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Introduction: Economic corruption is a phenomenon that has various social, economic and 
political roots, and emphasizing one cause obscures the truth of corruption. The economy of any 
country is considered as a series of nerves and vital arteries, and the presence of complications in 
the economy leads to problems for the entire vital arteries and related subsystems. On the other 
hand, it is obvious that all societies are made up of different subsystems and these subsystems in 
conjunction with each other objectify the process of survival and continuity of governments. Each 
of the different subsystems in the process of development and change, can suffer from all kinds of 
complications and injuries that prevent them from performing their main functions over time. 
Economic corruption is one of these complications, which not only disrupts the functioning of the 
economic subsystem, but also challenges the functioning of the rest of the subsystem. 
According to the report of Transparency International Organization (2021), Iran is ranked 150th 
among 180 countries and its corruption index is 2.5 out of 10, which is a deterioration compared 
to the previous year. Surveys and research confirm the existence of economic corruption in the 
country. It can be said that corruption has been and continues to be the work of governments and 
that any effort to improve the situation in society and make it free of corruption must be based on 
planning at all economic, social and political levels. Meanwhile, referring to and citing opinions 
of professors and thinkers can play an important role in understanding what corruption is, how it 
occurs and how to control it. The importance of this topic was clear to the researchers before they 
began this study, as were the gaps in this area. Therefore, they considered conducting this 
research as a reference point to use the opinions of university professors as leaders of science and 
thought and undertook to clarify the ambiguous path of economic corruption. To achieve this 
goal, professors were selected who were experts in the field or had related expertise in areas such 
as political science, sociology, and economics. This research was also based on the premise that 
by referring to the opinions of academic elites and expert professors, it is possible to better 
understand the nature and causes of the prevalence of corruption in society so that the practical 
results can be used at various levels of policy making. 
Metod: The method of this research is qualitative. Data were collected through interviews and 
analyzed using thematic analysis. In this research, after conducting the interviews, all the 
concepts related to the concept of economic corruption were noted down on several sheets of 
paper and compiled in a table. Then, all related concepts were entered into the table and 
analyzed row by row. 
Finding: From the point of view of the participants of this research, the components that 
constitute economic corruption, such as the low cost of corruption, the ambiguity and conflict 
in the laws, the political structure, the lack of transparency, the state economy, the 
normalization of corruption, and the weakness of the judicial system, which mostly indicate 
weak governance in the country and thus the institutionalization of corruption in the country, 
leading to the stability of economic corruption. 
Conclusion: The result of this research was the professors’ special view of the causes and 
relationships of the emergence of economic corruption—a situation where poor governance 
has contributed to the institutionalization and spread of corruption. In order to curb corruption, 
it is necessary to pay attention to the formation of good governance in the country and to fight 
corruption in addition to dealing with the corrupt. To fight it, one should take into account all 
the historical, cultural, social and political factors involved. 
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 اقتصادی. فساد

ساختن آن از  کردن اوضاع جامعه و عاری ها بوده و هست و هرگونه تالش برای بسامان توان گفت فساد همزاد دولت : میمقدمه

سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. در این میان، رجوع و استناد به نظرات استادان و ریزی در کلیة  فساد باید مبتنی بر برنامه
 های کنترل آن داشته باشد. تواند نقش بسزایی در شناخت چیستی، ماهیت فساد و راه اندیشمندان می

 16: در این مطالعه از روش کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک استفاده شد. بدین شیوه که فرایند پژوهش از طریق مصاحبه با روش

های تهران )تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی( پیش رفت و در کنار آن، اسناد و ادبیات موضوع  نظر دانشگاه نفر از استادان صاحب
قیق دربارۀ موضوع فساد اقتصادی و بررسی نظرات استادان درخصوص چیستی، چرایی و علل نیز بررسی شد. سؤال محوری تح

های فرعی و اصلی ادامه یافت و  وقوع آن در کشور بود. سؤاالت پژوهش تا مرحلة رسیدن به اشباع نظری و متعاقب آن ظهور تم
 های فرعی و اصلی شد.  گیری طبقات و تم موجب شکل

کنندگان در وقوع فساد نقش دارند، از عوامل تاریخی و فرهنگی تا وجود انحصار و فقدان  از نظر مشارکتعواملی که  ها:یافته

گرایی و وابستگی دولت به نفت در کنار نبود شفافیت، ابهام و تعارض در  ها، تداخل سیاست و اقتصاد، مادی رقابت، تغییر ارزش
های فساد است که به ظهور تم اصلی وجود شبکة  بودن هزینه اب و پایینقوانین، اقتصاد دولتی، ضعف سیستم قضایی، نبود احز

 نهادی و شیوع فساد در نظام اقتصادی منجر شد.

رو برای مهار فساد باید از منظر اساتید ضعف حکمرانی به نهادینه شدن و گسترش فساد کمک کرده است. از این گیری:نتیجه

ه با آن باید تمام عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دخیل در ایجاد آن در نظر بوده و برای مبارزحکمرانی خوب مطمح
 نظر گرفته شوند.

فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتمااعی  های تهران.  شناختی فساد اقتصادی از منظر استادان دانشگاه (. طالعة جامعه1011: موسائی، میثم و محمدی، محمدرضا ): : استناد
 :https://doi.org/10.22059/jisr.2022.338583.1276 DOI. 1178-1162(:، 0)11، در ایران
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 مقدمه و طرح مسئله
ید بر یک علت، سبب کتمان حقیقت فساد تأکهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و  یشهرای است که  یدهپد فساد اقتصادی

های حیاتی و  یانشررود و وجود عارضه در اقتصاد، کل  یم شمار بههای حیاتی آن  یانشراعصاب و  سلسلهشود. اقتصاد هر کشوری  یم
اند و  ی مختلف تشکیل یافتهها نظام خردههمة جوامع از  سازد. از سویی آشکار است که یمی مترتب بر آن را دچار مشکل ها نظام خرده
ی مختلف در فرایند تکامل ها نظام خردهبخشند. هریک از  یمرا عینیت  ها حکومتدر پیوند با هم، فرایند بقا و استمرار  ها نظام خردهاین 

را از کارکردهای اصلی خود  ها آنگونه عوارض،  یناهایی شوند که با گذشت زمان  یبآسو  ها عارضهو تغییر ممکن است دچار انواع 
سازد، بلکه عملکرد بقیة  یماقتصادی را مختل  امنظ خردهکارکرد  تنها نهکه  ستا ها عارضه. فساد اقتصادی از جملة این بازدارد
 برد. یم سؤالرا زیر  نظام خرده

گزارش شده و رتبة ادراک شاخص فساد از  161کشور  121ین در ب(، جایگاه ایران 8181) الملل ینبطبق گزارش سازمان شفافیت 
 بوده است که نسبت به سال قبل تنزل یافته است. 6/8، عدد 11

؛ 1522؛ فاضلی، 1526فر،  رفیع) ی در سطح کشور استفساد اقتصادید وجود مؤ گرفته صورتی ها پژوهشها و  ینظرسنج
کردن اوضاع جامعه و  تالش برای بسامان هرگونهبوده و هست و  ها دولتتوان گفت فساد همزاد  یم(. 1526؛ حسینی، 1525محمدی، 

یزی در کلیة سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. در این میان، رجوع و استناد به ر برنامهساختن آن از فساد باید مبتنی بر  عاری
ی کنترل آن داشته باشد که اهمیت این ها راهتواند نقش بسزایی در شناخت چیستی، ماهیت فساد و  یمنظرات استادان و اندیشمندان 

