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بررسي عملکرد نهادهاي حاكميتي تخصصي در مبارزه 

 انقالب اسالمیبا مفاسداقتصادي از منظر فلسفه 

 *امیرنظام براتيدکتر
 **دکتر محمد حسین زارعي
 ***دکتر غالم حسین مسعود

 چكيده

ساد در چند دهه تحمیل هزينه صادی و اجتماعي ف سي، اقت سیا سیار باالی  های ب

ست کهاخیر موجب  شورها  گرديده ا سیاری از ک صلي ب ساد به اولويت ا مبارزه با ف

از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسي و حکومتي اسالم " اقتصادی مفاسدمبدل شود. 

ــود و از مشــکالت و رنج تهديدی برای تحقق های مکرری اســت که هرگاه ظاهر ش

های و آفت و خطری در مســـیر رشـــد و پیشـــرفت در همه ابعاد و جلوه "عدالت"

سالمي  مديريت سیاسي . در بررسي داليل و فلسفه رودشمار ميبهو حقوقي نظام ا

مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد  و امامهای حضرت انقالب اسالمي، در انديشه

ــادی به عنوان يکي از م ــت. اهمیت اقتص ــول مورد توجه قرار گرفته اس همترين اص

ــال  ــد اقتصــادی تا حدی اســت که مقام معظم رهبری در س  1380مبارزه با مفاس

اند و حتي بر اساس ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نمودهفرماني هشت ماده

 آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گرديد.

ــتفاد ــر با اس ــیفي تحقیق حاض ــي نقش نهادهای  –ه از روش توص تحلیلي به بررس

تخصصي حاکمیتي در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقالب اسالمي مي
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 پردازد. 

دهد که تکثر نهادهای تخصصي حاکمیتي مبارزه با های اين پژوهش نشان مييافته

ربرخي از نهادهای مفاســد، اقتصــاد رانتي و نفتي، عدم وجود اراده مؤثر ســیاســي د

ضعف حاکمیت  ساد،  صي در مبارزه با ف ص شارکت جوامع مدني تخ دولتي، عدم م

قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمي با 

ـــفافیت مالي در نظام انتخاباتي و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق  ـــاد، عدم ش فس

بری در مبارزه با فســاد مهمترين داليل فســاد ای مقام معظم رهفرمان هشــت ماده

شور تلقي مي صادی در ک صالح هنجارها )قوانین(، اقت ست با ا ضروری ا گردند که 

سازماني، کارآمدی و اثر  ساد( و رفتارهای  سازمان مبارزه با ف سیس  ساختارها )تا

شفافیت يا نهاد مبارزه با مفا سیس نهاد ملي  د سبخشي نهادهای حاکمیتي را، با تا

اقتصــادی دچار تحول نمود و شــفافیت اقتصــادی و مالي را با اصــالح ســاختارهای 

 نهادی حاکمیتي مبارزه با فساد اصالح نمود. 

 كليدي  واژگان 

 مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهادهای حاکمیتي، فلسفه انقالب اسالمي

 مقدمه

صادي  سي، اقت سیا ساد یس پدیده پی یده اجتماعي،   

باشــد كه اكثر كشــورها به میزان يو هتي امنیتي م

كم و نیاد وجود دارد و ریشه در نهادهای سیاسی و 

سیب ساد آ هاي نیادي را به هكمراني اداری دارد.  

ـــری  نمود كه نماید. در هقیق  ميوارد مي توان تص

گردد،  ســــاد باعث تحلیل نهادهاي دموكراتیس مي

باعث نماید و توســـعه رشـــد اقتصـــادي را كند مي

ــ  ميبي ــاتي دو  ــد ثب ــا تحریف  راین گردد و ب

له  یس، هم هاي دموكرات هاد یان ن به بن بات،  خا انت

قانون جلوگیري ميمي ی   هاكم ید و ان  ما ید. ن ما ن

ــي ــاد مردابي ان بروكراس ــروري را به  س هاي ریرض

ــــب درآمدهاي وجود مي آورد كه تنها د یل آن كس

، توسعه اقتصادي باشد. با اندیاد  سادنامشروع مي

شد بان  سرمایه ماندميان ر سردي  گذاري و موجب د 
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ــتقیم خارجي در   ,p. 2006(WorldBank, report ,5(گردد مي 1مس

ــاس دیدگاه اداره مبارنه با قاچاق و  هقیق  بر اس

جرایم سانمان ملل،  ساد جرمي اس  بر ضد توسعه و 

هاي داخلي اعم ان نمینه را براي خروج ســــرمایه

ساد جرمی اجتماعي و مادي  راهم مي نماید هم نین  

سی، عدا  ،  شر  ، دموکرا سعه، پی س  بر علیه تو ا

و در نهای   2هاکمی  قانون، محیط نیســ ، ســالمتی

س  بر علیه آمونش  . (UNODC, 2012, pp. 5-6)هتی جرمی ا

عنوان یكي ان مهمترین   ساد به 1990ان اواسط دهه 

مشكالت اقتصادي و سیاسي كشورهاي در سرتاسر جهان 

شمول تعدادي ان  شكل م س ، كه این م بدل گردیده ا

ـــعه ـــورهاي توس ـــ  كش  یا ته رربي نیز بوده اس

(Ampratwum, E. F., 2008, p. 11) بر اســــاس تخمین بانس .

ـــاد در هدود هزار میلیارد  جهاني هزینه جهاني  س

 . (WorldBank, 2006, p. 171) باشددالر در هر سال مي

اي مانند  ساد اقتصادي عالوه تردیدي نیس  مقو ه

ضییا هقوق مردم،  سیب بر ت سيباعث آ سا صاد  ا اقت

ــیري گردد و ملي مي ریرقابل پیش بیني آن را در مس

آن خواهد  ناكارآمديكه در نهای  موجب  انداندمي

ـــد. ان این هیث آن را باید در ارتباط وثیق با  ش

 بندي و منا ا و امنی  ملي  ارغ ان هر نوع جناح

. نظام جمهوري اســالمي هاي ســیاســي تلقي كردرقاب 

پیروني انقالب اســــالمي در بعدهاي بعد ان  ایران

ــي  ــیاس ــتقالل س مختلف ان جمله د اعي، علمي و اس

سعه  شد و تو سته به ر سد. توان اما قابل قبو ي بر

 هایي()با وجود مو قی  متأسفانه در مسائل اقتصاي

ــته ــته  و اثرگذاري ایم كارآمدينتوانس مثبتي داش

ــیم ــین رهیميامین) باش ــبات  هس رئیس دیوان محاس

شور ساد چه . (ك سا هاي اخیر نگراني در مورد   در 

ــ   بین ــ   داخلي و چه در س ا مللي ا زایش  در س

پیدا نموده اس .  ساد تأثیرات بسیاري در به هدر 

                                                                        

1 Foreign Direct Investment 

2 A Crime Against Health 
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ر تن منابا و درنهای  عدم توســــعه دارد و باعث 

گردد. هتي پایین آمدن میزان تو ید ناخا   ملي مي

ساد باعث پایین آمدن كیفی  آمونش م گردد، باعث ي 

خســران در نیر ســاختهاي عمومي و خدمات بهداشــتي 

شیه ميمي سعه را به ها شي تو راند و شود و اثربخ

ـــورت ناعادالنه مي گردد و باعث ا زایش درآمد به ص

ــله طبقاتي را ا زایش مي دهد و موجب در نهای   اص

سعه مي شدن  رایند تو سترش  قر و كند   ,Shah) گرددگ

Anwar, 2007, p. 233) . 

كني آن در دنیاي كنوني مبارنه با  ساد و ریشه 

 هاي بینمورد توجه  زایند كشــــورها و ســــانمان

 ا مللي قرار گر ته اس ، به طوري كه در س وح بین

ــیون مبارنه با پول ــال ا مللي كنوانس ــویي در س ش

سیون  1998 سال و كنوان ساد در   2003مبارنه با  

به تصویب كشورهاي عضو سانمان ملل رسیده اس ، در 

ســــ وح داخلي نیز قوانین مختلفي ان قبیل قانون 

سالم  اداري و مبارنه با پول شویي، قانون ارتقاي 

مبارنه با  ســاد و قانون دســترســي به اطالعات در 

اند. مجلس شــوراي اســالمي مورد تصــویب قرار گر ته

اي   پرداختن به این پدیده نابهنجار تا اندانهعل

آگاهي  زاینده ان عواقب منفي بســیار نیاد  ســاد 

سعه همه شورها مي بر تو شد؛ اما ميجانبه ك توان با

ستقرار هكمراني  گف  در اكثر آثار توجه و اهمی  ا

هاي گوهري آن براي توســعه اقتصــادي، خوب و مؤ فه

اقتصــادي مورد توجه ســیاســي و مبارنه با مفاســد 

كا ي قرار نگر ته اســــ . آن ه كه ارلب نادیده 

شود این اس  كه براي دستیابي به توسعه، گر ته مي

ـــه كني  قر و در نهای  مبارنه ر اه پایدار و ریش

جدي با مفاســد اقتصــادي به عنوان مهمترین عوامل 

 قر و عدم توســـعه و به چا ش كشـــیدن این پدیده 

باید صــورت پذیرد تا ان  ســاد  مخرب چه اقداماتي

اقتصــادي جلوگیري شــود؟ نهادهاي هاكمیتي مبارنه 

سته ساد تا چه اندانه توان اند در مبارنه با با  

 ســاد مو ق عمل نمایند و كاراي و اثربخشــي آنان 
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چه میزان بوده اســــ ؟ آیا نهادهاي هاكمیتي به 

توانند در مبارنه با  ساد مو ق باشند؟ تنهایي مي

هاي مبارنه با  ساد اقتصادي ب اساسي استراتژيآسی

س ؟ ان این رو در این  سالمي ایران چی در جمهوري ا

سعي مي سا در چهار مبحث به مقا ه  گردد به طور مو

 این سؤاالت پاسخ داده شود. 

 مفاهيم نظري تحقيق - مبحث اول

 مفاهيم نظري مفاسد اقتصادي - بند اول

تعاریف مختلفی ان  ســـاد توســـط صـــاهب نظران و 

ــ .  ــاد ارائه گردیده اس ــانمانها مبارنه با  س س

ــاد ان نظر  غوي داراي معاني مختلفي ان قبیل؛   س

سي ستم گر تن مال ك َصالح، به  ضد  شدن،  را،  تباه 

ـــتم ـــد، تباه، گزند و نیان، ظلم وس  تباهي،  اس

ـــیل پول و مقام و ، (1393)دهخدا، علی اکبرپ  تحص

هاي نادرســـ ، ســـاخ  و پاخ ، ســـوء ریره ان راه

صیل كردن مي ستي تح ستفاده، اختالس،ان راه نادر ا

 ســـاد در . (2014)  رهنگ  غ  ا معانیپپ  باشـــد

ص الح د شد، تعاریف مختلفي مياراي ا  ماده یس دربا

 قانون ارتقاء سالم  نظام اداري و مقابله با  ساد

س  كه: " صری  گردیده ا هرگونه  عل یا ترك  علي ت

اســ  كه توســط هر شــخ  هقیقي یا هقوقي به صــورت 

ــب  ــانماني كه عمدًا و با هدف كس  ردي، جمعي یا س

ــ ــتقیم یا ریرمس تقیم هرگونه منفع  یا امتیان مس

با نقض قوانین و مقررات  یا دیگري،  براي خود 

كشــــوري انجام پذیرد؛ یا ضــــرر و نیاني را به 

ـــالم  و امنی  عمومي و  اموال، منا ا، منابا یا س

یا جمعي ان مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، 

اســتفاده ان مقام یا موقعی   اختالس، تباني، ســوء

دریا   و  اداري، ســـیاســـي، امكانات یا اطالعات،

خ  نابا عمومي و انحراف پردا قانوني ان م هاي ریر

صی  سم  تخ هاي ریرقانوني، جعل، ان این منابا به 

ــوابق اداري و ما ي ــناد و س  تخریب یا اختفاء اس

http://rooyeshnews.com/
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له  قاب ظام اداری و م م  ن قاء ســــال قانون ارت (

سادپ  ساد تلق به (1390با  س . عنوان   ي گردیده ا

اســتفاده ان  ســوءعنوان به ســاد در تعریف دیگري 

 شخصي تعریف گردیده اس قدرت عمومم به نفا منا ا 

(Shah, Anwar ,Schacter, Mark,, 2004) و یا  ساد سوء استفاده

صي و گروهي قلمداد  شخ ان اختیارات در جه  منا ا 

هاي مختلفي را ان  ساد هر چند تعریف گردیده اس .

