراني خوب مي باشــــد كه ميتوا ند در
مبارنه با ســاد ان اثرگذاري بســیاري برخوردار
باشــد .با توجه به اینكه وقوع هر ســادخود نقض
قانون ميبا شد؛ بنابراین وقوع هر گونه نقض قانون
ساد مح سوب ميگردد .ان این رو
نیز متقابالً نوعي
كالن با وقوع
مفا سد خرد و چه در س
چه در س
هر نوع ســاد ،قانوني نقض ميگردد .ان این رو در
ـــتلزم
قانون مسـ
ادب یات هكمراني خوب ،هاكم ی
چهارچوب هقوقي منصــفي ميباشــد كه به صــورتي بي
طر انه اعمال گردد .ان این منظر ،اعمال و اجراي
بيطر انه قوانین نیانمند قوه قضــاییه مســتقل و
ساد و پاك د س ميبا شد .بر ا ساس
پلیس عاري ان
آمارهاي سانمان شفا ی بین ا ملل ،میزان هاكمی
قانون در ایران  20در صد و در ك شور كره جنوبي 81
در صد و در ك شور سنگاپور  93در صد ميبا شد .در
آمار دیگري كه توســط نگارندگان این نوشــتار در
راب ه با تأثیر هاكمی قانون در مبارنه با ساد
به د س آمده ا س  ،ن شان دهنده این ا س كه هر چه
ــد
ــتر باشـ
ــورها بیشـ
میزان هاكمی قانون در كشـ
م بارنه با ســــاد مو قتر خوا هد بود .به عنوان
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مثال میزان مو قی در كنترل ســـاد در ایران 20
ـور
ـد و در كشـ
ـور كره جنوبي  69درصـ
ـد ،در كشـ
درصـ
سنگاپور به عنوان پاكترین ك شور آ سیا  99در صد
ميباشـــد .بنابراین هرچه هاكمی قانون در ســـ
ساد نیز مو قتر خواهد
باالتري با شد ،مبارنه با
بود .هم نین برخورد مؤثر با ســاد بدون دســتگاه
قضایي مستقل ،بيطرف و متخص در نمینه مبارنه با
ســـاد ،امكان پذیر نیســـ ان این رو بيطر ي و
ــاد و
ــایي در مبارنه با سـ
ــتگاه قضـ
قاطعی دسـ
ـي در
ـصـ
ـتر با جامعه مدني تخصـ
همین ور تعامل بیشـ
صورت تأسیس ،ميتواند این پدیده شوم را با چا شي
اساسي مواجه نماید.1
بند  - 5دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ:

مهمترین عامل گسترش ساد هاكمی اقتصاد دو تي و
بزرگ اســــ (نی باکالمپ  .)1394بر اســــاس
دو
ً
آمارهاي موجود در سال 1394هدودا  70در صد اقت صاد
ایران دو تي اســ و چنین مد ي اقتصــادي یكي ان
مهمترین دال یل م فاســــد اقتصــــادي مي باشــــد
ـــوري
) (OECD/CleanGovBiz , 2013به عنوان مثال در كشـ
صنعتي مانند ژاپن به عنوان سومین اقت صاد دنیا،
در هدود 300هزار كارم ند و درآمری كا به عنوان
بزرگترین اقتصــاد دنیا ،تنها  800هزاركارمند در
م شغول به كار ه ستند در صورتي كه در ایران
دو
با جمعتي هدود یس پنجم آمری كا و یس دوم ژاپن
در بخش اجرایي در
تعدا كارمندان هقوق بگیر دو
هدود  398۵۴88نفر ميباشــد .بنابراین ا گو گر تن
ان ك شورهاي در هال تو سعه و تو سعه یا ته باید و
 1ریا س محترم قوه ق ضاییه ،ه ضرت آی هللا آملیالریجانی طی
سخنانی در مرا سم سی و سومین سا رون تا سیس سانمان
ساد تو سط
بانر سی کل ک شور با انتقاد ان بزرگنمایی
برخی رسانهها و پیگیری آنها در مبارنه با ساد تصری
نمودها ند که " :به دادســـ تان تهران دســـتور دادم
رسانههایی که اخبار مفاسد را بزرگنمایی میکنند تعقیب
کند" ( خبر آنالینپ .)1393
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و واگذاري وظایف
ـــم كوچس كردن دو
هرك به سـ
به بخش خصــوصــي ،ضــروري به نظر
تصــديگري دو
ميرســـد .دكتر ســـریا ا قلم تنها راه مبارنه با
ساد را تفكیس قدرت سیا سي ان اقت صادي ميداند و
عنوان مينمایند كســي كه تصــمیم ســیاســي ميگیرد
ن با ید اقتصــــاد را هم اداره ن ما ید .ان این رو
محور در اقتصــــاد جمهوري
هاكم ی رویكرد دو
در
بیش ان ا ندانه دو
ـــالمي ایران و د خا
اسـ
اقت صادموجب گ سترش ساد اقت صادي و ا زایش هزینه
و كاهش كارآمدي و اثربخشــي و در نهای
هاي دو
بهرهوري در بخش جامعه مدني و بخش خصـــوصـــي نیز
گردیده اس .
بند  - 6عدم برخورد علمي با فساد:

ـاد در ایران
ـي مبارنه با سـ
ـناسـ
ـیب شـ
در بحث آسـ
دانشـــگاهي و
ميتوان عنوان نمود كه نه در ســـ
هاكمی  ،مركز م ا عاتي
ـــ
آكادم یس و نه در سـ
ساد وجود ندارد .در شرای ي كه
تخ ص صي در مورد
ســاد یس مســئله اجتماعي ،اقتصــادي ،رهنگي و
سیاسي و هتي امنیتي در ایران امرون اس  ،در هال
هاضر هتي دو واهد درسي در مورد ساد در دانشگاه
ها ارا ئه و تدریس نميگردد .ب نابراین كار هاي
پژوهشي قابل توجهي در مورد ساد انجام نشده اس
و عمالً موضــوع مبارنه با ســاد مبناي علمي پیدا
نميكند به طوريكه تنها تعداد معدودي م ا عه صورت
گر ته اســــ  .ميتوان گ ف ت عداد پا یان نا مه و
رســـا ههاي دكتري در این نمینه در دانشـــكدههاي
مدیری و دانشــكدههاي علوم اجتماعي و هقوق ،كار
شده باشد.
بند  - 7عدم شفافيت مالي در نظام انتخاباتي:

ـــتر هاي برون ســــاد
یكي دیگر ان مهمترین بسـ
عا ی هاي سیا سي و رقاب هاي انتخاباتي ا س  .در
دموكراســيهاي كنوني كه مبتي بر نمایندگي اســ ،
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ـان ناگزیرند همای
ـي براي اهدا شـ
ـیاسـ
گروههاي سـ
مردم را به خود ج لب ن مای ند؛ ه مایتي كه در
انتخابات تجلي مي یابد .در انتخاباتهاي اخیر در
ـده اس ـ كه
ـرف تبلیغات شـ
ایران ،هزینه هنگفتي صـ
نشان دهنده اهمی موضوع اس  .در بررسي قوانین و
مقررات مربوط به تأمین هزینه هاي ما ي عا ی هاي
انتخاباتي ،آسیبهاي اساسي وجود دارد؛ و چنین به
نظر ميرســد كه كشــور در نمینه قوانین و مقررات
تأمین ما ي انتخابات هنون ان ضــعفهاي اســاســي
برخوردار ميبا شد و یا هنون قوانین و مقرراتي كه
با تجربیات جهاني درخور مقایســـه باشـــد ،دراین
م ورد به ت صویب نر سیده ا س  .آن ه كه م سلم ا س
دارایي شخ صي كاندیدا جوابگوي هزینه سر سام-آور
انت خا بات نیســــ و ا راد ثروتم ند با تأمین
هزینه هاي كاندیداهاي مورد نظر خود ،بر انتخابات
تأثیر ميگذارند و آراي عمومي را به سم ا راد و
گروههاي مورد نظر خود ســوق ميدهند و متأســفانه
تجربه در كشــور نشــان داده اســ كه رد یا هزب
مذكور پس ان انت خا بات ت بد یل به كارگزار م نا ا
كمس كنندگان شده ا س  .یعني اینكه در مقابل كمكي
مين ما ید؛ متع هد به تأمین م نا ا
كه در یا
نامتعارف در قا ب م صوبات تقنیني براي طرف مقابل
ميگردد و یا این كه ان اع مال نفوذ رد منت خب ( كه
ـــد)؛ جه جبران
ـــاد كالن مي باشـ
خود نوعي ان سـ
هزی نه هاي انت خا باتي ،امت یانات ویژهاي در قا ب
ـــخ هامي واگذار ميگردد.
مجونهاي گوناگون به شـ
ن گاهي گذرا به هجم ا ندك مقررات انت خابي ایران
كا ي اســـ تا به ســـرع دریابیم كه نظام هقوقي
ك شورما در نمینه شفاف ساني هزینههاي انتخاباتي
ب سیار قیر و نار سا ا س و كمكهاي انتخاباتي ان
طرف هر كس و به هر مقدار با شد ثب نمي شود و در
نهای ان محدودی و هســابرســي و عایدات و مخارج
انتخاباتي خبري نی س  .در طول یك صد سال سابقه
ـه
ـذاري ،قوانین مربوط بـ
ـانون گـ
ـا س قـ
ـار مجـ
كـ
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ـده اس ـ  ،اما نكته تأمل
ـالح شـ
انتخابات بارها اصـ
برانگیز این اســــ كه ن ظارت بر هزین هاي مذكور
هرگز موضوع این اصالهات نبوده اس (سعید ،عابدیپ
1387پ ص 66 .و .)67
بند  - 8عدم اجراي دقيق و به موقعه فرمان هشــت مادهاي
مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادی

مقام معظم رهبري در سال  1380در مورد مبارنه با
مفا سد اقت صادي رماني ه ش مادهاي را به سران
قوا صـــادر نمودند كه اجراي كامل آن ميتواند در
مبارنه با مفاســد نقش ارنندهاي داشــته باشــد.
ای شان در این رمان ت صری نمودهاند كه "ت شكیل
ــادي و تهیه طرح
ــد اقتصـ
ــتاد مبارنه با مفاسـ
سـ
مبارنه با ساد كه دو قوهي مجریه و ق ضائیه بدان
هم گما شتهاند ،عزم جّ
دي م سئوالن را به اقدام در
این امرا سا سي و هیاتي نوید ميدهد" .اما به نظر
مير سد با توجه به وقوع مفا سد مختلف اقت صادي در
كشـــور این رماني به خوبي اجرا نگردیده اســـ .
رئوس متن ر مان هشــــ مادهاي م قام معظم رهبري
بدین شرح اس  :مردد نشدن مسئوالن مبارنه با ساد
ضـــاي
بر اثر مخا ف ها ،تفهیم وابســـتگي امنی
ـپردن مبارنه با
ـاد ،سـ
ـادي به مبارنه با سـ
اقتصـ
ســاد به ا رد م مئن ،ســا م و امانتدار ،قاطعی
در عین دق و ظرا  ،شــناســایي
در ضــربه عدا
ـور،
ـادي كشـ
ـیبپذیر در گردش ما ي و اقتصـ
نقاط آسـ
ع مل ونارت اطال عات به و ظایف قانوني خود ،پرهیز
ان تبعیض در امر م بارنه با ســــاد ،پرهیز ان
ر تار شــعاري ،تبلیغاتي و تظاهرگونه (مقام معظم
رهبری پ .)1380
گفتار  – 9امكان ســنجي تأســيس نهاد مبارزه با مفاســد
اقتصادي در ايران:

در بحث مبارنه با ساد و نقش نهاد ساني در مورد
آن ميتوان عنوان نمود كه ن هادی داري كارایی و
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اثرگداري و اســ كه بتواند ســاد را با توجه به
رمان  8مادهاي مقام معظم رهبري ری شهكن نماید و
قابل توجهي كاهش دهد .همان
ـــ
یا هداقل به سـ
گونه كه عنوان گردید در كشـــور جمهوري اســـالمي
ایران ،مبارنه با مفا سد اقت صادي علي ررم تأكید
ـــاد ،هنون ان
مقام معظم رهبري در مبارنه با سـ
كارآمدي و اثربخشـــي برخوردار نیســـ به طوريكه
ای شان در این مورد رمودهاند« :چند سال قبل ان
این ،بنده درباره ســاد اقتصــاد  ،به رؤســا قوا
نامه دادم .خب ،با ساد اقت صاد مبارنه كنید .به
ـــود؛ عمالً
نبــان گفتن كــه م لــب تمــام نميشـ
ـارنه
ـد .هم بگوئیم مبـ
ـارنه كنیـ
ــــاد مبـ
ـا سـ
بـ
با ساد اقت صاد  .خب ،كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه
كار كردید؟ اینها س كه ان سان را متأثر ميكند (
مقام مع م رهبریپ ».)1391
طرح تشكیل سانمان مبارنه با مفاسد اقتصادي با
هدف مرتفا كردن ن قای و موانا علي موجود در
امر مبارنه با مفا سد اقت صادي ان دوره ه شتم در
مجلس شوراي ا سالمي م رح گردیده ا س كه در نهای
ـــیون
كل یات آن در تاریخ  30روردین  139۴كمیسـ
ـي و به
ـادي و اجتماعي بررسـ
ـایي ،اقتصـ
ـترك قضـ
مشـ
تصویب رسید اس (خبر گزاری ارسپ  )1394كه ا بته
ت صویب این طرح با مخا ف رییس بانر سي كل ك شور
(ســراج ،ناصــرپ  ،)1394ونیر دادگســتري ،معاون
ـــاری،مجیدپ  )1394و معاون هقوقي
پار ماني (انصـ
(امین ناده،ا هامپ  )1394موا جه گرد یده
دو
ا س  .بر ا ساس تحلیل و برر سيهاي مركز پژوهشهاي
مجلس ،تشــكیل شــوراي راهبردي و ســیاســ گذاري،
اهصـــاي جرایم اقتصـــادي مهم ،تجمیا پروندههاي
جرایم اقت صادي كالن در سانمان ،ت شكیل سانمانهاي
ا ستاني در صورت ضرورت ،نمینه ساني براي م شارك
عمومي و جامعه مدني تخ ص صي در خ صوص ا شاي مفا سد
اقتصــــادي و ه ما ی معنوي ،ما ي و جاني ان
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ـــاد
ا شــــاكن ند گان ،تعلیق م قا مات متهم به سـ
ـم هایي ان
ـدور كیفرخواس ـ  ،قسـ
ـادي پس ان صـ
اقتصـ
اهكام این طرح براي تقوی و ارتقاي رتبه كشـــور
در پیشگیري و برخورد با مفاسد اقتصادي اس .
پیشبیني یس سانمان مستقل با برنامهریزي مناسب
ـــ كل دورهاي ميتوا ند ا كار عمومي را در
و به شـ
جریان برخوردهاي صورت گر ته با مف سدان اقت صادي
قرار د هد .یكي ان مهمترین امور در امر م بارنه
با مفا سد اقت صادي شنا سایي خيهاي قانوني موجود
ا س كه مف سدان اقت صادي با ا ستفاده ان آن خيها
به ارراض خود دس ميیابند.
وجود یس سانمان تخصصي براي كمس به انسداد راه
هاي سوء استفاده مفسدان اقتصادي و شناسایي خيها
و پركردن آن ها ان طریق ته یه پیشنویس قوانین و
آیین نامهها در نمان مناســـب نقش قابل توجهي در
مبارنه با مفاسد اقتصادي ایفا ميكند.
مبارنه با ساد امري پی یده و چندجانبه ا س و
ریشـــهها و تبعات گســـتردهیي در هونههاي مختلف
اقت صادي ،اداري ،اجتماعي و سیا سي دارد ان این
رو مدیری و تعیین یس نهاد مســـتقل براي مبارنه
با این پدیده امري كامال ضـــروري و النم بهشـــمار
ميرود .هدف ا صلي ان تأ سیس این سانمان پیش بیني
ـدیریـ ویژه
ـدر براي مـ
ـاد دائمي و مقتـ
ـس نهـ
یـ
ساماندهي امر مبارنه با مفا سد اقت صادي در ك شور
اس .
این ن هاد ميتوا ند با ای جاد ه ماهنگي مؤثر بین
سایر نهادهاي متو ي هونه پیشگیري جرایم اقتصادي
هم نین برخورداري ان ركن قضــایي متخصــ و متعهد
با برخورد قاطا و باندارنده با مجرمان اقتصــادي
نمینههاي سا م ساني عرصه اقتصادي كشور و جلوگیري
ان وارد آمدن پیامدهاي جبران ناپذیر به ك شور را
راهم آورد .دســـتگاههاي نظارتي موجود ،معارض و
مغایر با سانمان مورد پیشبیني در این طرح نی س
بلكه كار آنها كمس به مبارنه با ساد اقت صادي و
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تمهید مقدمات مبارنه اس .
ان این رو دا شتن یس سانمان م ستقل مبارنه با
ســـاد ميتواند بیانگر اراده قاطا و جدي هاكمی
ـــالمي ایران و تو جه به منو یات م قام
جمهوري اسـ
رهبري و اجراي رمان ه ش مادهاي معظم ه در امر
ساد با شد .كه ا بته در صورت تأ سیس
مبارنه با
جواما مدني تخصـــصـــي در مبارنه با ســـاد نیز
كارآمدي و اثربخ شي در بحث مبارنه با ساد رو به
تزاید خواهد نهاد .ان این رو ضروري اس در صورت
اســتقرار مؤ فههاي گوهري هكمراني م لوب ان قبیل
شفا ی و دسترسي به اطالعات ،پاسخگویي و مسئو ی
ـــار ك
پذیري ،هاكم ی قانون ،اج ماع محوري و مشـ
ـــاد
در م بارنه با سـ
مردم ،جامعه مدني و دو
ت شكیل سانمان هاكمیتي مبارنه با مفا سد اقت صادي
مؤثر خواهد بود وگرنه خود این ســانمان نیز قادر
نخواهد بود مفاســـد اقتصـــادي را با چا ش مواجه
نماید و هتي در كشـــورهایي که مو فههای هکمرانی
ــانمان
ــ  ،خود سـ
ــتقرار پیدا ننموده اسـ
خوب اسـ
مبارنه با مفاسد اقتصادي نیز درگیر ساد ما ي و
اقتصادي میگردد.
هم نین با تأســـیس ســـانمان مبارنه با ســـاد
اقت صادي و ت سري آن به مفا سد سیا سي و ادري در
ـــ و دانش ني
مرا هل ب عدي در جه باالیي ان تخصـ
درخصوص مبارنه با مفاسد اقتصادي و دیگر گونههاي
باالي ا ستقالل این نهاد
ساد به د س ميآید .س
ميتواند ســـانمان را ان ســـاد و دیگر تأثیرات
ناخواســته مصــون كند .بنابراین با اجراي قانون
ـي آناد به اطالعات و در اختیار
ـترسـ
ـار و دسـ
انتشـ
ـتن
ـي و دراختیار داشـ
ـتن ابزار تحقیق و بررسـ
داشـ
اطالعات ما ي و اقتصـــادي اشـــخاص هقوقي و هقیقي
امكان پیشــگیري ان وقوع تخلفات بزرگ وجود دارد.
ـــانمان
ـــي سـ
هم نین عملكرد و كارایي و اثربخشـ
مبارنه با مفاسد اقتصادي ميتواند در ارتقاي س
اعتماد عمومي نســـب به اراده قاطا هاكمی براي
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مبارنه با مفا سد اقت صادي نقش ب سزایي ایفا كند.
در نهای ميتوان واید و امتیانات تأ سیس سانمان
مبارنه با مفا سد اقت صادي را به شرح نیر خال صه
نمود:
 .1تمركز یا تن عا ی هاي مبارنه با ســـاد در
یس ســانمان كه وظیفه اصــلياش مبارنه با ســاد
اقت صادي ا س در برابر چند نهاد كه قبل ان این
به عنوان و ظایف رعي به م بارنه با م فاســــد
اقتصادي ميپرداختند؛
 .2اجراي تمام اقدامات النم در مبارنه با ســاد
ان پیشــگیري ،تعقیب و محاكمه مفســدین در این
ســـانمان و متعاقب باال ر تن ســـرع پیگیري و
مبارنه با این مفاسد؛
 .3به كار گیري نیروهاي متخصــ براي مبارنه با
ساد در این سانمان و تخصصي شدن مسئله مبارنه
با ساد؛
 .4اســـتفاده و به كار گیري ان نهادهاي نظارتي
دیگر براي كمس به مبارنه با ســاد و جما آوري
اطالعات و آمار النم در این نمینه؛
 .5ت شكیل د اتر م ستقل در هر ا ستان براي پیگیري
جرائم اقتصــادي مرتبط با دســتگاههاي دو تي هر
استان؛
نتيجه گيري و پيشنهادات:
الف  -نتيجه گيري