ققان روشن بود؛ بنابراین انجام این پژوهش را نقطة اتکالی ی موجود در این زمینه بر محخألهاپژوهش و نیز  مسئله قبل از شروع
 آلود ابهامکردن مسیر تر روشنیشه تلقی کردند و انجام آن را برای و اندسرآمدان علم  عنوان بهبرای استفاده از نظرات استادان دانشگاه 

یی ها رشتهی مرتبطی در ها تخصصیا نظرند  حبصافساد اقتصادی در پیش گرفتند. برای نیل به این هدف، استادانی که در این حوزه 
فرض آغاز شد که با استناد به نظرات  یشپی و اقتصاد دارند انتخاب شدند. این پژوهش نیز با این شناس جامعهمانند علوم سیاسی، 

ی که نتایج کاربردی ا نهگو بهیل شیوع فساد در جامعه پی برد؛ دالتوان به ماهیت و  یم، بهتر نظر صاحبنخبگان دانشگاهی و استادان 
 باشد.  استفاده قابلگذاری نیز  یاستسآن در سطوح مختلف 

 پژوهش ۀنیشیپ
گوناگون اجتماع و تاریخ متغیر و متفاوت بوده  ادواری به درازای خلقت بشر دارد و نوع و میزان آن در ا سابقهفساد به معنای عام آن، 

آن صورت گرفته است. در ادامه به تعدادی از  درموردی اجتماعی است، مطالعات و کارهای پژوهشی زیادی ا دهیپداست و از آنجا که 
 .شود یماشاره  ها آن

 «کنترل فساد و حکمرانی خوب ةرابط»( در بررسی 1520پور ) قلی .موضوع فساد اقتصادی از منظرهای مختلفی مطالعه شده است
 .ابدی یو سالمت اداری افزایش م شود میکنترل  به همان اندازه نیززان حکمرانی بهبود یابد، فساد اندازه می هر که دیرسبه این نتیجه 

شفافیت  ،حق اظهارنظر و مشارکت ،مدنی یها یحقوق سیاسی و آزاد مانند ییها شاخص در کنارکنترل فساد با حکمرانی ها،  از نظر آن
 ةفساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسع» ة( در مقال1525ور )پ محنترابطة مستقیم با فساد دارد.  و نظارت عمومی

ملی مبارز با  ةدر راستای اصالحات اقتصادی و برنام زین ییها شنهادیبر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پ دیضمن تأک «اقتصادی
 .کرداقتصادی ارائه  ةبه توسع یابیفساد برای دست
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فساد در برخی  ادراکرا مطرح کرد که چرا شاخص  سؤالاین « ملی-عوامل فساد؛ یک مطالعة عرضی»ة مقالدر  (8111) تریزمن
ی متفاوتی با اجزای سنتی، فرهنگی و تاریخی با سطوحی از توسعة اقتصادی، نهادهای سیاسی ها یتئورکشورها بیشتر است. از نظر او 

توجه کرد و  افتهی توسعهه قواعد بریتانیایی و آیین پروتستانی و اقتصادهای بیشتر ی حکومت در ایجاد فساد نقش دارند. او بها استیسو 
 ی فدرال با میزان اندک دموکراسی، بیشترینها دولتنشان داد در کشورهای دارای قواعد پروتستانی، فساد کمتر بوده است. همچنین 

 ررسی ارتباط بین فساد و دموکراسی پرداخت و به این نتیجه رسیدبه ب «فساد و دموکراسی» ة( در مقال8110وارن ) .اند داشتهفساد را 
کشورهایی که در و  شود یکشورهایی که دموکراسی وجود دارد فساد کمتر دیده مکه در بدین معنا  .دموکراسی ارتباط دارد باه فساد ک
ۀ فساد کنند نییتععوامل »( در مطالعة 8111بیشتر است. آکیف آرواس و یلماس آتا ) فساد ،دنشو یصورت دموکراتیک اداره نم به

تجربی آزمودند. از  صورت به 8117-8110ی ها سالکشور اروپایی در بین  86فساد را در « کشوری-ی عرضیها دادهاقتصادی؛ تحلیل 
مواردی مانند توسعة اقتصادی، رشد، تورم، آزادی اقتصادی  ۀ فساد اقتصادی ذکر شده است،کنند نییتععامل  عنوان بهجمله عواملی که 

و توزیع درآمد است. نتایج تحقیق نشان داد توسعة اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و توزیع درآمد، رابطة آماری معناداری با فساد دارد. 
نشان  ها افتهکند. همچنین ی اد کاهش پیدا میدر تحقیق، با افزایش درصد تولید ناخالص داخلی، فس ذکرشده مدتدر همین رابطه و در 

این تحقیق، رشد اقتصادی ارتباط  در داد در دورۀ زمانی مذکور، با افزایش تورم و انحراف توزیع درآمد، فساد نیز افزایش یافته است.
که با  داند یمطان اجتماعی ، فساد را نوعی سرفساد یاجتماع سرطان( در کتاب 1526فر ) عیرف آماری معناداری با فساد داشته است.

( در کتاب 1527) یعیرب. کند یمو کارکرد دیگر اجزا و عناصر اجتماعی را دچار اختالل  کند یمتکثیر سریع، مثل غدۀ سرطانی عمل 
و هر جا دولتی باشد فساد آنجا هست.  شود یماشاره کرد هر جا که قدرت و ثروت با هم متمرکز شود، فساد ایجاد  فساد دبا زنده
 براساسیاد کرد و  ها سازمانی الزم برای سنجش فساد در نهاد و سازوکارهااز نبود  ،فساد سنجش ضرورت( در کتاب 1522) یفاضل

 ی ویژۀ سنجش فساد در هر سازمان و نهاد را ضروری دانست.سازوکارهامطالعات خود، طراحی 

 یمفهوم چارچوب
رفتار نادرست یا »عنوان  در فرهنگ وبستر، فساد به .کنند یممنافع شخصی تعریف  نیتأماز مناصب دولتی برای  سوءاستفاده اًعمومفساد را 

(. در میان انواع و اقسام تعاریفی که از مفهوم فساد ارائه 8112)وبستر،  تعریف شده است «ی قدرتااز سوی افراد دار ژهیو غیرقانونی به
های مشابه متمایز سازد و  یدهپدتواند پدیدۀ فساد را از دیگر  یمتر  یقدقی از فساد بهتر و شناخت جامعهرسد تعریف  یمنظر  شده است، به

آمیز است که طی آن، اهداف  یضتبعی سودمندانه و ا مبادلهفساد تبدیل روابط اجتماعی به  تعریف کند. از این منظر، آن راحدود مفهومی 
ی و تخصصی، ا حرفهی، رعایت موازین خوار حاللی، امانتداریی، گرا قانوننظیر نامحدود )دهد و خیر  یمخاص عام جای خود را به اهداف 

پول، مقام و منصب، مدرک، پرستیژ، نفوذ، محدود )خیری  خاطر بهی و از این قبیل( طلب حقوفاداری، تعهد، صداقت، فضیلت، حریت، علم، 
شناسی( در  یبآسهنجاری را نخستین شناخت بیماری ) یبیم دورک (.1526وگراف و همکاران، شود )خیالت د یماعتبار اجتماعی( قربانی 

کند که در آن فرد نه در اهداف، بلکه در  یممرتن نیز در تکمیل نظریة دورکیم به حالتی اشاره  (.1522داند )دیلنی،  یمجوامع مدرن 
یل جدیدی را درجهت نیل به اهداف فرهنگی مقرر درنظر وساطریق و  است و ممکنبا فرهنگ جامعه در تضاد است  ها بدانیل نیل وسا
شدۀ  یفتعری نهادی و ها چارچوبعمل مفسدان نیز در خارج از  معموالً (.1575مرتن، ) داند یمگیرد. او این حالت را بدعت و نوآوری  می