ها بر این تواند ارائه داد: اما اســــاس تعریفمي

باشد كه  ساد را سوء استفاده ان محور استوار مي

صي تعریف نموده شخ اند. موقعی  عمومي براي منفع  

تداول عاریف م چه در اكثر ت ترین مفهوم ان اگر 

ستفاده ان قدرت عمومي بر سوء ا ساد؛  اي اندیاد  

س  صي ا شخ  (Vito, Tanzi and, Hamid Davood, 1997, p. 4) منا ا 

هاي متداول اما این تعاریف پوشش دهنده انوع  ساد

س . ذکر  صي و هم در بخش دو تي نی صو هم در بخش خ

اقتصادی   ساد رسد كهاین نکته هم ضروری به نظر می

شي صر ا سد ان نا  هكومتی نهادهاي و كاركنان بودن  ا

ساد در س  بلکه   صي بخش هاي  عا ی  درون نی صو  و خ

یا  كاركنان با آنكه بي ریردو تي هتي ســــانمانهاي

 دارد با وجود نیز باشند داشته سروكار دو تي نهادهاي

ساد این، وجود سي و مهمتر ارلب دو تي   سا ساد  ان ترا  

صي صو ساد مهار كه جایي تا شود؛مي شمرده خ  بخش در  

 شماربه بخش خصوصي  ساد مهار شرطپیش توانمی را دو تي

پ 1382)مهرآرا،محســن، میرناوند  ضــل ا...پ  آورد

ــفا ی  بین (2ص.  ــانمان ش ــو  س ــاد را س ا ملل  س

ــده در جه  منابا  ــتفاده ان اختیارات تفویض ش اس

صي تعریف  ساد را به شخ سانمان   س . این  نموده ا

ســه گروه ان قبیل  ســاد كالن،  ســاد خرد و  ســاد 

سیاسي تقسیم بندي نموده اس  كه این تقسیم بندي 

رود و اي اس  كه ان دس  ميمربوط به میزان سرمایه

ـــاد به وقوع مي پیوندد همین ور نهادي كه درآن  س

ــتفاده ان موق ــوء اس عی  دارد. در تعریف دیگري س

ــئو ی  عمومي در جه   عمومي، منابا عمومي و یا مس

ساد تلقي مي صي یا گروهي بعنوان   شخ  گرددمنفع  
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(Morris Szeftel, 2000, p. 407) درتعریف دیگري  ســـــاد .

یارات رســــمي مال اخت نا ا   1بعنوان اع بر خالف م

ـــتفاده ان موقعی  2عمومي ـــوء اس عمومي و  و یا س

دو تي در جه  منا ا شخصي قلمداد گردیده اس . در 

ــامل هر هرك  آخر مي ــادي ش ــاد اقتص توان گف   س

اســـتفاده ان  ســـوءریرعقالیي و ریر قانوني براي 

شــخصــي و براي كســب منا ا  و خصــوصــي قدرت عمومي

نامشــــروع مي كه ميگروهي  ف  هم بر گردد  توان گ

)  باشدتأثیر گذار مياقتصاد خرد و هم اقتصادكالن 

 . (1393رخشانفر،علیپ 

 :3مفهوم كارآمدي و اثربخشي - بند دوم

ــي یكي ان مهمترین مؤ فه هاي در كارآمدي و اثربخش

ــه ــادي و مدیرتي اندیش ــي، هقوقي، اقتص ــیاس هاي س

ـــمار ميبه رود كه بعد ان ناكارآمدي تئوري دو   ش

  كوچس، بر آن تأكید گردیده اســــ . بزرگ و دو 

هاي دو تي، مدني و خصوصي در عصر هاضر مدیران بخش

یده عدي و پی  ند ب ظایف چ ید و با ند و  اي دار

ــــاس  نه، بر اس قا ك  خال گاهي و هر با آ ند  بتوان

هاي ان پیش تعیین شده، كارآمدي و اثربخشي برنامه

را جه  توســعه پایدار نهادینه نمایند. اســتقرار 

ـــاس  فهمؤ هاي هكمراني م لوب و ایجاد تحول بر اس

فه قانون، مؤ  ی   هاكم یل  هاي گوهري آن ان قب

سئو ی  پذیري  شفا ی ، اجماع محوري، م سخگویي،  پا

در نظام ادراي، اقتصــادي، ســیاســي، قضــایي، بخش 

صي و جامعه مدني مي صو صادي را خ سد اقت تواند مفا

سي مواجه نماید و نمینه تو سا شي ا سعه را با چا 

ـــتقرار مؤ فه هاي مذكور  راهم نماید و هم نین اس

ـــله طبقاتي  مهمترین قدم در مبارنه با  قر و  اص

باشـــد.  لســـفه ایجاد تغییر جه  توســـعه نیز مي

جانبه و ا زایش كارآمدي و اثربخشــــي این ميهمه

                                                                        

1 Official Powers 

2 Public Interest 

3Effectiveness and Efficiency  
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شد كه ادامه روش صل با سخگوي هل و   شته پا هاي گذ

و باید جه  ا زایش مشــــكالت پیش روي نخواهد بود 

كارآمدي، اثربخشـــي و مبارنه با  ســـاد، كارهاي 

اساسي صورت پذیرد. بنابراین جه  ا زایش كارآمدي 

شتر نهادهاي هاكمیتي در مبارنه با  شي بی و اثربخ

شناسي   ساد النم اس  اقدامات اساسي در جه  آسیب

و ضعف نظام اداري، اقتصادي، سیاسي، قضایي، بخش 

صي و در نه صو صورت پذیرد. خ شور  ای  جامعه مدني ك

دهم، قانون اساسي  بند سوم در این راستا در اصل

سالمي ایران، "ایجاد نظام و  صحی  اداري جمهوري ا

ــكیالت هذف ــروري" مورد توجه قانون گذار  تش ریر ض

سیاسی و اساسي قرارگر ته اس . بنابراین ان منظر 

ا زایش هقوق اســـاســـي یس ان مهمترین  اكتورهاي 

با بهره بارنه  مدي و اثربخشــــي در م كارآ وري و 

سي، ایجاد نظام ادري  سیا صادي و هتي  سد اقت مفا

شفاف، كارآمد و اثربخش در تمام  سخگو،  صحی  و پا

نهادهاي هكومتي، بخش خصوصي و نهادهاي مردم نهاد 

باشد. سیستمي داري اثرگداري و كارآمدي اس  كه مي

یا به هداقل كاهش پیدا  كن گردد و ساد درآن ریشه

ـــالمي ایران علي ـــور جمهوري اس ررم نماید. در كش

ــاد هنون  تأكید مقام معظم رهبري در مبارنه با  س

ــانمان مبارنه با  ــكیل س اجماع محوري در مورد تش

ــادي وجود ندارد و  ــاد اقتص ــویب مفس با وجود تص

 . کلیات آن در مجلس هنون تاسیس نگردیده اس 

شي و در هكمراني خوب  در تعریف كارآمدي و اثربخ

عنوان گردیده اســــ  كه  رایندها و نهادها باید 

عه را  جام هاي  یان كه ن ند  بده ئه  تایجي را ارا ن

تأمین نماید و ان منابا در دســــترس خود بهترین 

بهره را ببرنــد. مفهوم اثربخشــــي در انگــاره 

هد  فاده در  به معني اســــت هكمراني خوب هم نین 

نابا طبیعي و هفاظ  ان ظر ی  و قابل تحمل ان م

ــ  مي ــد. محیط نیس در تجزیه و . (UNESCAP, 2006)باش

كه:  یده  مدي و اثربخشــــي عنوان گرد كارآ یل  تحل
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، 1هاكارآمدي و اثربخشي به بررسي راب ه بین ورودي

پرداند.  لســــفه كارآمدي و مي 3و نتایج 2خروجیها

توان بدون جذب كه چگونه ميباشــد اثربخشــي این مي

 وري را ا زایش داد. منابا ورودي بیشتر بهره

هاي  كار جام  مدي، ان كارآ ی ،  مدیر یات  در ادب

درســ  و اثربخشــي انجام درســ  كارها تعریف شــده 

ـــي جنبه كیفي  ـــ . كارآیي جنبه كمي و اثربخش اس

نگ  لب موارد این دو مفهوم در  ره دارد. در ار

ــبی ــوند و ه به هم ترجمه مي غات مختلف هدودا ش ش

ص الح مورد واكاوي دقیق  سیارمهم این دو ا تفاوت ب

ــ . در تعریف دیگري عنوان گردیده  قرار نگر ته اس

ــ  كه كارآمدي به معناي كمترین نمان یا انرژي  اس

مصــر ي براي بیشــترین كاري كه انجام شــده اســ ، 

گردد و اثربخشــي بررســي میزان مؤثر بودن مي تلقي

ــتیابي به اهداف ان اقدامات  ــده براي دس انجام ش

 . (1393)رئیسیپ اسماعیلپ  پیش تعیین شده اس 

برســـي عملكرد برخی نهادهاي تخصـــصـــي  - مبحث دوم

حاكميتي اعم از مالی، نظارتی و اجرايی در مبارزه 

 با فساد:

ــتاد قاچاق كاال و  -گفتار اول  ــتاد مركزي مبارزه با س س

 ارز

دنبال ســتاد مركزي مبارنه با قاچاق كاال و ارن به

ــوص مبارنه با  ابالغ  رمان رهبر معظم انقالب در خص

ــال  ــ 1381قاچاق كاال و ارن در س ــیس ش این د. تأس

ستاد نیرمجموعه نهاد ریاس  جمهوري اس  كه ریاس  

نده ویژه رییس جمهوري و رییس  مای با عنوان ن آن 

ــتاد مركزي مبارنه با قاچ ــوب س اق كاال و ارن منص

ــود. مي ــیان  ان هقوق تو ید ش ــتاد ص وظیفه این س

ــرف كننده و در نهای  ممانع  ان ورود  كننده و مص

                                                                        

1 Inputs  

2 Out puts 

3Out comes  
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ــ .  ــور اس ــترش پدیده و خروج ارن قاچاق به كش گس

جارت  ید و ت تأثیر مخرب آن در امر تو  چاق و  قا

گذاري و اشـــتغال، خ ر جدي و  قانوني و ســـرمایه

ـــ  كه باید  با جدی  تمام با آن مبارنه بزرگي اس

قام معظم رهبریپ  كرد تاد در  1.(1381)م این ســــ

صورتي در مبارنه با  ساد اقتصادي ناشي ان ارن و 

اوالً باید كانون مركزي این  كاال مو ق خواهد بود كه

به رییس دو   و  یس  عا ي نزد بارنه در ســــ حي  م

ربط دو تي دســتگاههاي ذي داراي اشــراف قانوني بر

شمندانه و همه سب و هو شد، ثانیًا تبلیغات متنا با

ثًا  ثا  بارنه قرار گیرد،  م  این م خد به در  جان

ضایي و انتظامي، قاطا و در ارتباط كامل  برخورد ق

هاي آن كانون مركزي باشــد، رابعًا گیري با تصــمیم

شد كه عمل قاچاق ي كامالً برخال ف عزم جدي بر این با

صــر ه و همراه با خ ر باشــد و جنس قاچاق ان پیش 

ــه آن در بانار، آماج  ان مبادي ورودي تا محل عرض

                                                                        

در مورد مبارنه با  مقام معظم رهیری در  رمان خودشــان1 

نمایند می تصری به ریاس  قوه مجریه  قاچاق کاال و ارن 

تو ید  گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر که"

گذاری و اشــتغال، خ ر جدی و و تجارت قانونی و ســرمایه

بزرگی اســ  که باید با جدی  تمام با آن مبارنه کرد و 

توانند در این امر هایی که به نحوی میبر همه دســـتگاه

دخیل باشــند واجب اســ  که ســهم خود را در این مبارنه 

ــ حی اوالً باید کانون مرکزی این مبارنه در . ایفا کنند س

عا ی نزدیک به رییس دو   و دارای اشـــراف قانونی بر 

ربط دو تی باشد، ثانیًا تبلیغات متناسب و دستگاههای ذی

هوشـــمندانه و همه جانبه در خدم  این مبارنه قرار 

قاطا و در  ظامی،  ــــایی و انت ثًا برخورد قض ثا  گیرد، 

صمیم شد، گیری ارتباط کامل با ت های آن کانون مرکزی با

عًا عزم جدی بر این باشــــد که عمل قاچاق ی کامالً راب

شد و جنس قاچاق ان پیش  صر ه و همراه با خ ر با برخالف 

ماج  بانار، آ ــــه آن در  حل عرض تا م بادی ورودی  ان م

ا بته در این  .اقدامات گوناگون این مبارنه قرار گیرد

ـــدن  ـــ  با دق  و مراقب  تمام ان آ وده ش کار النم اس

ــ  ــر دس ــوه و اندرک عناص ار این مبارنه به بیماری رش

بدیهی اس  که دستگاه قضایی ان  .امثال آن جلوگیری شود

ــتگاه ــو و دس ــوی یکس های انتظامی و اهیانًا نظامی ان س

دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشــته 

 .(1381تیر  12)مقام معظم رهبریپ  باشند
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بارنه قرار گیرد  ناگون این م مات گو قدا قام ا )م

در نهای  معظم  ه تصــــری  . (1381معظم رهبریپ 

ـــ  با دق  و مراقب  تمام ان  نمایند كهمي النم اس

با قاچاق  اندركار مبارنهآ وده شــدن عناصــر دســ 

ــود به بیماريكاال ــوه و امثال آن جلوگیري ش و  رش

ضایي ان یس ستگاه ق ستگاه د هاي انتظامي و سو و د

ـــوي دیگر وظیفه دارند در این  اهیانًا نظامي ان س

 امر مهم همكاري كامل داشته باشند. 