به نظر ميرســد در نظام جمهوري اســالمي ایران در
مبارنه با مفاســد اقتصــادي تكثر ســانماني وجود
دارد .در ابتداي امر این اســتنباط وجود دارد كه
این تكثر و اندیاد ســانماني ،ميتواند مبارنه با
ــانماندهي
ــهیل نماید .اما چنین سـ
ــاد را تسـ
سـ
متكثري موجب ناكارآمدي مبارنه با ســـاد گردیده
اس به طوريكه كه جلسات این نهادها جه پیشگیري
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ـــورت پاره وق
ـــاد ،به صـ
عملي و مبارنه با سـ
ً
برگزار ميگردد .ان این رو عمال مبارنه با مفاســد
اقت صادي به د یل م شغلههاي راوان اع ضاي ت شكیل
ده نده این ن هاد ها در بخش هاي دیگر و عدم تفك یس
ـــالهیتي هر ن هاد و مواني كاري مو جب
دقیق هونه صـ
ایجاد تداخل و آ شفتگي در مبارنه با ساد گردیده
اســـ كه نتیجه آن دوبارهكاري و صـــرف هزینههاي
هنگ ف و ن مان ن یاد براي م بارنه با م فاســــد
اقتصــادي اســ  .مبناي اصــلي این عدم كارآمدي و
ـــاد ،وجود نهادهاي
ـــي در مبارنه با سـ
اثربخشـ
نظارتي مختلفي در این وادي اســ كه با گردهمایي
ساد
در سا ي چند مرتبه انتظار به چا ش ك شیدن
را دارند .اگر چه لســـفه وجودي این ســـانمانها
مبارنه با مفاسد اقتصادي ميباشد ،اما در عمل با
توجه به مشـــغلههاي دیگر این نهادها ،كارآمدي و
اثربخشي النم را نداشتهاند.
سانماندهي مجدد نهادهاي
بنابراین ضروري ا س
مبارنه با ساد در جه ا زایش كارآمدي و اثربخشي
مورد بانبیني قرار گیرد و در ن ها ی نمی نه را
براي ایجاد نیرســـاخ هایي جه تأســـیس نهاد ملي
ـــاد راهم نمود .هم نین در مقو ه
مبارنه با سـ
ـــاد عالوه بر نقش نهادهاي هكومتي،
مبارنه با سـ
نقش اثرگذار نهادهاي مردمي و جامعه مدني تخ ص صي
در مبارنه با ساد نیز به رسمی شناخته شود .در
نظام اقتصــادي كشــور به د یل تمركز بر اقتصــاد
ـــ فا ی در ال یه هاي مختلف
دو تي و نفتي و عدم شـ
اقت صاد ،ساختار نهادها به گونه اي ا س كه تونیا
ثروت و د ستر سي به اطالعات را به صورت نظاممند با
نابرابري هاي زایندهاي همراه مي نماید .در نهای
ـــاد رانتي و نفتي ،نهادهاي
ميتوان گف كه اقتصـ
اقتصـــادي مواني و ریرپاســـخگو ،عدم وجود اراده
قاطا سیاسي مؤثر در مبارنه با ساد ،عدم مشارك
جواما مدني تخصصي در مبارنه با ساد ،ضعف هكوم
قانون ،مقررات مبهم و د ستگاه ق ضایي ریرمتخ ص ،
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بزرگ ،عدم برخورد
در اقتصــاد و دو
دو
دخا
ـــ فا ی ما ي در ن ظام
علمي با ســــاد ،عدم شـ
انت خا باتي و مهمتر ان ه مه عدم كارآ مدي و
اثربخشـــي نهادهاي مبارنه با ســـاد و تكثر آن
مهمترین عوامل ساد در جمهوري ا سالمي ایران تلقي
ميگردد كه ميتوان با ر ا هر یس ان این آســـیبها
مفاسد اقتصادي را با چا شي عظیم مواجه نمود.
ب  -پيشنهادات:

- .1با توجه به اینكه د ستگاهي م ستقل كه مفا سد
اقت صادي را ر صد نماید و هو شمند با شد و قبل ان
وقوع ،پیشــگیري و برخورد نماید در كشــور وجود
ـــد
ـــیس نهاد ملي مبارنه با مفاسـ
ندارد ،تأسـ
اقت صادي و ادرام نهادهاي متكثر ان قبیل ستاد
ـــ تاد مركزي
م بارنه با قا چاق ارن و كاال و سـ
مبارنه با مفاسد اقتصادي در این سانمان در جه
تعیین ا گوهاي یكپارچه در مبارنه با ســاد ،امری
ضروری میباشد.
 .2تأســیس نهاد مردمي تخصــصــي مدني مبارنه با
ســاد با مشــارك نخبگان علمي ،جامعه مدني و
مردم ج ه ت عا مل با ن هاد هاكمیتي م بارنه با
ساد.
 .3اجراي كامل قانون انتشـــار و دســـترســـي به
و
اطال عات ،ج ه ن ظارت مردم بر عملكرد دو
اســتقرار شــفا ی با اســتفاده ان دســترســي به
اطال عات در ج ه م بارنه ه مه جان به با م فاســــد
اقتصادي.
منابع
-1مقام معطم رهبری .)28 11 ,1391( .بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان .با یابی
در  ،94 ,19 1ا وب گاه دفتر نشتتتر آ یت اهلل خام نه ایhttp://farsi.khamenei.ir/speech- :
content?id=22042
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-2مقام معظم رهبری  ,1380( .اردیبهشتتت  .)10نرمان هشييت ماد ای به سييران قوا دربار مبار؛ با