ی اقتصادی و سیاسی است و برای فهم علل آن و پیامدهای آن از ا مسئله عمدتاً(، فساد 1525از نظر رزاکرمن ) گیرد. یمجامعه صورت 
ای عمومی  ینههزعدالتی در توزیع مزایا و  یببه ناکارایی و  فقط نههمین منظر باید به آن نگاه کرد. از نظر او، فساد در یک دولت 

که فساد با  دیآ یبرمی پژوهشی ها افتهیرد. از یگ یمانجامد، بلکه نشانة آن نیز هست که عمل دولت بدون توجه به منافع عمومی شکل  یم
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. آنچه در این پژوهش کند یمو برای کاهش آن، حکمرانی خوب کفایت  کند یمۀ جامعه خود را همسو دهند لیتشکساختارها و اجزای 
با فساد اقتصادی است.  موضوع فساد اقتصادی مطرح بوده است، بحث و بررسی دربارۀ چیستی، چرایی و چگونگی کنترل یا مبارزه درمورد

مسیر روشنی را پیدا کرد و در این مقاله سعی شد از این  توان یماستادان و نخبگان جامعة دانشگاهی  موضوعی که با مراجعه به نظرات
 تحقیق از زبان دانشگاهیان روایت و تحلیل شود. سؤاالتمزیت بهره برده شود و پاسخ به 

 قیتحق روش
 در شد. از تحلیل تماتیک استفاده ها دادهاز شیوۀ مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل  ها دادهی آور جمعروش این تحقیق کیفی است. برای 

، همة مفاهیمی که ارتباط با مفهوم فساد اقتصادی داشتند در چند برگ یادداشت و در جدولی ها مصاحبهاین تحقیق پس از انجام 
مورد بود که  151فاهیم مرتبط در جدول وارد و خط به خط تحلیل شدند. تعداد مفاهیم اصلی تحقیق همة م تنظیم شدند. سپس

 مقولة اصلی تبدیل شدند. 81به  درمجموع
ی تهران )شامل دانشگاه تهران، تربیت ها دانشگاه، نه نفر از استادان بیترت بهی حاصل از تحقیق از مصاحبه با پانزده نفر ها افتهی

چهار نفر  یا مصاحبهعدالت و شفافیت و استفاده از اسناد  بان دهیدسازمان  مؤسسشگاه شهید بهشتی( و دو نفر از اعضای مدرس و دان
به استادان متخصص در حوزۀ فساد اقتصادی  ها دادهو اطمینان به روایی  ها افته. برای صحت یآمد دست بهفساد  از متخصصان حوزۀ

نیز از زمانی آغاز شد که دیگر دادۀ  ها دادهنوشتن و تحلیل  کار پیش رفت. ها دادهمرحلة اشباع  تا اه دادهی آور جمعو کار  مراجعه شد
 آمده است. کنندگان مشارکتمشخصات  1حالت تکراری پیدا کرد. در جدول  ها دادهنیامد و  دست بهجدیدی 

 کنندگان مشارکت. مشخصات 1جدول 

 رتبۀ علمی رشته دانشگاه کد ردیف

1 A دانشیار حقوق و علوم سیاسی تهران 

8 B دانشیار حقوق و علوم سیاسی تهران 

5 C دانشیار و بازنشسته اقتصاد شهید بهشتی 

0 D دانشیار اقتصاد الزهرا 

6 E دانشیار اقتصاد تهران 

5 F استادیار اقتصاد تهران 

7 G دانشیار اقتصاد تهران 

2 H استاد تمام اقتصاد تهران 

2 I دانشیار اقتصاد عالمه 

11 J استاد تمام اقتصاد تهران 

11 K دانشیار اقتصاد عالمه 

18 L دانشیار اقتصاد تهران 

15 M استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

10 N استادیار اقتصاد تربیت مدرس 

16 O دانشیار مدیریت تهران 
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 ها افتهی لیها و تحل داده یآور جمع ندیفرا
طراحی شد و در ادامه، طبق  افتهیساختار مهین صورت بهمصاحبه  سؤاالتاز طریق مصاحبه صورت گرفت،  ها دادهی آور جمعاز آنجا که 

اصلی و  سؤاالتهدفمند انتخاب شدند و پس از طرح  صورت بهانجام گرفت، افراد  کنندگان مشارکتهماهنگی قبلی که با تمامی 
، ها دادهپاسخ دادند. ابزار الزم برای گردآوری و مستندسازی  سؤاالتتفصیلی به  صورت به کنندگان مشارکتفرعی از سوی محقق، 

 ها دادهکار تحلیل  ستیبا یمگردآوری شد،  ها دادهاین کار صورت گرفت. زمانی که  ها آنبود که با اجازۀ  صوت ضبطدفتر یادداشت و 
و  دقیق صورت گرفت. برای تجزیه صورت بهشدن نیز  احبه چندین بار مرور شد و مکتوبی حین مصها ادداشت؛ بنابراین یشد یمآغاز 

در سمت راست جدول و اختصاص کدها استمرار  ها عبارتالزم بود تا کدگذاری اولیه انجام شود. این کار با نوشتن عین  ها دادهتحلیل 
 ده است.ی از عبارات معنایی و کدهای اولیه آما نمونه 8یافت که در جدول 

 ی از کدهای اولیۀ مستخرج )مفاهیم(ا نمونه. 2جدول 

 هیاول کد ییمعنا عبارت

 دنبال منافع خود بودن .، حداکثر منافع را کسب و حداقل هزینه را پرداخت کندها تیارجحاز مجموعة ثابتی از  خواهند یمهمة کنشگران انسانی 

فسااد بارای    هزینة کام  .دنزن یمتخلف مالی  هرگونهدست به  سهولت ، بهنندیب یموقتی افراد هزینة فساد را کمتر از پاداش آن 
 مفسدان

شفاف و روشن در اختیار  -در مواردی که مربوط به مسائل دفاعی کشور است جز به-الزم است برای جلوگیری از فساد، گردش اطالعات مالی 
 شود، از وقوع تخلف پیشگیری شود. کردها دیده می نهادهای نظارتی و عموم مردم باشد و اگر انحرافی در نحوۀ مصارف و هزینه

شااافافیت در گاااردش 
 مالی

و این جز با شفافیت  ابدی یمرا ارزیابی کنند، میزان فساد کاهش  ها آند و نتیجة کار نظارت بکنن استمدارانیسمردم بتوانند بر عملکرد  که یهنگام
 .شود ینممیسر 

 نظارت مردمی

؛ زیرا قادر نیست نظارت کند و اگر هم نظارت زند یمعوامل اصلی فساد، ساختار دولتی بزرگ است که بر کشور حاکم است و این ضربة بزرگی 
 .شود یمنی و طوال بر زماندارد، بسیار 

 ساختار دولتی بزرگ

، اما کند یم نیتأم ها آنی ناظر است. در همه جای دنیا، دولت پاسخگوی مردم است؛ زیرا منابع مالی خود را از ها سازمانبحث دیگر نظارت ضعیف 
 .کند یم نیتأمدر کشور ما مردم از دولت جدا است و دولت مجبور به پاسخگویی به مردم نیست؛ چون منابع مالی را خودش 

ضاعف نظاارت و عادم    
 پاسخگویی دولت

وقتی فساد جزئی از زندگی شد، برگرداندن آن به وضعیت اولیه خیلی سخت است و ممکن است این هنجار از نسلی به نسلی انتقال یابد. یک 
 .«کنم یمی چرا فالنی دزدی کرد چیزی نگفتند؟ پس من هم دزد: »دیگو یمی هست که شناس روانتوجیه استنادی در 

 شدن فساد عادی

 دستگاه قضایی تواند مانع فساد و فعالیت خودسرانه دولت شود. یمقوۀ قضاییة مستقل، تفکیک قوا و نظارت کارآمد 

وجاااااود فسااااااد در  شود. یم تر سختی مبارزه با فساد وقتی در وضعیتی فاسد باشند، مبارزه با فساد ها دستگاهمجلس، قوۀ قضاییه، پلیس، دیوان محاسبات و سایر 
 ی نظارتیها دستگاه

است و نباید دستگاه  حاکمرا حل کند، خود بخشی از هیئت  حاکمی اینکه دعوی بین شهروندان و هیئت جا بهدستگاه قضایی ما سیاسی شده و 
 قضا جزو نیروهای سیاسی باشد.