هایي مياجراي چن كاال و ین رهنمود چاق  قا ند  توا

ــفانه  ارن را با موانا جدي مواجه نماید اما متأس

عدم اجراي كامل چنین رهنمودهایي باعث شــده اســ  

ــي النم در مبارنه با  ــانمان عمالً اثربخش كه این س

 ســاد را نداشــته باشــد به طوري كه بر اســاس 

به  چاق  قا كاالي  بادالت  ها هجم م مار دقیقترین آ

ش ور، بدون  حا  خروج ارنهاي ریر قانوني بیش ان ك

ــل میلیارد دالر مي 20 ــد كه تو ید ملي را معض باش

جدي مواجه نموده اس  و هتي پو هاي كثیف هاصل ان 

شوم مي تواند در نتایج انتخابات تأثیر این پدیده 

سیب سي پدیده قاچاق كاال  نیادي بگذارد. در آ شنا

 رت پذیرد: باید چندین  عا ی  اساسي صو

فه عابر ها، یكي ان مهمترین مؤ  با م له  قاب م

هاي ریرمجان و جلوگیري ان دخا   ورودي، اســــكله

ــتگاه ــدس ــد. مي ول در امر وارداتئهاي ریر مس باش

س   ضروري ا صنع ، معدن و تجارت بنابراین  ونارت 

ساني و تسهیل تجارت قانوني را در جه  همای  شفاف

و با ا گوگر تن  كنددنبال ان تو ید داخلي با جدی 

ــعهان تجربه ــعه و توس ــورهاي در هال توس  هاي كش

صادي باالیي برخوردار مي شفا ی  اقت یا ته كه ان 

ا ملل جایگاه باشــند و در رتبه بندي شــفا ی  بین

ستفاده نماید و مبارنه خوبي برخوردار مي شد، ا با

با  ســاد اقتصــادي كه قاچاق كاال ان مصــداق بارن 

ــا ــاد مي س ــاد در اقتص ــادي و  س ــد را د اقتص باش

ـــتاد مبارنه با قاچاق نهادینه نماید و هم نین  س

كاال و ارن اقدام النم و هماهنگ براي مقابله با 
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سكله هاي ریر مجان را  راهم كرده معابر ورودي و ا

ستگاه سئول در امر واردات و ان دخا   د هاي ریر م

 رویكرد تبعیض. هم نین ضروري اس  به جلوگیري كند

ـــتثنائات گوناگون كه آمیز و برخي معا ی  ها و اس

جاري  قانون گمركي و مقررات ت كه در  جب موجود  مو

هاي ا زایش تجارت ریررســمي و رشــد قاچاق در ســال

 پایان داد.  گذشته گردیده اس 

میلیارد دالر  20براساس آماري ارائه شده ساالنه 

ا تد ا بته بعضـــا قاچاق كاال در كشـــور اتفاق مي

شان مي ضا ) دهدآمارها رقمي بیش ان این را هم ن ر

سالمي شوراي ا صنایا مجلس  سیون  . (رهماني رییس كمی

میلیون گوشي تلفن همراه  1۵ساالنه  به عنوان مثال

شور مي صورت قاچاق وارد ك سودي با   برب  2شود كه 

میلیون دالر را نصــــیب قاچاق یان  12۵میلیارد و 

صه  سينماید. مياین عر سان در دنیا برر شنا هاي كار

 100دهد یس میلیارد دالر واردات هدود نشــــان مي

برد و در مقابل هزار  رصـــ  شـــغلي را ان بین مي

ــادركننده  ــور ص ــغلي براي كش ــ  ش همین میزان  رص

سانمان شود. ایجاد مي س   ضروري ا ستا  در این را

و  يندایمقرراتجه  جمهوري اســــالمي ایران،  گمرك

ــد ــاال هم نین ا كترونیكي كردن  راین ، ترخی  ك

 كاهش قاچاقاقدامات النم در مبارنه با  ســــاد و 

باعث  و ارن را انجام دهد. قاچاق كاال و ارن كاال

صدمه بسیار نیاد به اقتصاد و اقتصاد مقاومتي مي

كنندگان  هقوق مصــــرف تو ید ملي و ايبرگردد و 

ونارت صنع ، ي اس  ضرور باشد ومي نیانبار بسیار

ساني و تسهیل تجارت قانوني را معدن و تجارت شفاف

بال  ی  دن جد با  ید داخلي  ی  ان تو  ما ه  ه در ج

 . 1كند

                                                                        

بررســـي میداني که نگارنده در یکي ان بنادر  در یک 1

 50تواند هدود جنوب کشــور انجام داده اســ ، هر  نج مي

خ   بدون پردا ته  ن ي"  ح  عنوان " خارجي ت کاالي  ن   وا

اي باعث گردیده عوارض گمرکي وارد نماید و چنین مقرره

ستفاده ان این  رایند چیزي در هدود  سوء ا س  که با  ا
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 بررسي اجمالي فساد در گمركات: - گفتار دوم

گمرك كشور و نیر ساختها و قوانین و مقررات پویا 

هاكم بر آن مي فاف  ند یكي ان مهمترین و شــــ توا

مبارنه با مفاسد اقتصادي در بحث قاچاق ابزارهاي 

رسد در هال هاضر كمركات كشور كال باشد. به نظر مي

نتوانسته اس  خود را با هكمراني خوب ت بیق دهد. 

در  دهد وضــعی  خوبيیكي ان آمارهایي كه نشــان مي

ــ  ــور هاكم نیس ، نمان مورد نیان براي گمركات كش

طور متوسط، واردات و صادرات اس . در هال هاضر به

شود. رون طول مي 32 شور وارد  شد تا كاالیي به ك ك

ــورهاي ایران،  ــامل كش ــورهاي من قه ش در میان كش

عراق، اردن، عمان، عربســتان و امارات تنها وضــا 

ــ  گمركات ایرانعراق ان رون  82در عراق . بدتر اس

 15كشــد تا كاال وارد كشــور شــود. در اردن طول مي

رون و در 17در عربســــتان رون،  9رون، در عمان 

كشــد تا كاالي ورودي تخلیه طول مي امارات هف  رون

یان براي واردات هم گردد.  نه مورد ن ان نظر هزی

 باشـــدبدتر مي ایرانعراق ان كشـــور تنها وضـــا 

سعودپ  سیانپ م سي. (1392)کربا شان ميبرر دهد هاي ن

شــده هر دالر براي واردات رســمي گوشــي  قیم  تمام

تومان اس . یعني اگر  670تلفن همراه هش  هزار و 

ــي تلفن همراه  ــمي، گوش  ردي بخواهد ان مجاري رس

كاال، بیش ان  ب  هر دالر ارنش  با ید  با ند  وارد ك

ش  هزار و  صده ش كه همین تومان بپرداند در ها ي ش

ي ریررسمي هاشود با هزینه كمتر و ان راهكاال را مي

 . (1392)کرباسیانپ مسعودپ  وارد كشور كرد

ــم  كارآمدي  بنابراین مدیری  گمرگات باید به س

به  یان  ند. ن مای گذاري بیشــــتر تالش ن و اثر

                                                                        

کاالي وارداتي در  نجها به صورت قاچاق درصد ان هجم  70

طوري که ناخداي شـــناور با هماهنگي با وارد گردد. به

مند به درآمدهاي نامشـــروع عالقه گمرک ماموران ارنیاب

بدون  ته  ن ي ان کمرک  ح  عنوان  چاق را ت قا اقالم 

 70نمایند به طوري که در نهای  پرداخ  عوارض خارج مي

ه صــورت قاچاق رســمي وارد ميدرصــد کاالي بار شــناور ب

 گردد.
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ه  امري مقررات قانون در این ج ندایي و اصــــالح 

صادي  ساد اقت اجتناب ناپذیر در جه  جلوگیري ان  

شد. امرونه ناكارآمدي در قاچاق كاال مي در هونه با

ــور باعث گردیده كه  میلیارد دالر كالي 20گمركات كش

ــور گردد و چنین  رایندي به تو ید  قاچاق وارد كش

ــدمه  ــ ، ص ــاد مقاومتي اس ملي كه پرچم دار اقتص

ـــ ، به ـــیار نیادي نده اس كه مقام معظم طوري بس

ضربه واردات بيرهبري  شاره به  و قاچاق رویه با ا

 :(1393) مقام معظم رهبریپ    رمایندمي به كشور

ـــور را دارد ان پا " ـــار واردات، كش امرون  ش

آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به كشور درمي

نیز ارقام بسیار عجیبي م رح اس ، اما این هم یس 

س  كه به بهانه جلوگیري  ان قاچاق توجیه من قي نی

شور  سود گمركي، راه واردات انبوه به ك و دریا   

 . "به صورت رسمي بان شود

 برسي فساد در تصرف و غصب انفال  - گفتار سوم

انفال و ثروتهای عمومی ان " ان منظر قانون اساسی

ــده، معادن، دریاها،  قبیل نمینهای موات یا رها ش

ــــایر آبهای عمومی، ها، رودخانهدریاچه ها و س

های طبیعی، ، جنگ لها، نیزارها، بیشههاها، درهکوه

ـــ ، ارث بدون وارث، و اموال  مراتعی که هریم نیس

ا ما ک و اموال عمومی که ان راصبین مسترد  مجهول

ــ  تا بر طبق می ــالمی اس ــود در اختیار هکوم  اس ش

ـــب  به آنها عمل نماید ـــا   عامه نس )قانون  مص

صل  سی ا سا صرف انفال  ان .(" 1358، 45ا این رو ت

توان آن می باشدمیکه مصداق بارن  رصب بی  ا مال 

صادی نیز قلمداد نمود.  سد اقت صادیق مفا را ان م

ساد در تغییر كار بري  در این گفتار در بند اول  

ساد در نمین شاورني و جنگلي و در بند دوم   هاي ك

ــرف نمین ــاهلي رودخانهتص ها و دریاها مورد هاي س

 گیرد:قرار می بررسی
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ــاد در تغيير كار بري زمين - بند اول ــاورزي و فس هاي كش

 جنگلي:

)مقام  ســیاســتهاي كلي اقتصــاد مقاومتي 7در بند 

تأمین امنی  رذا و درمان و بر (1394معظم رهبریپ 

ایجاد ذخایر راهبردي با تأكید بر ا زایش كمي و 

ید كاال)مواد  كیفي تو  یه و  یده او  ید گرد تأك  )

مصادیق  ساد اقتصادي كه یكي ان معضالت اس . اما 

صورت  صي  صو با همكاري ریر قانوني بخش دو تي و خ

هاي كشاورني و پذیرد تغییر كاربري گسترده نمینمي

ــكوني درآن مي ــاخ  ویالهاي مس ــد. چنین تخلف س باش

ــادي مي ــاد اقتص ــداق بارن  س ــد بزرگي كه مص باش

ندهمي ند در آی ندان دور هفظ محیط توا نه چ اي 

ــاورني و امنی  رذایي كه ان مؤ فه ــ ، كش هاي نیس

اصلي اقتصاد مقاومتي اس  را به خ ر بینداند. در 

ق  امرونه یكي ان مهمترین مشــــكالت كشــــور  هقی

ضي س  تغییركاربري ارا شاورني ا اي ب وریكه عده، ك

ب كشاورني كه هاي نابجا، اراضي م لوبراي استفاده

ان خاك و امكانات آبیاري مناسبي برخوردار هستند 

شاورنان مي  و خرند و با ندرا به قیم  ناچیز ان ك

مدیران  با  كه  هایي  ند ناطق ميهاكمیتي ب این م

سایر نماین ساني و  س  به اقداماتي هم ون ویال د، د

پ اســـحاقپ )جهانگیری ننندهاي نابجا مياســـتفاده

در صد ان سواهل  80که در هال هاضر به طوری (1393

دریایی خزر توسط دریا خوران اشغال گردیده اس  و 

صرف 80ان  صد ت سوی  28صورت گر ته  در صد ان  در

ــتگاه ــهرک 12های دو تی، دس ــوی ش ــد ان س های درص

درصد نهادها و  10درصد ا راد هقیقی ،  24ساهلی، 

که در اختیار عموم قرار درصــــد آناد اســــ   4

صر ات  54و ان دیدگاهی دیگر  گیرندنمی صد ان ت در

صورت گر ته مربوط به مجاری و متصدیان دو تی اس  

و  درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد 46و

فال  ها ان این هجم انبوه تصــــرف ان  147 قط تن

ستری سواهل مانندران در دادگ صرف  ستان پرونده ت  ا

. راه هل چنین (1394)تقوی  ردپ ن اســــ  در جریا
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ــتفاده ان عكس ــادي، اس ــاد اقتص  1344هاي هوایي س

ــ  كه در این عكس برداري هوایي میزان  ــي اس ــمس ش

هاي كشاورني، جنگلي، مرتا و با   مسكوني به نمین

س  كه  ضروري ا س  و هم نین  شخ  گردیده ا شني م رو

ـــكوني اعم ان جنگلها، ینبراي تمام نم هاي ریر مس

صادر  سند  ساهلی، و در کل منابا طبیعی  نمینهای 

گردد تا نمین خوران نتوانند مبادرت به تصــــرف 

سواهل دریاها كه متعلق به هكوم   صوص  انفال به خ

س  اقدام نمایند. بنابراین نباید تغییر  سالمي ا ا

ها و كاربري نمین ها، جنگل ــــاورني، مرتع هاي كش

ها و دریاها، در ید مسوالن ین ور هاشیه رودخانههم

شان داده  سا ه ن شد، چرا كه تجربه چندین  محلي با

كاربري نمین باالي تغییر  با هجم  كه  ــــ   هاي اس

ـــد  ـــاورني چنین تفویض اختیاري منجر به مفاس كش

سیار و  صادي ب س  محی ي در نمینهاقت سان بحران نی

شور  شدك سیب عالوه بر موارد عنو .1خواهد  شده آ ان 

شمال وجود دارد این  سواهل  صرف  دیگر که در بحث ت

س  که  ستحدثات آیینا ضی م نامه اجرایی قانون ارا

و این  نگردیده اســ تهیه  با گذشــ  چند دهه هنون

یکی ان مواردی اس  که مدیری  اراضی شما ی نقیصه 

 .اس  نمودهرا دچار مشکل 

سد كه در نهای  به نظر مي ستگاهر ضایي و هاي د ق

ــور ــي كل كش ــانمان بانرس با همكاري مؤثر قوه  س

ها و باید با ورود به تغییر كاربري نمین مجریه

                                                                        

نده مردم نور در مجلس  1 مای قاد ان بي ٬ن توجهي با انت

ـــانمان جنگل ـــور به انجام  ٬هاس مراتا و آبخیزداري کش

سانماني که باید هامي محیط  ٬وظایف خود سفانه  گف : متا

ـــد اکنون با ارایه مجون ـــ  باش هاي تغییر کاربري نیس

 طبیعي کشــور نده اســ . اراضــي، تیشــه به ریشــه منابا

ضي با یادآوري اوج سان ویال عبدا وهید  یا ساخ  و  گیري 

سانمان جنگلها و انتقاد ان بيدر جنگل مراتا  ٬هاتوجهي 

شور به انجام وظایف خود سفانه  ٬و آبخیزداري ک گف : متا

گذاري نمین ن  در وا با وجود را به ا راد  ها و مراتا 

ـــب خاص به نابودي  ـــد مناص ـــور و هم نین رش مراتا کش

 ها منجر شده اس .ساني در جنگلشهرک
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ان ساخ  و سان و تغییر كاربري مراتا طبیعي كشور 

ساني در این مورد با و با شفاف ها جلوگیري كندآن

ساس هاکمی  قانون برخورد  صر ین بر ا ضان و مت ناق

شده را به  صرف  سواهل ت ضعی  نمینهای و  نماید و و

 ها   قبل برگرداند. 