مفاسييد اقتصييادی .با یابی در خرداد  ،1392 ,6ا پایگاه اطالع رستتانی دفتر مقام معظم رهبری:
id=2107&http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow

-3مقام معظم رهبری ,1393( .بهمل ماه  .)11بيانات رهبر معظم انقالب اسييالمي در دیدار اعضييای

ستاد بزرگداشت رو؛ ملي مهندس .با یابی ا :
id=12880&http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow

-4رخشانفر،ع ی .)1393( .تقریرات درس مایه عمومي دانشکد حقو تهران مرکزی.
 -5ارعی محمد ح میل ،براتی ،امیر نظام .)1394( .برر سي نقش جامعه مدني تخ ص صي در مبار؛ با

نسيياد در ایران و کر جنوبي .تهران :پذیرش در مج ه تحقیقات حقوقی دانشتتکده حقوق شتتهید
بهشتی.
 -6نرهنگ لغت المعاني.)2014( .,
Available at
http://www.almaany.com/home.php?language=persian&lang_name=ar,
fa&word=%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF .almaany.com/home.php.

 -7اسالمیان ,محمود ( ,1392شهریور ، .)30عضو هیئت رئیمه اتاق با رگانی .با یابی در مرداد ,10
 ،1393ا http://iccima.ir/fa/: http://iccima.ir/fa/news/resanehaye-digar/item/56930-
fars920630.html

-8امیل اده،الهام ,1394( .آذرماه  .)26تون ی :فمتتتاد ستتتیمتتتتمی شتتتده/دهقان:متولی مبار ه با
فمادنداریم/انصاری:قرار است فرشتهها ج وی فماد رابگیرند؟( .گ .و .آنالیل:
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28epyciok2swdilevg45itoj2w%29%29/de

 ,tail/489754/Politics/parliamentمصاحبه نننده)
-9ان صاری،مجید ,1394( .آذرماه  .)26ن ساد سي ستمي شد ا ست و متولي مبار؛ با ن سادنداریم ،قابل
دسترسی در خبر آنالیل آنالیل:
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28epyciok2swdilevg45itoj2w%29%29/de

 ,tail/489754/Politics/parliamentمصاحبه نننده)
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-10تقوی فرد،محمدع ی ,1394( .دی ماه  .)25ه شتاد در صد سواح ا ستان ما؛ندران ت صرف شد

است .با یابی ا فار

http://www.farsnews.com/13941025000160 :

 -11جهانگیری ,اسحاق .)1393( .همایش رو؛ روستا .تهران:
.http://www.qudsonline.ir/detail/News/240103
-12خبر گزاری فار  ,1394( .فروردیل  .)30کليات طرح تشييکي «سيييا؛مان مبار؛ با مفاسييد

اقتصييادی» ،گروه ستتیاستتی  /حو ه مج س .با یابی در مهرماه  ،1394 ,20ا وبگاه خبر گزاری
فار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130001231 :

-13دهخدا ،ع ی انبر .)1393( .لغت نامه دهخدا .قابل دستر

در تارنمای.www.vajehyab.com :

-14ربیعی،ع ی .)1392( .گفت و گو پيرامون جامعه شييناسييي نسيياد( .ب .مهرجو ,مصتتاحبه نننده)
تهران.
 -15رئیمی ,اسماعیل ,1393( .تیر  .)09کارآمدی و اثر بخ شي ،م سئله این ا ست! با یابی در ,18 11
 ،93ا .id=400&http://www.edalatkhahan.com/shiraz/maghaleh.php?ac=mgh
 -16ارعی ،محمد حمیل ،براتی نظام .)1393( .نقش مردم و جامعه مدني در مبار؛ با نساد .همایش