 شدن فساد سیاسی

دهند اگر در انتخابات برنده شد،  یمع هم شریک هستند؛ برای مثال به نمایندگان مجلس پول دانند و در مناف یمها )مفسدان( ارزش هر رانت را  ینا
 نگیرند. ها آنفالن قانون را تصویب کنند یا فالن مالیات را از 

 ی جمعیخوار رانت

گردند؛  یمنند و دنبال قوانین متعارض ک یم سوءاستفادهفساد زیاد است، نظام حقوقی متعارض وجود دارد. از تعارض قوانین  در کشورهایی که میزان
 برند. اصالحات باید از قوانین و مقررات آغاز شود. یمها از ابهام قوانین استفاده  ینابنابراین 

 نظام حقوقی متعارض

ی نامولد دارند که ها یتفعالیی که ها آن مخصوصاًی اعتبارات بانکی به افراد صاحب ثروت داده شود؛ ها فرصتشود  یمکژکارکردهای نهادی سبب 
 شود. یمرود و زدوبند بیشتر  یمهای تولید باال  ینههزشود.  یمهمین سبب ناکارآمدی 

نقااش افااراد متنفااذ و  
 غیرمولدها

 وجود انحصار شود. یمشود و این انحصارها مانع از شفافیت  یمسلطان شکر پیدا  مثالًگیرد،  یمهای انحصار شکل  ینهزمکه  آنجا

 مداخلة دولت در بازارقیدانه به  زنند. قوانین و مقررات بی یمازحد، اعطای مجوزهای خاص و گسترش دیوانساالری به بازارها لطمه  یشببا وضع قوانین و مقررات  ها دولت
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 هیاول کد ییمعنا عبارت

 ینه است.پرهزو  بر زمانشکل الزامات اداری، حقوقی و قانونی وجود دارد که بسیار 

. وقتی رابطة دولت و ملت استاعتمادی و همبستگی به دولت و جدادانستن مردم و دولت  اقتصادی ناشی از بی توان گفت بسیاری از موارد فساد یم
گیرد؛  یمیانت و دزدی کمتری صورت خ ،باشدملت مستحکم -یابد. عکس قضیه نیز صادق است. وقتی رابطة دولت یمگسسته شد، فساد افزایش 

 همه را الزم دارد.بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی همکاری 

بااودن رابطااه  مخاادوش
 دولت و ملت

 بودن فساد مسری خواهد. یماست و هم همکاری همه را  بر زمانکند. هم  یمفساد اقتصادی مانند یک بیماری است که سرایت 

 فساد قانونی نویسد؟! یمکنند. طرف مگر علیه خودش قانون  یمخود فاسدها در سیستم حضور پیدا 

ی ها انسانشود  یمساز فساد اقتصادی است. اقتدارگرایی یا فساد سیاسی بسته سبب  ینهزمی خوب حکمراناقتدارگرایی یا فقدان  سمت بهحرکت 
 آیند. سرکاری چاپلوس و متملق بر ها انسانبزرگ حذف شوند و 

نبود احازاب سیاسای و   
 ی خوبحکمران

کنند؛ بنابراین نظام سیاسی دموکراتیک به بهبود وضعیت  یماحزاب همدیگر را کنترل  چون کند؛ یمنداشتن فعالیت احزاب نیز به فساد کمک  اجازه
 کند. نبود آزادی کافی برای مطبوعات، از عوامل ساختاری فساد اقتصادی است. یمفساد اقتصادی کمک 

نبااود احاازاب و آزادی  
 کافی مطبوعات

یی مانند فداکاری، ها ارزشی جنگ تضعیف شد. ها ارزشیم که در آن، اولین چیزی که دنبالش رفتند منافع مادی بود. ا شدهی ا جامعهما دچار چنین 
 آزادگی و ایثار از بین رفت.

 ها ارزشتغییر 

ی براری را بعد از جنگ، نوعی بحران هویت شکل گرفت و انسانی که گرفتار بحران هویت شود، هویت دینی و ملی ندارد. این انسان هر کا
 گونه ارزش یا هنجاری مانع ارادۀ او نیست. یچهداند؛ چون  یمخودش مجاز 

مجازدانستن انجام هار  
 کاری

ی مصرفی ها ارزشی کنونی ها ارزششوند.  یمدیده  روز بهی دوست داشتند آن موقع انقالبی دیده شوند؛ االن ا عدهاالن روند فرق کرده است. 
 شوند. یمفشان دیده به تناسب مصر ها آدمهستند. 

 مصرف نمایشی

ی رشد ها فرصتشان را فراتر از ظرفیت خودشان نشان دهند. اگر کسی  یمصرفکنند الگوهای  یمافراد برای اینکه برچسب ناموفق نخورند سعی 
 ی جرم و جنایت شود.ها شبکهیرمتعارف به آن دست یابد و وارد غکند از مسیرهای  یمنداشته باشد، تالش 

 مسیر غلط انتخاب

ی فرعی در ها تم؛ بنابراین شدند یمظاهر  ستیبا یم ی فرعی برآمده از مفاهیم اولیهها تمپس از تهیة کدهای اولیه، طبق قواعد، 
 زیر نمایان شدند: صورت بهآمدند و  دست بهسمت چپ جدول و از دل مفاهیم )کدهای اولیه( 

، مصرف نمایشی، انتخاب مسیر غلط و مجازبودن برای انجام هر کاری و ها ارزشی فرعی مانند تغییر ها تمو  از کدهاالبته برخی  
یی که تشکیل طبقات ها مقولهدر این تحلیل کنار گذاشته شدند و  کنندگان مشارکتعدم تکرار متوالی از طرف  لیدل بهسبک زندگی 

بودن فساد، فساد ناظران، پیوند  یا شبکهظاهر شدند. داشتند، در این برهه  کنندگان مشارکتدادند و تکرار و اهمیت بیشتری از نظر 
 هستند. 5اقتصاد و سیاست، ضعف حکمرانی و ضعف قوانین، مضامین مهم جدول 

 . مضامین فرعی تحقیق3جدول 

 یفرع نیمضام (هیاول)کد  مفهوم فیرد

 تصرف سیاسی هزینة پایین فسادی گروهی، افراد متنفذ و غیرمولدها، خوار رانتارجحیت منافع شخصی بر منافع جمعی،  1

8 
ی نظارتی، وجود انحصار، ها دستگاهی ناظر و عدم پاسخگویی، وجود فساد در ها دستگاهنبود شفافیت، ضعف نظارت 

 بودن فساد مسری
 فساد ناظران

 اقتصاد و سیاست ی جمعی، نقش افراد متنفذ و غیرمولد در تولید فساد، مداخلة دولت در بازارخوار رانتشدن فساد،  سیاسی 5