ها و هاي ســاحلي رودخانهفســاد در تصــرف زمين - بند دوم

 :درياها

ــنجي ان بومیان   ــاس تحقیق میداني و نظر س بر اس

هاي كشــور به ها و دریانهویالســاني در هریم رودخا

ــال  ــوص در اطراف دریاي خزر ان س ــروع  1365خص ش

س  و در همه  سبي رواج پیدا  70گردیده ا به طور ن

اي یا ته اســ  ســابقهرواج بي 80نمود اما در دهه 

 1394كه بر اســاس آمارهاي موجود در ســال به طوري

خوران درصد سواهل دریاي هزر توسط نمین 80بیش ان 

صرف س  ت . ان (1394)تقوی  رد،محمدعلیپ  گردیده ا

ـــرف و بهره هاي مبتني بر اعمال برداري این رو تص

سواهل و محدود نفوذ بخش عمومي و بخش  صي ان  صو خ

مردم در استفاده ان سواهل هاي استفاده بودن  رص 

باشـــد و هتي در دریاي خزر امري كامالً مشـــهود مي

ترین اراضي هاصلخیز تغییر كاربريلي موارد نیز خی

 به ها ان جملهاي و جنگلي به ســــایر كاربريجلگه

هاي وارده به تفریحي، ان مهمترین آســــیب ویالهاي

ـــائل راهبردي  ـــتي و مس ـــور در بحث محیط نیس كش

شور مي شاورني و هتي اجتماعي ك شد و هتی باعث ك با

سیاری ان مردم محلي ضایتی عده ب شهروندان  نار و 

ایراني و توریستها گردیده اس ، كه ا بته در بعد 

تواند باعث ایجاد بدبیني مردم ان اجتماعي آن مي

ضایي به د یل عدم  ستم ق سی سالمي و  دو   جمهوري ا

ــــدان و نمین خوران گردد.  با مفس قاطا  برخورد 

ـــفانه نمین ـــده مورد هجوم منفع  متأس هاي یاد ش

س   سودهاي طلباني قرار گر ته ا سب  صر ا به ك كه 

ــته كوتاه مدت مي ــته یا ناخواس ــند و خواس اندیش

گیرند و با منا ا راهبردي كشــــور را در نظر نمي
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هاي یادشده تیشه به ریشه كشور تغییر كاربري نمین

ننند. اما تاسف بیشتر ان آنجا اس  كه برخي ان مي

نهادهاي نیربط و مســــئول به د یل وجود رانتهاي 

یاد و به نوعي سو استفاده ان قدرت عمومي بسیار ن

درجه  منا ا شـــخصـــي و گروهي، برخوردي قاطا با 

سواهل دریا و  نمین خواري، جنگل خواري و تعرض به 

یده رودخانه ها ندارند و چنین  رایندي باعث گر

سواهل و نمین س   صوص در مناطق ا سیاري به خ هاي ب

ستان مانندران و گیالن به ناهق و بر خ الف قانون، ا

ـــهر  تغییر كاربري پیدا نماید. بعنوان مثال ان ش

نوشهر تا شهر رویان و تا نزدیكي شهر نور، سواهل 

دریا در تصــرف ریرقانوني اشــخاص خصــوصــي و دیگر 

ـــ  كه ـــخاص هقوقي عمومي قرار گر ته اس باعث  اش

ان این ســــواهل  اســــتفاده عموميكامل  ی محدود

ین اقدامي گردیده اســــ . با عنای  به اینكه چن

ها و دریاها كه جزء مغایر با قانون هریم رودخانه

هاي هكوم  اســــالمي و در نهای  انفال و ان داریي

ی  مال تلقي مي جزء ب به ا  جه  با تو گردد و نیز 

ــری  قوانین و مقررات  اینكه چنین اقداماتي نقض ص

عرض هریم كه درمورد هاكم بر مناطق ســاهلي كشــور 

شر تگي آبم 60كه  دریاي خزر  تر ان آخرین نق ه پی

س  كهمي ضروري ا شد،  شكل ان كارگروهي ویژه  با مت

قوه قضــــاییه، قوه مجریه و جامعه مدني م لا و 

شكیل گردد تا  س  ت ضوع این طر دار محیط نی مهم مو

مل  كا تا تحقق  بارك را  یات م فال و منو هقوق ان

ــادي  مقام معظم رهبري ــد اقتص در مبارنه با مفاس

خواري و تغییر كاربري و تعرض به هریم  )كه نمین

صادیق رودخانه سواهل دریاها و جنگل نیز ان م ها، 

ــمار ميبارن آن به ــي و اقدامات ش رود( مورد بررس

النم در جه  قلا و قم تصـــر ات ریرقانوني صـــورت 

سواهل، نمین صورتي كه  شاورني و گیرد و در  هاي ك

ـــ اند، دهجنگلي برخالف قانون تغییر كاربري داده ش

ــاس قانون به ها   اول قبل ان تغییر  مجددًا بر اس

 برگردانده شود. 
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 ستاد مركزي مبارزه با مفاسد اقتصادي: - گفتار چهارم

 مفاسد اقتصاديبنا به ضرورت مبارنه با این ستاد 

مان  ــــدور  ر له و پیرو ص مدظ قام معظم رهبري  م

در مبارنه با  ســـاد اقتصـــادي و ارتقاي ا عا ي 

، تأســیس 1380ســالم  اداري در دهم اردیبهشــ  ماه 

 ساد ما ي و اقتصادي  مبارنه باگردید و موظف به 

ــا در اینو عمل قاطا و گره باره ان طریق اقدام گش

صا  همه صو سه گانه مخ دو قوه مجریه و  جانبه قواي 

)ستاد مرکزی مبارنه با مفاسداقتصادیپ  قضاییه شد

مبارنه با مفاسد اقتصادي به  اهداف ستاد1. (1393

 باشد:شرح ریر مي

ـــ  ماده. 1 مقام معظم رهبري اي اجراي  رمان هش

در ارتقاي ســــالم  نظام اداري و مدظله ا عا ي 

 مبارنه با  ساد. 

ه   .2 ــــه قوه در ج یان س ماهنگي م برقراري ه

هاي اجرایي، گیري ابهره هاد ی  ن هداكثر ظر  ن 

ظارتي، تقنیني و ــــایي و  رهنگي، در امر  ن قض

 ارتقاي سالم  نظام اداري و مبارنه با  ساد. 

تشكیل جلسات ستاد هماهنگي مبارنه با مفاسد . 3

ــه قوه، ونرا،  ــور معاونین اول س ــادي با هض اقتص

هاي نظارتي ســه نمایندگان مجلس و رؤســاي دســتگاه

 ها. ساني مصوبات و پیگیري اجراي آنقوه، اطالع ر

سا م .۴ سایي و  سادخیز ساني گلوگاه شنا هاي  

جاد شــفا ی  و نظام اداري و اقتصــادي كشــور و ای

                                                                        

بند  :بدین شــرح اســ  مقام معظم رهبريرئوس متن  رمان  1

مردد نشدن مسئوالن مبارنه با  ساد بر اثر  - اول  رمان

ضاي  – بند دوم  رمان،هامخا ف  ستگي امنی    تفهیم واب

ساد، صادي به مبارنه با   سوم  رمان اقت سپردن  –بند 

بند ، امانتدار مبارنه با  ساد به ا رد م مین، سا م و

قاطعی  در ضـــربه عدا   در عین دق  و  –چهارم  رمان 

سیب –بند پنجم  رمان ظرا  ،  سایي نقاط آ پذیر در شنا

ــور،  ــادي كش ــم  رمان گردش ما ي و اقتص ــش عمل  –بند ش

 –بند هفتم  رمان ونارت اطالعات به وظایف قانوني خود، 
بند هشـــتم پرهیز ان تبعیض در امر مبارنه با  ســـاد، 

 .هپرهیز ان ر تار شعاري، تبلیغاتي و تظاهرگون – رمان 
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ها تؤام با تسهیل  ضاي كسب و ارتقاي نظارت در آن

شد و كار و برقراري نمینه صادي و ر هاي امنی  اقت

 توسعه اقتصادي. 

ــالم  ادار  رهنگ. ۵ ــاني س ي، انعكاس اقدامات س

 . ا ملل مبارنه با  ساد نظام در س   جامعه و بین

در مو قی  ســــتاد مركزي مبارنه با مفاســــد 

اقتصادي همین بس كه این نهاد به دالیل عنوان شده 

شغله شكیلو م ضاي ت دهنده آن اعم ان  هاي دیگر اع

ســران ســه قوه نتوانســته اســ  در انجام ماموری  

نه با  ساد مو قی  قابل توجهي اصلي خودیعني مبار

 داشته باشد. 

تار پنجم  ظام جمع -گف مان ن ــــاز يات و س مال آوري 

 مالياتي كشور:

ظایف مدرندو   یس ان مهمترین و آوري  جما ،هاي 

شور جه  تأمین هزینهما یات  هاي عمومي و عمراني ك

ـــد.  رار ما یاتي و یا عدم پرداخ  ما یات مي باش

هاي نظام اقتصادي و ما یاتي آسیبیكي ان مهمترین 

سالمي ایران مي ساس اظهار نظر جمهوري ا شد. بر ا با

برآوردها نشــان مي، رییس ســانمان ما یاتي كشــور

صد ان تو ید  25تا  20دهد، میزان  رار ما یاتي در

 180بــاالتر ان نــاخــا   ملي اســـــ  كــه رقمي 

در این شـــود. در هر ســـال مي تومانمیلیارد هزار

ــت ــادي ا با وجودراس ــور میزان ركود اقتص  در كش

، رقمي با   بر 1392در ســــال  مليتو ید ناخا   

درصــــد این  20هزار میلیارد تومان بود، كه  934

ـــ  كه معادل این  180رقم  هزار میلیارد تومان اس

. وجود دارد رار ما یاتي  در كشــــور ایرانمبل  

سال اگر این رقم را با ما یات شده در  صول  هاي و

هزار میلیارد تومان اســــ  جما  70كه معادل  93

 گرددهزار میلیارد تومان مي 250كنیم، رقمي هدود 

مان بیشــــتر ان 80 و این رقم یارد تو  هزار میل

شور  هزار میلیارد تومان  170معادل)بودجه عمومي ك

ساني باشد. بنابراین در صورت شفافمي 93( در سال 
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 عاالن اقتصادي و در نظام ما یاتي كشور و مشارك  

سئو ی  آنان،  ساس م س  تمام منابا دو   مياه توان

یان  جه عموميمورد ن یاترا ان  بود ما  خذ   طریق ا

هاي تأمین  مد به درآ ید و وابســــتگي خود  ما ن

سفانه در هال  ناپایدار نفتي را ق ا نماید .. متأ

 گیردمي ان كساني ما یاتهاضر نظام ما یاتي كشور 

و یا ان  باشــــندن خود دو   ميكارمنداان كه یا 

ــاني كه  دهند. انجام مي هاي مثب  و مو د عا ی كس

شفاف شور  ساني وجود بنابراین در نظام ما یاتي ك

ــــه مدي و ندارد و چنین نقیص كارآ عدم  عث  با اي 

اثربخشـــي در این هونه ان هاكمی  گردیده اســـ . 