ملي کنوانسيون سا؛مان مل در مبار؛ با نساد دستاوردها و چالشها .تهران :درحال پاا .
 -17یبانالم ,صادق ,1394( .خردادماه  .)17نساد ناشي ا؛ نفوذ دولتها دراقتصاد است .با یابی در
خردادماه  ،1394 ,22ا سایت تابناك.
-18سييتاد مرکزی مبار؛ با مفاسيييداقتصيييادی .http://ww.nezarat.gov.ir .)1393( .با یابی ا
.http://ww.nezarat.gov.ir
 -19سراج ،نا صر ,1394( .اردیبه شت  .)30مخالفت قوای مجریه و ق ضائيه با طرح «ت شکي سا؛مان

م بار؛ با نسييياد» .بتتا یتتا بی در آبتتان متتاه  ،1394 ,8ا و بگتتاه خ بر گزاری فتتار :
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940230000391

 -20سعدی .)28 5 ,1394( .گل ستان سعدی باب اول در سيرت پاد شاهان .با یابی ا قابل دسترسی
در سایت ./http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh19
-21ستتتعید ،عابدی .)1387( .ا ر؛یابي کارآمدی مقررات داخلي در مبار؛ با نسيياد مالي ،پایان نامه
نارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی .،تهران.
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 -22شتتریف،شتتاهی محمد .)1385( .نقش و تاثير حاکميت بر ماليه عمومي ،پایان نامه نارشتتناستتی
ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .تهران.
-23ع ی ,ربیعی .)1383( .خال صه کتاب «؛ند باد ن ساد» جامعه شنا سي سيا سي ن ساد در دولتهای

جهان سييوم .تهران  :قبل دستتترستتی در ستتایت مرنز پژوهشتتهای مج س شتتورای استتالمی:
.http://rc.majlis.ir/fa/report/show/729039
-24غالمحمتتینی ,هادی ,1393( .مهر  .)30سييخنراني و؛یر اقتصيياد و دارایي در مورد حذف ماليات

تييوانييقييي در سييييال  . 94بتتا یتتابتتی در بتتهتتمتتل  ،1933 ,12ا جتتوان آنتتالیتتل:
/http://javanonline.ir/fa/news/682153
-25قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله بانسادمصوب.)1390(،
-26قربانی ،عادل و همکاران .)1387( .راهکارهای مقابله با نسيياد اقتصييادی در ایران ،با تاکيئد بر

تجربيات کشورهای مونغ .تهران :موسمه تحقیقاتی تدبی.
-27نربتتاستتتیتتان ,ممتتتعود ,1392( .دی  .)30مشيير نيو؛ .بتتا یتتابی در دی  ،1393 ,21ا
./http://www.mashreghnews.ir/fa/news/278182
-28مح منی اژهای ،غالمح میل , 1391 ( .دی  .)18همایش نقش مبار؛ با جرایم اقت صادی در جهاد

ا قتصيييادی .بتتا یتتا بی در  ،1393 ,24 6ا خ برگتتذاری م ج س شتتتتورای استتتتال می:
http://www.icana.ir/Fa/News/216547

-29محمد رضا سید نورانی،صمد عزیز نژاد ,1385( .تابمتان) .چالشهای پيش روی سرمایه گذاری و

راهکارهای رنع آن .مج س و پژوهش سال  13شماره .103 , 52
-30مقام معظم رهبری ,1381( .تیر  .)18وبگا سييتاد مبار؛ با قاچا ار؛ و کاال .با یابی در استتفند
 ،1393 ,25ا .http://www.epe.ir/Home/Single/1063
-31مهرآرا،مح مل ،میر اوند ف ضل ا .)1382( ...طرح مطالعاتي ن ساد :آ سيب شنا سي مبار؛ با ن ساد

مالي در ایران و ارائه پي شنهادهای راهبردی  .2مرنز پژوه شهای مج س شورای ا سالمی،برر سی
های اقتصادی .2 ,
-32وبگاه اقتصادایرانی ,1391 ( .آبان  .) 21اسکله های غيرمجا؛ .با یابی در  ،1393 ,25 12ا پشت
پرده اسک ه های غیرمجا پیمت؟/http://www.ireconomy.ir/fa/page/778 :
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پایان نامه نارشناسی ارشد دانشگاه، حکمراني مطلوب و حقو بشر.)1384( .  یزدانی نو،هزمز-33
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