 تغییر سبک زندگی ی اولیة انقالبها ارزششدن فساد، مصرف نمایشی، انحراف از اصول و  عادی 0

 ضعف حکمرانی نبود احزاب سیاسی و آزادی کافی مطبوعات، مشکل حکمرانی خوب 6

 ضعف قوانین نظام حقوقی متعارض، فساد قانونی 5

ی ها تمدو مقولة مرکزی و  تیدرنهااین حوزه،  نظران صاحبو  کنندگان مشارکتی مداوم و مراجعه به ها وبرگشت رفتپس از 
 پدیدار شدند. 0مطابق جدول « اقتصاد سیاسی»و « یا شبکهفساد »اصلی 
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 . ظهور مضامین اصلی4جدول 

 یاصل مضمون یفرع نیمضام هیاول مفهوم فیرد

 ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی 1

 جویی رانت

 یا فساد شبکه

 رمولدیغتسلط افراد متنفذ و  8

 ی جمعیخوار رانت 5

 نقش دولت در اقتصاد 0
 فساد دولتی

 رمولدیغوجود افراد متنفذ و  6

 مختلفی ها بخشوجود سلطان در  5

 اقتصاد سیاسی
 حکمرانی ضعیف

 نقش صاحبان ثروت در سیاست 7

 بندهازدو 2

 اعطای مجوز به افراد خاص 2

 حضور برخی افراد فاسد در سیستم 11

 یگذار قانونکیفیت  تعدد قوانین 11

 ها افتهی
کردن  حداقلی، نقضان در اجرای عدالت، پنهان انتخاب عقالنی، کسب منافع حداکثری و پرداخت هزینة فساد، ةنیهز بودن نییپا

 براساساست.  مؤثراز عواملی است که در گسترش و شیوع فساد اقتصادی  بودن، نبودن اظهارات مالیات و سازمانی درآمدها، شفاف
و حداقل هزینه را ، حداکثر منافع را کسب ها تیارجحاز مجموعة ثابتی از  خواهند یمنظریة انتخاب عقالنی، همة کنشگران انسانی 

. یکی از زند یمتخلف مالی  هرگونهدست به  ، به سهولتنندیب یمکنند؛ بنابراین وقتی افراد هزینة فساد را کمتر از پاداش آن پرداخت 
(. دیگری معتقد A)کد  «شود یمهرکس فساد کند، هزینة باالیی ندارد. نهایتش زندان است و بعد تخفیف داده »استادان معتقد است: 

. در جوامع، اگر هزینه و کند یم. اگر هزینة فساد باال نباشد، تداوم تاریخی پیدا گردد یبرممسئله به خود هزینه و پاداش فساد »است: 
(. الزم است برای کاهش فساد اقتصادی، بدون B)کد « شود ینمی فاسد پیدا ها گروهمعیار عدالت یکنواخت و یکسان باشد، 

برخورد شود و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و افراد متناسب با تخلف و  کند یمی که فساد هرکسرمزی با خط ق گونه چیه درنظرگرفتن
در کشور ما درآمدها در جایی ثبت یا اظهار  اقتصادی شد. از آنجا که تر گستردهجرم خود مجازات نشوند، باید منتظر وقوع تخلفات 

، از طرق مختلف از شوند ینمی بابت آن متحمل ا نهیهزو  کنند یمآورند خرج  دست بهی از هر طریقی که پول راحت بهو افراد  شود ینم
، زمینه برای شوند یمی سیاسی صاحب اموال نامشروع وبندهای کالن بانکی یا زدها وامقبیل قاچاق کاال و مواد مخدر، اخذ رشوه، 

ی مالیاتی هستند و چنانچه ها سازمانبه ثبت درآمد خود در ، تمامی افراد موظف افتهی توسعهاست، اما در کشورهای  تر فراهمفساد 
و افراد  شود یمو حتی مجازات زندان برای او صادر  شود یمو محل کسب درآمد نامعلوم باشد، تحت قانون پولشویی مجازات  منشأ

طرف هر کار خالف و فسادی : ». دیگری معتقد استزنند یممالی  جرائمی سنگین، کمتر دست به ها نهیهزترس از مجازات و  لیدل به
و مرتکبانش زیاد  رود یم. نتیجه اینکه منافع فساد از هزینة آن باالتر کند یمرا راحت خرج  نامشروعش. درآمد کند یم تواند یمکه 

یی سازوکارها(. Oکد « )مشخص باشد ثروتشانمیزان مال و  خواهند ینمی که در حاکمیت هم هست، لیبه دال. در ایران بنا شود یم
، کار پلیس را برای کشف جرم اند دهیدی مالیاتی تدارک ها اظهارنامهبرای کشف جرم مالی با استفاده از  افتهی توسعهکه کشورهای 

نکردن آن ریسک بزرگی است. چون فرار  میزان درآمد و ثروت خودشان را اعالم کنند و اعالم اند موظفکرده است؛ زیرا افراد  تر راحت
و چنانچه افراد از هر طریقی پول کسب  دانند یمی مالیاتی ها سازمانی جرم سنگینی دارد، همه خود را موظف به همکاری با مالیات
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؛ بنابراین کشف سریع جرم، شود یمثروت منجر  وخرج کنند و این به شفافیت درآمد  آن را دنتوان ینمآن مشخص نشود  منشأکنند، تا 
حاکم « یا آوردهاز کجا ». اما اوضاع در کشور ما قدری متفاوت است. چون قانون شود یمی برای فساد اقتصادی مؤثرعامل بازدارندۀ 

ی و و داللی مانند قاچاق رقانونیغی ها راهی از راحت بهکردن پول کثیف ممنوعیت خاصی ندارد، افراد  و خرج آوردن دست بهنیست و 
. در اینجا اگر دستگاه ناظر کنند یمزمان به سرمایة کالن دست پیدا  نیتر کوتاهدر  و زنند یم بیجی هنگفتی به ها پولی گر واسطه

 افتهی سازمانفساد در ایران »یکی از استادان معتقد است: .« رفتند ینمفساد  سمت بهی راحت به، افراد داشتکارآمد با قوانین مصرح وجود 
به  شیها دهیفااست. از طرفی  افتهی سازمانمیلیارد دالر قاچاق کاال کار یک نفر نیست، بلکه  81است و نهادینه شده است. 

 .میپرداز یمکه در ادامة مطلب به آن  گردد یبرم(. همة این اقدامات به نبود شفافیت Oکد « )چربد یم شیها نهیهز

جمله عواملی است که  از یی نهادیتودرتو، تصمیم پشت درهای بسته و ها ییطالگردش مالی پنهان، امضای : تیشفاف نبود

در مواردی که  جز-زیادی در وقوع و گسترش فساد اقتصادی دارد. الزم است برای جلوگیری از فساد، گردش اطالعات مالی  ریتأث
ردم باشد و اگر انحرافی در نحوۀ مصارف و شفاف و روشن در اختیار نهادهای نظارتی و عموم م -مربوط به مسائل دفاعی کشور است

 ها آننتیجة کار  ند ونکنظارت  استمدارانیسدیده شود، از وقوع تخلف پیشگیری شود. هنگامی که مردم بتوانند بر عملکرد  کردها نهیهز
 .شود ینمو این جز با شفافیت میسر  ابدی یمرا ارزیابی کنند، میزان فساد کاهش 

را  ها ییطالعلت اصلی فساد، بوروکراسی مریض اداری است که افرادی به نام امضا »معتقد است:  کنندگان مشارکتیکی از 
که شفافیت در نظام  ردیگ یمو آن یک نفر هم جوابگو نیست و این زمانی شکل  شود یم؛ یعنی کار به یک نفر ختم کند یمایجاب 