ـــديدو   مي گري خود ان توان با واگذاري اعمال تص

ــادي با اخذ ما یات ع و هاي خدمات هزینه االن اقتص

ــور  تأمین نماید و در را بودجه عمراني و جاري كش

ــور را ان طریق اخذ ما یات  نهای  بودجه عمومي كش

رســــد در هقه خود تأمین نماید، اما به ن ر مي

شور كه هنون در خیلي ان موارد  ستم ما یاتي ك سی

صورت مي ساس علي ا ر س توا قي  گیرد كارآمدي بر ا

و اثربخشــي هتي نســبي وجود ندارد. چنین  رایندي 

اي باعث  رار ما یاتي در هجم بســــیار گســــترده

س  و وجود طرح جاما ما یاتي جه  ا زایش  گردیده ا

هادي اقتصــادي امري  ســاني در میزان  عا ی شــفاف

شداجتناب ناپذیر مي س  . با ضروري ا طرح بنابراین 

اســـتقرار ما یاتي كشـــور ام نظجاما ما یاتي در 

این طرح،  با اجرایي شــــدنپیدا نماید. چرا كه 

اطالعات كامل و شـــفاف نســـب  به مؤدیان ما یاتي 

ا ر س و ارتباط  داشــ  و ســیســتم علي وجود خواهد

ستقیم بین مؤدیان و ممیزیان ما یاتي كه یكي ان  م

ما یات هقه دو   و در  عوامل اصــلي  ســاد در اخذ

ــد نهای  مردم مي و در نهای  با  رودان بین ميباش

نهادینه شدن سیستم هكمراني خوب در نظام ما یاتي 

كشـــور كارآمدي و اثربخشـــي در نظام اخذ ما یات 

ند مهمترین  هد نمود و این  رای یدا خوا ا زایش پ

عامل در مبارنه با  ســــاد اقتصــــادي در نظام 
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تواند باشــد و ميما یاتي جمهوري اســالمي ایران مي

شور  صادي در نظام ما یاتي ك سد اقت مبارنه با مفا

 را به سر منزل مقصود برساند. 

شناسي كارآمدي و اثربخشي در مبارزه با آسيب - مبحث سوم

 مفاسد اقتصادي:

ــالمي ایران در به نظر مي ــد در نظام جمهوري اس رس

مبارنه با  ســـاد تكثر ســـانماني وجود دارد. در 

ــد ابتداي امر به نظر مي كه این تكثر و اندیاد رس

ــانماني، مي ــهیل س ــاد را تس تواند مبارنه با  س

ــــانمان دهي ریر دائمي كه نماید اما در چنین س

صورت پاره وق  برگزار مي سات آن به  گردد، عمال جل

شغله سد اقتادي به د یل دیگر م هاي مبارنه با مفا

سانمان شكیل دهنده این  ضاي ت ها و عدم  راوان اع

ـــالهیتي هر نهاد و مواني كاري تفكیس دقی ق هونه ص

موجب ایجاد تداخل و آشــفتگي در مبارنه با  ســاد 

ـــرف  ـــ  كه نتیجه آن دوباره كاري و ص گردیده اس

نه با هزی بارنه  یاد براي م مان ن ف  و ن هاي هنگ

مفاسد اقتصادي اس . مبناي اصلي این عدم كارآمدي 

ـــاد وجود نهادهاي  ـــي در مبارنه با  س و اثربخش

تي مختلفي در این وادي اســ . اگر چه  لســفه نظار

ها مبارنه با مفاســد اقتصــادي وجودي این ســانمان

هاي دیگر باشــد، اما در عمل با توجه به مشــغلهمي

 این نهادها، كارآمدي و اثربخشي النم را ندارند. 

ســـاختار نكته بســـیار مهم دیگر این اســـ  كه 

وري هاي مبارنه با مفاســـد اقتصـــادي در جمهنهاد

اســالمي ایران ان كارآمدي و اثربخشــي كا ي و هتي 

ستند و به طوري سبي برخوردار نی ستهن اند كه نتوان

مانا ان مفاســد اقتصــادي گســترده اخیر در كشــور 

ــانماندهي نهادهاي  ــاختار و س گردند. بنابراین س

ـــاد باید در جه  ا زایش كارآمدي و  مبارنه با  س

بانبیني قرار گیرد و در مقو ه  اثربخشــــي مورد 

مبارنه با  ســــاد عالوه بر نقش نهادهاي هكومتي، 

صی  ص نقش اثرگذار نهادهاي مردمي و جامعه مدني تخ
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ضــد  ســاد نیز به رســمی  شــناخته شــود. در نظام 

شور صادي ك صاد دو تي و اقت  به د یل تمركز بر اقت

هاي مختلف اقتصـــاد، نفتي و عدم شـــفا ی  در الیه

 و ي اســ  كه تونیا ثروتابه گونه هاســاختار نهاد

ـــي به ـــترس ـــورت نظام اطالعات را به دس وار با ص

نماید. در چند همراه مياي هاي  زایندهنابرابري

ــــاد در  جب برون  س مل مختلفي مو هه اخیر عوا د

س  كه مي شور گردیده ا صاد ك نف  یكي  توان گفاقت

، جویيهاي ران ان دالیل اصـــلي وجود ران  و نمینه

در اقتصاد كشور اقتصاد و  ساد اقتصادي  ساد در 

ــ .  ــر به ایران گردیده اس ا بته این ویژگي منحص

نیس  بلكه كشورهایي كه ان درآمد سرشار ناشي ان 

كل و ثروت ند، معموالً این مشــــ هاي ملي برخوردار

ــده را دارند. نظام چند نرخي ارن  نیز یكي ان مفس

شه صادي در طي مهمترین ری سد اقت سال  30هاي مفا

ســال گذشــته همواره  40ا ي  30در باشــد. اخیر مي

ـــ  وبانار هاكم بر  ارني چند نرخ  ایران بوده اس

سه انگیز تفاوت  سو بین بانار آناد قابل توجه و و

را  يرسمي ارن نمینه كسب درآمدهاي سرشاربانار و 

یانبراي  ن  جو ــــ .  نموده راهم  را عالوه بر اس

ســـود بانكي ان  هايتفاوت نرخ موارد عنوان شـــده

صادي در نظام بانكي مي ساد اقت شددیگر دالیل    با

ــینيپ هاديپ  ــال (1393)رالمحس هاي نرخ 1393. در س

ــد در نظام بانكي  30تا بیش ان  4متفاوتي ان  درص

به طوري كه  جمهوري اســــالمي ایران وجود دارد. 

ـــاني كه ان اعمال نفوذ ناروا جه   اخذ وامهاي كس

نمایند، با توجه به اخذ كم بهره اســــتفاده مي

صدي جه  تاخیر در پرداخ  این  شش در سه تا  جریمه 

و اي چنداني جه  پرداخ  آن ندارند وامها انگیزه

نیادي در نظام این وضــعی  منجر به برون مشــكالتي 

ـــول ـــ معوقات بانكي  بانكي و وص به . گردیده اس

درصــد 9تا  4وامي با بهره عنوان مثال شــخصــي كه 

شش اخذ مي سه تا  نماید با توجه به هداكثر جریمه 

درصدي بانكهاي  22درصدي، با توجه به پرداخ  سود 
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ــپرده گذاران، انگیزه ــ  دو تي جه  س اي جه  برگش

این وام ندارد. چرا كه میزان هداكثر ســــودي كه 

 رد گیرنده وام باید به بانس وام دهنده بپرداند 

باشــد؛ در صــورتي كه بانكهاي درصــد مي 15ر هداكث

پردانند. درصد به این شخ  بهره مي 22دو تي هداقل 

سود بانكي و عدم  ساني نرخ ارن،  سان  بنابراین یك

ساني دو  ، تزریق درآمدهاي نفتي به اقتصاد، كوچس

خصــوصــي ســاني واقعي و واگذاري اعمال تصــدي گري 

ــي واقعي، جلوگیري  ــوص ان ا زایش دو   به بخش خص

سط دو تها كه در بي سال اخیر  30رویه نقدینگي تو

ـــ ، مهمترین،  به رویه همه دو تها بدل گردیده اس

ــ  كه مي ــادي و اقداماتي اس ــاد اقتص تواند ان  س

 ساد در اقتصاد جلوگیري نماید. ا بته شایان ذكر 

وري در اســــ  با توجه به پایین بودن میزان بهره

ساختارهاي صالح گردند تا ان  تو ید باید  تو یدي ا

 ساد در اقتصاد كه مهمترین عامل هدر دادن منابا 

باشــد جلوگیري شــود و ســپس نظارت واقعي صــورت مي

صاص یا ته واهدهاي تو یدي در  پذیرد تا بودجه اخت

ی  عا  فاعي قا ب وام، در موارد دیگر   هاي انت

 هزینه نگردد. 

ــتحلیل دیگري كه مي ــاد اقتص ادي در توان ان  س

س  كه، در ایران  س   خرد و كالن ارائه داد این ا

ــاخ   ــادي، باندباني در س ــب اقتص ــاختار نامناس س

ها و گماردن پیروان گرایي در انتصاب سیاسي، نوچه

ــمیمدر گلوگاه ــتوانه هامیان هاي تص ــاني با پش س

س  قدرتمند،  موجب تز زل در هكمراني خوب گردیده ا

سادنمینهو  ص هاي   س  و را  راهم  ادياقت نموده ا

توانند ان میان نخبگان هامیان هم مياین كند. مي

ــرمایه ــي یا اینكه ان میان س ــیاس داران و دالالن س

نمینه را براي قدرتمند در بیرون ان سیستم اداري 

تواند یس . هامي ميمفاســد اقتصــادي هموار نمایند

عنصـــر قدرتمند نظامي، كارگزار ســـیاســـي یا یس 

نفوذ هاي  شار و ذيدار باشد. اهزاب و گروهیهسرما

ها و توانند نقش هامي را ایفا كنند. نوچههم مي
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شــوند در پیرواني كه توســط این هامیان گمارده مي

ئه مي ماتي هم ارا خد قاطعي،  ند. م دكتر علي كن

كه  اســ به این نتیجه رســیده ش در تحقیقاتربیعي 

شه دیگر هم دارد كه  ساد س   اول در ایران یس ری

 . (1390)ربیعیپ علیپ  اندآن را ربن نامیده

دكتر علي ربیعي در مورد  ســــاد مدیران عنوان 

كه "مي ند  مای مدیران ایراني ن كه  یكي ان دالیلي 

شوند این اس  كه اهساس  اسد شده و درگیر  ساد مي

یس تئوري به نام  در دانش مدیری  1.كنندربن مي

عدا   ناي آن هر  رد  2تئوري  كه بر مب وجود دارد 

ــانمان، داده ــتاندهدر هر س هاي خود را با ها و س

ـــه مي ـــورتي كه ان این دیگران مقایس كند و در ص

سانماني خود را تغییر  شود ر تار  ضي  سه نارا مقای

. "اس شده ه در ایران خیلي شایا ئلدهد. این مسمي

كه قب   ساد نسب  دهد نشان ميصورت گر ته  بررسي

س  به طوري شده ا شته كمتر  سیاري كه به گذ براي ب

ــ  ــانه توانایي آنان اس ــوه دادن نش   ان ا راد رش

ـــد 79. هدود (1390)ربیعیپ علیپ  ـــرك   درص ان ش

گان در این تحقیق ند بدون رشــــوه  كن ند  قد معت

 8بیش ان  و ان را انجام دهندتوانند كارشــــنمي

ــد گفته ــوه داده ۵اند كه بیش ان درص اند. بار رش

درصــــد امیدوارند در آینده رشــــوه در  13تنها 

درصــــد ان  2۵ادارات نداشــــته باشــــیم. تنها 

امید دارند در صـــورت در این پژوهش پاســـخگویان 

گیري به آن رســیدگي شــود. تنها مورد گزارش رشــوه

                                                                        

ــان 1  معاون که نماني نمایند؛مي عنوان مورد این در ایش

 دســـ  موجه ا راد ان یکي بودم اطالعات ونارت پار ماني

 چرا پرسیدم او ان وقتي. بود نده ما ي استفادهسوء  به

س ، نده کاري چنین به س د سخ ا  سختي چه با که داد پا

صیالت ش  را عا یه تح شته پ س ، سرگذا  در مبارناتي چه ا

س ، کرده سابق رژیم  هم جبهه در هضورش سوابق به هتي ا

  الن با را خود وضـــعی  گف  انتها در و کرد اشـــاره

ــه آقاناده ــههم که کردم مقایس ــ  و بود اممدرس  نتوانس

ما بگیرد را خود دیپلم  نده هم به کالني ثروت اکنون ا

 .اس 

2 Equity Theory 
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گیري در میان كارمندان رشــوه امیدبخش آن اســ  كه

درصد پاسخگویان شاهد  3.  قط نن بسیار اندك اس 

اند. در هونه شفا ی ، گیري كارمندان نن بودهرشوه

ـــد باالیي ان جامعه در هنگام ورود به ادارات  درص

ــنا و  دو تي، به جاي طي مراهل اداري به دنبال آش

دون درصد مردم، معتقدند ب ۵0رابط هستند. بیش ان 

كار جام  به ان پارتي مو ق  ــــان در هايرابط و  ش

سًا بیش ان  سا شد. ا صد مردم  90ادارات نخواهند  در

ـــانمان هاي ها، ان قوانین و روالهنگام ورود به س

درصد ان پاسخگویان  18اطالع هستند. تنها اداري بي

ته ند در این تحقیق گف باره رو ند در ادارات در ا

ساني مي اداري اطالع شفا ی ، خود ر شود. این عدم 

سادآمیز دامن مي نند. در هونه نگرش به ر تارهاي  

ــاد، هدود  ــخ  20به  س ــد ان پاس دهندگان  كر درص

ــتند مي ــالم  ما ي هس ــور داراي س  كنند مدیران كش

. هم نین یکی ان مهمترین (1390)ربیعیپ علیپ 

ـــ ، اقداماتی که تا االن  ـــده اس نادیده گر ته ش

ــتی و هس هفظ امان  در بین نهادهای  ارتقای پاکدس

ــ  این  ــروری اس ــ  و ض هاکمیتی و ریر هاکمیتی اس

س   هاکمی  و مو فه گوهری چا ش سد هم در  سان مفا

صی ارتقا یابد صو س وح جامعه مدنی و بخش خ  هم در 

(Stapenhurst,Frederick and Langseth ,Petter, 1997). 

 بررسي داليل فساد در ايران: -مبحث چهارم 

 در اســاســي عل  ان دیدگاه برخي ان پژوهشــگران دو

ساد وجود دارد، علل مورد  علل و نهادي یا ساختاري  

ــتند-   رهنگي ــاختاري یا نهادي علل. اجتماعي هس  س

ساد پیدایش )علیپ  گردد برمي قبیل این ان مواردي به  

یارا : (10پ ص. 1383ربیعیپ  دو  ،  گســــترده تاخت

 بخش شــارالن در انحرا ي هاياندك، انگیزه كشــي هســاب

 كه آیدمي پدید جایي در دو تي، در هقیق   ســــاد

 امضـــاهاي طالیي و  راوان اختیارات ان دو تي مقامات

علل  عالوه بر علل ســـاختاري،. باشـــند برخوردار

صي هايعلقه ان اجتماعي ان قبیل تبعی    امیلي و شخ



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

331 

 

شروعی  جاي به سی ره اندك ضوابط، م صي طیف دو  ،   خا

اقتصــادي نیز در  و ســیاســي  رایندهاي بر نخبگان ان

ــاد مؤثر مي ــندوقوع  س عالوه بر موارد عنوان  .باش

ــتار مهمترین  ــده ان دیدگاه نگارندگان این نوش ش

شرح ذیل مي صادي در ایران به  ساد اقت شددالیل    با

 :(1394) نارعی محمد هسین، براتی، امیر نظامپ 

 اقتصاد رانتي و نفتي: - بند يكم

صاد رانتي و نفتي درآمدهاي نفت ي، موجب در یس اقت

عدم پاسخگویي، سوء ر تارها و ناهنجاریهاي نیادي 

ــمیم ــی  منابا به را در  رایندهاي تص گیري و تخص

صورت  وجود خواهدآورد. این امر ان طریق گوناگوني 

ف  و در مي گیرد؛ و ان ســــویي كنترل دو   بر ن

اختیــار گر تن آن بــه عنوان یــس منبا رانــ ، 

درتمند با ساختاري تواند موجب شود تا هكومتي قمي

ضعیف  سترده به وجود بیاید و در مقابل آن مردم  گ

ــند. منابا عظیمي كه  و عمدتا هقوق بگیر دو   باش

گیرد، امكــان ایجــاد در اختیــار دو ــ  قرار مي

ــكیالت طویل و عریض اداري را به دو   مي دهد در تش

نتیجه راي متمركز دســتگاه بوروكراســي وســیا قوه 

س ش  جامعه ميمجریه هاكم بر  شود و به تبا آن رنو

رود. ان این رو نظام آنادي اقتصــــادي ان بین مي

صدي گري دو   و متمركز اداري موجب ا زایش اعمال ت

شارك  مردم  صاد و كاهش م ا زایش دخا   آن در اقت

را در پي خواهد داشـــ  كه نهایتا ســـبب تضـــعیف 

ساد به د یل دخا   دو   در  سخگویي و ا زایش   پا

صــاد خواهد شــد. درآمدهاي نفتي دو   را قادر اقت

ــان و كارهایي نظیر م بوعات آناد و مي نماید كه س

كه مي مدني  هاي  هاد نهتن به گو ند  قدرت وا اي بر 

نظارت نمایند ومانا ان گســـترش  ســـاد كالن وخرد 

 شوند را هذف كرده و یا تضیف نماید. 
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ـــي در مبارزه  - 2بند  ـــياس با عدم وجود اراده مؤثر س

 :در برخی از شرکتها و نهادهای دولتیفساد

در خیلي ان موارد برخي ان مقامات درگیر رانتهاي 

ــي كه خود ان ران  موجود مي ــند. بنابراین كس باش

سلما ارادهمند ميهبهر شد م اي واقعي در مبارنه با

با  ســاد ان خود نشــان نخواهد داد. در دو   دهم 

ستاد  سد معاون رییس جمهور و رییس  مبارنه با مفا

صادي، به  سد مختلف اقت صادي به دالیل وقوع مفا اقت

سال نندان محكوم گردیدند. بنابراین با دستهاي  5

ساد مبارنه نمود؛ به طوري كه آ وده نمي توان با  

دادســـتان كل كشـــور اراده مجري براي مبارنه با 

تر ميمهم، جدید یننواجرایم اقتصادي را ان وضا ق

تواند مجري آ وده نمينمایند كه نوان ميدانند و ع

رو . ان این(UNESCAP, 2006) با  ســــاد مبارنه كند

ساد امري  سي قاطا در مبارنه با   سیا وجود اراده 

اراده باشــد. عالوه بر ضــروي و اجتتناب ناپذیر مي

ــي، وجود قوانین و مكانیزم ــیاس هاي باندارنده، س

هاي اقتصــادي، نوع عمكرد ا ی  روابط و  عا ی شــف

و میزان استقالل عمل آن در مقابله با  هقوه قضایی

 باشد. ان اثرگذاري بسیاري برخوردار مي ساد 

به عنوان مثال در در كشــور ســنگاپور به عنوان 

سیا پاك شور آ سي یس مؤ فه كلیدي ترین ك سیا اراده 

آمیز سنگاپور ان یس جامعه پر ساد در گذار مو قی 

به یس جامعه ســا م بوده اســ . بدون اراده تز زل 

ــد، هین  ــان و كارهاي  اس ناپذیر براي رلبه بر س

قائم استراتژي مبارنه با  ساد مو ق نخواهد بود. 

سنگاپور" ساد  عنوان مي 1مقام "دیوان مبارنه با  

دیوان  دو   ما همای  كامل خود را ان نماید كه

همواره تداوم بخشـــیده و  (CPIB) مبارنه با  ســـاد

ساد دخا    سي، ان جمله ونرا، كه در   تعقیب هر ك

دارند را مورد همای  قرار داده اســـ . در ســـال 

ـــاد، 1975 ، وي تون بون، یكي دیوان مبارنه با  س

                                                                        

1 Corrupt Practices Investigation Bureau 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxrDuiqzKAhWGqXIKHWEADpoQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cpib.gov.sg%2F&usg=AFQjCNFg6sOQOmzuvqpBVY3ayG19WfMmew&sig2=b-kSG-3LgcWk1x2NTSuYFA
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ان ونراي دو   ان هزب هاكم را به اتهام  ســــاد 

عزم  محكوم كرد. این اقدام براي مردم نشــــان ان

ساني سنگاپور ان  ساد داش  و این دو   براي سا م

عزم همای  مردم را در نبرد مداوم با  ســــاد به 

سي و همای  مردم در  سیا س  آورد. با این اراده  د

 ها،  ساد تح  كنترل درآمد. تمامي سال

ساد  ساس ن ر قائم مقام دیوان مبارنه با   بر ا

سي قدرتمند  سیا در مبارنه سنگاپور با یس اراده 

سي  سا ساد ان چهار ركن ا ساد چهارچوب كنترل   با  

 :(Hin, Koh Teck, 2011) (1)نمودار شماره  گرددتشكیل مي

مصــــوبــات قــانوني اثرگــذار )یــا قوانینن  .1

  1اثرگذار(؛

 2نهاد ضد  ساد مؤثر؛ .2

 3)یا نهاد تنبیهي مؤثر( ؛ نهاد قضایي مؤثر .3

 4اثربخشدو    .4

 
نمودار شماره یس، چهارچوبهاي كنترل  ساد بر 

 .Koh Teck Hin, March 2011, p)اساس مدل سنگاپور، منبا: 

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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عدم مشــاركت جوامع مدني تخصــصــي در مبارزه با  - 3بند 

 فساد:

سترده  شور به طور گ ساد در ك با آنكه مبارنه با  

ـــد كه هنون  رهنگ گردد اما به نظر ميتبلی  مي رس

ساد به  صي در مبارنه با   ص سیس جواما مدني تخ تأ

خوبي جا نیفتاده اســـ  و صـــر ا نهادهاي هكومتي 

ساد ميپرچم شند. دار مبارنه با   سمي با آمارهاي ر

 ساد  وقوع دهد كههاي قضایي نشان ميو هجم پرونده

شور به س اي سابقهس   بي در ك سیده ا ساس ر . بر ا

ـــاد مردان امروني نظر برخي ان دو   مبارنه با  س

س " شعار انتخاباتي ا شتر یس  و  (UNODC, 2012)" بی

ــد  ــزایي در مبارنه با مفاس جامعه مدني نقش به س

صادي و دیگر گونه ساختاري اقت ساد )ان  حا   هاي  

دارد و این نهادهاي هكومتي و ر تاري( بر عهده ن

هســــتند كه وظیفه مبارنه با  ســــاد را برعهده 

شفا ی  بین سانمان  ا ملل كه میزان وقوع  دارند. 

سال  سر جهان در  سرتا  ساد در بخش عمومي را در   

ــفر  2014 ــورها را ان ص ــ ، امتیان كش ــنجیده اس س

صد سد( تا  سیار  ا سیم )ب بندي نموده )پاكترین( تق

كشور را مورد  177ان در گزارش خود اس . این سانم

ــعی   ــان دهنده وض ــ  كه نش ــي قرار داده اس بررس

ــورهاي جهان  ــتر كش ــاد در بیش ــب وقوع  س نامناس

باشــــد. در این گزارش رتبه ایران با چند پله مي

ارتقا پیدا  136به  2013در ســـال  144ســـعود ان 

ـــ  ـــي  (Ampratwum, E. F., 2008)  نموده اس در این بررس

ا ملل ایران توانســته اســ   ســانمان شــفا ی  بین

ــب نماید.  ارغ ان  100را ان امتیان 27امتیان  كس

ساس این گزارش نمره ایران  سي بر ا سیا سایل   2/5م

باشد كه نشان دهنده عدم مو قی  نهادهاي مي 20ان 

باشـــد ان این رو هكومتي در مبارنه با  ســـاد مي

أسیس جواما مدني تخصصي در مبارنه با  ساد امري ت

 باشد. ضروري مي

ــابهاي  ــهاي ناق  یا هس دو تها معموال با گزارش

ساختگي موقعیتهاي ما ي واقعي را پنهان و یا رلط 
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ـــور جواما مدني به ارایه مي نمایند، بنابراین هض

ساد، به  صي در مبارنه با   ص صوص جواما مدني تخ خ

ـــرانه عنوان ناظري اثرگ ذار بر اعمال قدرت خود س

پ ص. 1384)هزمز، یزدانی ننونپ  نمایددو   عمل مي

ــورت عدم وجود نهادهاي مدني (40 . ان این رو در ص

شناختن نقش  سمی   كارآمد و اثربخش و یا عدم به ر

ــط دو  ، راههاي نظارت مؤثر بردو  ، با  آنان توس

استفاده ان ظر یتهاي جامعه مدني بسته خواهد شد. 

هم نین در صورتي هضور جامعه مدني اثرگذار خواهد 

مورد عملكرد  بود كه دســترســي آناد به اطالعات در

 دو   وجود داشته باشد. 

در مبارنه  تواندان كارهاي كه دو   مي دیگر یكي

صادي سد اقت شرایط براي  با مفا انجام دهد، ایجاد 

توســــط جامعه مدني در مبارنه با تفح  تحقیق و 

س  ساد ا س  ان  حا  قانوني و .   بنابراین نیان ا

ر  رهنگي نقش جامعه مدني در مبارنه با  ســــاد د

شود و  شناخته  سمی   نهادهاي عمومي و دو تي به ر

اجانه داده شود تا جامه مدني تخصصي و مردم نهاد 

ــي به اطالعات و با  ــترس ــتفاده ان قانون دس با اس

انجام تفح  م بوعاتي ان وقوع مفاســد اقتصــادي و 

ــگیري نمایند ــي پیش ــیاس ــورهاي در هال 1س . در كش

ـــعه مانند كره جنوبي و  یلیپین ـــان توس  يهاهرس

ستقل به  شاي م عنوان یس عامل مؤثر در كنترل و ا 

                                                                        

سعه 1- شورهاي تو سعه  امرون در اکثر ک یا ته و در هال تو

توانند مردم و و جامعه مدني اعم ان روننامه نگاران مي

اطالعات ما ي مدیران و سیاس  مداران و همین ور عملکرد 

ــي به  ــترس ــتناد به قانون دس نهادهاي هکومتي را با اس

ــورت اجراي خوب و دقیق  ــ  بیاورند. در ص اطالعات به دس

گردش »ترین اثر آن ن دســـترســـي به اطالعات که مهمقانو

باشد این قانون اگر مي« آناد و دسترسي آناد به اطالعات

به درستي اجرا شود، ضامن ارایه اطالعات درس  و یکسان 

گذار، کارآ رین و جامعه خواهد بود. با این به ســرمایه

قانون خبرنگاران مصــونی  النم جه  کشــف هقیق  را پیدا 

هاي ریردو تي در هقیق  یدند. با این قانون رســـانهنما

سانه مردم تبدیل مي س  مردم به ر شوند و نبان بیان خوا

هســتند، نه « ناقل هقیق »ها خواهند شــد. اکنون رســانه

 (1394)وكیلي، محمدعلي، « کاشف هقیق »
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نمایند. در نظام جمهوري اسالمي ایران  ساد عمل مي

نیز دو   باید اجانه دهد كه نهادهاي تخصصي مدني 

ـــكل بگیرد و همین ور ـــاد ش ان  در مبارنه با  س

سانه ستقل تحقیق و تفح  آنادنه م بوعات و ر هاي م

سد اق ستقبال در مبارنه با مفا سي ا سیا صادي و  ت

یه جاد چنین رو ید. ای ما به  هایين یدان دادن  و م

سانهنهاد صي و ر ص ستقل، هاي مدني تخ در دوره هاي م

ساد نماني طوالني مي سي توانند   سیا صادي و  را اقت

)نارعی، محمد هســــین، براتی نظامپ  نمایدكنترل 

1393) . 