و چون  اند نشستهی نشسته باشند، پشت درهای بسته ا شهیشی اینکه پشت پنجره و دیوارهای جا بهنداشته باشیم. مدیران  مان یادار
دولت است، او هم کارش شفافیت ندارد و دور باطلی  مأمور. چون آن بازرس هم میفرست یم، بازرس اند نشستهپشت درهای بسته 

؛ ندیگو یمبودن فساد  حوزۀ فساد به این فرایند، سیستمی راننظ صاحباز  برخی« .شود یمو از قضا خود بازرس هم فاسد  شود یمایجاد 
 .دنشو یمیعنی خود ناظران هم در فرایند کار نظارت و بازرسی دچار فساد 

ی مالی نهادها و ها صورتی باشد تا امکان کشف خطا وجود داشته باشد. ا گونه بهی مالی باید ها صورت»برخی معتقدند: 
گرفت، اما همین خطانداشتن و عدم امکان کشف خطا، نادرستی  توان ینمدرست هستند و هیچ ایرادی  ظاهر به ها سازمان
ی شفافی مستقر نیستند. برای آن سیستم، عنصر ها ستمیسکه  کند یم. فساد در جاهایی بروز دهد یمی مالی را نشان ها صورت

و در کنار آن پاسخگویی نیز وجود داشته  حزبی حاکم باشدی اگر شفافیت سیاسی و نظام ا جامعهپاسخگویی هم مهم نیست. در 
 (.K)کد « با فساد مبارزه کرد توان یمباشد، 

طبیعی  طور بهیی است که ها تیفعالاز عواملی که نقش بسزایی در فساد اقتصادی دارد، مزیت نسبی دولت در  :یدولت اقتصاد

ی بازار خارج است. اشتغال دولت در غیر اموری که در آن مزیت نسبی دارد، ها تیفعالاز حوزۀ  اصالًیا  ردیگ ینمتوسط بازار صورت 
ی واحدهای خصوصی گذار هیسرمای دولت و ها فرصتو منابع اتالف شود و حتی از  بازمانداز وظایف اصلی خود  شود یمموجب 

صاد دولتی، دو بخش تعاونی و خصوصی را نظام، در کنار اقت گذاران قانون(. به همین دلیل 125-121 :1575متوسلی، شود )جلوگیری 
ی اقتصادی ها بخشاکثر  دار سکاندولت  شود یم، اما در عمل مشاهده اند کردهو از سپردن کلیة امور به دولت خودداری اند  افزودهبدان 

 استادان داشته است.ی زیادی از جمله فساد اقتصادی را در پی ها بیآسی اقتصادی در دست دولت، تاکنون ها تیفعالشده و تمرکز 
؛ چون قادر نیست نظارت زند یمعوامل اصلی فساد، ساختار دولتی بزرگ است که بر کشور حاکم است و این ضربة بزرگی »معتقدند: 

 (.E)کد  «استی ناظر ها سازمان. بحث دیگر نظارت ضعیف شود یمو طوالنی  بر زمانکند و اگر هم نظارت دارد بسیار 
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ببینیم، این است که در کشورهایی  توأمانکنیم و قضیه را  اضافه زینمنابع مالی دولت را  نیتأمولتی، نحوۀ اگر به بحث اقتصاد د
حقوق خود هستند و مسئوالن  گر مطالبه، مردم همواره دشو یم نیتأمکه منابع مالی دولت از مردم از طریق اخذ مالیات یا سایر مجراها 

، اما در شود ینمی پوش چشمو از آن  دیآ یمتخلف، به چشم  نیتر کوچک. پس در این نوع جوامع دانند یمهم همواره خود را پاسخگو 
داند و  منابع مالی و وجود نفت، دولت خود را کمتر موظف به پاسخگویی می نیتأمنبودن دولت به مردم در  جامعة ما با توجه به وابسته

در همة دنیا دولت پاسخگوی مردم است؛ »استا یکی از استادان معتقد است: . در همین رندیب ینمی عملکرد خود ساز شفافنیازی به 
، اما در کشور ما مردم از دولت جدا است و دولت مجبور به پاسخگویی به مردم نیست؛ کند یم نیتأم ها آنچون منابع مالی خود را از 
(. طبیعی است که این روند، مقدمات فساد اقتصادی را در بدنة دولت فراهم کرده و Eکد « )کند یم نیتأمچون منابع مالی را خودش 

هرچه اقتصاد عرصة تولید »یکی از استادان معتقد است: سهم بیشتری از منابع را برای خودش اختصاص دهد.  کند یمی سعی هرکس
. جواز الزم دارند. این جوازها شوند یماج تصمیمات دولت باشد و دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مردم برای فعالیت محت تر یدولت

هایش را  دریافت کند حاضر است هزینه خواهد یم. کسی که رسد ینمامتیاز است و چون امتیاز است به همه  عشیتوزقیمت دارند. 
 (.Cکد « )فساد است و به دنبالش دیآ یمکند. امضای طالیی پیش  نیتأم

به نظر محققان، این وضعیت به  در افزایش فساد اقتصادی در سطوح مختلف داشته است. نقش اساسی فساد: شدن یهنجار

و نادرست بدانند و برای انجام آن نیز توجیهات  اعمال و رفتار درست هرگونهشود که همه خود را مستحق انجام  یمشرایطی گفته 
(. در یک بررسی پارلمانی که Dکد « )من دزدی نکنمکند چرا  وقتی حاکمیت پول را جای دیگر خرج می»مختلفی داشته باشند: 

کرد، یکی از دالیلی که بیش از همه برای توجیه رفتارهای فسادآمیز بیان  یمدر ایتالیا مطالعه  1225ارتباط بین فساد و مافیا را در سال 
رفتارهای صاحبان قدرت  مخصوصاًست در قرائت قوانین رایج رفتاری ممکن ا«. کنند یمهمه همین کار را »شد این جمله بود که  یم

آید  حساب بهشود رفتار کارمندان ارشد دولت در رواج هنجارهای رفتاری بسیار مهم  یمو مقام مهم تلقی شود. این موضوع موجب 
ی افراد رو یشپی ها راهیر ساختارهای اجتماعی یعنی تأثی افراد تحت ها کنش( معتقد است که 8111. اودن )(017: 1525)آمارتیاسن، 
ی اجتماعی ها ارزش( و نیز هنجارها و 1222بودون، )های شناختی  یتمحدود( و نیز 1577؛ کلمن، 1261پارسونز، )برای کنش 

 (.1521ی یگانه، از جوادبه نقل ) زنند یم( است و افراد در چارچوب عوامل یادشده دست به کنش 1222؛ الستر، 1222پارسونز، )
شدن قبح فساد در جامعه است. وقتی فساد جزئی از زندگی شد، برگرداندن آن به وضعیت  از ریختهی ا گونهشدن فساد،  یهنجار

گوید:  یمی هست که شناس رواناولیه خیلی سخت است و ممکن است این هنجار از نسلی به نسلی انتقال یابد. یک توجیه استنادی در 
 (.Bکد ) «کنم یمچرا فالنی دزدی کرد چیزی نگفتند؟ پس من هم دزدی »

شود. بحث  یماصلی در پیدایش فساد اقتصادی است که اشارات زیادی به آن  یکی دیگر از عوامل :قضایی استقالل ضعف

استقالل قضایی یا کیفیت خدمات قضایی نقش بسزایی در کاهش یا افزایش فساد اقتصادی دارد. یکی از استادان معتقد است: 
را  ها آنبرخورد و  ها آنقانونی با  صورت بهین صحنه حضور داشته باشد و بعد از تخلف افراد جدی در ا صورت بهدستگاه قضایی باید »