ـــعف  - 4بند  ـــتگاه ض حاكميت قانون، مقررات مبهم و دس

 قضايي و نظارتي غير متخص :

قانون یكي ان مهمترین  م   مدرن هكو یاي  در دن

تواند در باشــــد كه ميهاي هكمراني خوب ميمؤ فه

ــیاري برخوردار  ــاد ان اثرگذاري بس مبارنه با  س

ــادخود نقض  ــد. با توجه به اینكه وقوع هر  س باش

شد؛ بنابقانون مي راین وقوع هر گونه نقض قانون با

سوب مي ساد مح گردد. ان این رو نیز متقابالً نوعي  

س   كالن با وقوع  سد خرد و چه در  س   مفا چه در 

ــاد، قانوني نقض مي گردد. ان این رو در هر نوع  س

قانون مســــتلزم  ی   هاكم یات هكمراني خوب،  ادب

ــفي مي ــورتي بيچهارچوب هقوقي منص ــد كه به ص باش

 انه اعمال گردد. ان این منظر، اعمال و اجراي طر

ــتقل و بي ــاییه مس طر انه قوانین نیانمند قوه قض

س  مي ساد و پاك د ساس پلیس عاري ان   شد. بر ا با

ا ملل، میزان هاكمی   آمارهاي سانمان شفا ی  بین

 81درصد و در كشور كره جنوبي  20قانون در ایران 

سنگاپور  شور  صد و در ك شد. در صد ميدر 93در با

ــتار در  ــط نگارندگان این نوش آمار دیگري كه توس

ساد  راب ه با تأثیر هاكمی  قانون در مبارنه با  

شان س ، ن س  آمده ا س  كه هر چه  به د دهنده این ا

میزان هاكمی  قانون در كشـــورها بیشـــتر باشـــد 

تر خواهد بود. به عنوان مبارنه با  ســــاد مو ق
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ـــاد در ایران مثال میزان مو قی  در   20كنترل  س

درصــد و در كشــور  69درصــد، در كشــور كره جنوبي 

سیا سنگاپور به عنوان پاك شور آ صد  99ترین ك در

باشـــد. بنابراین هرچه هاكمی  قانون در ســـ   مي

ساد نیز مو ق شد، مبارنه با   تر خواهد باالتري با

هم نین برخورد مؤثر با  ســاد بدون دســتگاه بود. 

طرف و متخص  در نمینه مبارنه با ل، بيقضایي مستق

ـــ  ان این رو بي ـــاد، امكان پذیر نیس طر ي و  س

قاطعی  دســـتگاه قضـــایي در مبارنه با  ســـاد و 

همین ور تعامل بیشــتر با جامعه مدني تخصــصــي در 

تواند این پدیده شوم را با چا شي صورت تأسیس، مي

 . 1اساسي مواجه نماید

 قتصاد و دولت بزرگ:دخالت دولت در ا - 5بند 

 ومهمترین عامل گسترش  ساد هاكمی  اقتصاد دو تي 

بر اســــاس . (1394)نیباکالمپ  دو   بزرگ اســــ 

سال  صاد  70 هدوداً 1394آمارهاي موجود در  صد اقت در

ــ  و  ایران ــاديمد  چنیندو تي اس یكي ان  ي اقتص

ــــد  فاس یل م ــــادي ميمهمترین دال ــــداقتص  باش

(OECD/CleanGovBiz , 2013)  در كشــــوري به عنوان مثال

صاد دنیا،  ژاپنمانند صنعتي  سومین اقت به عنوان 

هدود ند و در هزار 300در  به عنوانكارم كا   آمری

ــاد دنیا،  كارمند در هزار 800تنها بزرگترین اقتص

شغول به كار دو   صورتي كه در ایران  ستنده م در 

یس دوم ژاپن  كا و  یس پنجم آمری هدود  با جمعتي 

تعدا كارمندان هقوق بگیر دو   در بخش اجرایي در 

باشــد. بنابراین ا گو گر تن مي نفر 398۵۴88 هدود

سعه سعه و تو شورهاي در هال تو باید و یا ته  ان ك

                                                                        

الریجانی طی هللا آملی آی ریاس  محترم قوه قضاییه، هضرت  1

سیسخنانی در مر سم  سانمان  ا سیس  سا رون تا سومین  و

شور با انتقاد ان بزرگ سی کل ک سط بانر ساد تو نمایی  

و پیگیری آنها در مبارنه با  ساد تصری   هابرخی رسانه

که:نموده ند  تان" ا دســـتور دادم  تهران به دادســـ

کنند تعقیب هایی که اخبار مفاسد را بزرگنمایی میرسانه

  .(1393) خبر آنالینپ " کند
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وظایف به ســــم  كوچس كردن دو   و واگذاري هرك  

ــدي ــي گري دو  تص ــوص ــروري به نظر به بخش خص ، ض

ا قلم تنها راه مبارنه با  رســـد. دكتر ســـریامي

ساد را تفكیس  صادي مي  سي ان اقت سیا داند و قدرت 

ــي مينمایند عنوان مي ــیاس ــمیم س ــي كه تص گیرد كس

ان این رو . اقتصــــاد را هم اداره نمایدنباید 

ــــاد جمهوري  ی  رویكرد دو   محور در اقتص هاكم

اســــالمي ایران و دخا   بیش ان اندانه دو   در 

صادي و ا زایش هزینه ساد اقت سترش   صادموجب گ اقت

ــي و در نهای   هاي دو   و كاهش كارآمدي و اثربخش

وري در بخش جامعه مدني و بخش خصـــوصـــي نیز بهره

 گردیده اس . 

 عدم برخورد علمي با فساد: - 6بند 

 ایران د درشــناســي مبارنه با  ســا در بحث آســیب

نه در ســـ   دانشـــگاهي و  توان عنوان نمود كهمي

آكادمیس و نه در ســــ   هاكمی ، مركز م ا عاتي 

ساد صي در مورد   ص شرای ي كه  . دروجود ندارد تخ

ــ ــاد یس مس ــادي،  رهنگي و ئل س ه اجتماعي، اقتص

در هال ، سیاسي و هتي امنیتي در ایران امرون اس 

د  ساد در دانشگاهدر مور درسي هاضر هتي دو واهد

تدریس نميها  ئه و  نابراین . گرددارا هاي ب كار

 قابل توجهي در مورد  ساد انجام نشده اس  پژوهشي

ــاد مبناي علمي پیدا  و عمالً  ــوع مبارنه با  س موض

م ا عه صورت  معدودي تنها تعداد كهد به طوريكننمي

ــــ  ته اس ف  . ميگر  یانتوان گ پا عداد  مهت و  نا

هاي دانشـــكدهدر در این نمینه  اي دكتريهرســـا ه

ــكده ، كار و هقوق هاي علوم اجتماعيمدیری  و دانش

 شده باشد. 

 عدم شفافيت مالي در نظام انتخاباتي: - 7بند 

ــــاد   هاي برون  س یكي دیگر ان مهمترین بســــتر

سي و رقاب  عا ی  سیا س . در هاي  هاي انتخاباتي ا

ــي ــ ، هاي كنوني كه مبتي دموكراس بر نمایندگي اس
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هاي ســیاســي براي اهدا شــان ناگزیرند همای  هگرو

كه در  مایتي  ند؛ ه مای لب ن به خود ج مردم را 

یابد. در انتخاباتهاي اخیر در انتخابات تجلي مي

ایران، هزینه هنگفتي صــرف تبلیغات شــده اســ  كه 

نشان دهنده اهمی  موضوع اس . در بررسي قوانین و 

هاي هاي ما ي  عا ی ین هزینهمقررات مربوط به تأم

هاي اساسي وجود دارد؛ و چنین به انتخاباتي، آسیب

ــور در نمینه قوانین و مقررات نظر مي ــد كه كش رس

ــي  ــاس ــعفهاي اس تأمین ما ي انتخابات هنون ان ض

شد و یا هنون قوانین و مقرراتي كه برخوردار مي با

با تجربیات جهاني درخور مقایســـه باشـــد، دراین 

س  م سلم ا س . آن ه كه م سیده ا صویب نر ورد به ت

سام سر صي كاندیدا جوابگوي هزینه  شخ آور -دارایي 

تأمین  با  ند  ــــ  و ا راد ثروتم بات نیس خا انت

هاي كاندیداهاي مورد نظر خود، بر انتخابات هزینه

سم  ا راد و تأثیر مي گذارند و آراي عمومي را به 

ــوق ميگروه ــفانه  دهندهاي مورد نظر خود س و متأس

ــ  كه  رد یا هزب  ــان داده اس ــور نش تجربه در كش

مذكور پس ان انتخابات تبدیل به كارگزار منا ا 

كمس كنندگان شده اس . یعني اینكه در مقابل كمكي 

یا   مي نا ا كه در تأمین م به  هد  ید؛ متع ما ن

صوبات تقنیني براي طرف مقابل  نامتعارف در قا ب م

)كه  مال نفوذ  رد منتخبگردد ویا اینكه ان اعمي

جه  جبران  باشــــد(؛خود نوعي ان  ســــاد كالن مي

اي در قا ب هاي انتخاباتي، امتیانات ویژههزینه

گردد. مجونهاي گوناگون به شــــخ  هامي واگذار مي

خابي ایران  ندك مقررات انت به هجم ا گذرا  گاهي  ن

كا ي اســـ  تا به ســـرع  دریابیم كه نظام هقوقي 

شورما در ن شفافك هاي انتخاباتي ساني هزینهمینه 

س  و كمكهاي انتخاباتي ان  سا ا سیار  قیر و نار ب

شد ثب  نمي شود و در طرف هر كس و به هر مقدار با

نهای  ان محدودی  و هســابرســي و عایدات و مخارج 

سابقه  سال  صد  س . در طول یك انتخاباتي خبري نی

گــذاري، قوانین مربوط بــه  كــار مجــا س قــانون
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نتخابات بارها اصــالح شــده اســ ، اما نكته تأمل ا

برانگیز این اســــ  كه نظارت بر هزینهاي مذكور 

)سعید، عابدیپ  هرگز موضوع این اصالهات نبوده اس 

 . (67و  66پ ص. 1387

ــت ماده - 8بند  اي عدم اجراي دقيق و به موقعه فرمان هش

 مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادی 

سال  در مورد مبارنه با  1380مقام معظم رهبري در 

ش  ماده صادي  رماني ه سد اقت سران اي را مفا به 

ـــادر نمودند كه اجراي كامل آن مي قوا تواند در ص

ــد نقش ارننده ــد. مبارنه با مفاس ــته باش اي داش

صری  نمود شان در این  رمان ت شكیل اند كه "تهای

ســـتاد مبارنه با مفاســـد اقتصـــادي و تهیه طرح 

ي مجریه و قضائیه بدان مبارنه با  ساد كه دو قوه

شته سئوالن را به اقدام در هم  گما اند، عزم جّدي م

سي و هیاتي نوید مي سا اما به نظر  ".دهداین امرا

صادي در مي سد مختلف اقت سد با توجه به وقوع مفا ر

رماني به خوبي اجرا نگردیده اســـ . كشـــور این  

 اي مقام معظم رهبريهشــــ  مادهرئوس متن  رمان 

بدین شرح اس : مردد نشدن مسئوالن مبارنه با  ساد 

، تفهیم وابســـتگي امنی   ضـــاي هابر اثر مخا ف 

اقتصــادي به مبارنه با  ســاد، ســپردن مبارنه با 

، قاطعی  امانتدار  ســاد به ا رد م مئن، ســا م و

ــایي  در ــناس ــربه عدا   در عین دق  و ظرا  ، ش ض

پذیر در گردش ما ي و اقتصــادي كشــور، نقاط آســیب

قانوني خود، پرهیز  ظایف  به و عات  مل ونارت اطال ع

ــــاد، پرهیز ان  با  س بارنه  ان تبعیض در امر م

ــعاري، تبلیغاتي و تظاهرگون )مقام معظم  هر تار ش

 .(1380رهبری پ 

ــد  – 9گفتار  ــيس نهاد مبارزه با مفاس ــنجي تأس امكان س

 اقتصادي در ايران:

در بحث مبارنه با  ساد و نقش نهاد ساني در مورد 

كارایی و آن مي هادی داري  كه ن توان عنوان نمود 
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اثرگداري و اســ  كه بتواند  ســاد را با توجه به 

شهماده 8 رمان  كن نماید و اي مقام معظم رهبري ری

یا هداقل به ســــ   قابل توجهي كاهش دهد. همان 

ـــالمي  ـــور جمهوري اس گونه كه عنوان گردید در كش

صادي علي سد اقت ررم تأكید  ایران، مبارنه با مفا

مقام معظم رهبري در مبارنه با  ســــاد، هنون ان 

كه كارآمدي و اثربخشـــي برخوردار نیســـ  به طوري

شان در این مورد  رموده سال قبل ان »اند: ای چند 

، به رؤســا  قوا اقتصــاد   ســاد ، بنده دربارهاین

 به. كنید مبارنه اقتصاد   ساد نامه دادم. خب، با

ــان ــه گفتن نب ــب ك ــام م ل ود؛ عمالً شــــنمي تم

نیــد. هم بگوئیم مبــارنه ك مبــارنه  ســـــاد بــا

ساد با صاد     چه شد؟ كار چه عمل در كو؟ خب،. اقت

س  كردید؟ كار سان كه اینها )  كندمي متأثر را ان

 .«(1391مقام مع م رهبریپ 

طرح تشكیل سانمان مبارنه با مفاسد اقتصادي با 

قای  و موانا  علي موجود در هدف مرتفا كردن  ن

صادي سد اقت شتم در  امر مبارنه با مفا ان دوره ه

سالمي  شوراي ا س  گردیدهم رح مجلس  كه در نهای   ا

تاریخ  یات آن در  كمیســــیون  139۴ روردین  30كل

مشــترك قضــایي، اقتصــادي و اجتماعي بررســي و به 

كه ا بته  (1394سپ )خبر گزاری  ار اس  تصویب رسید

شور سي كل ك صویب این طرح با مخا ف  رییس بانر  ت

ــرپ  ــراج، ناص ــتري، معاون (1394)س ، ونیر دادگس

و معاون هقوقي  (1394)انصــــاری،مجیدپ  پار ماني

هامپ )امین  دو    یده  (1394ناده،ا  جه گرد موا

ساس س . بر ا سي ا هاي هاي مركز پژوهشتحلیل و برر

ــ  ــیاس ــوراي راهبردي و س ــكیل ش گذاري،  مجلس، تش

ـــادي مهم، تجمیا پرونده ـــاي جرایم اقتص هاي اهص

سانمان شكیل  سانمان، ت صادي كالن در  هاي جرایم اقت

ضرورت، نمینه صورت  ستاني در  شارك  ساني براي ا م

خصوص ا شاي مفاسد  در و جامعه مدني تخصصي عمومي

جاني ان  ما ي و  ی  معنوي،  ما ــــادي و ه اقتص

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048
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ا شــــاكنندگان، تعلیق مقامات متهم به  ســــاد 

هایي ان اقتصــادي پس ان صــدور كیفرخواســ ، قســم 

ـــور  اهكام این طرح براي تقوی  و ارتقاي رتبه كش

  . در پیشگیري و برخورد با مفاسد اقتصادي اس

ریزي مناسب بیني یس سانمان مستقل با برنامهپیش

تواند ا كار عمومي را در ي مياو به شــــكل دوره

صادي  سدان اقت صورت گر ته با مف جریان برخوردهاي 

هد بارنه یكي ان مهم. قرار د ترین امور در امر م

سایي خيهاي قانوني موجود  شنا صادي  سد اقت با مفا

صادي  سدان اقت س  كه مف ستفاده ان آن خيها ا با ا

 . یابندبه ارراض خود دس  مي

وجود یس سانمان تخصصي براي كمس به انسداد راه

استفاده مفسدان اقتصادي و شناسایي خيها  هاي سوء

یه پیش ها ان طریق ته نویس قوانین و و پركردن آن

ـــب نقش قابلنامه آیین توجهي در  ها در نمان مناس

 كند. اقتصادي ایفا ميمبارنه با مفاسد 

مبارنه با  ساد امري پی یده و چندجانبه اس  و 

ـــه ـــتردهریش هاي مختلف یي در هونهها و تبعات گس

سي دارد ان این  سیا صادي، اداري، اجتماعي و  اقت

ـــتقل براي مبارنه  رو مدیری  و تعیین یس نهاد مس

شـــمار با این پدیده امري كامال ضـــروري و النم به

سانمان پیش رود.مي سیس این  صلي ان تأ بیني  هدف ا

یــس نهــاد دائمي و مقتــدر براي مــدیریــ  ویژه 

شور  صادي در ك سد اقت ساماندهي امر مبارنه با مفا

 اس . 

تواند با ایجاد هماهنگي مؤثر بین این نهاد مي

سایر نهادهاي متو ي هونه پیشگیري جرایم اقتصادي 

و متعهد  هم نین برخورداري ان ركن قضــایي متخصــ 

ــادي  با برخورد قاطا و باندارنده با مجرمان اقتص

ساني عرصه اقتصادي كشور و جلوگیري هاي سا منمینه

شور را  ان وارد آمدن پیامدهاي جبران ناپذیر به ك

ـــتگاه هاي نظارتي موجود، معارض و  راهم آورد. دس

سانمان مورد پیش س  مغایر با  بیني در این طرح نی

ا كمس به مبارنه با  ساد اقتصادي و بلكه كار آنه
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 تمهید مقدمات مبارنه اس . 

ستقل مبارنه با ان این رو  سانمان م شتن یس  دا

ـــاد مي  تواند بیانگر اراده قاطا و جدي هاكمی  س

قام  یات م به منو جه  جمهوري اســــالمي ایران و تو

ش  ماده در امر اي معظم  ه رهبري و اجراي  رمان ه

ش ساد با سیس د. مبارنه با   صورت تأ كه ا بته در 

ـــاد نیز  ـــي در مبارنه با  س ـــص جواما مدني تخص

كارآمدي و اثربخشي در بحث مبارنه با  ساد رو به 

تزاید خواهد نهاد. ان این رو ضروري اس  در صورت 

ــتقرار مؤ فه هاي گوهري هكمراني م لوب ان قبیل اس

شفا ی  و دسترسي به اطالعات، پاسخگویي و مسئو ی  

، هاكمی  قانون، اجماع محوري و مشــــارك  پذیري

مردم، جامعه مدني و دو   در مبارنه با  ســــاد 

صادي  سد اقت سانمان هاكمیتي مبارنه با مفا شكیل  ت

ــانمان نیز قادر  مؤثر خواهد بود وگرنه خود این س

نخواهد بود مفاســـد اقتصـــادي را با چا ش مواجه 

ـــورهایي که مو فه های هکمرانی نماید و هتي در كش

خوب اســـتقرار پیدا ننموده اســـ ، خود ســـانمان 

مبارنه با مفاسد اقتصادي نیز درگیر  ساد ما ي و 

 گردد. اقتصادي می

با تأســـیس ســـانمان مبارنه با  ســـاد هم نین 

سي و ادري در  سیا سد  سري آن به مفا صادي و ت اقت

عدي  هل ب باالیي ان تخصــــ  و دانش  ني مرا جه  در

هاي و دیگر گونه يدرخصوص مبارنه با مفاسد اقتصاد

ساد س  مي به   ستقالل این نهاد د س   باالي ا آید. 

ـــاد و دیگر تأثیرات مي ـــانمان را ان  س تواند س

ــون كند ــته مص . بنابراین با اجراي قانون ناخواس

اختیار  در انتشــار و دســترســي آناد به اطالعات و

داشــتن ابزار تحقیق و بررســي و دراختیار داشــتن 

قتصـــادي اشـــخاص هقوقي و هقیقي اطالعات ما ي و ا

ــگیري ان وقوع تخلفات بزرگ وجود دارد.  امكان پیش

ســــانمان و اثربخشــــي  يایعملكرد و كارهم نین 

تواند در ارتقاي س   ميمبارنه با مفاسد اقتصادي 

ـــب  به اراده قاطا هاكمی  براي  اعتماد عمومي نس
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سزایي ایفا كند صادي نقش ب سد اقت . مبارنه با مفا

سانمان توان  ميدر نهای سیس    واید و امتیانات تأ

صه  شرح نیر خال صادي را به  سد اقت مبارنه با مفا

 نمود:

ـــاد در تمركز یا تن  عا ی  .1 هاي مبارنه با  س

ــلي ــانمان كه وظیفه اص ــاد یس س اش مبارنه با  س

س  در برابر چند نهاد كه قبل ان این  صادي ا اقت

با  بارنه  به م ظایف  رعي  ــــد به عنوان و فاس م

 ؛پرداختنداقتصادي مي

ــاد  .2 اجراي تمام اقدامات النم در مبارنه با  س

ان پیشــگیري، تعقیب و محاكمه مفســدین در این 

ســـانمان و متعاقب باال ر تن ســـرع  پیگیري و 

 ؛مبارنه با این مفاسد

ــ  براي مبارنه با  .3 به كار گیري نیروهاي متخص

  ساد در این سانمان و تخصصي شدن مسئله مبارنه

 ؛با  ساد

ـــتفاده .4 هاي نظارتي و به كار گیري ان نهاد اس

ــاد و جما آوري  دیگر براي كمس به مبارنه با  س

 ؛اطالعات و آمار النم در این نمینه

شكیل د اتر مستقل در هر استان براي پیگیري ت .5

ــتگاههاي دو تي هر  ــادي مرتبط با دس جرائم اقتص

 ؛استان

 نتيجه گيري و پيشنهادات:

 يرينتيجه گ - الف

ــالمي ایران در به نظر مي ــد در نظام جمهوري اس رس

ــانماني وجود  ــادي تكثر س ــد اقتص مبارنه با مفاس

ــتنباطدارد. در ابتداي امر  كه  وجود دارد این اس

ــانماني، مي تواند مبارنه با این تكثر و اندیاد س

دهي اما چنین ســـانمان . ســـاد را تســـهیل نماید

ـــاد گردیده متكثري موجب ناكارآمدي مبارنه ب ا  س

كه كه جلسات این نهادها جه  پیشگیري اس  به طوري
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وق   ي و مبارنه با  ســــاد، به صــــورت پارهلعم

ــد برگزار مي گردد. ان این رو عمالً مبارنه با مفاس

شغله صادي به د یل م شكیلاقت ضاي ت  هاي  راوان اع

هاي دیگر و عدم تفكیس دهنده این نهادها در بخش

كاري موجب هیتي هر نهاد و موانيدقیق هونه صــــال

ایجاد تداخل و آشفتگي در مبارنه با  ساد گردیده 

هاي كاري و صـــرف هزینهاســـ  كه نتیجه آن دوباره

ــــد  فاس با م بارنه  یاد براي م مان ن ف  و ن هنگ

ــلي این عدم كارآمدي و  ــ . مبناي اص ــادي اس اقتص

اثربخشــــي در مبارنه با  ســــاد، وجود نهادهاي 

ــ  كه با گردهمایي نظارتي مختل في در این وادي اس

ساد  شیدن   سا ي چند مرتبه انتظار به چا ش ك در 

ها را دارند. اگر چه  لســـفه وجودي این ســـانمان

باشد، اما در عمل با مبارنه با مفاسد اقتصادي مي

ـــغله هاي دیگر این نهادها، كارآمدي و توجه به مش

 اند. اثربخشي النم را نداشته

ض سانماندهي مجدد نهادهاي بنابراین  س   روري ا

مبارنه با  ساد در جه  ا زایش كارآمدي و اثربخشي 

نه را  ی  نمی ها بانبیني قرار گیرد و در ن مورد 

هایي جه  تأســـیس نهاد ملي براي ایجاد نیرســـاخ 

مبارنه با  ســــاد  راهم نمود. هم نین در مقو ه 

مبارنه با  ســــاد عالوه بر نقش نهادهاي هكومتي، 

صي  نقش ص اثرگذار نهادهاي مردمي و جامعه مدني تخ

در مبارنه با  ساد نیز به رسمی  شناخته شود. در 

ــور ــادي كش ــاد  نظام اقتص به د یل تمركز بر اقتص

هاي مختلف نفتي و عدم شــــفا ی  در الیه دو تي و

صاد،  س  كه تونیا گونه به هاساختار نهاداقت اي ا

سي به و ثروت ستر با  مندرت نظامصواطالعات را به د

نماید. در نهای  همراه مياي هاي  زایندهنابرابري

توان گف  كه اقتصــــاد رانتي و نفتي، نهادهاي مي

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  

ص ، قانون، مق ضایي ریرمتخ ستگاه ق ررات مبهم و د
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ــاد و دو   بزرگ، عدم برخورد  دخا   دو   در اقتص

ــــاد، عدم شــــفا ی  ما ي در نظام  علمي با  س

مدي و  كارآ عدم  مه  باتي و مهمتر ان ه خا انت

ـــاد و تكثر آن  ـــي نهادهاي مبارنه با  س اثربخش

مهمترین عوامل  ساد در جمهوري اسالمي ایران تلقي 

ـــیبمي گردد كهمي ها توان با ر ا هر یس ان این آس

 مفاسد اقتصادي را با چا شي عظیم مواجه نمود. 

 پيشنهادات: - ب

ستگاهيبا توجه به اینكه - .1 ستقل د سد م  كه مفا

و هوشمند باشد و قبل ان  نمایدرا رصد  اقتصادي

ــگیري و برخورد وقوع ــور، پیش وجود  نماید در كش

مفاســــد ، تأســــیس نهاد ملي مبارنه با ندارد

ستاد  صادي و ادرام نهادهاي متكثر ان قبیل  اقت

تاد مركزي  كاال و ســــ چاق ارن و  قا با  بارنه  م

مبارنه با مفاسد اقتصادي در این سانمان در جه  

 ســاد، امری  با مبارنه در یكپارچه ا گوهاي تعیین

 باشد.ضروری می

ــي مدني مبارنه با  .2 ــص ــیس نهاد مردمي تخص تأس

لمي، جامعه مدني و  ســاد با مشــارك  نخبگان ع

با  بارنه  هاكمیتي م هاد  با ن مل  عا ه  ت مردم ج

  ساد. 

اجراي كامل قانون انتشـــار و دســـترســـي به  .3

ظارت مردم بر عملكرد دو   و  ه  ن عات، ج اطال

اســتقرار شــفا ی  با اســتفاده ان دســترســي به 

جانبه با مفاســــد  اطالعات در جه  مبارنه همه

 اقتصادي. 

 منابع

. با یابی بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان(. 28 11, 1391مقام معطم رهبری. )-1

نه ای: 94, 19 1در  خام یت اهلل  گاه دفتر نشتتتر آ -http://farsi.khamenei.ir/speech، ا  وب

content?id=22042 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
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