قوۀ »گوید:  یم(. دیگری G)کد « درس عبرت بگیرند ها مجازاتمجازات کند تا افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند از این 
(. در همین Hکد « )تواند مانع از فساد و فعالیت خودسرانة دولت شود یمترازکردن نهادی( نظارت کارآمد قوا )قضاییة مستقل، تفکیک 

ی مبارزه ها دستگاهمجلس، قوۀ قضاییه، پلیس، دیوان محاسبات و سایر »بان شفافیت و عدالت معتقد است:  یدهدیس سازمان رئزمینه، 
 (.Iکد « )شود یم تر سختبا فساد وقتی در وضعیتی فاسد باشند، مبارزه با فساد 
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سودجو و مفسدان اقتصادی برای رسیدن به اهداف نامشروع  افرادهایی است که  ینهگزیکی از  :قوانین در تعارض و ابهام

تواند زمینه را برای افرادی که مستعد فساد هستند فراهم سازد. الزم است  یمبرند. تناقض و تعدد قوانین در کشور  یمخود از آن بهره 
یی صورت گیرد و تابعیت همه از زدا ابهامازحد، تنقیح قوانین و  یشبی عناصر سودجو برای کسب منافع ها هسوءاستفادبرای جلوگیری از 

نفوذ بده و  یذی ها گروهی برای دستیابی به منافع خود با ا عدهشود  یمقوانین شفاف و روشن در دستور کار همه قرار گیرد، اما مشاهده 
رسانند. در  یمها و اموال و مکنت خویش با استفاده از رانت به تصویب  ییدارانی را برای حفظ بستان کنند و در مواقع الزم نیز قوانی

به نمایندگان  مثالًدانند و در منافع هم شریک هستند؛  یمها )مفسدان( ارزش هر رانت را  ینا»گوید:  یماین زمینه، یکی از استادان 
 کشورهایی که میزان در نگیرند. ها آندهند اگر در انتخابات برنده شد فالن قانون را تصویب کنند یا فالن مالیات را از  یممجلس پول 

گردند؛ بنابراین  یمکنند و دنبال قوانین متعارض  یم سوءاستفادهفساد باال است، نظام حقوقی متعارض وجود دارد. از تعارض قوانین 
اصالحات باید از قوانین و »تحقیق بر این عقیده بود:  کنندگان مشارکت(. یکی از Mکد « )برند یماستفاده ها از ابهام قوانین  ینا

یی ها آن مخصوصاًی اعتبارات بانکی به افراد صاحب ثروت داده شود؛ ها فرصتشود  یممقررات آغاز شود. کژکارکردهای نهادی سبب 
شود. آنجایی که  یمبیشتر  زدوبندرود،  یمهای تولید باال  ینههزشود،  یمآمدی های نامولد دارند که همین سبب ناکار یتفعالکه 

زمینه  همین در(. D)کد  «شود یمشود و این انحصارها مانع از شفافیت  یمسلطان شکر پیدا  مثالًگیرد  یمهای انحصار شکل  ینهزم
، اعطای مجوزهای خاص و گسترش دیوانساالری به بازارها ازحد یشببا وضع قوانین و مقررات  ها دولت»یکی از استادان معتقد است: 

کد « )ینه هستندپرهزو  بر زمانقیدانه به شکل الزامات اداری، حقوقی و قانونی وجود دارد که بسیار  زنند. قوانین و مقررات بی یملطمه 
Nت که ضعف در ساختارهای آن، زمینه را (. موضوع دیگری که در بحث قوانین باید بدان اشاره کرد، بحث ساختارهای قانونی ما اس

قوانین و تفسیرهایی که از قوانین  تعددبا  فسادزا است. ها قانونبرخی از »گوید:  یمکند. یکی از استادان  یمبرای فساد اقتصادی فراهم 
ناخواسته مجوزهایی دادیم که به فساد منجر شده است. ناآگاهی  صورت بهکنند. بعضی جاها خودمان  یمی فساد راحت بهشود، افراد  یم

گیرد،  یمگیری بخش دیگر کار است. ساختارهایی نداریم که از این لحاظ بررسی کنند وقتی مقامی مسئول تصمیمی  یمتصمدر 
 (.Kکد )« کنند یمی برای مقاصد خودشان استفاده راحت بهی زرنگی هستند که از همین تصمیم و قانون ها آدم

یرگذار تأثکند که  یممهم و کاربردی در حوزۀ سیاست و اجتماع است و این رابطه شرایطی را بیان  از مفاهیم :ملت–رابطۀ دولت

اساساً  یزن وظایف همةها اساساً در انحصار دولت بود،  حقوق همةچون  یران،ا اجتماعی-سیاسی یخاست. در تار یاقتصاد در میزان فساد
 کاتوزیان،خود قائل نبودند ) یدر برابر دولت برا ای یفهنداشتند وظ یچون مردم اصوالً حق ،برعکس یزو ن گرفت یدولت قرار م ۀبرعهد
به معنای خانوادگی و محلی وجود داشته و طبیعی و قوی بوده است، ولی مملکت و دولت برای افراد  ملیت رشد بنابراین ؛(1572

(. حال اگر این سابقه و ذهنیت تاریخی را با واقعیت امروز جامعه که در آن، گسترۀ حضور 1576زرگان، بیگانه و تحمیلی بوده است )با
ی عملکردی افراد در بسیاری از موارد پیوسته و متداخل و مرتبط با دولت است ها حوزهو منافع دولت بسیار بیشتر از گذشته شده و 

. در همین استاعتمادی به دولت و جدادانستن مردم و دولت  اد اقتصادی ناشی از بیتوان گفت که بسیاری از موارد فس یمپیوند دهیم، 
(. عکس قضیه نیز صادق Kکد « )یابد یموقتی رابطة دولت و ملت گسسته شد، فساد افزایش »رابطه یکی از استادان معتقد است: 

. پس مبارزه با فساد اقتصادی همکاری همه را گیرد یمیانت و دزدی کمتری صورت خ ،باشدملت مستحکم -است. وقتی رابطة دولت
است و  بر زمانکند هم  یمفساد اقتصادی مانند یک بیماری است که سرایت »معتقد است:  کنندگان مشارکتالزم دارد. یکی دیگر از 

 «؟نویسد یمکنند. طرف مگر علیه خودش قانون  یمخواهد. خود فاسدها در سیستم حضور پیدا  یمهم همکاری همه را 
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یزان مسیاسی جامعه،  ساختار ی در میزان فساد اقتصادی یک جامعه داشته باشد.مؤثرتواند نقش  یمجامعه  :سیاسی ساختار

 هرگاهگذارد.  یمهای فساد برای هر سیاستمدار اثر  ینههزکند و از این طریق بر منافع و  یمیین تعقدرت و مسئولیت سیاستمداران را 
یابد. وجود احزاب سیاسی مختلف سبب ایجاد  یمقدرت مطلق در اختیار یک سیاستمدار گذاشته شود، بدون شک خطر فساد افزایش 

های حزب حاکم پیوسته از جانب  یتو فعالشود  یمبه گروه یا حزب دیگر  حزبی قدرت از یک گروه یا ا دوره و انتقالرقابت سیاسی 
اقتدارگرایی یا نبود  سمت بهحرکت »گیرد. یکی از استادان در این زمینه معتقد است:  یمبی و انتقاد قرار احزاب رقیب مورد نظارت، ارزیا

ی بزرگ حذف شوند و ها انسانشود  یمساز فساد اقتصادی است. اقتدارگرایی یا فساد سیاسی بسته موجب  ینهزمی خوب حکمران
احزاب، همدیگر را کنترل  چون کند؛ یمشتن فعالیت احزاب نیز به فساد کمک ندا آیند. اجازه سرکاری چاپلوس و متملق بر ها انسان

نبود آزادی »ی معتقدند: ا عده(. Aکد )« کند یمکنند؛ بنابراین نظام سیاسی دموکراتیک به بهبود وضعیت فساد اقتصادی کمک  یم
 (.C)کد  «است یاقتصادکافی برای مطبوعات از عوامل ساختاری فساد 

با  گرفته صورتی ها مصاحبهاز مجموعه  آمده دست بهی در ساختار اقتصادی، مضامین ا شبکهنی و شیوع فساد ضعف در حکمرا
که با شش شاخص از سوی بانک جهانی  استاستادان دربارۀ موضوع فساد اقتصادی است. حکمرانی بد در مقابل حکمرانی خوب 

و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل  اظهارنظرحق »مشخص شده است: 
 تعارضیاسی، ابهام و سملت، ساختار -یق مانند رابطة دولتاز تحق آمده دست بهی ها مؤلفهی حکمرانی ضعیف در ها شاخصاز « فساد.

شدن  شدن فساد آشکار شد که نهادی یهنجارل قضایی، نبود شفافیت و بودن هزینة فساد، ضعف استقال یینپادر قوانین، اقتصاد دولتی، 
 یت به افزایش دامنة فساد اقتصادی منجر شده است.درنهافساد و فراگیری آن 

 گیری یجهنتبحث و 
کند.  یمهم فساد اقتصادی، ناگهانی و دفعی نیست و بسترهایی فضای الزم را برای رشد و گسترش آن فراای مانند  یدهپدظهور و بروز 

ی دقیق برای مدیریت سازوکارهاوجود دارد، اما جوامعی که  ها آنین تر مانده عقبترین تا  یشرفتهپفساد اقتصادی در همة جوامع از  هرچند
ها در آن اعتباری ندارد، فساد اقتصادی  قانونی یبها و  یخودسرشود و  یمجامعه دارند و مالک عمل هر فرد و نهاد با معیار قانون سنجیده 

کمتری دارند، اما جوامعی که هنجارگسیخته است و مالک عمل، نظر فرد یا گروهی خاص است و جایگاه قانون مشخص نیست. در این 
قیق حاضر، برای رسیدن به پذیر شده است. در تح یبآسقبیل جوامع، فساد اقتصادی بیشتر رایج و شایع است. کشور ما نیز در این مسئله 

 ی قبلی معتبر شناخته شد.ها گزارهموضوع مراجعه شد و مفروضات تحقیق با  نظر صاحبصحت این فرض به استادان 
دانستند. آنچه بیش از همه در نظر استادان در  یم مؤثرعوامل متعددی را در پیدایش فساد اقتصادی  دانشگاه، نظر صاحباستادان 

بودن هزینة فساد، ابهام در قوانین و ضعف دستگاه  یینپائز اهمیت بود، نبود شفافیت، نوع رابطة دولت و ملت، بروز و ظهور آن حا
هایی که از مفاهیم  توان نتیجة حکمرانی ضعیف را شالودۀ آن دانست. با استفاده از مقوله یمبا فساد اقتصادی بود که  برخوردقضایی در 
پیدا کرده « نهادی» و حالتمد مشخص شد که ابعاد فساد اقتصادی در کشور ما گسترده شده آ دست بهی تحقیق ها دادهتحقیق و 

توان گرفت که خیلی شایع نشده باشد، اما زمانی که فراگیر شد و در نظر  یماست. طبیعی است جلوی رشد هر پدیده را تا زمانی 
 برای حاکمیت خواهد بود.عامالن، قبح آن ریخته شد، کنترل یا تعدیل آن کاری سخت و پرهزینه 

 گر مداخلهعوامل  عنوان به ها آنو از  رفته است یم شمار به، در وقوع فساد اقتصادی مهم کنندگان مشارکتی که از نظر عوامل یرسا
ود. تا ی جامعه، وجود برخی انحصارها و نبود رقابت اقتصادی بها ارزشاز نظر استادان نام برده شد، عوامل فرهنگی و تاریخی، تغییر 
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کامل شکل نگیرد و همه دنبال نفع شخصی خود باشند، انتظار  صورت بهملت و حکمرانی خوب در جامعه  -زمانی که مفهوم دولت
گذاران با تصویب قوانین خاص، حلقه را بر  یاستسداشتن جامعة بدون فساد بیهوده است. ارجحیت منافع گروهی و فردی از سوی 

سازد.  یمبر دیگران را برای رسیدن به حقوق خویش فراهم  کند و زمینة رشد و فساد می تر تنگمومی سایرین در انتفاع از منافع ع
شدن تمامی موانع و ایجاد شفافیت بر منافع  شود و این روند تا برداشته یرقانونی میسر میغی ها پرداختگرفتن حقوق دیگران با  یدهناد

ی ها راهشدن به  تجاوز به حقوق دیگران از طریق متوسل تصادی و ضعف حکمرانی دریامدهای وجود فساد اقپ شود. عموم بازتولید می
از جایگاه و مقام دولتی خود بر دامنة ثروت و قدرت خود را نشان  سوءاستفادهیری، باندبازی، اخاذی و گ رشوهمیانبر مانند اختالس، 

ی که دچار عارضة نابرابری و ا جامعهیت به تبعیض و نابرابری روزافزون در جامعه منجر خواهد شد. درنهادهد و ادامة این روند  یم
مستلزم شفافیت اطالعاتی و  تحقیق، کنندگان نظر مشارکتتبعیض شود، رو به افول و هالکت خواهد رفت. دوری از این وضعیت از 

باشد و در مواقع مشاهدۀ فساد اقتصادی  دردسترسیابی و رد قابلمردم و مسئوالن  آحادمالی است تا جایی که ثروت و درآمد 
مصلحت خاصی با متجاوزان به حقوق ملت سریع برخورد کند، اما تداخل سیاست و  درنظرگرفتنبایست دستگاه قضایی بدون  یم

ی برخورد با فساد، با جا بهو  شود یمیلی مانع از قاطعیت در کنترل و مبارزه با فساد اقتصادی به دالاقتصاد و ضعف سیستم قضایی 
 گیرد که تاکنون چندان کارساز نبوده است. یم صورتفاسدان برخوردهایی 

با رویکرد اقتصادی و با انتخاب عقالنی کنشگران و  صرفاًای اقتصادی نیست که  یدهپد صرفاً مطالعة حاضر نشان داد فساد،
ی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی است و شناخت جامعهای ابعاد و علل گوناگون عامالن برای رسیدن به منافع حداکثری رخ دهد، بلکه دار

توان به عمق و وسعت آن پی برد و آن را بازشناخت. آنچه عنوان شد، بررسی پدیدۀ فساد اقتصادی از  یم ذکرشدهبا مطالعة تمام ابعاد 
ان و اختالسگران مفسد به این حوزه با خود عامالن، مند هعالق پژوهشگرانشود  یممنظر تعدادی از استادان دانشگاه بود، اما پیشنهاد 

ی فساد اقتصادی ها علتها و  یوهشیل، دالی با مقولة فساد آشنا هستند و شنیدن هرکسبهتر از  ها آنبدون واسطه مصاحبه کنند؛ زیرا 
سترش فساد در آیندۀ کشور شود و به گذاری باشد، مانع گ یاستسی ها حوزهتواند نوعی درس عبرت برای متولیان  یم ها آناز زبان 

 کنترل فساد کمک کند.
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